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Action Naming Test (ANT) 

Translation and Normative Data in a Swedish Population 

 

Abstract 

In case of brain damage the naming ability of verbs and nouns can be differently affected. 

Since there is no test of verb naming available in Swedish, the aim of this study was to 

translate and establish normative data for Action Naming Test (ANT). Further, the intention 

was to compare the results with respect to age, gender, educational and cognitive level. 

 

The words in ANT were translated from English to Swedish through back translation and 120 

healthy participants, aged 20-83 years, were tested. To be able to study factors possible 

influence on the results, information about education was also collected and the participants 

were tested with Irregularly Spelled Words (ISW) and Wechsler Intelligence Scale for 

Children-III (WISC-III) Block Design. 

 

The result showed that age, education and cognition had a significant influence on the ANT 

results. Young participants performed better, as well as participants with high educational and 

cognitive level. Considerations should be taken that the adaptations to the Swedish language 

are incompletely, but since the result is based on a large sample it can be used to test verb 

naming in patients with brain damage. 

 

Key words: Action Naming Test (ANT), normative data, translation, verb naming, age, 

gender, education, cognition 

  



 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Benämningsförmågan av verb och substantiv kan påverkas på skilda sätt vid neurologisk 

skada eller sjukdom och idag finns inget normerat verbbenämningstest på svenska. Syftet med 

föreliggande studie var att översätta och ta fram normvärden för friska vuxna personer på 

Action Naming Test (ANT), samt att undersöka huruvida ålder, kön, utbildnings- och 

kognitionsnivå påverkar resultaten. 

 

Målorden i ANT översattes från engelska till svenska genom omvänd översättning och 120 

personer i åldrarna 20-83 år testades med detta. För möjlighet att undersöka inverkande 

faktorer på resultaten samlades information om utbildningsnivå in och deltagarna testades 

även med Irregularly Spelled Words (ISW) och Wechsler Intelligence Scale for Children-III 

(WISC-III) Blockmönster. 

 

Resultaten visade att ålder, utbildning och kognition hade en inverkan på hur friska vuxna 

personer presterade på ANT. Yngre deltagare presterade signifikant bättre, liksom deltagare 

med hög utbildnings- och kognitionsnivå. Hänsyn bör tas till att anpassningar till svenska 

språket inte är fullständigt utförda, men då resultaten har ett stort underlag kan de ändå 

användas som normvärden vid testning av verbbenämningsförmåga hos personer med 

neurologisk skada eller sjukdom. 

 

Nyckelord: Action Naming Test (ANT), normering, översättning, verbbenämning, ålder, kön, 

utbildning, kognition 
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Inledning 

Ord bygger upp språket och ger oss möjlighet att prata om händelser, personer, objekt, platser, 

relationer och tillstånd (Clark, 1993). Vid en neurologisk skada eller sjukdom kan förmågan 

att benämna verb och substantiv påverkas i olika grad (Hillis, Tuffiash, Wityk & Barker, 

2002) och specifika svårigheter med att benämna verb kan uppstå (Breedin & Martin, 1996). 

Även vid friskt åldrande påverkas verbbenämningsförmågan (Albert et al., 2009). I tidigare 

studier av friska personer har det visats att benämningsförmågan försämras i lika hög grad för 

verb och substantiv med stigande ålder (Goral, Spiro, Albert, Obler & Tabor, 2007; MacKay, 

Connor, Albert & Obler, 2002). Andra forskare drar slutsatsen att förmågan att benämna 

verbbilder finns bättre bevarad än förmågan att benämna substantivbilder (Mätzig, Druks, 

Masterson & Vigliocco, 2009; Nicholas, Obler, Albert & Goodglass, 1985). 

 

Det finns ett behov av benämningstest med svenska normeringsvärden. Boston Naming Test 

(BNT), ett test för benämning av substantiv, är översatt och normerat på svenska (Tallberg, 

2005). På engelska finns Action Naming Test (ANT), som testar verbbenämning och är 

designat att likna BNT i utformning och förfarande (Barth-Ramsay, Nicholas, Au, Obler & 

Albert, 1999). Då det inte finns något normerat verbbenämningstest på svenska motiveras 

föreliggande studie. 

 

Bakgrund 

Muntlig benämning 

Vid muntlig benämning väljer talaren först vad hon vill förmedla (semantisk representation), 

vilket översätts till ett eller flera ord (lexikala representationer). Därefter hämtas de 

fonologiska enheter som ingår i ordet och slutligen artikuleras dessa (Chialant, Costa & 

Caramazza, 2002; Glaser & Glaser, 1989; Nicholas et al., 1985; Theios & Amrhein, 1989). 

Vid bildbenämning krävs igenkänning av bilden innan semantiska representationer kan göras 

tillgängliga. Den aktiverade semantiska informationen driver sedan ordmobiliseringen som 

översätter begreppet till lingvistiska enheter (Dent, Johnston & Humphreys, 2008). Forskare 

är överens om att ordmobilisering sker i två steg - ett lexikalt val samt fonologisk kodning. 

Steg ett innebär val och aktivering av lexikala representationer (lemman) i hjärnan och steg 

två innebär avbildning av lemmat till fonologisk form (ordformskodning) (Chialant et al., 

2002; Dell, Schwartz, Martin, Saffran & Gagnon, 1997; Goral et al., 2007; Peterson & Savoy, 
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1998; Roelofs, 1992). För en sammanfattande beskrivning av hur bildbenämning sker, se figur 

1. 

 

 

 

Figur 1. Sammanfattande modell av bildbenämning (efter Dent, Johnston & Humphreys, 2008). 

 

Språkanvändning är beroende av det semantiska minnet som fungerar som ett mentalt lexikon, 

där en persons kunskaper om exempelvis ord, dess betydelser, relationer och regler finns 

organiserade (Tulving, 1972). Orden tros vara organiserade som i en ordlista, tillsammans 

med detaljerad information om betydelse, morfologisk struktur, syntaktisk och fonologisk 

form (Clark, 1993). Mentala representationer av verb antas vara komplexa (Jonkers & 

Bastiaanse, 1998) och innehålla mer detaljer än de av substantiv, exempelvis information om 

syntaktisk kategori, verbets argumentstruktur, vilka roller argumenten tar (till exempel agent, 

patient/tema, plats) samt morfologisk information kring ordets samtliga former (Clark, 1993). 

 

Benämningsförmåga 

En viktig del vid benämning är mobilisering av ord, en förmåga som ökar kraftigt under barn- 

och ungdomsåren (5-20 år), är stabil under ett stort antal år och sedan avtar från cirka 70 års 

ålder (Albert, Heller & Milberg, 1988; Kavé, Knafo & Gilboa, 2010). Att nedgången sker sent 

i livet antas bero på en omfattande ordkunskap, till följd av ett fortsatt växande lexikon (Goral 
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et al., 2007; Nettelbladt, 2007), som ger vuxna personer stöd vid ordsökning (Kavé et al., 

2010). Ordmobiliseringsförmågan försämras med stigande ålder och detta märks vid 

benämning av såväl objekt som aktiviteter (Connor, Spiro, Obler & Albert, 2004; Goral et al., 

2007). Äldre personer svarar dessutom mindre exakt än yngre vid konfrontationsbenämning 

(Tsang & Lee, 2003). 

 

Även utbildningsnivå har en stor inverkan på benämningsförmågan (Neils et al., 1995) och 

det finns ett positivt samband mellan hög utbildningsnivå och god benämningsförmåga. 

Personer med mer än nio års utbildning har lättare att benämna svåridentifierade bilder, än de 

med kortare utbildning (Connor et al., 2004; Soares & Ortiz, 2009). Kön har också en 

inverkan på benämningsförmågan, där kvinnor visat sig prestera sämre än män (Randolph, 

Lansing, Ivnik, Cullum & Hermann, 1999), särskilt kvinnor med låg utbildningsnivå (Connor 

et al., 2004). Tsang och Lee (2003) rapporterar däremot att varken utbildningsnivå eller kön 

har någon inverkan på benämningsförmågan. 

 
Verbbenämningsförmåga 

I flera studier har förändringar i benämningsförmågan av verb och substantiv studerats. Det 

har rapporterats att en försämring sker med åldern i lika hög grad för både verb och substantiv 

(Goral et al., 2007; MacKay et al., 2002). Mätzig och medarbetare (2009) samt Nicholas och 

medarbetare (1985) fann däremot att förmågan att benämna verbbilder är bättre bevarad än 

förmågan att benämna substantivbilder. Dessutom uppges att korrekt benämning av verbbilder 

kräver färre fonologiska och semantiska ledtrådar (Nicholas et al., 1985). 

 

Stigande ålder har en negativ inverkan på verbbenämningsförmågan (Albert et al., 2009), 

dock finns varierande resultat rapporterade gällande när denna nedgång inleds. Barth-Ramsay 

och medarbetare (1999) fann en försämring i förmågan att benämna verb korrekt vid första 

försöket redan vid 40 års ålder, medan nedgången började vid 60 års ålder om möjlighet till 

självkorrigering fanns. Förmågan att benämna bilderna i verbbenämningstestet Action 

Naming Test (ANT) blir allt sämre med stigande ålder (Goral et al., 2007). Försämringen sker 

främst efter 70 års ålder och antalet korrekta svar på ANT minskar hos dessa personer, men de 

benämner fortfarande 90 % av bilderna korrekt (Nicholas et al., 1985). Albert och 

medarbetare (1988) menar att skillnaderna mellan yngre och äldre personers 
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verbbenämningsförmåga kvarstår även då ledtrådar ges, medan MacKay och medarbetare 

(2002) fann att den åldersmässiga nedgången då inte är lika tydlig. 

 

Att äldre personer har fler fel än yngre vid benämning av verb kan bero på att den visuella 

igenkänningen av tecknade verb är förlångsammad. En allmän förlångsamning hos äldre 

personer, till följd av nedsatt hastighet i motoriska och sensoriska processer, antas ligga till 

grund för detta (Hagberg, 2000; Morrison, Hirsh & Duggan, 2003). De vanligaste felsvaren 

vid benämning av verbbilder är, enligt Mätzig och medarbetare (2009), perceptuellt relaterade 

svar, beskrivningar samt utelämningar. På ANT rapporteras semantiskt relaterade svar, följt 

av perceptuellt relaterade svar, vara de vanligaste felsvaren. Kommentarer kring bilden, 

benämning av en del eller helhet i bilden och beskrivningar förekommer också, medan 

fonologiskt relaterade felsvar är ovanliga (Nicholas et al., 1985). Substantiv, upprepningar 

och fragment av ord är felsvarstyper som ökar med stigande ålder. Upprepningar kan vara ett 

tecken på nedsatt ordmobiliseringsförmåga, men vid testning med ANT kan testets 

utformning påverka, då bilder med relaterade målord, till exempel friar och knäböjer, 

förekommer (Barth-Ramsay et al., 1999). Yngre vuxna ger fler semantiskt relaterade svar på 

ANT medan äldre ger fler beskrivningar och utökade svar. En tendens finns också hos både 

äldre och yngre att då och då benämna bilderna med substantiv (Nicholas et al., 1985). 

