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Verb Naming in Swedish Children Aged 3;6 to 5;5 Years 

 – A Study of Performance on the Action Naming Test 

Abstract 

Verb naming comprises the ability to name an activity illustrated in a picture. Previous studies 

have shown that pre-school children have more difficulties in the naming of verbs than in 

naming of nouns (Gentner, 1982; Kauschke, Lee & Pae, 2007). This is explained as being partly 

due to the greater linguistical complexity of verbs compared to nouns (Gentner & Boroditsky, 

2001) and that verbs are more difficult to illustrate (Masterson, Druks & Gallienne, 2008). Picture 

naming tests are frequently used in order to investigate naming ability but today a verb naming 

test is not available for Swedish children. The present study aimed to investigate naming ability of 

verbs in Swedish children, and to evaluate if the Swedish translation of the Action Naming Test 

(ANT) is applicable on children. In addition, all participants were tested with both ANT and the 

Boston Naming Test (BNT) in order to evaluate the participating children’s naming ability of 

verbs and nouns in order to make a comparison between the two of them. 

In the present study 116 children aged 3;6 to 5;5 years divided into four age groups participated. 

The results on the ANT showed continuously higher scores with increasing age. The error 

analysis showed that the most frequently occurring error categories were either semantically 

related (words within the same or superordinate category) or perceptually related 

(misinterpretation of the picture). When comparing the results between the ANT and the BNT 

higher scores were shown on the ANT in all age groups. This could imply that the participating 

children are beyond the age when nouns are easier to name than verbs, or that unlike previous 

studies, verbs are easier to learn. More likely, the test results are not comparable with each other. 

With some adjustments, the ANT is considered applicable for Swedish pre-school children. 

 

Key words: Action Naming Test (ANT), picture naming, verbs, test, children.  



 

 
 

Sammanfattning 

Verbbenämning innebär förmågan att benämna en bild utifrån den aktivitet som bilden 

illustrerar. I tidigare studier har det visat sig att barn tidigt i språkutvecklingen har svårare för 

verbbenämning än substantivbenämning (Gentner, 1982; Kauschke, Lee & Pae, 2007). Detta 

förklaras delvis av att verb är mer lingvistiskt komplexa än vad som är fallet för substantiv 

(Gentner & Boroditsky, 2001), samt att de är svårare att illustrera (Masterson, Druks & Gallienne, 

2008). För att undersöka benämningsförmåga används oftast bildbenämningstest och för verb 

saknas ett svenskt test för barn. Föreliggande studie syftade till att undersöka 

verbbenämningsförmågan hos svenska barn samt att utröna om den svenska översättningen av 

Action Naming Test (ANT) är tillämplig på svenska barn. Deltagarna testades både med ANT 

samt Boston Naming test (BNT), för att få ett mått på de deltagande barnens 

benämningsförmåga av såväl verb som substantiv, och för att möjliggöra en jämförelse dem 

emellan. 

I den föreliggande studien deltog 116 barn i åldern 3;6 till 5;5 år uppdelade i fyra åldersgrupper. 

Resultaten på ANT visade att barnen fick högre testpoäng med stigande ålder. En felsvarsansalys 

visade att de vanligaste felsvaren var semantiskt relaterade (ord tillhörande samma eller en 

överordnad semantisk kategori) eller perceptuellt relaterade (visuell feltolkning) till målordet. En 

jämförelse av resultaten på ANT och BNT visade genomgående högre andel rätta svar på ANT. 

Det finns flera tänkbara förklaringar till detta. En förklaring är att barnen har passerat den ålder 

då substantiv är lättare att benämna än verb. En annan förklaring är att de helt enkelt har lättare 

att benämna verb än substantiv. Mer troligt är att testresultaten inte är jämförbara med varandra. 

Med några ändringar kan ANT bli ett användbart verbbenämningstest för svenska förskolebarn.  

 

Nyckelord: Action Naming Test (ANT), bildbenämning, verb, test, barn. 
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Förord 

Ett STORT tack riktas till alla deltagande barn, förskolepersonal samt förskolechefer som stått ut 

med vårt springande och ockuperande av bygg- och legorum. Tack vare er hjälp har denna studie 

varit möjlig att genomföra. 

Ett stort tack riktas även till vår handledare Inger Lundeborg Hammarström för stöd och gott 

handledarskap. 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för gott samarbete och tålamod! 

 

Linköping, maj 2012 

Johanna Eriksson & Emma Hallqvist  
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Inledning 

Barnspråksforskare har länge intresserat sig för utvecklingen och organisationen av barns aktiva 

ordförråd. För att undersöka ett barns aktiva ordförråd används främst benämningstest med 

bilder. Många studier har undersökt benämning av substantiv medan verbbenämning inte är 

utforskat i lika hög grad (Davidoff & Masterson, 1995). I dagsläget finns endast benämningstest 

för substantiv översatt till svenska och prövat på barn. Det föreligger även behov av ett 

benämningstest för verb, vilket motiverar föreliggande studie. Action Naming Test (ANT) är ett 

amerikanskt verbbenämningstest som har översatts till svenska, men har ännu bara har testats på 

en vuxen population (Lindahl & Oskarsson, 2011). Föreliggande studie har som huvudsyfte att 

undersöka huruvida ANT fungerar som benämningstest även för svenska barn samt att upprätta 

normvärden för ANT. I många studier har jämförelser gjorts mellan verb- och 

substantivbenämning (Kauschke, Lee & Pae, 2007; Naigles & Hoff-Ginsberg, 1998; Davidoff & 

Masterson, 1995 m.fl.). Inga sådana studier är genomförda på svenska barn och därför syftar 

föreliggande uppsatsarbete också till att göra en sådan jämförelse.  

Bakgrund 

Lexikal utveckling 

Språket utvecklas i samspel med andra människor och omgivningen är oerhört viktig för barns 

språkutveckling. Innan ett barn kan börja utveckla ett språk med ett användbart ordförråd krävs 

att barnet har uppnått en viss kognitiv mognad för att kunna bearbeta intryck och skapa mentala 

representationer av objekt och handlingar (Strömqvist, 2009). Vid cirka ett års ålder kommer de 

första orden och dessa ord har ofta en strukturell likhet med det tidigare jollret, men ges en 

betydelse genom omgivningens reaktioner. Ett tydligt exempel på detta är mamma (Stoel-

Gammon, 2011). De första orden består till största del substantiv, men även verb och adjektiv, 

som kan härledas till föremål och handlingar som förekommer i barnets omedelbara närhet 

(Håkansson, 1998). Vid cirka 18 – 24 månaders ålder inträffar ett fenomen som kallas för 

ordförrådsspurten, vilket innebär att barnet börjar tillägna sig ord i en väsentligt snabbare takt än 

tidigare. Ordförrådsspurten har i forskning kopplats samman med flera olika förmågor hos barnet 

(Dapretto & Bjork, 2000). Under ordförrådsspurten börjar barn även att identifiera ordklasser 

och kan till en början använda sig av semantiska ledtrådar för att härleda begrepp till dess 

betydelse (O’Grady, 1999).  
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Omgivningen spelar en stor roll för barns förvärvande av ord (Clark, 2009). Barn lär sig okända 

ords betydelse i stor utsträckning genom att lyssna på hur och i vilket sammanhang omgivningen 

använder dem. En anledning till att barn först lär sig innehållsord (substantiv, adjektiv och verb) 

är att just dessa framhävs på olika sätt i de vuxnas yttranden. Dessa ord blir då lättare att urskilja 

och betoningen på dem visar att de har en viktig roll i yttrandet. De vuxnas sätt att framhäva 

orden kan ske antingen genom betoning, tonhöjd eller längd, och framhävningen är ofta 

övertydlig i vuxnas samtal med barn (Clark, 2009). 

Det finns flera olika teorier om hur barn bildar begrepp. En teori beskriver att begrepp definieras 

med så kallade semantiska särdrag (Clark, 1995). I den tidiga lexikala utvecklingen definierar barn de 

begrepp de förvärvar med endast ett fåtal semantiska särdrag, och dessa begrepp kan då 

representera flera närliggande objekt/handlingar. När barnets ordförråd utvidgas definieras varje 

begrepp med fler semantiska särdrag för att lättare kunna särskilja från liknande begrepp (Clark, 

1995). Ett annat sätt att se på hur begrepp bildas och särskiljs återfinns i prototypteorin (Rosch, 

1975). När barn börjar förstå och kategorisera ord kan exempelvis den första katten barnet ser bli 

en prototyp för katt. När barnet sedan växer och får erfarenhet av att katter kan se olika ut kan 

prototypen ändras till att bli en prototyp av en “typisk” katt, där individen har samlat alla typiska 

drag för en katt och satt ihop dem (Allwood, 1989). 

Två fenomen som är vanligt förekommande i barnets språkutveckling är över- och 

underextension och används av små barn på huvudsakligen referentiella ord tidigt i utvecklingen 

(Clark, 2001). Med överextension avses barnets tendens att använda ett ord för att referera till en 

hel kategori. Det är exempelvis vanligt förekommande att små barn säger hund om många 

fyrbenta tamdjur. Underextension innebär att barnet refererar ett ord till ett enskilt underordnat 

begrepp eller objekt. Ett exempel på detta kan vara att bil endast symboliserar familjens bil eller 

ett speciellt bilmärke (Mogford & Bishop, 1993). Överextensioner brukar i regel förekomma 

mellan åldrarna 1;0 och 2;6 år och avtar då barnet hittat lämpligare ord för de berörda begreppen. 

Eftersom underextensioner är mer kontextberoende uppträder de i regel något tidigare än vad 

som är fallet för överextensioner som ses som en del i barnets dekontextualisering av ord (Clark, 

2001). 

Under den senare delen av den lexikala utvecklingen omorganiseras ordförrådet kontinuerligt. Ju 

äldre barnen blir desto mer specifika representationer med fler särdrag får begreppen och barnen 

lär sig fler underordnade begrepp genom erfarenheter (Ameel, Malt & Storms, 2008). Det 
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ordförråd som individen använder dagligen ökar succesivt till att omfatta cirka 30 000 ord vid 

vuxen ålder (Levelt, 1989). 