Vanligtvis ger äldre vuxna fler semantiska felsvar vid benämning av verb och presterar lika 

bra som yngre kontroller efter att fonologiska ledtrådar har givits, vilket tyder på att de har ett 

intakt lexikon men bristande ordmobiliseringsförmåga (MacKay et al., 2002; Nicholas et al., 

1985). 

 

Piatt, Fields, Paolo och Tröster (2004) fann att utbildningsnivå har inverkan på 

verbbenämning och att skillnaderna finns mellan grupper med tolv till 15 respektive 16 till 20 

års utbildning. Albert och medarbetare (2009) fann att hög utbildningsnivå gav bättre resultat 

på ANT, medan andra studier inte funnit att utbildningsnivån har någon avgörande roll för 

resultaten (Barth-Ramsay et al., 1999; Goral et al., 2007). Personer med högre utbildning kan 

ha ett visst skydd mot nedsatt benämningsförmåga, då förmågan minskar senare hos dessa 

(Barth-Ramsay et al., 1999). Även kön har en inverkan på resultaten där kvinnor presterar 

sämre än män på ANT (Goral et al., 2007). 
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Benämningsförmåga vid neurologisk skada och sjukdom 

Eftersom olika typer av hjärnskador leder till olika mönster av skadade och bevarade 

kognitiva förmågor kan undersökningar av språkprocesser efter hjärnskada användas för 

utredning av hur språkprocesser hos friska personer fungerar (Shelton & Caramazza, 1999). 

En vanlig följd av både fokala och diffusa hjärnskador är ordmobiliseringsproblem, vilka kan 

märkas i såväl spontantal som strukturerade språkuppgifter (Zingeser & Berndt, 1990) och 

kan därmed störa förmågan att hålla igång ett meningsfullt samtal (Raymer & Gonzalez 

Rothi, 2002). Kunskaper om ordmobiliseringssvårigheter utgår till stor del från forskning 

gällande substantiv och det är först på senare år som verbmobilisering har uppmärksammats 

(Jonkers & Bastiaanse, 1998), bland annat genom studier av hur grammatiska ordklasser 

drabbas selektivt (Zingeser & Berndt, 1990). Benämning av verb och substantiv kan påverkas 

på skilda sätt vid hjärnskador (Hillis et al., 2002) och variera på grund av skadans lokalisation 

(Damasio & Tranel, 1993). Benämningsförmågan av verb och substantiv varierar även vid 

neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom (Rodríguez-Ferreiroa, Menéndezb, 

Ribacobab & Cuetos, 2009) och Alzheimers sjukdom (Williamson, Adair, Raymer & 

Heilman, 1998). Ofta är inte skadelokalisationen vid benämningssvårigheter av verb och 

substantiv tillräckligt detaljerat beskriven, och kunskapen om förhållandet mellan anatomi och 

funktion är därmed otillräcklig (Mätzig et al., 2009). Enligt Liljeström och medarbetare 

(2008) engageras liknande kortikala nätverk vid benämning av såväl handlingar som objekt, 

medan Preissl, Pulvermüller, Lutzenberger och Birbaumer (1995) menar att lokalisationen av 

var substantiv och verb processas i hjärnan skiljer sig åt. Skador vid specifika svårigheter att 

benämna verb har hittats i frontala och/eller parietala delar av vänster hemisfär (Breedin, 

Saffran & Schwartz, 1998) samt i Wernicke’s area och områden kring detta (Hillis et al., 

2002). Hos äldre personer kan hjärnregioner i höger hemisfär gå in och stödja 

benämningsförmågan. Dessutom aktiveras prefrontala områden, traditionellt förknippade med 

exekutiva funktioner, mer vid benämning hos äldre (Obler et al., 2010; Wierenga et al., 2008). 

 

I engelskan görs en skillnad mellan tunga och lätta verb, där de som betecknas som tunga har 

rikare semantiska representationer och är mer ovanliga, vilket gör dem mer komplexa, medan 

de så kallade lätta verben ofta är hjälpverb. Personer med afasi har lättare att mobilisera mer 

komplexa verb och det finns en negativ relation mellan korrekta svar och verb med hög 

frekvens, vilket stärker hypotesen om komplexitetens betydelse. Vidare tenderar patienter att 

använda mer komplexa verb vid felsvar, vilket kan förklaras av att lätta verb ofta aktiverar 
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flera betydelser och därmed är svårare att mobilisera (Breedin et al., 1998). De specifika 

svårigheter med att benämna verb som kan uppstå vid neurologisk skada (Breedin & Martin, 

1996; Kim & Thompson, 2000; Zingeser & Berndt, 1990) kan inte endast förklaras av ordens 

svårighetsgrad (Berndt, Mitchum, Haendiges & Sandson, 1997). Inte heller ordfrekvens, 

inlärningsålder, visuella tolkningssvårigheter eller bildernas komplexitet kan ensamma 

förklara nedsatt verbbenämningsförmåga (McCarthy & Warrington, 1985). 

 

Bildbenämningstest 

Vid bedömning av benämningsförmåga bör uppgifter presenteras i varierande form, till 

exempel skriftligt och muntligt, och varierande svarsmetoder användas. Därefter bör en analys 

göras för att se om felsvaren beror på exempelvis en fonologisk eller semantisk störning 

(Raymer & Gonzalez Rothi, 2002). Ett sätt att bedöma benämningsförmågan är med 

bildbenämningstest (Goral et al., 2007), där målorden bör variera i frekvens, abstrakthet, 

kategoritillhörighet och i hur lätta eller svåra de är att avbilda (Patterson & Chapey, 2008). 

Det är viktigt att ta hänsyn till kognitiva faktorer, såsom generell begåvning, vid undersökning 

av benämningsförmåga hos friska personer (Albert et al., 1988). Detta kan undersökas med 

exempelvis Irregularly Spelled Words (ISW) (Tallberg, Wenneborg & Almkvist, 2006) och 

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) (Wechsler, 1999). 

 

Framgångsrik bildbenämning kräver kunskap om orden som ingår i det aktuella testet samt 

effektiv tillgång till lexikonet (Goral et al., 2007; Kavé et al., 2010). Till skillnad mot testning 

via läsning och repetition ges vid bildbenämningstest inga direkta ledtrådar kring målordets 

fonologi. Det är inte heller möjligt att ändra karaktär på svaret eller använda andra ord. 

Benämningstest kan därmed avslöja svårigheter med ordmobilisering som inte märks i 

spontantal (Dell et al., 1997). Misslyckande med benämning kan bero på en felaktig visuell 

analys av bilden, i de fall den inte tydligt representerar målordet, eller en felaktig lexikal 

aktivering. Hur en individ benämner en bild beror också på tidigare erfarenheter, vilket är en 

faktor som inte kan påverkas (Soares & Ortiz, 2009). 

 

Då verb är en stor ordklass med ord som kan vara relativt enkla att avbilda är verbbenämning 

en förmåga som lämpar sig att testa med bildbenämning (Barth-Ramsay et al., 1999). 

Takeffekter kan förväntas vid benämning av enkla verb hos friska vuxna personer och resultat 

i studier av verbbenämningsförmåga har visat på detta (den Ouden, Fix, Parrish & Thompson, 
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2009; Goral et al., 2007; Zingeser & Berndt, 1990).  Verb är emellertid svårare att avbilda än 

konkreta substantiv (Mätzig et al., 2009). Bilder är ett statiskt presentationssätt, även då de 

visar handlingar, vilket kan medföra en onaturlighet i relation till hur orden används i 

spontantal (Berndt et al., 1997; den Ouden et al., 2009). Dock har inga skillnader i 

prestationsförmågan vad gäller benämning funnits då stimuli presenterats i video- kontra 

bildformat (Berndt et al., 1997). Abstrakta verb såsom gör och har har visat sig vara svåra för 

personer såväl med som utan hjärnskada, vilket kan bero på svårigheter med att avbilda dem. 

Ytterligare ett problem med bildbenämning är att det kan finnas flera lämpliga svar, och 

svaren varierar även hos friska kontroller (Breedin & Martin, 1996). Faktorerna som kan 

påverka svårighetsgraden vid ordmobilisering är kontextuella, och rör exempelvis 

eliciteringsomständigheterna, samt lexikala och semantiska, vilka rör målordets innebyggda 

egenskaper (Zingeser & Berndt, 1990). Till exempel påverkar ett ords frekvensgrad dess 

svårighetsgrad (Newman & German, 2005; Rochford & Williams, 1965). 

 

Boston Naming Test 

Boston Naming Test (BNT) är ett bildbenämningstest av substantiv och är det enda 

benämningstestet för vuxna som finns normerat på svenska. Normeringen är gjord på 111 

friska vuxna personer mellan 21 och 80 år, grupperade utifrån ålder, kön och utbildningsnivå. 

I den slutgiltiga versionen bedömdes de vanligaste responsalternativen som de korrekta, 

inklusive synonymer och underordnade ord, vilket innebar att korrekt svar avgavs i 97.4 % av 

fallen. Medelvärdet och standardavvikelsen för hela gruppens korrekta svar för den slutgiltiga 

versionen var 53.04 ± 4.18 av 60 möjliga. Antal utbildningsår var signifikant associerat med 

antal rätta svar liksom kognitionsnivå, medan ålder och kön inte hade någon signifikant 

samverkan med antal korrekta svar. Däremot ökade antal felaktiga svar med stigande ålder 

(Tallberg, 2005). 

 

Action Naming Test 

Action Naming Test (ANT) är ett bildbenämningstest för verb bestående av 62 bilder, varav 

fem är övningsbilder, som illustrerar vanliga och mindre vanliga aktiviteter (Goral et al., 

2007). Testet är skapat av Lorraine Obler och Martin Albert och är designat för att likna BNT 

såväl beträffande form som testförfarande (Barth-Ramsay et al., 1999; Nicholas et al., 1985). 

Deltagarna ombes vid testning med ANT att säga vad som görs på bilderna och informeras i 

den engelskspråkiga versionen om att ett ord räcker som svar (Nicholas et al., 1985). Enligt e-
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versionen av manualen ges verbala kontextledtrådar, vilket innebär att testledaren frågar Vad 

gör han/hon/den?, då bilden inte benämns med ett verb. Även semantiska samt fonologiska 

ledtrådar används i given ordning då deltagaren feltolkar bilden eller inte känner igen motivet 

(Boston University, 2011a). Resultaten på ANT och BNT har hög korrelation, r = .859 (Goral 

et al., 2007), men en direkt jämförelse är svår att göra, då deltagare i alla åldrar har visat sig 

prestera bättre på ANT än BNT (Barth-Ramsay et al., 1999). 

 

Översättning 

Vid översättning krävs hänsyn till både språkliga och kulturella skillnader, varför direkt 

översättning inte bör ske (Geisinger, 1994). Omvänd översättning innebär att en eller flera 

personer först översätter från det ena språket till det andra och att en annan person sedan 

översätter tillbaka till originalspråket (Erkut, Alarcón, Coll, Tropp & Vázquez García, 1999). 

Översättningen tillbaka till originalspråket sker av en tvåspråkig person (Maneesriwongul & 

Dixon, 2004). Denna översättningsmetod är att föredra, jämfört med direkt översättning, då 

den sker i flera steg, något som ökar möjligheterna att upptäcka och korrigera felaktigheter 

(Erkut et al., 1999). Vid omvänd översättning tillåts dessutom modifieringar av ord och 

koncept som inte fungerar på målspråket (Maneesriwongul & Dixon, 2004). 

 

Normering 

Att jämföra framtagna resultat med medelprestationen i en känd grupp möjliggör bedömning 

av huruvida resultaten är bättre eller sämre än genomsnittet (Henrysson, 1970) och för detta 

behövs normdata (Werdelin, 1970). Utifrån normvärden för en population är det möjligt att 

jämföra och värdera framtagna resultat hos grupper och individer (Sullivan, Karlsson & Ware, 

1995). Det är oftast inte möjligt att undersöka samtliga personer i den, för en studie, aktuella 

populationen, men slutsatser kan då dras utifrån undersökningar av ett stickprov (Wright, 

1997). 

 

Då förmågan att benämna verb och substantiv kan påverkas på skilda sätt vid neurologisk 

skada och sjukdom, finns ett behov av ett normerat verbbenämningstest på svenska. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att ta fram en svensk översättning och normering av Action 

Naming Test (ANT). 
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Frågeställningar 

Hur presterar friska vuxna personer på ANT?      

Föreligger det några skillnader i resultaten mellan åldersgrupper, utbildningsnivåer, kön samt 

kognitionsnivåer, och vari består i så fall dessa skillnader? 

Finns någon korrelation mellan ANT och de övriga testen samt mellan ANT och 

utbildningsnivå, ålder samt kön? 

 

Metod 

Deltagare 

Kriterier för deltagande i studien togs fram utifrån kriterier som användes vid normering av 

BNT (Tallberg, 2005) samt vid utformningen av ISW (Tallberg et al., 2006). Målet var att 

rekrytera 120 personer, med jämn spridning gällande ålder, kön och utbildningsnivå. Kriterier 

för deltagande var svenska som modersmål, åldersgrupp 21-80 år, ingen historia av 

neurologisk eller neuropsykiatrisk sjukdom eller skada och/eller missbruksproblematik, inga 

läs- och skrivsvårigheter samt inga andra märkbara svårigheter som skulle kunna påverka 

personens utförande på testen, till exempel kognitiv eller grav visuell nedsättning. 

 

Deltagarna rekryterades från arbetsplatser, föreningar, universitet samt ur författarnas 

bekantskapskrets, via telefon- och mejlkontakt samt genom föreningsmöten.  För möjlighet att 

nå antalet önskade försökspersoner reviderades ålderskriteriet under studiens gång och den 

slutgiltiga åldersspridningen blev därför 20-83 år. Deltagarna delades in i tolv grupper utifrån 

ålder (20-30 år, 31-65 år eller 66-83 år), kön (man eller kvinna) och utbildningsnivå (≤12 års 

utbildning eller ≥13 års utbildning) (se tabell 1). Till utbildning räknades antal hela år i 

grundskola, gymnasium samt eftergymnasial utbildning (högskola, universitet och 

Kvalificerad Yrkesutbildning). Deltagarna hade mellan sex och 22 års utbildning. Totalt 

testades 131 personer, varav elva exkluderades så att det totala antalet deltagare blev 120 

personer. Exklusion skedde på grund av ofullständig testprocedur, omständigheter framkomna 

efter testning samt för att uppnå jämnstora testgrupper. För att kontrollera deltagarnas 

hälsorelaterade livskvalitet användes hälsoenkäten SF-36.  
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Tabell 1. Fördelning utifrån kön, ålder och utbildningslängd, vid rekrytering av 120 deltagare. 

 20-30 år 31-65 år 66-83 år 

 M K M K M K 

≤ 12 

utbildningsår 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

≥ 13 

utbildningsår 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

M = män, K = kvinnor 

 

Undersökningsmaterial 

Action Naming Test 

Upphovsmännen till ANT kontaktades för att erhålla godkännande till att översätta och 

normera testet samt till att göra en svensk version med eventuella ändringar. Då författarna 

inte tillhandahöll någon tryckt version av ANT användes utskrivna bilder från en e-version 

(Boston University, 2011b), hänvisad till från en av testets upphovsmän. Alla 62 bilderna som 

ingår i testet laddades ner från Internet, skrevs ut och laminerades. Därefter påbörjades 

översättningen där författarna översatte de engelska målorden till svenska med hjälp av 

ordlistor (Nationalencyklopedin, 2011; Prismas engelska ordbok, 2004; Svenska Akademin, 

2007). En utomstående simultant tvåspråkig (engelska och svenska) person som inte var 

bekant med testet sedan innan översatte därefter målorden tillbaka till originalspråket, 

engelska. Enstaka ord i den omvända översättningen var annorlunda mot originalet men 

godkändes av en expertis bestående av bland annat författarna, då de hade samma betydelse 

som de engelska målorden. 

 

Då orden i originalversionen av ANT går från vanliga till mindre vanliga (Goral et al., 2007) 

frekvensordnades de svenska orden med hjälp av Göteborg Spoken Language Corpus 

(GSLC), vilket är en svensk korpus över talat språk (Göteborgs Universitet, u.å.), samt 

Nusvensk frekvensordbok 2 (Allén, 1971). I första hand placerades orden efter frekvens i 

GSLC. Övriga ord sorterades utifrån sin frekvens i Nusvensk frekvensordbok 2 (Allén, 1971) 

och placerades efter de tidigare orden. Svar som i den svenska översättningen består av fler än 

ett ord och som inte fanns med i sin helhet i frekvenskorpusarna placerades efter substantivets 

frekvens i GSLC. De ord där varken verb eller substantiv fanns representerade i någon av 

frekvensordlistorna placerades allra sist i bokstavsordning. 
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Då en del av syftet med studien var att undersöka vilka svenska ord som användes vid 

benämning av bilderna gavs inga semantiska eller fonologiska ledtrådar, då inga slutgiltiga 

svenska målord fanns tillgängliga. Däremot användes verbala kontextledtrådar i vissa fall för 

att undersöka om deltagarna var hjälpta av dessa. Ledtråden innebar att testledaren ställde 

frågan Vad gör han/hon/den? när försökspersonens svar inte bestod av ett verb. Dock var det 

deltagarens svar innan denna fråga ställdes som bedömdes som personens slutgiltiga svar vid 

rättning. Vid testningarna användes en för föreliggande studie särskilt utformad testblankett. 

Vid testtillfället fick deltagarna information om att de skulle få se bilder och säga vad figuren 

på bilden gör. De fick också veta att det oftast räcker med ett ord som svar. Deltagarna fick 

sedan se övningsbilderna och påmindes vid behov, exempelvis då längre beskrivningar eller 

substantiv användes som svar, om de tidigare instruktionerna. Därefter visades övriga bilder. 

En poäng gavs för varje korrekt svar, vilket innebar en maxpoäng på 57 poäng. Samtliga 

verbformer av målordet och svar som innehöll målordet bedömdes som korrekta. I de fall då 

målordet bestod av två eller flera ord gavs rätt även om bara verbet gavs som svar. 

Synonymer till målordet och svar som enligt författarna var i enlighet med handlingen på 

bilden bedömdes också som korrekta. 

 

Short Form-36 

Short Form-36 (SF-36) är en självadministrerad hälsoenkät med 36 frågor fördelade inom åtta 

hälsoaspekter: Fysisk funktion, Rollfunktion – fysiska orsaker, Smärta, Allmän hälsa, Vitalitet, 

Social funktion, Rollfunktion – emotionella orsaker och Psykiskt välbefinnande. Dessa 

hälsoaspekter är vidare indelade i en fysisk (PCS) samt psykisk (MCS) domän (Sullivan, 

Karlsson & Taft, 2002; Ware & Donald Sherbourne, 1992). Enkäten är utvecklad för att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet hos personer som är 14 år eller äldre och tar fem till tio minuter att 

fylla i. Vid normering av en svensk population togs medelvärden för PCS (M = 50.0) samt 

MCS (M = 50.0) fram. Enkäten användes i denna studie för kontroll av deltagarnas subjektiva 

hälsorelaterade livskvalitet och bedömdes utifrån framtagna poängvärden och jämfördes med 

existerande normer (Sullivan et al., 2002). 

 

Irregularly Spelled Words 

Irregularly Spelled Words (ISW) är ett test som tagits fram i Sverige för att möjliggöra en 

snabb bedömning av en vuxen persons kognitiva funktion, Full-Scale Intelligence Quotient 

(FSIQ). Testet består av 38 svenska låneord som inte kan läsas med vanliga svenska grafem-
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fonem-regler. Tillsammans med de demografiska variablerna kön och utbildningsnivå ger 

testresultatet en god uppskattning av generell kognitiv funktion. Inga normvärden för testet 

finns, men medelvärdet vid utformning av testet uppmättes till 108.9 ± 16.6 (Tallberg et al., 

2006). I föreliggande studie genomfördes ISW såsom det är beskrivet av Tallberg och 

medarbetare (2006). Deltagarna fick högläsa de 38 orden som presenterades ett och ett. 