Aktivt och passivt ordförråd 

Det är viktigt att skilja på de ord som barnet förstår (passivt) och det ordförråd som de använder 

(aktivt). Förståelse föregår alltid produktion och kräver att barnet känner igen en ström av talljud, 

kopplar ihop den till dess betydelse för att slutligen lagra denna koppling (Dapretto & Bjork, 

2000). Produktion förutsätter att barnet har memorerat ett motorprogram för det barnet vill 

uttrycka samt att det kan plocka fram ljudmönstret för uttrycket. Barnet måste även klara av den 

motoriskt komplicerade process som krävs för artikulation (Dapretto & Bjork, 2000). För att 

förvärva språkliga kunskaper krävs att barnets förståelse och produktion samordnas (Clark & 

Hecht, 1983). Det är omdiskuterat hur mycket barnet förstår av vad det producerar i tidig 

språkutveckling. Ofta överskattas det yngre barnets förmåga till såväl förståelse som till 

produktion av ord. Många gånger tolkas ett barns förmåga att förstå som vuxenlik då de 

använder komplexa verbala konstruktioner, men i själva verket produceras de ofta som 

oanalyserade inlärda fraser (Clark & Hecht, 1983). 

Utveckling av verb respektive substantiv 

Små barn har två källor som ger information, det perceptuella-kognitiva språket samt det verbala 

språket. Barnets uppgift blir därför att samordna de perceptuella intrycken med det verbala 

språket. Att små barn lättare tar till sig substantiv än verb antas bero på att substantiv är konkreta, 

självständiga och kan representera ett ting, medan verb och adjektiv är mer kontextberoende 

(Gentner, 1982).  Substantiv är även lättare att lära sig eftersom de representerar stabila enheter 

som är enkla att sätta ord på (Kauschke, Lee & Pae, 2007). En annan förklaringsteori till varför 

barn lär sig substantiv före verb är att tillägnandet av verb helt enkelt kräver att barnet först har 

kunskap om objektet. Denna kunskap handlar framför allt om vad ett objekt har för 

rörelseegenskaper (exempelvis en människa kan springa, gå, hoppa osv.) eller hur de kan hanteras 

(exempelvis en boll kan kastas, slås, sparkas osv.) (Kersten & Smith, 2002).  

I den tidiga språkutveckling använder föräldrar ofta tydliga fråga-svar-sekvenser i vilka barnet 

förses med såväl fråga som svar (Clark, 2009). De frågor som är vanligast är de som introducerar 

nya substantiv, då svaret som efterfrågas ofta involverar ett ting snarare än en handling. Detta kan 

vara ytterligare en anledning till att substantiv ofta lärs in snabbare än verb (Clark, 2009). 
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Inlärningen av substantiv respektive verb kan även bero på vilken placering dessa ord har i 

barnets språk (Kauschke et al., 2007). Olika språk kan vara mer eller mindre verb- och 

substantivvänliga beroende på vilken av ordklasserna som främst förekommer i framträdande 

positioner (initial och final position). Enligt Kauschke et al. (2007) lär sig barn den ordklass som 

är mest framträdande i språket först. Hur frekvent substantiv respektive verb används i olika 

språk kan påverka hur barn tillägnar sig dessa. Ord som produceras förhållandevis ofta i barns 

närhet tillägnas också i större utsträckning än ord som förekommer mer sällan (Naigles & Hoff-

Ginsberg, 1998).  

Alla ordklasser kan delas in efter om de är mer kognitivt dominanta eller mer lingvistiskt 

dominanta (Gentner & Boroditsky, 2001). Öppna ordklasser är i sin natur mer kognitivt 

dominanta då de grundas på perceptuell erfarenhet snarare än på språklig kunskap som är fallet 

för de slutna ordklasserna, vilka är mer lingvistiskt dominanta. Verb och substantiv tillhör båda 

de öppna ordklasserna. Verb är dock mer lingvistiskt dominanta och påverkas i större 

utsträckning av generell språklig utvecklingsnivå än vad som är fallet för de mer konkreta 

substantiven. Verb ställer högre krav på språklig förmåga än exempelvis substantiv som är lättare 

att se som en egen helhet, och skulle därför vara mer komplexa att förvärva än substantiv 

(Gentner & Boroditsky, 2001; Gentner, 2006). 

Verb kan antingen vara transitiva eller intransitiva. Ett intransitivt verb kan inte ha något objekt 

utan endast ett subjekt som utför handlingen, exempelvis pojken gäspar. Ett transitivt verb behöver 

däremot ha ett efterföljande objekt och kan inte stå ensamt, exempelvis pojken hugger ved (Davidoff 

& Masterson, 1996). Vilken typ av verb som förvärvas i störst utsträckning hos ett barn beror på 

vilken typ som förekommer mest frekvent i barnets omgivning (Naigels & Hoff-Ginsberg, 1998). 

Skillnader mellan pojkar och flickor   

Bouchard, Trudeau, Sutton, Boudreault och Deneault (2009) fann i en studie att bland barn 

mellan åtta och 16 månaders ålder både förstår och producerar flickor fler ord än pojkar. Även 

vid 17-18 månaders ålder (ordförrådsspurten) förelåg en klar könsskillnad. Skillnaden till 

flickornas fördel bestod fram till 27 månaders ålder, varefter pojkarna i stort sett kom ifatt i 

utvecklingen. Dock skriver författarna att även om skillnaden var statistisk signifikant så var den 

liten och det fanns en stor individuell variation såväl hos flickor som hos pojkar (Bouchard et al., 

2009).  
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Lexikal organisation 

När barnet utökar sitt ordförråd organiseras orden i kluster och kategoriseras hierarkiskt.  Detta 

är en förutsättning för att barn ska fortsätta att utveckla sina ordförråd och kunna lära sig den 

stora mängd ord som krävs för vuxenlivet (Clark, 1995). För att klara av detta utvecklar barn så 

kallade semantiska domäner genom ett nyförvärvande av ord och underindelning av ordförrådet. 

Denna underindelning kan delas upp i basnivå, överordnade-, sidoordnade- och underordnade 

begrepp. Ett exempel är begreppet blomma (basnivå) som har växt som överordnat begrepp, buske 

som sidoordnat begrepp och tulpan som underordnat begrepp. Denna indelning är inte statisk 

utan ordförrådet omstruktureras och differentieras mer och mer i takt med att barnet lär sig nya 

ord (Clark, 1995). 

Den semantiska organisationen ser olika ut för verb och substantiv (Huttenlocher & Lui, 1979). 

Substantiv är indelade i kategorier i flera hierarkiska steg där begrepp på basnivå inom en kategori 

delar flera gemensamma drag, men inga eller väldigt få mellan kategorierna. De är därför lätta att 

särskilja från varandra. Verb däremot tycks ha en mer ytlig och matrisliknande organisation där 

begrepp i en kategori kan dela egenskaper med begrepp ur en annan kategori. De blir därmed 

svårare att särskilja (Huttenlocher & Lui, 1979). Masterson et al. (2008) såg i sin studie att barn 

mellan 3;0 och 5;0 års ålder gjorde fler semantiska fel vid benämning av verb än vid benämning 

av substantiv. Enligt författarna skulle en anledning till detta kunna vara att substantivens strikta 

hierarkiska struktur förhindrar semantiska felsägningar medan verbens mer diffusa organisation 

inbjuder till sådana felsägningar. Eftersom verb delar egenskaper över kategorigränser är det i de 

fall ett barn inte kan målverbet lätt att benämna det med ett annat verb som har en liknande 

betydelse, men som tillhör en annan kategori (Masterson et al., 2008).  

Lexikal kreativitet 

Barns ordförråd är mycket mindre än vuxnas och de behöver därför använda sig av olika 

strategier för att kompensera för detta (Clark, 1995). Till viss del använder sig barn av mer 

generella ord som det, den eller grej om ett substantiv, men ofta tenderar de att skapa nya ord. Barn 

skapar inte nya ord bara för substantiv utan även för verb och adjektiv. Nyskapande av ord 

används redan från två års ålder och består ofta av en kombination av två grundord (Clark, 1995), 

exempelvis kråk-fågel. Något senare i utvecklingen används istället olika suffix för att skapa nya 

ord. Exempelvis kan barn säga svärdare för någon som använder svärd. Barn använder även suffix 

för att göra om substantiv till verb (Clark, 1995), exempelvis svärdas för att fäktas. De suffix barn 

använder för att skapa nya ord är dock begränsade och barnen använder de suffix de känner till 

(Clark, 2009), exempelvis kan de ersätta adjektivsuffix –isk med –ig om detta uppfattas lättare av 
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barnet. Barn tenderar även att benämna substantiv utifrån den kontext ordet tillhör, exempelvis 

kan stetoskop benämnas som doktorsgrej. Då barn i tidig utveckling har ett ordförråd bestående av 

fler substantiv än verb kan de använda substantiv för att beskriva den handling de vill tala om då 

de ännu inte förvärvat korrekt verb (Clark, 2009).  

Bildbenämning 

Bildbenämning är en komplex process som kräver flera kognitiva funktioner som kan delas upp i 

fyra olika steg. Först måste individen visuellt känna igen det stimuli som presenteras för att sedan 

kunna förknippa betydelse med stimuli. Individen måste sedan ha tillgång till stimulits 

fonologiska form för att slutligen motoriskt kunna planera, programmera och artikulera den 

(DeLeon, Gottesman, Kleinman, Newhart, Davis et al., 2007).  Hur lång tid det tar att benämna 

en bild beror till stor del på användningsfrekvens samt på att ord på basnivå går snabbare att 

benämna än ett under- eller överordnat ord (Levelt, 1989). Barn upp till åtta år har visat sig ha 

svårare med bildbenämning än barn i yngre tonåren och vuxna, vilket delvis kan förklaras med att 

äldre barn/vuxna har förvärvat fler ord än de yngre barnen. Detta stärks av det faktum att ju 

äldre barn blir desto snabbare och mer korrekt benämner de bilder (Wiegel-Crump & Dennis, 

1986).  

En annan faktor som tycks ha betydelse för barns förmåga till bildbenämning är graden av 

familjäritet hos ett ord. Resultat i en studie av Cycowicz, Friedman, Rothstein & Snodgrass (1997) 

visade att barn i åldern fem till sex år benämner kategorier med ord som tillhör deras vardag mer 

korrekt än kategorier med ord som inte förekommer i samma utsträckning eller inte förekommer 

alls i deras omgivning. De yngre barnen uppvisade även en större andel överordnade ord i sina 

svar än de äldre barnen/vuxna. De vanligaste felsvaren bland de yngre barnen var dels visuell 

feltolkning samt sidoordnade ord (Cycowicz et al., 1997). I en annan studie visades även att 

omskrivning är en vanlig felsvarstyp som tillsammans med semantiskt relaterade felsvar utgjorde 

82% av det totala antalet felsvar. Omskrivningarna gjordes främst av de ord de deltagande barnen 

ännu inte förvärvat till sitt aktiva ordförråd (Kirk, 1992). McGregor, Friedman, Reilly och 

Newman (2002) fann även de att de flesta fel barnen gjorde i deras studie av objektbenämning 

var av semantisk karaktär. De flesta av dessa baserades på objektens egenskaper och exempelvis 

benämndes sadel som stol.  En förklaring till det felaktiga svaret är att barnen fyller i så kallade 

lexikala hålrum (eng. lexical gaps) när de inte har rätt ord i det mentala lexikonet och svarar med ett 

ord som uppfyller flertalet av objektets semantiska egenskaper (McGregor et al., 2002). 
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Benämning av bilder föreställande aktiviteter är svårare än benämning av bilder föreställande 

objekt (Kauschke et al., 2007). En aktivitet gestaltas ofta av både en agent och ett objekt, och för 

att förstå vilken aktivitet det rör sig om måste barnet dels veta objektets funktion samt förstå hur 

agenten samspelar med det (Kauschke et al., 2007).  Ett annat skäl till att verbbenämning är 

svårare än benämning av substantiv är att ett objekt är statiskt medan en handling är dynamisk 

och att denna skillnad kan påverka prestationen vid verbbenämning (Masterson, Druks & 

Gallienne, 2008). Wiegel-Crump och Dennis (1986) såg i sin studie att beträffande bilder 

föreställande objekt höll sig alla deltagare inom rätt ordklass, men vid bilder föreställande 

aktiviteter svarade de yngre barnen ofta med ord ur en annan ordklass (exempelvis substantiv). 

Detta tolkas av författarna som att det finns olika system för att hitta ord inom de öppna 

ordklasserna (Wiegel-Crump & Dennis, 1986). I en studie genomförd av Davidoff och Masterson 

(1996) undersöktes benämningsförmåga av verb och substantiv hos en grupp barn mellan 3;5 och 

5;5 års ålder. De fann ingen signifikant skillnad mellan ordklasserna. Dock återfanns en 

signifikant skillnad beroende på vilken typ av verb som benämndes, huruvida verbet var transitivt 

eller intransitivt. Barnen visade sig ha svårare för intransitiva verb och enligt författarna beror 

detta troligtvis på att intransitiva verb är svårare att illustrera i ett bildmaterial samt att de 

förvärvas något senare (Davidoff & Masterson, 1996).   

Oavsett om det handlar om objekt eller handlingar så har barn i åldern tre till sex år svårare att 

tolka bilder som är visuellt komplexa, och då framför allt tecknade bilder. Orsaken till detta tros 

vara att ritade bilder ofta saknar många av de perceptuella ledtrådar som ett verkligt objekt eller 

handling har. Dock anses barn överlag vara kapabla att läsa av och dra slutsatser om ritade bilder 

(Cycowicz et al., 1997; Masterson et al., 2008). 

Testmetodik 

Som testledare är det viktigt att innan testning etablera en god kontakt med barnet samt försäkra 

sig om att barnet är införstått på att det ska samarbeta och genomföra de uppgifter som kommer. 

Det är viktigt att välja förklaringar och instruktioner av testuppgifter som är anpassade till barnets 

mognadsnivå för att undvika felsvar på grund av svårförståeliga instruktioner (Smedler & 

Tideman, 2009). Om koncentrationen störs kan missuppfattningar uppstå och betinga felsvar, 

varför en ostörd miljö är viktigt. Vid flertalet olika test vid samma session eller av sin natur 

krävande test kan även pauser vara att föredra för att bibehålla en så bra testsituation som möjligt 

(Smedler & Tideman, 2009). Det förekommer att barn är blyga och därför kan det krävas 

särskilda eliciteringsstrategier av testledaren vid bedömning av aktivt ordförråd för att hjälpa 

barnet att känna sig bekvämt (Hansson & Nettelbladt, 2007).  
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Logopedisk testning 

I klinisk verksamhet och forskning används ofta både standardiserade språkliga test och analys av 

spontantal vid bedömning av barns språkliga förmåga. Standardiserade språkliga test används 

såväl för att utreda expressivt som impressivt språk medan analys av spontantal främst används 

för att logopeden ska få en bild av barnets expressiva språk (Condouris, Meyer & Tager-Flusberg, 

2003). Bedömning av ordförråd sker oftast genom att undersöka en subkategori till ordförråd, 

exempelvis ordförståelse, produktion, ordanvändning och associtationsförmåga (Laufer, Elder, 

Hill & Congdon, 2004).  

Benämningstest 

Boston Naming Test (BNT) 

Boston Naming Test (BNT) är ett av världens mest använda benämningstest av aktivt ordförråd 

(Tallberg, 2005) och arbetades fram av Kaplan, Goodglass och Weintraub 1983. Testet består av 

60 bilder av begrepp med stigande svårighetsgrad. BNT är ett instrument som används såväl 

inom kliniskt arbete som inom forskning och eftersom testet har ett brett användningsområde, är 

det väl motiverat att använda BNT vid undersökning av benämningsförmåga av substantiv. En 

svensk normering finns för den vuxna populationen (Tallberg, 2005). Resultaten i en 

magisterstudie av Westlin och Yttterdahl (2007) visade att testet kan användas för undersökning 

av bildbenämningsförmåga hos barn i åldrarna tre till fyra år. Dock saknas normering för svenska 

barn. Testet används i stor utsträckning för vuxna personer med språkliga och kognitiva 

svårigheter (Tallberg, 2005).  

Action Naming Test (ANT) 

Action Naming Test (ANT) är ett bildbenämningstest för verb bestående av 57 bilder samt fem 

övningsbilder som illustrerar aktiviteter (Boston University, 2012a). Testet är utformat av Obler 

och Albert och syftar till att efterlikna Boston Naming Test både gällande utformning och 

testinstruktioner (Barth Ramsay et al, 1999). Dock var inte syftet att ANT och BNT skulle ge 

matchande resultat gällande poäng och de båda testen kan skilja sig åt i svårighetsgrad (MacKay, 

Connor, Albert & Obler, 2002). Orden i testet är frekvensordnade utifrån förekomst i det 

amerikansk-engelska språket. Syftet är att svårighetsgraden ska vara ökande. Även i ANT finns 

likt BNT semantiska och fonologiska ledtrådar om testdeltagaren inte kan producera rätt målord 

(Barth Ramsay et al, 1999). Testet finns idag översatt till svenska och normerat och prövat i en 

population omfattande 120 friska vuxna. Utefter resultaten på testet frekvensordnades orden 

efter hur vanligt förekommande de är bland vuxna för att efterlikna det engelskspråkiga 
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ursprungstestet. I den magisteruppsats som ligger till grund för översättningen visades dock att 

fler faktorer än ordens frekvens i talspråk har betydelse för resultatet eftersom flertalet ord ledde 

till korrekta svar oavsett placering i testet. Andra faktorer som påverkar resultatet är 

inlärningsålder, visuell tolkningsförmåga samt bildernas utformning, vilka gör att 

frekvensordningen inte har lika stor betydelse som det tidigare uppfattats (Lindahl & Oskarsson, 

2011). Det finns idag inget svenskt verbbenämningstest för barn. Då ANT är utformat för att 

efterlikna BNT, och BNT har visat sig fungera för barn, är det troligt att även ANT kan användas 

för barn. 

Syfte 

Huvudsyftet med föreliggande studie är att undersöka verbbenämningsförmåga hos svenska barn 

i åldern 3;6 till 5;5 år då detta inte är vidare utforskat bland svenska barn. Ett andra syfte är att 

undersöka om Action Naming Test är ett användbart benämningstest för barn genom att göra en 

felsvarsanalys. Även en jämförelse mellan substantiv- och verbbenämning kommer att 

genomföras för att se om det föreligger en skillnad mellan dessa två. 

Material och metod 

Deltagare 

Målet var att rekrytera 120 barn fördelat på fyra åldersgrupper i åldern 3;6 till 5;5 år med jämn 

spridning av kön. Inklusionskriterier för deltagande innefattade svenska som modersmål samt en 

ålder mellan 3;6 och 5;5 år. Exklusionskriterierna omfattade känd utvecklingsstörning, 

neuropsykiatrisk diagnos, känd språkstörning samt känd hörselnedsättning.  

De deltagande barnen rekryterades från förskolor inom ett län i sydöstra Sverige. 

Rekryteringsarbetet inleddes genom kontakt med enhetschefer för respektive förskola som 

genom sitt muntliga godkännande till studien gav tillåtelse att kontakta personal på berörd 

förskola. Vid intresse skickades även ett e-mail med vidare information, se bilaga 1. Personalen 

informerades muntligt samt skriftligt, se bilaga 2, om studien samt inklusions-/ 

exklusionskriterier och ombads att välja ut lämpliga deltagare för studien. Slutligen informerades 

målsmän om studiens syfte, utformning och datahantering varvid skriftligt godkännande 

samlades in, se bilaga 3. 

Totalt testades 132 barn varav 16 exkluderades på grund av att de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna eller för att de inte medverkade vid testningen. Könsfördelningen var 

mycket jämn i helgrupp, 57 flickor respektive 59 pojkar. Deltagarna delades in i fyra 
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åldersgrupper; grupp A: 3;6-3;11 år, grupp B: 4;0-4;5 år, grupp C: 4;6-4;11 år samt grupp D: 5;0-

5;5 år. Gruppernas storlek varierade mellan 23 och 35 barn. Antal barn, medelålder samt 

könsfördelning i hela barngruppen samt i varje åldersgrupp synliggörs i tabell 1. 

Tabell 1. Antal deltagare och könsfördelning i grupperna.  

 Helgrupp Grupp A 
3;6-3;11 

Grupp B 
4;0-4;5 

Grupp C 
4;6-4;11 

Grupp D 
5;0-5;5 

Antal barn 116 28 23 30 35 

Kön  ♀ 57 ♂ 59 ♀ 12 ♂ 16 ♀ 15 ♂ 8 ♀ 14 ♂ 16 ♀ 16 ♂ 19 

      

Undersökningsmaterial 

I föreliggande studie användes Boston Naming Test (BNT) och Action Naming Test (ANT). 