Inspelning skedde och bedömning gjordes på tillhörande svarsblankett. Efterkontroll av 

samtliga deltagares svar gjordes utifrån inspelningen. En poäng gavs för varje rätt svar och 

FSIQ räknades ut. Ett medelvärde för deltagarnas FSIQ beräknades också och användes som 

gräns för att ta fram en grupp med högre samt en grupp med lägre kognitionsnivå. 

 

Wechsler Intelligence Scale for Children-III Blockmönster 

Wechsler Intelligence Scale for Children-III (WISC-III) är ett psykologiskt mätinstrument 

som vanligtvis används för att bedöma intellektuell kapacitet hos barn. En svensk normering 

finns mellan åldrarna 6:0 och 15:11 år. Blockmönster är ett deltest ur WISC-III som består av 

tolv uppgifter, där deltagaren utifrån en bild ska lägga ett mönster med klossar. Uppgifterna 

kräver främst spatialt tänkande och organisation, men även visuomotorisk koordination och 

ger ett mått på allmän intelligens (Wechsler, 1999). Deltestet användes i föreliggande studie 

som ett ickeverbalt komplement till ISW för att bedöma kognitiv funktion. Instruktioner 

utformade för 8-15-åringar gavs och testningen genomfördes enligt manualen. Testningen 

skedde på tid och bonuspoäng gavs för snabbt genomförande. Totalpoängen för testet är 69 

poäng (Wechsler, 1999).  För möjlighet till jämförelser togs ett medelvärde för hela gruppen 

fram och användes för att dela in deltagarna i en grupp med högre samt en grupp med lägre 

kognitionsnivå. 

 

Pilotstudie 

Tidsåtgång och administrering för testen samt beräkning av interbedömarreliabilitet för ISW 

undersöktes genom en pilotstudie, där tre deltagare besvarade SF-36 samt testades med ISW 

och ANT. Tidsåtgången för varje person var 20-25 minuter. I ett senare skede tillkom WISC-

III Blockmönster i testförfarandet och administrering och tidsåtgång för detta kontrollerades 

genom pilottestning av en deltagare. Tidsåtgången ökade med cirka fem minuter och blev 

totalt 25-30 minuter. Inspelning skedde vid utförandet av ISW och efter avslutad testning 

bedömde författarna svaren var för sig. Interbedömarreliabiliteten räknades ut med hjälp av 
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formeln IR = Ö/(Ö+F), där Ö är antalet ord som stämde överens och F är antalet ord som ej 

bedömdes överensstämmande. Detta gav en interbedömarreliabilitet på 99 %. 

 

Undersökningsprocedur 

Testning och bedömning 

Innan testningarna påbörjades fick deltagarna fylla i en blankett med bakgrundsinformation 

gällande kön, ålder samt utbildningsnivå. Därefter besvarade de SF-36 och testades av en av 

författarna med, i given ordning, ISW, WISC-III Blockmönster och ANT. Testningarna 

utfördes i avskilda rum på bibliotek, universitet, arbetsplatser, i föreningslokaler eller i 

försökspersonernas hem. Inspelning av ISW samt ANT skedde för möjlighet att bedöma 

svaren i efterhand. För inspelning användes i de flesta fall Digital Voice Tracer (Royal Philips 

Electronics) och i enstaka fall en bandspelare av typen Marantz PMD660 med tillhörande 

extern mikrofon. Tidsåtgången för testningarna var 25-30 minuter och alla testen 

genomfördes vid ett tillfälle. Efter avslutade testningar bedömdes samtliga testresultat. En 

analys av felsvaren i ANT genomfördes samt en beräkning av hur många verbala 

kontextledtrådar som hade givits samt om dessa hade lett till korrekt verbsvar. 

 

Statistisk analys 

Inför de statistiska analyserna sammanställdes testresultaten utifrån kön, ålder, 

utbildningsnivå, kognitionsnivå och subjektiv hälsorelaterad livskvalitet. För samtliga 

statistiska analyser som sedan genomfördes användes SPSS© Windows version 19.0. 

Medelvärden och standardavvikelser för hela gruppens ålder, antal utbildningsår, poäng på 

ANT, poäng på WISC-III Blockmönster och FSIQ enligt ISW togs också fram, samt 

medelvärden och standardavvikelser för resultaten på ANT utifrån kön, utbildningsnivå, 

åldersgrupp, kognitionsnivå enligt ISW och kognitionsnivå enligt WISC-III Blockmönster. 

 

För att jämföra om skillnader fanns mellan de tre åldersgruppernas resultat på ANT gjordes 

ett Kruskal-Wallis-test. Därefter jämfördes grupperna parvis med hjälp av Mann-Whitney U-

test. En Bonferronikorrigering användes så att alla effekter för jämförelser mellan 

åldersgrupper är rapporterade på .017 signifikansnivå (.05/3). Vidare användes Mann-

Whitney U-test för att jämföra resultaten på ANT mellan könen, utbildningsnivåerna samt 

kognitionsnivåerna enligt WISC-III Blockmönster respektive ISW. Då signifikanta skillnader 

fanns vad gäller ålderns och utbildningsnivåns inverkan på ANT gjordes ytterligare test för att 
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undersöka vari skillnaderna låg. En Bonferronikorrigering användes så att dessa effekter är 

rapporterade på .007 signifikansnivå (.05/7). Korrelationer mellan testen samt mellan ANT 

och ålder, kön samt utbildningsnivå togs fram genom Spearman’s korrelationskoefficient (rs). 

Korrelationerna bedömdes utifrån Cohens riktlinjer, där ett värde mellan 0.10 och 0.29 räknas 

som en svag korrelation, mellan 0.30 och 0.49 som en medelstark samt mellan 0.50 och 1.00 

som en stark korrelation (Cohen, 1988). 

 

Felsvarsanalys 

Felsvaren delades in i grupper i enlighet med beskriven procedur av Barth-Ramsay och 

medarbetare (1999), se tabell 2.  

 

Tabell 2. Använda felsvarstyper med förklaringar, efter Barth-Ramsay och medarbetare (1999), samt exempel. 

Felsvarstyp Förklaring och exempel 

Kommentar Inget svar eller vet ej-svar 

Semantiskt relaterat svar Samma eller överordnad semantisk klass, 

virkar för stickar 

Fonologiskt relaterat svar Påminner om målordet, redigerar för 

dirigerar 

Omskrivning Beskrivning av målordet med flera ord, 

blundar med ett öga för blinkar 

Perceptuellt relaterat svar Feltolkning, knådar för opererar 

Del-/helhetssvar Benämning av del av bilden alternativt 

helheten istället för avsedd del, ler för 

blinkar 

Negation Beskrivning av vad som inte sker på bilden, 

inte går för springer 

”Nästan”-ord Ord som ej finns, akrobatiserar för tränar 

Orelaterat svar Har ej med bilden att göra, leker för seglar 

Fragment Del av ordet sägs, ofta på grund av 

självkorrigering 

Upprepning Ord som redan använts felaktigt 

Substantiv Semantiskt relaterat substantiv, målgång för 

vinner. I denna studie räknades även ord ur 

andra ordklasser hit, uttråkad för knäböjer 

 

Antal ord i varje felsvarskategori samt antal förekomster av varje ord beräknades. Därefter 

utfördes en analys av förekomsten av felsvar inom varje åldersgrupp för möjlighet att 

undersöka om eventuella skillnader fanns. 
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Etiska överväganden 

Innan medverkan fick försökspersonerna såväl muntlig som skriftlig information om vad 

deltagandet innebar (se bilaga 1). I samband med testning fick de underteckna ett samtycke 

för deltagande där de även informerades om rätten att avbryta sin medverkan (se bilaga 2). I 

de fall då testning utfördes under deltagarnas arbetstid hade kontakt tidigare tagits med chef 

på respektive arbetsplats, som fått muntlig samt skriftlig information för godkännande (se 

bilaga 3). Efter avslutad testning kodades ljudfiler och testblanketter utifrån kön, ålder och 

utbildningsnivå. Testresultaten redovisas endast på gruppnivå utifrån dessa faktorer och inga 

enskilda resultat pekas därmed ut. Efter studiens avslutande arkiveras samtliga resultat vid 

Logopedprogrammet i Linköping under minst fem år, vilket deltagarna informerades om. 

 

Resultat 

Alla 120 försökspersoner genomförde samtliga test. Medelvärdet för hela testgruppens 

hälsorelaterade livskvalitet inom den fysiska domänen var 51.48 poäng och inom den 

psykiska domänen 52.43 poäng. Medelvärden, standardavvikelser, minimum samt maximum 

för hela testgruppens resultat på ANT, ISW och WISC-III Blockmönster samt ålder och 

utbildningsnivå presenteras i tabell 3. Fem av försökspersonerna nådde maxpoäng på ANT. 

Medelvärdet för deltagarnas Full-Scale Intelligence Quotient (FSIQ) enligt ISW avrundades 

till heltal och användes för att dela in personerna i en lägre respektive högre 

kognitionsnivågrupp. I den lägre gruppen hamnade 55 personer och i den högre 65 personer. 

Medelvärdet för hela gruppen på WISC-III Blockmönster blev 55.00 poäng och det användes 

även här för att dela in testgruppen i en lägre respektive högre kognitionsnivågrupp. Till den 

lägre gruppen hörde 46 personer och till den högre 74 personer. 

 

Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för hela testgruppens (120 personer, varav 60 män och 60 

kvinnor) ålder, antal utbildningsår samt resultat på ANT, ISW och WISC-III Blockmönster.  Maxpoäng för 

testen anges inom parentes. 

 Medelvärde Standardavvikelse  Minimum Maximum 

Ålder 48.19 20.92 20 83 

Utbildningsår 13.03 3.59 6 22 

ANT (57) 52.60 3.29 40 57 

ISW-FSIQ 106.32 9.50 85 129 

WISC-III Bl (69) 55.00 9.57 31 69 

ANT = Action Naming Test, ISW-FSIQ = Irregularly Spelled Words-Full-Scale Intelligence Quotient, WISC-III 

Bl = Wechsler Intelligence Scale for Children-III Blockmönster 
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Åldersskillnader 

Det fanns signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna i hur de presterade på ANT, H(2) = 

12.74, p = .002. Den äldsta gruppen (Mdn = 51.50, N = 40) hade signifikant färre poäng än 

den yngsta (Mdn = 54.00, N = 40) U = 445, p = .001, r = -.39. Även mellan den äldsta och 

mellersta gruppen fanns signifikanta skillnader (Mdn = 53.00, N = 40), U = 552.5, p = .0165, 

r = -.27, men ej mellan den mellersta och yngsta gruppen, U = 678, p = .234, r = -.13. Den 

yngsta åldersgruppens medelvärde vid testning med ANT var 53.75 ± 2.34 poäng. 