Testförfarande 

Innan varje testning fördes ett kort kontaktskapande samtal om dagens aktiviteter och barnets 

intressen. Testningen tog i genomsnitt 30 minuter per barn, cirka 15 minuter per deltest. Mellan 

deltesten gavs barnen en kortare paus. Samtliga deltagare testades enskilt på respektive förskola i 

avskilda rum i en förhållandevis tyst miljö. Hälften av barnen testades först med ANT och sedan 

med BNT, och andra hälften med omvänd ordning. Innan testningen påbörjades genomfördes en 

pilotstudie där ett barn på fem år testades på ANT för att få en första uppfattning om och hur 

testet verkade fungera på barn.   

BNT 

Innan varje testning gavs instruktionen “Nu ska vi titta på lite bilder och jag vill att du ska säga/gissa 

vad det är på bilderna.” Vid testning användes ingen prompting. Om barnet inte gav svar ställdes 

frågan “Vad är det?/Vad heter det?”. Vissa bilder har en streckad bakgrund vilka förklarades innan 

barnet skulle svara för att förtydliga vilket målord som eftersöktes.  

ANT 

Vid testning i denna studie användes en svensk översättning gjord av Lindahl och Oskarsson, 

2011. Innan varje testning gavs instruktionen: “Nu ska vi titta på lite bilder och jag vill att du ska 

säga/gissa vad som händer på bilderna.” Vid testning användes endast en verbal kontextledtråd (Vad 

gör han/hon/den på bilden?) då barnen svarade med ett substantiv.  I de fall barnen tydligt visuellt 

missuppfattade bilden gavs en enkel förklaring om objekten på bilden (exempelvis när ett barn 

benämnde klättra som klipper ull gavs förklaringen att det var ett berg i bakgrunden).  
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Poängsättning och felsvarsanalys 

På båda testen godkändes morfologisk och fonologisk felaktig ordform samt synonymer, 

exempelvis sopborste istället för målordet kvast. På BNT godkändes även underordnade ord, 

exempelvis vitsippa istället för målordet blomma. Vid rättning av ANT gjordes två olika rättningar. 

En av rättningarna godkände tveksamheter som exempelvis spelar bowling istället för bowlar samt 

om barnet producerade ett i testet efterfrågat målord till fel bild till följd av visuell feltolkning, 

exempelvis tränar istället för lyfter tyngder. Den andra rättningen, som var mer strikt, godkände 

endast efterfrågat målord till rätt bild.  

Två typer av felsvarsanalyser genomfördes. I en första felsvarsanalys räknades totala antalet 

felsvar ut samt antal felsvarstyper, i procentuell förekomst. För analys av barnens felsvar 

användes en översatt och av författarna bearbetad version av den felanalys som användes i en 

studie av Barth Ramsay och medarbetare (1999), se tabell 2. I en andra felsvarsanalys analyserades 

varje enskilt delord efter antal felsvar samt förekommande felsvarstyper.   

Tabell 2. Använda felsvarstyper vid analys samt förklaring och exempel. 

Felsvarstyp Förklaring Exempel 

1. Ingen benämning Inget svar eller vet ej-svar Jag vet inte 

2. Semantiskt relaterat svar Samma eller överordnad 

semantisk kategori. 

Städar för sopar 

3. Omskrivning  Beskrivning av målordet med 

flera ord. 

Åker surfbräda på vattnet för surfar 

4. Perceptuellt relaterat svar Visuell feltolkning. Flyger för gungar 

5. Kvasi-ord Ord som inte finns.  Svärdas för fäktar 

6. Orelaterat svar Ord som inte kan relateras till 

bilden eller målordet. 

Spelar fotboll för kastar 

7. Annan ordklass  Istället för verb används annan 

ordklass. 

Polis för gör honnör 

   

 

Statistisk analys 

Deskriptiv statistik användes för demografiska data samt för poäng på respektive test. Icke-

parametrisk analytisk statistik användes för jämförelse. För jämförelser av de två rättningarna av 

ANT samt mellan resultaten på ANT och BNT på helgruppsnivå användes Wilcoxon 

rangsummetest. För att jämföra resultat på ANT mellan åldersgrupperna användes ett Kruskal 

Wallis-test. Därefter jämfördes åldersgrupperna parvis med hjälp av Mann Whitney U-test. 
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Signifikansnivån sattes till p<0.05.  För de statistiska analyserna användes SPSS© Windows 

version 19.0. 

Etiska aspekter 

Alla deltagare hade fått skriftligt godkännande av målsman innan testningen påbörjades. Inga 

namn registrerades på testprotokollen och efter avslutad testning tilldelades varje barn en kod 

utifrån kön, ålder och förskola. Resultaten presenteras endast på gruppnivå och inga enskilda 

resultat kan utläsas. Materialet sparas i fem år på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet 

och kan komma att användas i senare forsknings- och utbildningssyfte.  

Resultat 

Jämförelse mellan de båda rättningarna på ANT visade signifikant skillnad, dock skiljde mindre 

än en poäng i medelvärde. Därmed analyserades endast den mer strikta rättningen vidare. Ingen 

deltagare uppnådde maxpoäng på något av testen. Andel angivna korrekta svar vid ANT-

testningen var för helgrupp 56%. För Grupp A (3;6-3;11) andel angivna korrekta svar 48,1%, för 

Grupp B (4;0-4;5) 52,2%, för Grupp C (4;6-4;11) 57,2% samt för Grupp D (5;0-5;5) 63,5%. På 

BNT var andelen korrekt angivna svar på 47,2% i helgrupp, 33% för Grupp A, 39,7% för Grupp 

B, 44,2% för Grupp C samt 51,3% för Grupp D, se tabell 3.  

Tabell 3. Medelandelar och standardavvikelser för helgrupp samt åldersgrupper på ANT och BNT. 

Testparametrar Helgrupp Grupp A 

3;6-3;11 

Grupp B 

4;0-4;5 

Grupp C 

4;6-4;11 

Grupp D 

5;0-5;5 

ANT medelandel 56,0% 48,1% 52,5% 57,2% 63,5% 

ANT standardavvikelse ±8,9% ±8,2% ±7,4% ±5,4% ±6,5% 

BNT medelandel 42,7% 33% 39,7% 44,2% 51,3% 

BNT standardavvikelse ±10,8% ±8,8% ±9,0% ±7,7% ±8,5% 

      

Resultat avseende verbbenämning 

Medelvärden på resultatet på ANT för helgrupp var 31,9 poäng av 57 möjliga. Resultatet för 

åldersgrupperna varierade och följande värden kunde påvisas; Grupp A (3;6-3;11)hade ett 

medelvärde (x̄ ) på 27,4 (SD= 4,7), Grupp B (4;0-4;5) x̄ = 29,9 (SD= 4,2), Grupp C (4;6-4;11) x̄ 

= 32,6 (SD= 3,1) och Grupp D (5;0-5;5) x̄ = 36,2 (SD= 3,7), se figur 1.  
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Figur 1. Medelvärdespoäng och standardavvikelse för resultat på ANT i helgrupp samt åldersgrupper. 

Jämförelse mellan åldersgrupper 

Vid jämförelse mellan åldersgrupperna framkom att medelvärdena på ANT skiljde sig åt 

signifikant (p<.001). Statistisk signifikant skillnad kunde påvisas mellan grupp A och C (p<.001) 

samt A och D (p<.001). Statistisk signifikant skillnad påvisades även mellan grupp B och C 

(p=.025) samt B och D (p<.001). Skillnaden var densamma även mellan åldersgrupp C och D 

(p<.001). För sammanfattning se tabell 4. 

Tabell 4. Medelvärden och SD för respektive grupp samt p-värden. 

Jämförelse x̄  p-värde Jämförelse x̄  p-värde 

Grupp A 27,4 ±4,7  Grupp B 29,9 ±4,2  
vs  .089 vs  .025* 
Grupp B 29,9 ±4,2  Grupp C 32,6 ±3,1  
      
Grupp A 27,4 ±4,7  Grupp B 29,9 ±4,2  
vs  .0003*** vs  .0003*** 
Grupp C 32,6 ±3,1  Grupp D 36,2 ±3,7  
      
Grupp A 27,4 ±4,7  Grupp C 32,6 ±3,1  
vs  .0002*** vs  .0002*** 
Grupp D 36,2 ±3,7  Grupp D 36,2 ±3,7  
      

* visar grad av signifikans. Grupp A: 3;6-3;11, Grupp B: 4;0-4;5, Grupp C: 4;6-4;11, Grupp D: 5;0-5;5.  

Jämförelse mellan kön 

Vid jämförelser mellan flickors och pojkars poäng på ANT kunde ingen signifikant skillnad 

påvisas (p=.461).  
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Felsvarsanalys  

Bland samtliga deltagare var felsvarstyp semantiskt relaterat felsvar (2) med svar tillhörande 

sidoordnad eller överordnad kategori till målordet mest förekommande och stod för 21,8% av 

samtliga felsvar. Samtliga barn gav någon gång ett semantiskt relaterat felsvar. Felsvarsanalys av 

åldersgruppernas resultat visade att Grupp A (3;6-3;11) till störst del använde sig av felsvarstyp 1, 

det vill säga ”vet inte” eller inget svar, som stod för 27,0% av den totala andelen felsvar för 

gruppen. I Grupp B (4;0-4;5) samt Grupp D (5;0-5;5) var felsvarstyp 2 (semantiskt relaterat 

felsvar) vanligast och utgjorde 22,1% respektive 22,8%. I Grupp C (4;6-4;11) var felsvarstyp 2 

och 4 (visuell feltolkning) vanligast med procentvärden mycket nära varandra (23,3% respektive 

23,6%), se tabell 5. 

Tabell 5. Andelen felsvarstyper uttryckt i procent inom varje åldersgrupp samt helgrupp. Fetstil markerar den mest 

använda felsvarstypen inom varje grupp.  

Felsvarstyp Helgrupp Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D  

1. Kommentar 19,5% 27,0% 20,1% 16,4% 13,8%  

2. Semantiskt 21,8% 19,1% 22,1% 23,3% 22,8%  

3. Omskrivning  19,5% 17,2% 19,0% 20,4% 21,5%  

4. Perceptuellt 20,4% 17,1% 20,7% 23,6% 20,8%  

5. Kvasi-ord 1,1% 0,8% 1,1% 0,4% 2,1%  

6. Orelaterat 9,5% 10,2% 10,2% 8,1% 9,9%  

7. Annan ordklass 8,1% 8,5% 6,9% 7,8% 9,1%  

       

Grupp A: 3;6-3;11, Grupp B: 4;0-4;5, Grupp C: 4;6-4;11, Grupp D: 5;0-5;5. 