Genomsnittligt FSIQ var 104.98 ± 7.00 och medelvärdet på WISC-III Blockmönster 59.65 ± 

7.47. Medelvärdet för den mellersta åldersgruppen vid testning med ANT var 53.05 ± 2.84 

poäng. Deras genomsnittliga FSIQ var 108.35 ± 9.59 och medelvärdet på WISC-III 

Blockmönster 57.00 ± 8.30. Den äldsta åldersgruppens medelvärde på ANT var 51.00 ± 3.92 

poäng, genomsnittligt FSIQ 105.65 ± 11.30 och medelvärdet på WISC-III Blockmönster 

48.35 ± 9.12. För samtliga medelvärden, maximum, minimum och standardavvikelser för 

gruppernas ålder och utbildning, se tabell 4.  

 

Tabell 4. Medelvärden, standardavvikelser, minimum och maximum för respektive åldergrupps (20-30, 31-65, 

66-83) ålder och antal utbildningsår.  

 Medelvärde Standardavvikelse  Minimum  Maximum 

20-30 år (N = 40) 

Ålder 

 

24.05 

 

2.52 

 

20 

 

30 

Utbildningsår 13.40 2.02 11 20 

31-65 år (N = 40)     

Ålder 48.25 10.60 31 65 

Utbildningsår 

66-83 år (N = 40) 

Ålder 

Utbildningsår 

13.75 

 

72.28 

11.92 

3.58 

 

4.86 

4.53 

8 

 

66 

6 

22 

 

83 

21 

 

Utbildningsnivåskillnader 

Utbildningsnivåns inverkan på resultatet på ANT var av betydelse och gruppen med hög 

utbildningsnivå (Mdn = 54.00, N = 60) presterade signifikant bättre än gruppen med låg 

utbildningsnivå (Mdn = 52.00, N = 60), U = 1102, p < .001, r = -.34. Medelvärden, 

standardavvikelser, minimum samt maximum redovisas i tabell 5 för gruppen med ≤12 års 

utbildning och i tabell 6 för gruppen med ≥13 års utbildning. 

 

  



 

 

 

 

17 

 

Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser för testgruppen med ≤12 års utbildning (60 personer, varav 30 

män och 30 kvinnor) gällande ålder, antal utbildningsår samt resultat för ANT, ISW och WISC-III 

Blockmönster. Maxpoäng för testen anges inom parentes. 

≤12 

utbildningsår 

Medelvärde Standardavvikelse  Minimum Maximum 

Ålder 48.42 21.37 20 83 

Utbildningsår 10.22 2.12 6 12 

ANT (57) 51.38 3.89 40 57 

ISW-FSIQ 100.58 7.12 85 116 

WISC-III Bl (69) 51.98 9.65 32 67 

ANT = Action Naming Test, ISW-FSIQ = Irregularly Spelled Words-Full-Scale Intelligence Quotient, WISC-III 

Bl = Wechsler Intelligence Scale for Children-III Blockmönster 

 

Tabell 6. Medelvärden och standardavvikelser för testgruppen med ≥13 års utbildning (60 personer, varav 30 

män och 30 kvinnor) gällande ålder, antal utbildningsår samt resultat för ANT, ISW och WISC-III 

Blockmönster. Maxpoäng för testen anges inom parentes. 

≥13 

utbildningsår 

Medelvärde Standardavvikelse  Minimum Maximum 

Ålder 47.97 20.63 21 83 

Utbildningsår 15.83 2.33 13 22 

ANT (57) 53.82 1.94 49 57 

ISW-FSIQ 112.07 8.02 95 129 

WISC-III Bl (69) 58.02 8.55 31 69 

ANT = Action Naming Test, ISW-FSIQ = Irregularly Spelled Words-Full-Scale Intelligence Quotient, WISC-III 

Bl = Wechsler Intelligence Scale for Children-III Blockmönster 

 

Ålders- och utbildningsnivåskillnader 

Då signifikanta skillnader sågs mellan den yngsta och äldsta åldersgruppens resultat på ANT 

undersöktes skillnader mellan dessa två åldersgrupper med låg utbildning. Det fanns 

signifikanta skillnader mellan grupperna, där den yngsta (Mdn = 54, N = 20) presterade bättre 

än den äldsta (Mdn = 49.5, N = 20) gruppen, U = 65.5, p < .001, r = -.58. Även en jämförelse 

mellan dessa åldersgrupper med hög utbildning gjordes, men visade inte på några signifikanta 

skillnader mellan den yngsta (Mdn = 54.00, N = 20) och äldsta (Mdn = 54.00, N = 20) 

gruppen, U = 162, p = .293, r = -.17. 

 

En signifikant skillnad sågs även mellan mellersta och äldsta gruppen och vidare jämförelser 

gjordes. Dessa visade inga signifikanta skillnader mellan personer med låg utbildning i 

mellersta (Mdn = 52.5, N = 20) och äldsta (Mdn = 49.5, N = 20) gruppen, U = 103.5, p = 

.009, r = -.42. Inte heller mellan dessa grupper med hög utbildning fanns några signifikanta 

skillnader mellan mellersta (Mdn = 54.5, N = 20) och äldsta (Mdn = 54, N = 20) gruppen, U 

= 150.5, p = .175, r = -.21. 
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Eftersom signifikanta skillnader även erhölls mellan de båda utbildningsnivåerna jämfördes 

låg- och högutbildades resultat på ANT inom varje åldersgrupp, se figur 2. Medelvärden för 

de med låg utbildning i den yngsta gruppen var 54.3 ± 3.12 och för de med hög utbildning 

54.1 ± 1.12.  I den mellersta åldersgruppen var motsvarande medelvärden 51.95 ± 3.00 och 

54.15 ± 2.23. Medelvärden för den äldsta gruppen med låg utbildning var 48.8 ± 4.07 och för 

de med hög utbildning 53.2 ± 2.19. Inom den yngsta gruppen fanns inga signifikanta 

skillnader mellan personer med hög (Mdn = 54.00, N = 20) respektive låg (Mdn = 54.00, N = 

20) utbildning, U = 187.5, p = .729, r = -.05. Inte heller i den mellersta åldersgruppen fanns 

några signifikanta skillnader mellan personer med hög (Mdn = 54.50, N = 20) respektive låg 

(Mdn = 52.50, N = 20) utbildning, U = 109.5, p = .014,  r = -.39. Däremot erhölls signifikanta 

skillnader mellan låg respektive hög utbildningsnivå i den äldsta åldersgruppen, där 

personerna med hög utbildning (Mdn = 54.00, N = 20) presterade bättre än de med låg 

utbildning (Mdn = 49.5, N = 20), U = 68.5, p < .001, r = -.57. 

 

 

Figur 2. Medelvärden på ANT (Action Naming Test) för låg- och högutbildade i respektive åldersgrupp (20-30, 

31-65, 66-83). 

 

Könsskillnader 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan hur män (Mdn = 53.00, N = 60) och kvinnor 

(Mdn = 54.00, N = 60) presterade på ANT, U = 1571.5, p = .226, r = -.11. 
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Kognitionsnivåskillnader 

Signifikanta skillnader fanns mellan hur personer i kognitionsnivågrupperna enligt WISC-III 

Blockmönster presterade på ANT, där gruppen med högre kognitionsnivå (Mdn = 54.00, N = 

74) hade signifikant bättre resultat än gruppen med lägre kognitionsnivå (Mdn = 51.00, N = 

46), U = 668.5, p < .001, r = -.51. Även mellan personerna i kognitionsnivågrupperna enligt 

ISW fanns signifikanta skillnader i hur de presterade på ANT, där gruppen med högre (Mdn = 

54.00, N = 65) hade signifikant bättre resultat än gruppen med lägre (Mdn = 52.00, N = 55) 

kognitionsnivå, U = 1131, p < .001, r = -.32. 

 

Korrelationer 

Det fanns en signifikant medelstark positiv korrelation mellan resultaten på ANT och ISW 

(FSIQ), rs = .360, n = 120, p < .001, liksom mellan ANT och WISC-III Blockmönster, rs = 

.466, n = 120, p < .001. Vidare påträffades en signifikant stark positiv korrelation mellan 

ANT och utbildningsnivå, rs = .501, n = 120, p < .001, samt en signifikant medelstark positiv 

korrelation mellan de båda kognitionstesten, WISC-III Blockmönster och ISW, rs = .388, n = 

120, p < .001. Mellan ANT och ålder fanns en signifikant medelstark negativ korrelation, rs = 

-.335, n = 120, p < .001, medan sambandet mellan ANT och kön inte visade någon signifikant 

korrelation, rs = .111, n = 120, p = .228. 