I den andra felsvarsanalysen gjordes en analys av felsvar för varje ord i testet. De målord som 

samtliga deltagare benämnde korrekt var sitter, sover och målar. Andra ord som i mycket stor 

utsträckning benämndes korrekt var läser, äter, springer, dricker, flyger, simmar, sågar, klipper, klappar 

samt åker skidor. De målord som samtliga deltagare benämnde felaktigt var dirigerar, friar, gör 

honnör, knäböjer, maskinskriver samt niger. Andra målord som i mycket stor utsträckning benämndes 

felaktigt (<85% av deltagarma) var tränar, har ett (vulkan)utbrott, opererar, hoppar fallskärm, bugar, 

dubbar, bowlar och lyfter tyngder. För sammanfattning och vanligast förekommande felsvarstyper, se 

tabell 6.  
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Tabell 6. Sammanställning av antal korrekta benämningar och felsvar samt vanligaste felsvarstyp för varje enskilt delord. 

Målord Antal 
korrekta 
svar 

Antal 
felsvar 

Mest 
förekommande 
felsvarstyp(-er) 

Målord Antal 
korrekta 
svar 

Antal 
felsvar 

Mest 
förekommande 
felsvarstyp(-er) 

sitter 

skriver 

läser 

äter 

springer 

(joggar) 

röker 

dyker 

dricker 

vinner 

(tävlar) 

sover 

kastar 

flyger 

stryker 

pekar 

hälsar 

(skakar  

hand) 

flyter 

gräver 

simmar 

tränar 

skalar 

blinkar 

målar 

fiskar 

sågar 

klipper 

gungar 

seglar 

(åker båt) 

häller 
 

116 

102 

113 

115 

112 

 

61 

54 

115 

48 

 

116 

92 

114 

99 

102 

41 

 

 

34 

110 

113 

12 

71 

46 

116 

71 

112 

115 

85 

104 

 

102 
 

0 

14 

3 

1 

4 

 

64 

75 

1 

68 

 

0 

24 

2 

27 

14 

77 

 

 

82 

6 

3 

110 

46 

73 

0 

45 

4 

1 

31 

12 
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- 

2 (93%) 

3 (66,7%) 

2 (100%) 

6 (100%) 

 

1 (43,8%) 

2 (70,7%) 

1 (100%) 

1 (47%) 

 

- 

1 (37,5%) 

2 (50%) 

1 (40,7%) 

1 (71,4%) 

3 (51,9%) 

 

 

2 (39%) 

2 (33,3%) 

3 (66,7%) 

4 (27,3) 

3 (50%) 

2 (43,8%) 

- 

1 (44,4%) 

1,3,6,7(25%) 

7 (100%) 

4 (64,5%) 

3 (41,7%) 

 

6 (64,3%) 
 

borstar 

droppar 

mjölkar 

klättrar 

sopar 

dirigerar 

(leder) 

stickar 

klappar 

(smeker, stryker) 

gråter 

åker skidor 

har ett 

(vulkan)utbrott 

opererar 

hoppar fallskärm 

krattar 

surfar 

boxar 

fäktar 

friar 

bugar 

gör honnör 

dubbar 

jonglerar 

ror 

bowlar 

kastar lasso 

(fångar) 

knäböjer 

lyfter tyngder 

maskinskriver 

niger 
 

104 

65 

79 

107 

96 

0 

 

58 

114 

 

93 

114 

10 

 

8 

6 

86 

32 

80 

23 

0 

15 

0 

1 

38 

35 

9 

44 

 

0 

12 

0 

0 
 

13 

51 

38 

10 

20 

117 

 

59 

2 

 

29 

2 

110 

 

109 

116 

31 

85 

37 

94 

125 

102 

116 

118 

81 

81 

108 

75 

 

116 

105 

119 

118 
 

4 (61,5%) 

3, 6 (25,5%) 

3 (52,6%) 

1,2 (30%) 

2 (75%) 

1 (34,2) 

 

2 (40,7%)  

1, 7 (50%) 

 

7 (55,2%) 

4 (100%) 

2 (51,8%) 

 

1 (27,5%) 

2 (52,6%) 

2 (54,8%) 

3 (35,3%) 

4 (27%) 

2 (27,7%) 

4 (52,8%) 

1 (36,6%) 

1 (31,9) 

4 (36,4) 

3 (45,7) 

2 (79%) 

3 (51,9%) 

3 (42,7%) 

 

3 (61,2%) 

2 (48,6%) 

4 (32,8%) 

4 (86,4%) 
 

        

Jämförelse mellan verb- och substantivbenämning 

Andelen korrekta svar var 56% på ANT respektive 42,7 % på BNT i helgrupp. Denna skillnad 

var statistiskt signifikant (p<.001). Den äldsta åldersgruppen (grupp D) fick högst andel korrekta 

svar på både ANT (x̄ =63,5%) och BNT (x̄ = 51,3%) medan den yngsta åldersgruppen (grupp A) 

fick lägst genomsnitt för andel korrekta svar (x̄ = 48,1% respektive 33%). För alla resultat, se 

tabell 3. En kontinuerlig ökning påvisades av andelen korrekta svar med stigande ålder, se figur 2.  
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Figur 2. Utveckling av procent andel korrekta svar på respektive benämningstest mellan åldersgrupperna. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att ta reda på mer om barns benämningsförmåga av verb samt 

att undersöka om ANT är ett lämpligt test för undersökning av verbbenämning hos barn. 

Resultaten visade en förbättring av verbbenämning med en stigande ålder i och med att resultaten 

kontinuerligt ökade. Felsvarsanalysen på ANT visade att de vanligaste felsvarstyperna var 

semantiskt relaterade eller perceptuellt relaterade till målordet. I jämförelsen med resultat på BNT 

syntes ett generellt högre resultat på ANT. På ANT gav deltagarna korrekt svar i 56 % av fallen. 

På BNT var fallet 42,7%. Nedan diskuteras dessa resultat djupare.  

Resultat avseende verbbenämning 

Åldersskillnader 

Vid analys av resultat på ANT kunde en tydlig utveckling ses där resultaten blev bättre med 

stigande ålder. Detta tyder på att barn blir bättre på att benämna verb ju äldre de blir. En 

förklaring till skillnaden av verbbenämningsförmågan mellan åldersgrupperna kan vara att de 

äldre barnen har förvärvat fler ord, vilket enligt Wiegel-Crump och Dennis (1986) ger en 

snabbare och mer korrekt bildbenämning. En annan förklaring kan vara att de äldre barnen har 

utsatts för en större mängd av de verb som ingår i testet än de yngre och på så sätt blivit mer 

familjära med dessa ord. Graden av familjäritet har i tidigare forskning kunnat relateras till i vilken 

utsträckning barn benämner bilder korrekt (Cycowicz et al., 1997). En tredje förklaring berör 

bildtolkningsförmåga. Yngre barn har svårare att tolka bilder som är visuellt komplexa och då 
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framförallt tecknade bilder eftersom de saknar många av de perceptuella ledtrådar som ett 

verkligt objekt eller en handling har (Cycowicz et al, 1997; Masterson et al, 2008). Då bilderna i 

ANT är tecknade kan skillnaden mellan äldre och yngre barn möjligen förklaras av detta. Då 

verbbenämning hos barn inte är väl utforskat (Davidoff & Masterson, 1996) var det svårt att 

relatera resultaten i föreliggande studie till vad som rapporterats, men att en utveckling med 

åldern skulle påvisas var väntat. Anledningen till detta var att barns ordförråd ökar och 

omorganiseras med åldern för att anpassas till det som krävs av en vuxen individs ordförråd 

(Levelt, 1989; Ameel et al., 2008). Då ANT är utformat och anpassat för vuxna bör äldre barn 

prestera bättre på testet. Ytterligare en anledning till den mer korrekta verbbenämningen hos de 

äldre barnen kan vara att deras begrepp har fått fler specificerade semantiska särdrag och att de 

därmed kan skilja bättre på närliggande handlingar, vilket enligt Clark (1995) sker med en 

utökning av ordförrådet. 

Felsvarsanalys 

Vid analys av barnens felsvar kunde det konstateras att de vanligaste felsvarstyperna var inget 

svar eller vet ej-svar (typ 1), semantiskt relaterat svar (typ 2), omskrivning (typ 3) och perceptuellt 

relaterat svar (typ 4). Gemensamt för samtliga åldersgrupper var att semantiskt relaterat svar (typ 

2) och perceptuellt relaterat svar (typ 4) var bland de mest frekvent använda typerna, se tabell 5. 

Detta är i linje med att Cycowicz et al. (1997) i en studie fann att sidoordnad kategori tillsammans 

med visuell feltolkning var de vanligaste felen de deltagande barnen gjorde vid bildbenämning. I 

föreliggande studie var den vanligaste felsvarstypen bland de yngsta barnen inget svar eller vet ej-

svar (typ 1). Detta kan bero på att dessa barn var något blygare än de äldre barnen och därmed 

inte vågade gissa i lika stor utsträckning. En annan förklaring kan vara att deras ordförråd inte är 

lika väl utvecklat (Wiegel-Crump & Dennis, 1986) samt att utvecklingen av deras lexikala 

kreativitet inte kommit lika långt som de äldre barnen, vilket medför att de får svårare att fylla ut 

sina lexikala hålrum. En liknande diskussion förs av McGregor et al (2002).  

Bland yngre barn är det vanligt att benämna verb med ord ur en annan ordklass, exempelvis 

substantiv (Wiegel-Crump & Dennis, 1986; Clark, 2009). I föreliggande studie framkom samma 

fenomen, dock inte i särskilt stor utsträckning. Till skillnad från studien av Wiegel-Crump och 

Dennis (1986) återfanns heller inte någon större skillnad i användningen av annan ordklass 

mellan åldersgrupperna, se tabell 5. En anledning till detta skulle kunna vara att de ord som ingår 

i testet är anpassade för vuxna och därmed kanske vissa ord som ingen av åldersgrupperna ännu 

har förvärvat. Vid tillfällen då ett barn inte har ett ord i sitt ordförråd kan det ta till flera olika 

strategier för att lösa problemet. Exempelvis kan barnet benämna något annat på bilden än det 
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efterfrågade, vars namn barnet redan har förvärvat. En annan anledning till dessa resultat är att 

gruppernas varierande storlek kan ha påverkat resultaten, vilket dock inte anses troligt då 

grupperna ändå var relativt stora. 