 

Felsvarsanalys 

Antal korrekta svar gavs av deltagarna i 92.3 % av fallen. Antal förekommande 

svarsalternativ på de 57 bilderna varierade mellan ett och 28. För antal korrekta svar samt 

antal svarsalternativ för respektive målord, se tabell 7. Den mest förekommande felsvarstypen 

var ett substantiv eller ord ur annan ordklass. Sådana ord användes i sammanlagt 168 (31.8 %) 

felsvarsfall, och utav dessa var 158 (94 %) substantiv. Verbala kontextledtrådar gavs vid 

substantivsvar totalt 99 gånger och ledde i 93 % av fallen till ett verbsvar, där 74 % av dessa 

bedömdes vara ett korrekt svarsalternativ. Semantiska samt perceptuella felsvar förekom i 99 

(18.8 %) respektive 86 (16.3 %) fall. Att benämna en del eller helheten i bilden förekom i 45 

(8.5 %) felsvarsfall. "Nästan-ord" användes i 32 (6.1 %) fall av felsvaren. Omskrivningar 

förekom i 29 (5.5 %) fall och upprepningar av ord i 24 (4.5 %). Ord som inte relaterar till 

bilden gavs i 19 (3.6 %) fall och kommentarer i form av vet ej-svar i totalt 16 (3.0 %) fall med 

flest förekomster för ordet dubbar. Fonologiskt relaterade felsvar gavs i 10 (1.9 %) fall av 

felsvaren. Varken negationer eller fragment förekom som svar i denna studie. 
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Tabell 7. Antal deltagare (av totalt 120) som givit ett korrekt bedömt svar för respektive målord i ANT, samt det 

totala antalet svarsalternativ som förekom för respektive målord. 
Målord Antal 

bilder 

benämnda 

med 

korrekt 

målord 

Antal 

bilder 

benämnda 

med annat 

korrekt 

svar 

Antal 

förekomna 

svarsalternativ 

Målord Antal 

bilder 

benämnda 

med 

korrekt 

målord 

Antal 

bilder 

benämnda 

med annat 

korrekt 

svar 

Antal 

förekomna 

svarsalternativ 

Sitter 113 6 6 Klättrar 112 2 13 

Skriver 114 1 3 Sopar 110 7 5 

Läser 120 0 2 Dirigerar 

(Leder) 

111 0 8 

Äter 120 0 3 Stickar 116 0 4 

Springer 

(Joggar) 

119 1 3 Klappar 

(Smeker, 

Stryker) 

118 1 7 

Röker 119 0 2 Gråter 120 0 1 

Dyker 97 0 7 Åker skidor 96 21 10 

Dricker 120 0 3 Har ett 

(vulkan)utbrott 

2 64 28 

Vinner 

(Tävlar) 

41 33 26 Opererar 100 10 15 

Sover 118 1 3 Hoppar 

fallskärm 

54 46 21 

Kastar 113 0 10 Krattar 102 17 6 

Flyger 117 0 4 Surfar 95 15 21 

Stryker 120 0 1 Boxar 119 0 2 

Pekar 119 0 3 Fäktar 112 1 8 

Hälsar 

(Skakar 

hand) 

115 5 6 Friar 100 4 13 

Flyter 90 25 12 Bugar 81 28 16 

Gräver 117 0 2 Gör honnör 51 39 15 

Simmar 77 42 3 Dubbar 77 2 28 

Tränar 11 85 24 Jonglerar 104 13 7 

Skalar 116 0 5 Ror 119 1 4 

Blinkar 85 15 12 Bowlar 90 4 13 

Målar 120 0 1 Kastar lasso 

(Fångar) 

105 7 12 

Fiskar 75 45 2 Knäböjer 26 70 25 

Sågar 120 0 2 Lyfter tyngder 13 81 16 

Klipper 120 0 3 Maskinskriver 3 114 7 

Gungar 120 0 1 Niger 88 9 14 

Seglar 

(Åker 

båt) 

111 0 6     

Häller 114 6 14     

Borstar 92 0 4     

Droppar 114 2 8     

Mjölkar 119 0 4     

 

 

Vanligast i den yngsta åldersgruppen var semantiska felsvar som förekom i 33.1 % av alla 

felsvarsfall. I den mellersta och äldsta gruppen förekom substantiv mest frekvent som felsvar, 

i 44.3 % respektive 32.5 % av fallen. För antal felsvar i respektive kategori för 

åldersgrupperna, se tabell 8. Flest felsvar i hela gruppen gavs för har ett utbrott (10.2 %) följt 

av vinner (8.7 %) och dubbar (7.8 %).  Ord som samtliga deltagare benämnde enbart med det 

preliminära målordet var stryker, målar, gungar och gråter. Även för läser, äter, springer, 
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dricker, hälsar, fiskar, sågar, klipper, häller och ror fick alla deltagare rätt, men i dessa fall 

hade en del deltagare gjort tillägg till målordet, exempelvis äter hamburgare, och andra 

använde annat godkänt svar, exempelvis en synonym. Ord som gav mest blandade responser 

var har ett utbrott och dubbar med 28 svar vardera, följt av vinner (26), knäböjer (25), tränar 

(24), hoppar fallskärm (21) och surfar (21). 

 
Tabell 8. Antal felsvar inom respektive kategori för de olika åldersgrupperna. 

Felsvarstyp 20-30 år 31-65 år 66-83 år Totalt 

Kommentar 6 3 7 16 

Semantiskt 43 26 30 99 

Fonologiskt 6 2 2 10 

Omskrivning 7 7 15 29 

Perceptuellt 15 19 52 86 

Del/helhet 13 9 23 45 

Nästan-ord 10 10 12 32 

Orelaterat 5 5 9 19 

Upprepning 5 7 12 24 

Substantiv 

 

Totalt 

20 

 

130 

70 

 

158 

78 

 

240 

168 

 

528 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka friska vuxna personers resultat på ANT och 

därför användes hälsoenkäten SF-36 för kontroll av deltagarnas subjektiva hälsorelaterade 

livskvalitet. Resultaten visar att gruppen ligger över normmedelvärdet för såväl fysisk som 

psykisk hälsorelaterad livskvalitet. Inom gruppen finns dock variationer, vilket anses vara 

överensstämmande med normalvariationen i en befolkning. Då ingen engelsk normering av 

ANT finns att tillgå, kan ingen direkt jämförelse mellan engelsk- och svenskspråkiga 

personers resultat göras och det är därmed svårt att uttala sig om versionernas 

överensstämmelse gällande till exempel ordens svårighetsgrad. Nedan diskuteras resultaten på 

ANT utifrån undersökta faktorer. 

 

Åldersskillnader 

I föreliggande studie finns signifikanta skillnader mellan den yngsta och äldsta samt mellan 

den mellersta och äldsta testgruppens resultat på ANT, vilket stöds av tidigare resultat kring 

en allmän åldersmässig nedgång av ordmobiliseringsförmågan (Connor et al., 2004) samt 

specifikt för verbbenämningsförmågan (Albert et al., 2009; Goral et al., 2007). Majoriteten i 
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den äldsta åldersgruppen har passerat 70 år, en ålder då den allmänna försämringen av 

ordmobiliseringsförmågan ses (Albert et al., 1988; Kavé et al., 2010) och antalet korrekta svar 

på ANT avtar (Nicholas et al., 1985). Att äldre har svårare för att benämna bilder korrekt kan 

bero på den allmänna förlångsamningen som inträder med ökande ålder (Hagberg, 2000) och 

som kan leda till att den visuella igenkänningen av tecknade verb blir förlångsammad 

(Morrison et al., 2003). 

 

Utbildningsnivåskillnader 

I föreliggande studie har personer med hög utbildningsnivå signifikant bättre resultat på ANT 

än personer med låg utbildningsnivå, vilket stöds av bland annat Albert och medarbetare 

(2009) som fann samma sak. Även Piatt och medarbetare (2004) fann att utbildningsnivå 

påverkade verbmobiliseringen och ett positivt samband har funnits mellan utbildningsnivå 

och allmän benämningsförmåga (Connor et al., 2004; Neils et al., 1995; Soares och Oritz, 

2009). Den yngsta gruppen med låg utbildning presterar signifikant bättre än den äldsta 

gruppen med låg utbildning, däremot finns inga signifikanta skillnader mellan den yngsta och 

den äldsta gruppen med hög utbildning. Mellan den mellersta och äldsta gruppen med låg 

utbildning finns tendenser till skillnader, p = .009, i resultaten på ANT, dock nås inte 

signifikansnivån .007. Mellan mellersta och äldsta gruppen med hög utbildning finns inga 

signifikanta skillnader. Vidare ses signifikanta skillnader mellan hög- och lågutbildade i den 

äldsta gruppen, men inte i den yngsta eller mellersta. Samtliga dessa resultat kan förklaras av 

att hög utbildning verkar kunna ge ett skydd mot nedsatt benämningsförmåga, då nedgången 

inträffar senare hos dessa personer (Barth-Ramsay et al., 1999). 

 

Könsskillnader 

I föreliggande studie finns inga signifikanta skillnader mellan mäns och kvinnors resultat på 

ANT, vilket stöds av Tsang och Lee (2003) som anser att kön inte har någon inverkan på 

benämningsresultat. Det finns dock andra forskare som kommit fram till att män presterar 

bättre än kvinnor på ANT (Goral et al., 2007) samt på benämningsuppgifter i stort (Connor et 

al., 2004; Randolph et al., 1999). 

 

Kognitionsnivåskillnader 

Signifikanta skillnader i resultaten på ANT finns mellan den högre och lägre 

kognitionsnivågruppen för såväl ISW som WISC-III Blockmönster, där grupperna med högre 
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kognitionsnivå presterar bättre. Detta tyder på att en persons kognitiva förmåga har en 

betydelse vid benämning, vilket även Tallberg (2005) såg vid normering av BNT. 

 

Deltagarna i denna studie har ett medelvärde för FSIQ på 106, vilket är något lägre än vad 

som uppmättes vid utformningen av ISW (Tallberg et al., 2006). Spridningen i föreliggande 

studie är dock stor (FSIQ 85-129) vilket kan bero på demografiska faktorer såsom kön och 

utbildning. Dessutom kan deltagarnas språkkunskaper spela in på resultaten. 

 

Vissa deltagare får relativt låga resultat på WISC-III Blockmönster. Detta kan dels förklaras 

av de extra poäng som ges för snabba svar och dels av att många försökspersoner inte klarar 

uppgifterna inom den utsatta tidsramen och därmed inte får några poäng alls på uppgiften. 

Denna långsamhet observerades främst hos äldre deltagare och kan därmed vara en följd av 

den allmänna förlångsamning som sker hos äldre personer (Hagberg, 2000; Morrison et al., 

2003). Även nervositet och stress kan ha spelat in då uppgiften utförs på tid. 

 

Korrelationer 

En positiv korrelation finns mellan ANT och ISW, ANT och WISC-III Blockmönster samt 

ISW och WISC-III Blockmönster, vilket tyder på att höga poäng på testen har samband med 

varandra. Även ANT och utbildningsnivå har ett positivt samband på så vis att hög utbildning 

samverkar med högre poäng på ANT. ANT och ålder har däremot en negativ korrelation, 

vilket innebär att höga poäng på ANT har samband med yngre ålder. Ingen signifikant 

korrelation finns mellan ANT och kön. Dessa korrelationsresultat stöder de resultat som 

funnits i både föreliggande och tidigare studier gällande att utbildningsnivå (Albert et al., 

2009; Piatt et al., 2004), kognitionsnivå (Tallberg, 2005) samt ålder (Albert et al., 2009; 

Barth-Ramsay et al., 1999; Goral et al., 2007; Nicholas et al., 1985) har inverkan på 

benämningsresultat. 