Ytterligare en vanligt förekommande felsvarstyp var omskrivning, där barnen använde flera ord 

för att förklara målordet. Ett exempel på detta var ett barn som benämnde jonglerar med kastar 

bollar i luften. Barnet beskrev då det som skedde på bilden, vilket kan tyda på att barnet har tolkat 

bilden rätt, men inte förvärvat det eftersökta ordet ännu. Kirk (1992) fann liknande resultat i sin 

studie där deltagarna använde en hög grad av omskrivningar och då framför allt på de ord de inte 

hade i sitt aktiva ordförråd. 

Bilderna och orden i ANT 

Vid testning framkom att vissa av bilderna var problematiska gällande deras utformning. På vissa 

bilder var visuella feltolkningar vanligt förekommande, vilket skulle tyda på att dessa var 

svårtolkade. Troligtvis berodde feltolkningarna på flera olika saker. Det var vanligt med 

feltolkningar av de bilder som gav för lite information, exempelvis benämndes tränar i stor 

utsträckning som gör kullerbytta eller står på huvudet. I åldersgrupperna framgick att den yngsta 

åldersgruppen (Grupp A) hade enstaka korrekta benämningar av tränar, vilket tyder på att ordet 

redan har förvärvats vid den åldern. I den näst äldsta åldersgruppen (Grupp C) fanns dock inga 

korrekta benämningar av tränar, vilket skulle indikera att felsvar snarare beror på bildens 

utformning än att barnet inte förvärvat ordet. Ett annat exempel är målordet gungar som endast 

73,3%  av deltagarna benämnde korrekt, se tabell 6, trots att det borde vara ett ord som tidigt 

etableras i ett barns ordförråd. Visuella feltolkningar av denna bild skulle enligt prototypteorin 

kunna tyda på att barnen har en smal uppfattning om hur en gunga ser ut och inte har förvärvat 

en generell prototyp av en typisk gunga, vilket sker genom erfarenheter (Allwood, 1989). Dock är 

det troligare att handlingen gungar, som är dynamisk, är svår att avbilda och därför genererar fler 

misstolkningar hos barn (Masterson et al, 2008). I Lindahls och Oskarssons (2011) normering av 

ANT för vuxna benämnde samtliga deltagare gungar korrekt, vilket skulle kunna tyda på att vuxna 

har en bättre förmåga till bildtolkning än barnen i föreliggande studie. Detta antagande styrks i 

tidigare studier av Cycowicz et al. (1997) och Masterson et al. (2008) som båda såg att små barn 

har svårare att tolka bilder, och då framför allt tecknade bilder. Feltolkning kan även tänkas 

berott på att verben är illustrerade på annat sätt än vad de skulle vara om testet hade utformats 

idag. Exempelvis gäller detta målordet vinner som illustreras genom att en person springer genom 

ett målsnöre, något som inte är vanligt förekommande på tävlingar idag. Endast 41,4% av barnen 

benämnde vinner korrekt, se tabell 6, vilket är ett ord som troligtvis förvärvas tidigt då det ofta 
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används i exempelvis spelsituationer. Dessutom kan det tänkas att vinner är ett något abstrakt verb 

som är svårt att både illustrera och elicitera, men bilden borde kunna göras tydligare med en mer 

modern utformning. 

ANT är ett test utformat på 70-talet, vilket kan medföra att vissa av de tilltänkta målorden kan 

anses något daterade. Vissa ord uppfattas som något föråldrade och är antagligen inte ord som 

barn lär sig idag, exempelvis maskinskriver, gör honnör och niger eftersom de sannolikt inte i finns 

deras omgivning. Dessa ord finns då troligtvis heller inte i deras lexikon eftersom barn lär sig 

okända ord genom att lyssna på omkringliggande samtal (Clark, 2009). Vissa ord i översättningen 

från engelska till svenska har i de fall direkt motsvarighet på svenska saknats istället översatts med 

en sats för korrekt överensstämmelse. Exempelvis har det engelska ordet erupting översatts med 

har ett (vulkan)utbrott. Detta medförde att benämningen försvårades då det krävdes tre ord för 

korrekt svar. Även Lindahl och Oskarsson (2011) som översatt testet har diskuterat att det inte är 

optimalt, men att en bättre översättning inte finns. De menar också att eftersom den engelska 

versionen av ANT inte innehåller målord med verben have eller do bör den svenska versionen inte 

innehålla målord med de svenska motsvarigheterna, vilket det gör i dagsläget. 

Bildernas ordning i testet kan också ifrågasättas då relativt enkla verb förekommer sent i testet. 

Exempelvis kommer klappar först på plats 36 samt gråter på plats 37 efter exempelvis dirigerar 

(plats 34) och stryker (plats 13). När testet översattes till svenska av Lindahl och Oskarsson (2011) 

frekvensordnades bilderna i enlighet med information från två olika källor, dels en svensk korpus 

över talat språk samt en sammanställning över svenska ords frekvens i skrift. Då den ena källan 

var relativt gammal, från 1971, finns risken att ords användningsfrekvens har ändrats med tiden 

och därför är ordningen möjligen något daterad. Frekvensordningen, som baserades på 

ordfrekvens i en vuxen population, är heller inte helt lämplig att tillämpa på barn som har ett 

mindre vokabulär samt inte har samma begrepp i sin omgivning (Clark, 1995). Det finns en 

frekvensordlista för yngre barn (SECDI) i åldern 0;8 till 2;4 år (Eriksson & Berglund, 2002). 

Denna skulle eventuellt kunna användas för att frekvensordna orden i ANT och därmed göra den 

anpassad till svenska barn. 

Jämförelse mellan verb- och substantivbenämning 

För att ta reda på om det förelåg någon skillnad mellan substantiv- och verbbenämning jämfördes 

testresultaten för ANT och BNT. Resultaten visade en statistisk signifikant skillnad (p<.001) 

mellan ANT och BNT där barnen presterade genomgående högre på ANT. Detta kan tolkas som 

att barnen i föreliggande studie skulle ha lättare för verbbenämning än för substantivbenämning. 

Tidigare studier har visat att barn har lättare att benämna substantiv (Gentner, 1982; 2006, 



 

20 
 

Gentner & Boroditsky, 2001). Resultat i föreliggande studie skulle kunna tolkas som att svenska 

barn har lättare att benämna verb än substantiv, vilket då skulle motsäga tidigare forskning. En 

annan infallsvinkel kan vara att det faktiskt inte förelåg någon större skillnad mellan substantiv- 

och verbbenämning och att skillnaden i andelen korrekta svar på testen (56% för ANT respektive 

42,7% på BNT) skulle kunna bero på testens olika svårighetsgrad. I Davidoffs och Mastersons 

(1996) studie visade resultaten att det faktiskt inte förelåg någon skillnad mellan substantiv- och 

verbbenämning i samma åldrar som föreliggande studie. Dock hittade de skillnad gällande typ av 

verb (transitiva respektive intransitiva). I föreliggande studie kan dock inte en sådan jämförelse 

utföras då testet saknar transitiva verb. Barn i tidig utveckling har ett ordförråd bestående till 

störst del av substantiv (Clark, 2009). Det kan vara så att barnen i föreliggande studie har passerat 

det stadium i sin ordförrådsutveckling under vilket substantiv förvärvas i högre utsträckning. 

Det kan också diskuteras om resultaten berodde på testens utformning snarare än barnens 

faktiska benämningsförmågor. Resultaten på BNT visade en tydligt stigande svårighetsgrad där 

majoriteten av barnen i föreliggande studie svarade korrekt på den första hälften av orden, men 

endast ett fåtal deltagare svarade rätt på ord i den andra hälften. Enligt resultaten på ANT syntes 

inte samma ökande svårighetsgrad då majoriteten av de deltagande barnen svarade rätt även på 

flertalet ord i den andra hälften av testet. Denna skillnad gjorde det svårt att jämföra testen och 

BNT kan anses som svårare än ANT. Testen är utformade på liknande sätt, dock lämpar sig inte 

testen för en jämförelse i syfte att jämföra substantiv- och verbbenämning som var ett av 

föreliggande studies syften. Dock valdes denna jämförelse ändå att tas med då en slutsats inte kan 

dras om att resultaten uteslutande berodde på testens utformning. Det skulle kunna vara så att 

benämningsförmåga hos barn med svenska som modersmål skiljer sig från barn med annat 

modersmål och hemland. 

Metod- och materialdiskussion 

Deltagare 

Deltagarna delades in i grupper utifrån åldersintervaller om sex månader för att en eventuell 

utveckling skulle kunna åskådliggöras. Då åldersspridningen bland deltagarna inte var helt jämn 

ledde denna indelning till att grupperna varierade i storlek, se tabell 1. Störst skillnad i antal 

deltagare i åldersgrupperna var mellan Grupp B (4;0-4;5) (n=23) och Grupp D (5;0-5;5) (n=35). 

Detta kan ha påverkat resultaten då medelvärden och standardavvikelser baseras på ett större 

antal individer i Grupp D än i Grupp B och därmed med större sannolikhet kan generaliseras till 

populationen. Varje grupp var dock så pass stor att det inte borde ha påverkat det slutgiltiga 

resultatet nämnvärt. 
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Undersökningsmaterial 

Boston Naming Test 

Enligt Westlin och Ytterdahl (2007) kan BNT användas på barn från tre års ålder. Utifrån denna 

studies resultat och resonemang kan föreliggande studies resultat anses styrka tidigare bedömning 

om att BNT är lämpligt att använda för barn.  

Action Naming Test 

ANT bedöms som ett lämpligt test att använda på barn från 3;6 års ålder. Det kan dock 

konstateras att flera bilder inte konkret illustrerar efterfrågad aktivitet då dessa bilder misstolkas 

frekvent. Bilderna bör förtydligas för att kunna användas för barn om det är den faktiska 

verbbenämningsförmågan som efterfrågas. Många barn visade att de hade det efterfrågade ordet i 

sitt ordförråd genom att benämna andra bilder med målordet. På grund av dessa tvetydigheter 

kan testet, beroende på syfte för testning även rättas efter antal rätt ord oavsett till vilken bild vid 

en kvalitativ bedömning av verbförråd.  