 

Felsvar 

Den äldre testgruppen har betydligt fler felsvar (45.4 % av samtliga felsvar) än de övriga 

åldersgrupperna, vilket stämmer överens med att äldre personer svarar med mindre exakthet 

vid konfrontationsbenämning (Tsang & Lee, 2003). I föreliggande studie är den vanligaste 

felsvarstypen hos den yngsta gruppen att ge ett semantiskt relaterat svar, medan den mellersta 

och äldsta gruppen främst ger substantiv som felsvar. Enligt Nicholas och medarbetare (1985) 
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är semantiska felsvar vanligast vid benämning av bilderna i ANT och yngre vuxna ger dessa i 

högre grad än äldre, vilket stämmer överens med fynden i denna studie. Att äldre personer ger 

fler substantiv som svar stämmer överens med vad Barth-Ramsay och medarbetare (1999) 

rapporterar. Enligt Mätzig och medarbetare (2009) är perceptuella felsvar, utelämningar och 

beskrivningar de mest förekommande felsvaren vid verbbenämning, vilket kan jämföras med 

föreliggande studie där perceptuella felsvar är den tredje vanligaste felsvarstypen (16.8 %) 

medan utelämningar och beskrivningar är mer ovanliga. Nicholas och medarbetare (1985) såg 

i sin studie att äldre personer gav fler beskrivningar som svar på ANT, något som stämmer 

med resultaten i föreliggande studie, även om skillnaden mellan de två äldsta grupperna inte 

är så stor (6.1 % i äldsta gruppen jämfört med 5.4 % i mellersta och 3.7 % i yngsta). Inga 

slutsatser kan dras kring orsaker till de felsvar som förekommer i denna studie, då ingen 

djupare analys av detta gjorts. Felsvaren skulle dock kunna härledas till att personen inte har 

erfarenhet eller kunskap om det bilden föreställer eller en felaktig visuell tolkning i de fall då 

bilderna inte tydligt representerat det avsedda målordet (Soares & Oritz, 2009). 

 

Målorden i ANT har frekvensordnats efter hur vanligt förekommande de är i svenska språket, 

då målorden i den engelska versionen går från lättare till svårare (Goral et al., 2007). Newman 

och German (2005) samt Rochford och Williams (1965) har påvisat att ett ords frekvensgrad 

påverkar dess svårighetsgrad. Det har dock visat sig att frekvensordningen i föreliggande 

studie inte är helt relevant, då ord har lett till många korrekta svar oavsett placering i testet, 

något som tyder på att det inte bara är ordets frekvens i talspråk som spelar in. Detta stöds av 

bland annat Berndt och medarbetare (1997) som menar att svårigheter inte enbart kan 

förklaras av ords svårighetsgrad samt av McCarthy och Warrington (1985) som inte sett några 

effekter av vare sig ordfrekvens, inlärningsålder, visuella tolkningssvårigheter eller bildernas 

komplexitet vid testning av verbbenämningsförmåga. På grund av att benämning av verb och 

substantiv antas påverkas på olika sätt med stigande ålder (Mätzig et al., 2009; Nicholas et al., 

1985) har i föreliggande studie endast hänsyn till verbet tagits i deltagarnas svar. Inga vidare 

tolkningar har gjorts av deltagarnas felaktiga benämningar av substantivet på bilden som 

ibland ingått i svaret, exempelvis äter äpple. 

 

Ledtrådar 

Varken semantiska eller fonologiska ledtrådar ges i föreliggande studie till försökspersonerna 

då de inte kommer på rätt svar. Utifrån den hjälp deltagarna har av verbala kontextledtrådar 
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kan antas att de skulle vara hjälpta även av övriga ledtrådar. MacKay och medarbetare (2002) 

menar att åldersmässig nedgång i verbbenämningsförmåga inte märks i lika hög grad då 

ledtrådar ges, medan Albert och medarbetare (1988) menar att skillnaderna kvarstår. 

 

Bilderna i Action Naming Test 

Under studiens gång har iakttagelser gällande vissa bilders lämplighet gjorts, till följd av att 

de leder till ett stort antal responser, är svårtolkade eller gammeldags. Vidare testningar, där 

ledtrådar för bilderna ges, bör genomföras innan beslut kring slutgiltiga ändringar i den 

svenska versionen av ANT fattas. 

 

Ett exempel på ett ord som anses gammeldags är maskinskriver, som i de flesta fall leder till 

svaret skriver, ett ord som dessutom redan finns representerat i testet. Samma problematik ses 

för målordet kastar lasso, där kastar förekommer tidigare i testet. Dessa bilder kan därmed 

komma att tas bort i en svensk version av ANT. Problemet med att en bild kan leda till många 

svarsalternativ även hos friska personer tas upp av Breedin och Martin (1996) och stöder 

fynden i föreliggande studie. Ett exempel är bilden för tränar, vilken leder till ett stort antal 

svarsalternativ som kan bedömas som korrekta, exempelvis stretchar, gör gymnastik och 

gymnastiserar. Även har ett utbrott leder till många svarsalternativ och anses dessutom inte 

vara ett bra målsvar, då det består av flera ord. Någon bättre motsvarighet till det engelska 

målordet erupting bedöms dock inte finnas. Övriga målord som i svensk översättning består 

av flera ord är gör honnör, åker skidor, lyfter tyngder och hoppar fallskärm. Önskvärt vore i 

dessa fall att endast ha verben som målord, till exempel lyfter och hoppar, där tydligare bilder 

skulle kunna utformas. Iakttagelser har även gjorts kring bildens tydlighet i fallet opererar, 

vilken författarna anser behöver göras om. Åker skidor leder i de allra flesta fall till målordet 

som svar, varför det skulle kunna behållas i sin nuvarande form. En indikation på att 

substantivförmågan är påverkad kan fås om deltagaren använder ett annat ord än skidor i 

kombination med åker. Abstrakta verb såsom gör och har är svårare att benämna än konkreta 

verb för såväl personer med som utan afasi (Breedin & Martin, 1996), vilket även noteras i 

föreliggande studie, där bilderna för gör honnör och har ett utbrott genererar en mängd 

svarsalternativ och många felsvar. I den engelska versionen av ANT förekommer inget 

målord med verben have eller do, vilket talar för att uttryck med de svenska motsvarigheterna 

ej bör ingå i den svenska versionen. 
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Takeffekter kan förväntas vid testning av verbbenämningsförmåga hos friska personer (den 

Ouden et al., 2009) och flera studier har visat detta (Goral et al., 2007; Zingeser & Berndt, 

1990). Det är därför inte överraskande att deltagarna i föreliggande studie ligger högt 

poängmässigt på ANT. Att endast fem personer når maxpoäng kan bero på en rad faktorer, 

såsom vissa bilders otydlighet, bristen på lämpliga verb i svenskan och avsaknaden av 

ledtrådar vid testning.  Dock bör, enligt Patterson och Chapey (2008), ord som är olika svåra 

att avbilda användas vid konstruktion av bildbenämningstest, vilket talar för att vissa bilder 

ska vara svårare att benämna korrekt än andra. 

  

Utredning av verbbenämningssvårigheter 

Vid testning med ANT är det viktigt att vara medveten om att en mängd faktorer kan påverka 

deltagarens svar. Vid muntlig benämning ingår många faktorer, till exempel visuell 

perception, semantisk identifikation och ordmobilisering (Chialant et al., 2002; Nicholas et 

al., 1985). Därför bör, vid testning av exempelvis verbbenämningsförmåga, uppgifter 

presenteras på varierande sätt samt kräva olika svarsmetoder. Vidare bör svaren analyseras för 

att se vilken sorts störning som eventuellt ligger till grund för felsvaren (Raymer & Gonzalez 

Rothi, 2002). Även en persons förmåga i spontantal bör analyseras (Zingeser & Berndt, 

1990). Då ANT, som används i denna studie, är ett bildbenämningstest bör det kompletteras 

med andra testmetoder vid utredning av svårigheter med att benämna verb. 

 

Jämförelse med Boston Naming Test 

Rätt målord ges vid testning med ANT i 92.3 % av fallen, jämfört med normeringen av BNT 

där korrekt svar gavs i 97.4 % av fallen (Tallberg, 2005). Detta skiljer sig från tidigare resultat 

där det rapporterats att deltagare i alla åldrar presterar bättre på ANT än på BNT (Barth-

Ramsay et al., 1999). Då verb är svårare att avbilda än konkreta substantiv (Mätzig et al., 

2009) kan detta ha inverkat på resultaten. Vidare hade resultaten blivit högre om deltagarnas 

svar efter de verbala kontextledtrådarna hade använts. Även att inga semantiska eller 

fonologiska ledtrådar gavs kan ha påverkat. I föreliggande studie samt vid normering av BNT 

(Tallberg, 2005) sågs att antal felsvar ökar med stigande ålder, dock kan inga jämförelser 

mellan de båda testen göras gällande i vilken grad försämringarna sker. Enligt Goral och 

medarbetare (2007) samt MacKay och medarbetare (2002) sker försämringen i samma grad 

för substantiv och verb medan andra (Mätzig et al., 2009; Nicholas et al., 1985) menar att 

försämringen sker i högre grad för substantiv. 
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En signifikant korrelation mellan ANT och kognitionsnivå enligt ISW finns i föreliggande 

studie, vilket också setts mellan BNT och ISW (Tallberg, 2005). Utbildningsnivå och antal 

rätta svar har en signifikant samverkan både i denna studie och för BNT (Tallberg, 2005). Det 

finns även en signifikant korrelation mellan ANT och ålder, vilket inte förekom i studien av 

BNT, men där ändå antal rätta svar minskade med stigande ålder (Tallberg, 2005). De 

liknande resultaten är inte förvånande med tanke på testens likhet och den höga korrelationen 

dem emellan, r = .859 (Goral et al., 2007). 

 

Metoddiskussion 

Deltagare 

För att möjliggöra jämförelser mellan testresultaten på ANT och BNT, valdes åldersgrupperna 

i föreliggande studie ut för att efterlikna deltagarnas spridning i normeringen av BNT. Denna 

indelning hade dock nackdelar vad gäller varierande åldersintervall inom varje grupp. Det 

hade varit önskvärt att ha ett tioårigt åldersspann i varje grupp, dock skulle detta ha krävt ett 

så stort deltagarantal att det inte skulle rymmas inom ramen för föreliggande studie. För att få 

ihop tillräckligt många deltagare gjordes en smärre anpassning av ålderskriterierna. I och med 

att denna anpassning var liten antas den inte ha haft någon inverkan på det slutgiltiga 

resultatet. Vidare finns en större spridning i den äldsta och mellersta gruppen gällande 

utbildningsnivå, jämfört med i den yngsta gruppen. Detta beror på att de allra flesta personer i 

denna åldergrupp hade studerat på gymnasial nivå och därmed har en utbildning på minst tolv 

år.  