Som tidigare nämnts i resultatdiskussionen var vissa ord problematiska. Detta framkom även i en 

tidigare magisteruppsats av Lindahl och Oskarsson (2011). I föreliggande studie valdes att 

använda samma version av testet utan några ändringar för att se hur testet fungerade i sin helhet 

för barn, då det inte med säkerhet kunde sägas att samma fynd som i tidigare magisteruppsats 

skulle kunna påvisas. Detta var dock troligt, men om ändringar skulle ha gjorts innan testningen i 

föreliggande studie genomfördes hade det varit svårt att uttala sig om barnens prestation 

påverkats av ändringarna. I föreliggande studie har det konstaterats vad i testet som bör ändras 

och i vilken utsträckning ändringar behöver göras, vilka nu kan utföras på den svenska 

ursprungsversionen.  

För framtiden vore det önskvärt att göra en liknande frekvensordning, som den som gjordes för 

den vuxna populationen, fast baserad på barns ordanvändning för att få en mer tydligt ökande 

svårighetsgrad. Anledningen till att denna frekvensordning inte gjordes i föreliggande studie var 

att det inte kunde sägas med säkerhet att frekvensordningen skulle behöva ändras för barn. Detta 

var något som framkom under testningens gång. Även om den ursprungliga tanken inte var att 

efterlikna BNT gällande svårighetsgrad var ändå syftet att ANT skulle efterlikna BNT gällande 

utformning. Som diskuterats tidigare i resultatdiskussionen kan bildernas ordning i testet 

ifrågasättas. Därför bör presentationsordningen av bilderna ändras och hänsyn bör tas till andra 

faktorer än användarfrekvens såsom visuell tolkningsförmåga, inlärningsålder samt bildernas 
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utformning. Liknande diskussion har även förts av översättarna som anser att ovanstående 

nämnda faktorer bör ha betydelse för bildernas ordning (Lindahl & Oskarsson, 2011).  

Undersökningsprocedur 

Vid bedömning av korrekta svar på de båda testen godkändes synonymer som var självklart 

överensstämmande med målordet. BNT var relativt lättbedömt då endast målordet eller en 

självklar synonym eller underordnat begrepp godkändes som korrekt svar. Samma förfarande 

användes vid bedömning av korrekta svar på ANT där endast självklara synonymer godkändes. 

Bestämning av vad som utgjorde en självklar synonym var inte helt enkel. Vissa svar som 

exempelvis blundar för blinkar var ett sådant som diskuterades. Dock beslutades att dessa skulle 

bedömas som felaktiga eftersom de inte helt kunde motsvara varandra. Anledningen till 

diskussionen var att eftersom bilden är statisk är det därmed svårt att illustrera en dynamisk 

rörelse som fallet är för blinkar. Godkända svar gavs till de benämningar som innehöll målordet, 

men även hade ett kompletterande substantiv, exempelvis äter en macka för äter.  

Angående felsvarsanalys utsågs valda felsvarstyper då de ansågs lämpliga för analys av verb. 

Några felsvarstyper i Barth-Ramseys et al. (1999) ursprungsversion valdes bort då morfologiska 

och fonologiska felbenämnda ord godkändes med tanke på deltagarnas relativt låga ålder. 

Resterande kategorier kunde exemplifieras i barnens felsvar, se tabell 2.  

Testförfarandet inleddes med en kort pratstund för att etablera en god kontakt med barnet och 

undvika uteblivet svar på grund av att barnet var blygt och osäkert, vilket är viktigt enligt 

Hansson och Nettelbladt (2007). För att så långt som möjligt säkerställa att barnen skulle få vila 

och återhämta sin koncentration gjordes mellan deltesten en paus. Detta är viktigt för att 

bibehålla en bra testsituation (Smedler & Tideman, 2009). Författarna valde att vid inledande 

testning sitta tillsammans och observera varandras sätt att utföra testet för att få så bra 

överensstämmelse mellan sätten som möjligt. Därmed borde resultaten blivit mer pålitliga. 

Poängsättning 

Två rättningar av ANT genomfördes för att undersöka om olika rättningsregler hade betydelse 

för andel korrekt benämnda bilder. Den första rättningen var något mer strikt där endast tilltänkt 

målord på rätt bild godkändes och gav ett mått på verbbenämning, men kanske huvudsakligen 

undersökte testets utformning. I den andra rättningen gavs rätt svar om barnet benämnt någon 

annan bild med något av testets målord och därmed visade sig ha ordet i sitt ordförråd. Den här 

rättningen gav snarare ett mått på barnets faktiska verbbenämning, men gjorde utvärdering av 

testet svårare. En jämförelse gjordes mellan de båda rättningarna för att se om de skiljde sig åt. 
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Då skillnaden på de båda rättningarnas medelvärden var så liten, x̄ =31,90 för den första, mer 

strikta rättningen och x̄ =32,66 för den andra rättningen, valdes vidare analys bort då det inte 

ansågs relevant för kommande resultat. Samtliga analyser utgick därmed endast från den strikta 

rättningen som endast godkände rätt ord för rätt bild.  

Vid flersvarsanalysen var det emellanåt svårt att placera barnets svar i en felsvarstyp. Många svar 

stämde in på flera typer och därmed placerades dessa svar in i flera felsvarstyper för att göra 

resultatet så säkert som möjligt. Barnens felsvar har delats in genom uppsatsförfattarnas egna 

åsikter om var varje felsvar passar in. Diskussioner i syfte att nå konsensus fördes i de fall som 

var osäkra i bedömningen. Dock kan inte fullständig validitet garanteras då det var åsikter som 

avgjorde indelningen av felsvar. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar resultaten av föreliggande studie att verbbenämningsförmågan hos 

förskolebarn blir bättre med ökad ålder. Vidare är ANT ett verbbenämningstest som fungerar för 

barn i åldern tre och ett halvt till fem och ett halvt år. Dock skulle testet behöva en bearbetning 

av såväl bildernas utformning som av vissa delord. Det är viktigt att ta hänsyn till att testet 

urformades på 1970-talet, inte är anpassat för barn och dessutom översatt till svenska där vissa 

ord på engelska inte har en bra svensk motsvarighet och därmed försvårar benämning.  

Framtida studier  

Aktiviteter är svåra att illustrera på ett sätt så barn förstår att bilderna står för en dynamisk 

rörelse. I framtida studier vore det därför intressant att filma/animera en gestaltning av orden i 

ANT och sedan jämföra dessa resultat med föreliggande studies resultat för att se om det 

föreligger någon skillnad mellan materialen. Med en sådan jämförelse kan det utrönas vilka ord 

som är svårbenämnda på grund av bildernas utformning. En annan intressant vinkling skulle vara 

att se om bilderna i ANT fungerar för ett impressivt test, för att se om barns förmåga till 

bildtolkning förbättras vid svarsalternativ och att de därmed väljer rätt bild för rätt målord.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev till enhetschef 

Hej!      
 
Vi heter Johanna Eriksson och Emma Hallqvist och studerar sista året på logopedprogrammet 
vid Linköpings universitet. I skrivande stund har vi inlett förarbetet inför vår magisterstudie (eller 
examensarbete) där vi ska studera barns språkutveckling och deras benämningsförmåga. 
 
Logopeder arbetar med olika typer av tal-, röst- och språkstörningar. Som färdiga logopeder 
kommer vi bland annat att möta barn med språkstörningar och det är då viktigt att veta hur barn 
med en typisk språkutveckling presterar i olika språkliga test. För att öka kunskapen om hur 
benämningsförmåga hos barn med typisk utveckling i åldrarna tre och ett halvt år t.o.m. fem och 
ett halvt år ser ut kommer vi i vårt examensarbete att undersöka och jämföra skillnader i barns 
förmåga att benämna verb och substantiv. Vår undersökning innebär att barnen får benämna 
bilder i två olika benämningstest, ett för substantiv och ett för verb. Testningen kommer att ske 
på respektive förskola och beräknas ta ca 20-30 minuter för varje deltest där testningen kommer 
att vara uppdelad på två tillfällen under samma dag. Vi hoppas att barnen kommer att tycka att 
vår testning är ett roligt avbrott i vardagen och att de får vara i centrum för vår uppmärksamhet. 
Som tack för att barnen medverkar kommer de att få antingen ett glas saft eller russin. Resultaten 
kan komma att användas i utformning av framtida logopediska test samt vid jämförelse med barn 
som har någon typ av svårighet, exempelvis språkstörning. 
 
Anledningen till att vi vänder oss till Er är att vi behöver komma i kontakt med ett stort antal 
barn med typisk språkutveckling i åldrarna tre och ett halvt år t.o.m. fem och ett halvt år. Barnen 
kommer att testas med ovanstående material ett och ett på respektive förskola och önskvärt vore 
att testningen kan ske under februari/mars 2012.  Alla personuppgifter och resultat kommer att 
behandlas anonymt genom att alla barn tilldelas en kod och att endast uppgifter om ålder och 
kön kommer att registreras. Ingen utomstående, även inkluderat föräldrar, kommer att kunna ta 
del av uppgifterna. Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå och inget enskilt deltagande 
barn kan komma att identifieras. Deltagandet är frivilligt och medverkan kan avbrytas när som 
helst under studien. 
 
De barn vi söker ska ha svenska som modersmål. De ska inte ha något av följande; 1) känd 
utvecklingsstörning eller annan neuropsykiatrisk diagnos, 2) känd språkstörning, 3) känd 
hörselnedsättning. Detta för att ovanstående skulle kunna påverka testresultaten. 
 
Har Ni frågor eller funderingar är Ni välkomna att höra av Er via e-post eller telefon till någon av 
oss:  
 
Johanna Eriksson  Emma Hallqvist 
Logopedprogrammet T7  Logopedprogrammet T7 
joherxxx@student.liu.se  emmgoxxx@student.liu.se 
XXX-XXXXXXX  XXX-XXXXXXX 
 
Vänliga hälsningar, 
Johanna Eriksson och Emma Hallqvist 
 
Handledare: Inger Lundeborg Hammarström (xxxx@liu.se). 

mailto:joherxxx@student.liu.se
mailto:emmgoxxx@student.liu.se
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Bilaga 2 – Informationsbrev till förskolepersonal 

Hej! 
 