 

Undersökningsmaterial 

Då deltagarna vid testning med ANT gav korrekta svar i 92.3 % av fallen anses testets 

validitet vara god. Den förstärks ytterligare av att materialet är specifikt utformat för att mäta 

verbbenämning, då bilderna representerar aktiviteter. Validiteten i den svenska versionen 

skulle dock kunna förbättras om föreslagna anpassningar gällande ledtrådar och bildernas 

tydlighet genomförs. Vad gäller normeringens reliabilitet kan även denna anses vara god då 

många personer har testats samt då testet innehåller ett stort antal bilder. Även de 

instruktioner som ges vid testning och att proceduren utförts på samma sätt för samtliga 

deltagare påverkar reliabiliteten positivt. 
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För att kunna dela in deltagarna i en lägre och en högre kognitionsnivågrupp utifrån de två 

kognitionstesten ISW och WISC-III Blockmönster användes testgruppens egna medelvärden. 

Detta gjordes då det inte fanns några framtagna normmedelvärden för ISW. Då gruppens eget 

medelvärde användes för ISW ansåg författarna att samma sak behövde göras även med 

WISC-III Blockmönster för att kognitionsnivågrupperna skulle vara anpassade till 

försökspersonerna i studien. Därav användes gruppens eget medelvärde även för indelning i 

kognitionsnivågrupper enligt WISC-III Blockmönster. Anledningen till att Blockmönster ur 

WISC användes, och inte samma deltest ur WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) som är 

för vuxna, berodde på tillgänglighet och tros inte ha påverkat resultaten.  

 

Undersökningsprocedur 

Att en omvänd översättning använts bör säkerhetsställa den engelska och svenska versionens 

överensstämmelse rent språkligt, och att orden dessutom frekvensordnats gör att de båda 

versionerna är uppbyggda på samma sätt. Eftersom syftet med föreliggande studie var att ta 

fram slutgiltiga svenska målord, gavs inga fonologiska eller semantiska ledtrådar. 

Användande av ledtrådar kan i framtiden påverka testresultaten, vilket visats av bland annat 

MacKay och medarbetare (2002). Bedömning av svaren på ANT påverkades av det stora antal 

svarsalternativ som gavs. Många av dessa ansågs korrekta för beskrivning av bilden och har 

därför godkänts, vilket lett till att vissa bilder fått flera korrekta svarsalternativ. Då samtliga 

synonymer till det preliminära målordet godkänts, har ibland ord som inte helt anses 

överensstämmande med bilden godkänts, exempelvis paddlar för ror. Vidare har hänsyn inte 

tagits till de substantiv som verben ibland kombinerats med som svar, då detta inte är testets 

syfte att undersöka. Anledningen till att de valda kategorierna för felsvarsanalys användes var 

att dessa var anpassade för bedömning av verb och därför ansågs mer lämpliga, till skillnad 

mot kategorierna vid felsvarsanalys av svaren i BNT, som är anpassade för substantiv. 

 

Slutsats 

Ålder, utbildningsnivå och kognitionsnivå har en inverkan på hur friska vuxna personer 

presterar på verbbenämningstestet Action Naming Test (ANT). Yngre personer presterar 

signifikant bättre, liksom personer med hög utbildnings- och kognitionsnivå. Högutbildade 

äldre personer tenderar att ha ett skydd av sin utbildning mot den åldersmässiga nedgång som 

annars drabbar den äldre åldersgruppen. Kön har ingen signifikant inverkan på prestationen. 

Hänsyn bör tas till att anpassningar till svenska språket inte är fullständigt genomförda, men 
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då resultaten i föreliggande studie har ett stort underlag kan de ändå användas som 

normvärden vid testning av verbbenämningsförmåga hos personer med neurologisk skada 

eller sjukdom. 

 

Framtida studier 

För framtida studier föreslås en vidare anpassning av ANT utifrån de framtagna resultaten, 

bland annat hur testresultaten påverkas då ledtrådar ges och om bilder tas bort. Vidare vore 

det intressant att göra ytterligare jämförelser mellan verb- och substantivbenämning, 

exempelvis genom jämförelser av när samma personer svarar på både ANT och BNT, samt att 

undersöka vilka kortikala nätverk som aktiveras vid benämning av verb och substantiv. Att 

undersöka hur personer med hjärnskada eller neurologisk sjukdom svarar på ANT är också 

något som kan ligga till grund för framtida studier, liksom att undersöka om testet är 

användbart på en yngre målgrupp än i föreliggande studie. 
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Bilaga 1 

 

Information om normeringsstudie av benämningstest 

 
Hej! 

Vi går åttonde och sista terminen på Logopedprogrammet på Linköpings universitet. Denna 

termin ska vi skriva vårt examensarbete som går ut på att översätta och normera ett språkligt 

test (Action Naming Test).   

Testet består av 57 tecknade bilder föreställande aktiviteter som personen som testas får 

benämna. Syftet med studien är att få fram en svensk översättning samt information om hur 

friska personer i åldern 21-80 år presterar på testet. Dessa normaldata behövs för att logopeder 

i klinisk verksamhet ska kunna undersöka och jämföra om, på vilket sätt och i vilken 

utsträckning den språkliga förmågan påverkats hos patienter som till exempel har drabbats av 

en neurologisk skada eller sjukdom. 

Förutom testning med Action Naming Test innebär deltagandet även ifyllnad av en hälsoenkät 

samt medverkan i två kognitiva test. Tidsåtgång för varje person är cirka 30 minuter. 

Endast testresultat samt uppgifter om kön, ålder och antal skolår kommer att användas och 

redovisas på gruppnivå. Inga enskilda resultat pekas ut. 

 

Kriterier för deltagande är: 

 Svenska som modersmål 

 21-80 år 

 Ingen historia av neurologisk eller neuropsykiatrisk sjukdom eller skada och/eller 

missbruksproblematik 

 Inga läs- och skrivsvårigheter 

 

Vid frågor kontakta oss gärna via e-post: xxxxxxxx@student.liu.se eller 

xxxxxxxx@student.liu.se eller telefon: xxx-xxx xx xx eller xxx-xxx xx xx. 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna-Karin Oskarsson och Rebecka Lindahl. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Information och förfrågan om medverkan i normeringsstudie av 

benämningstestet Action Naming Test 

 
Till dig i egenskap av chef för…  

 

Hej, 

vi heter Rebecka Lindahl och Anna-Karin Oskarsson och går sista terminen på 

logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Under våren ska vi skriva vår 

magisteruppsats som går ut på att översätta och normera ett språkligt test som innebär att den 

testade personen får benämna tecknade bilder föreställande aktiviteter. 

Förutom benämning av bilder innebär deltagandet även ifyllnad av en hälsoenkät samt två test 

av kognitiv förmåga. Tidsåtgång för varje person är cirka 30 minuter.  

Du tillfrågas härmed om tillstånd att kontakta de anställda på din arbetsplats för förfrågan om 

medverkan i denna studie samt att under arbetstid testa de anställda på din arbetsplats. 

 

Vid frågor kan ytterligare information om studien lämnas av oss eller vår handledare Inger 

Lundeborg-Hammarström (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@liu.se). Tel: xxx-xx xx xx. 

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecka Lindahl   Anna-Karin Oskarsson 

xxxxxx@student.liu.se   xxxxxx@student.liu.se 

xxx-xx xx xxx   xxx-xx xx xxx 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Samtyckesbrev för medverkan i normeringsstudie av benämningstestet Action Naming Test 

Jag har tagit del av och är införstådd med ovanstående information. Jag ger härmed mitt 

skriftliga samtycke till fortsatt kontakt med de anställda och testning under arbetstid: 

 

 

______________________ 

Ort och datum 

 

       

Underskrift    Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Information och förfrågan om medverkan i normeringsstudie av 

benämningstestet Action Naming Test 
 

Hej, 

vi heter Rebecka Lindahl och Anna-Karin Oskarsson och går sista terminen på 

logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Under våren ska vi skriva vår 

magisteruppsats som går ut på att översätta och normera ett språkligt test (Action Naming 

Test) som innebär att den testade personen får benämna tecknade bilder föreställande 

aktiviteter. 

Action Naming Test består av 57 bilder föreställande verb som ska benämnas. Syftet med 

studien är att få fram en svensk översättning samt data för hur friska personer i åldern 21-80 

år presterar på testet. Hos personer med till exempel neurologisk sjukdom eller skada kan 

språkförmågan påverkas och normaldata behövs därför för att bedöma dessa personers 

testresultat.   

Förutom testning med Action Naming Test innebär deltagandet även ifyllnad av en hälsoenkät 

samt medverkan i två test av kognitiv förmåga. Vid ANT samt ett av de andra testen kommer 

ljudupptagning ske för möjlighet till senare bedömning. Tidsåtgång för varje person är cirka 

30 minuter. 

Endast testresultat samt uppgifter om kön, ålder och antal skolår kommer att användas och 

redovisas på gruppnivå. Inga enskilda resultat pekas ut och det finns inte heller möjlighet att 

ta del av sina egna testresultat. Resultaten redovisas i en uppsats som presenteras på ett 

seminarium och publiceras på e-press, som är en databas för studentuppsatser och 

vetenskapliga artiklar. När studien färdigställts kommer materialet att arkiveras av 

logopedprogrammet på Linköpings Universitet under minst fem år och kan komma att 

användas även i framtida studier.  

Medverkan i studien är helt frivilligt och Du kan närsomhelst avbryta din medverkan i studien 

genom att kontakta oss.  

Vid frågor kan ytterligare information om studien lämnas av oss eller vår handledare Inger 

Lundeborg-Hammarström (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@liu.se). Tel: xxx-xxxxxx. 

 

Med vänliga hälsningar 

Rebecka Lindahl   Anna-Karin Oskarsson 

xxxxxx@student.liu.se   xxxxxx@student.liu.se 

xxx-xx xx xxx   xxx-xx xx xxx 

 



 

 

 

 

 

 

Samtyckesbrev för medverkan i normeringsstudie av benämningstestet Action Naming Test    

Jag har tagit del av och är införstådd med ovanstående information. Jag ger härmed mitt 

skriftliga samtycke till att medverka i studien. 

 

 

______________________ 

Ort och datum 

 

       

Underskrift    Namnförtydligande 

 

 

 

 