Vi heter Johanna Eriksson och Emma Hallqvist och studerar sista året på logopedprogrammet 
vid Linköpings universitet. I skrivande stund har vi inlett förarbetet inför vår magisterstudie (eller 
examensarbete) där vi ska studera barns språkutveckling och deras benämningsförmåga. 
 
Logopeder arbetar med olika typer av tal-, röst- och språkstörningar. Som färdiga logopeder 
kommer vi bland annat att möta barn med språkstörningar och det är då viktigt att veta hur barn 
med en typisk språkutveckling presterar i olika språkliga test. För att öka kunskapen om hur 
benämningsförmåga hos barn med typisk utveckling i åldrarna tre och ett halvt år t.o.m. fem och 
ett halvt år ser ut kommer vi i vårt examensarbete att undersöka och jämföra skillnader i barns 
förmåga att benämna verb och substantiv. Vår undersökning innebär att barnen får benämna 
bilder i två olika benämningstest, ett för substantiv och ett för verb. Testningen kommer att ske 
på respektive förskolan och beräknas ta ca 20-30 minuter för varje deltest där testningen kommer 
att vara uppdelad på två tillfällen under samma dag. Vi hoppas att barnen kommer att tycka att 
vår testning är ett roligt avbrott i vardagen och att de får vara i centrum för vår uppmärksamhet. 
Som tack för att barnen medverkar kommer de att få antingen ett glas saft eller russin. Resultaten 
kan komma att användas i utformning av framtida logopediska test samt vid jämförelse med barn 
som har någon typ av svårighet, exempelvis språkstörning. 
 
Anledningen till att vi vänder oss till er är att enhetschefen för er förskola har gett sitt 
godkännande till medverkan i studien. Vi undrar nu om ni vill ställa upp?  Er hjälp skulle bestå av 
att dels se till att barnen får med sig informationsbrev hem samt samla in medgivandeblanketter 
från målsmän. Om möjlighet finns kommer vi gärna ut till er i februari/mars 2012 och testar 
barnen ett och ett. Under testningen vore det önskvärt med tillgång till ett enskilt rum för 
testningen. Alla personuppgifter och resultat kommer att behandlas anonymt genom att alla barn 
tilldelas en kod och att endast uppgifter om ålder och kön kommer att registreras. Resultaten 
kommer att presenteras på gruppnivå och inget enskilt deltagande barn kan komma att 
identifieras, vilket innebär att ni som personal inte får ta del av enskilda resultat. Om ni önskar 
kan ni få ta del av uppsatsen när den är färdig. Deltagandet är frivilligt och medverkan kan 
avbrytas när som helst under studiens gång. 
 
De barn vi söker ska ha svenska som modersmål. De ska inte ha något av följande; 1) känd 
utvecklingsstörning eller annan neuropsykiatrisk diagnos, 2) känd språkstörning, 3) känd 
hörselnedsättning. Detta för att ovanstående skulle kunna påverka testresultaten. 
 
Har Ni frågor eller funderingar är Ni välkomna att höra av Er via e-post eller telefon till någon av 
oss:  
Johanna Eriksson  Emma Hallqvist 
Logopedprogrammet T7  Logopedprogrammet T7 
joherxxx@student.liu.se  emmgoxxx@student.liu.se 
XXX-XXXXXXX  XXX-XXXXXXX 
 
Vänliga hälsningar, 
Johanna Eriksson och Emma Hallqvist 
  
Handledare: Inger Lundeborg Hammarström (xxxx@liu.se) 

mailto:joherxxx@student.liu.se
mailto:emmgoxxx@student.liu.se
mailto:xxxx@liu.se


 

 
 

Bilaga 3 – Informationsbrev och medgivandeblankett till målsman 

Hej! 
 
Vi heter Johanna Eriksson och Emma Hallqvist och studerar sista året på logopedprogrammet 
vid Linköpings universitet. I skrivande stund har vi inlett förarbetet inför vår magisterstudie (eller 
examensarbete) där vi ska studera barns språkutveckling och deras benämningsförmåga. 
 
Logopeder arbetar med olika typer av tal-, röst- och språkstörningar. Som färdiga logopeder 
kommer vi bland annat att möta barn med språkstörningar och det är då viktigt att veta hur barn 
med en typisk språkutveckling presterar i olika språkliga test. För att öka kunskapen om hur 
benämningsförmåga hos barn med typisk utveckling i åldrarna tre och ett halvt år t.o.m. fem och 
ett halvt år ser ut kommer vi i vårt examensarbete att undersöka och jämföra skillnader i barns 
förmåga att benämna verb och substantiv. Vår undersökning innebär att barnen får benämna 
bilder i två olika benämningstest, ett för substantiv och ett för verb. Testningen kommer att ske 
på respektive förskolan och beräknas ta ca 20-30 minuter för varje deltest där testningen kommer 
att vara uppdelad på två tillfällen under samma dag. Vi hoppas att barnen kommer att tycka att 
vår testning är ett roligt avbrott i vardagen och att de får vara i centrum för vår uppmärksamhet. 
Som tack för att barnen medverkar kommer de att få antingen ett glas saft eller russin. Resultaten 
kan komma att användas i utformning av framtida logopediska test samt vid jämförelse med barn 
som har någon typ av svårighet, exempelvis språkstörning. 
 
De barn vi söker ska ha svenska som modersmål. De ska inte ha något av följande; 1) känd 
utvecklingsstörning eller annan neuropsykiatrisk diagnos, 2) känd språkstörning, 3) känd 
hörselnedsättning. Detta för att ovanstående skulle kunna påverka testresultaten. 
 
Alla personuppgifter och resultat kommer att behandlas anonymt genom att alla barn tilldelas en 
kod och att endast uppgifter om ålder och kön kommer att registreras. Resultaten kommer att 
presenteras på gruppnivå och inget enskilt deltagande barn kan komma att identifieras, vilket 
innebär att ni som målsmän inte kommer att kunna ta del av enskilda resultat. Om ni önskar att 
läsa vår uppsats efter framläggning kommer den att finnas tillgänglig på förskolan. Deltagandet är 
frivilligt och medverkan kan avbrytas när som helst under studiens gång. 
 
Vi hoppas nu att Ni vill ge ert samtycke till Ert/Era barns medverkan i studien. 
 
Har Ni frågor eller funderingar är Ni välkomna att höra av Er via e-post eller telefon till någon av 
oss:  
 
Johanna Eriksson  Emma Hallqvist 
Logopedprogrammet T7  Logopedprogrammet T7 
joherxxx@student.liu.se  emmgoxxx@student.liu.se 
XXX-XXXXXXX  XXX-XXXXXXX 
 
Vänliga hälsningar, 
Johanna Eriksson och Emma Hallqvist 
 
Handledare: Inger Lundeborg Hammarström (xxxx@liu.se).  

mailto:joherxxx@student.liu.se
mailto:emmgoxxx@student.liu.se
mailto:inger.lundeborghammarstrom@liu.se


 

 
 

Anmälan samt samtycke till deltagande i studie gällande undersökning av 
benämningsförmågan hos barn med typisk språkutveckling. 
 

 Vi har tagit del av den bifogade informationen och ger vårt samtycke till vårt barns 
medverkan i studien. 

 
 
________________________________                       ________________________________ 
Barnets namn    Barnets födelsedatum 
 
    
________________________________ 
Barnets förskola 
 
   
________________________________  ________________________________ 
Målsmans underskrift   Målsmans namnförtydligande 
 
 
________________________________ 
Ort och datum 
 

 

  



 

 
 

Bilaga 4 - ANT Testblankett 

ANT Testblankett för: 

Testledare:                                                                                                   Datum: 

(alternativt ord) [semantisk ledtråd] 

K
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. 
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l 

Kommentarer 

1. sitter [man använder en stol]             

2. skriver             

3. läser             

4. äter [gör man vid måltider]             

5. springer (joggar) [ett sätt att träna/motionera]             

6. röker [gör man med en cigarett]             

7. dyker [ett sätt att ta sig ner i vattnet]             

8. dricker [gör man när man är törstig]             

9. vinner (tävlar, spurtar) [hon ligger före alla de andra]             

10. sover [gör man på natten]             

11. kastar (slänger) [han gör något med bollen]             

12. flyger (svävar) [fåglar gör det]             

13. stryker [man gör det när kläderna är skrynkliga]             

14. pekar [man gör det med ett finger]             

15. hälsar (skakar hand) [man gör det när man träffar        
      någon] 

            

16. flyter [ligger på vattenytan]             

17. gräver (skyfflar) [göra ett hål i marken]             

18. simmar [man gör det i en pool]             

19. tränar [han är på ett gym]             

20. skalar [det där är en banan]             

21. blinkar [titta på hans öga]             

22. målar [man använder en pensel]             

23. fiskar [man behöver bete för att göra det här]             

24. sågar [kapa ett träd i två delar]             

25. klipper [man gör det med en sax]             

26. gungar [hon är på en lekplats]             

27. seglar (åker båt) [det är vinden som tar den framåt]             

28. häller [fyller ett glas]             

29. borstar [fixar håret]             

30. droppar [det där är en vattenkran]             



 

 
 

(alternativt ord) [semantisk ledtråd] 
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Kommentarer 

31. mjölkar [man gör någonting med en ko]             

32. klättrar [ta sig uppför ett berg]             

33. sopar [göra rent på golvet]             

34. dirigerar (leder) [han står framför en orkester]             

35. stickar [man använder garn]             

36. klappar (smeker, stryker) [man gör det på en katt]             

37. gråter [visa att man är ledsen]             

38. åker skidor [en sport på snö]             

39. har ett (vulkan)utbrott (väller) [det där är en vulkan]             

40. opererar [en doktor gör det här]             

41. hoppar fallskärm [kasta sig ut från ett flygplan]             

42. krattar [man gör det med löv]             

43. surfar [han är på vågor]             

44. boxar (slår) [en sport där man använder handskar]             

45. fäktar [en sport där man använder svärd]             

46. friar [det har med giftermål att göra]             

47. bugar [artister gör det]             

48. gör honnör [soldater gör det]             

49. dubbar [när man blir riddare]             

50. jonglerar [han använder tre bollar]             

51. ror [använda åror för att få en båt att gå framåt]             

52. bowlar [hans fingrar är i bollen]             

53. kastar lasso (fångar) [cowboys gör det]             

54. knäböjer [vissa personer gör det när de ber]             

55. lyfter tyngder [för att bygga muskler]             

56. maskinskriver [sekreterare gör det]             

57. niger [flickor gör det]             

 


