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Abstract 

Several studies have demonstrated a difference between the ability to name verbs and nouns in 

patients with brain injury and among control groups (Caramazza& Hills, 1991; Mätzig, Druks, 

Masterson &Vigliocco, 2009; Szekely et al., 2005). On the other hand,words explaining an activity 

are in some studies considered to be more demanding to interpret, which may be a contributing 

factor to the differences in the naming ability. (Liljeström et al., 2008; Mätzig et al., 2009). 

 

Action Naming Test (ANT) is a verb naming test designed by Obler and Albert 1979 (Barth 

Ramsay, Nicholas, Au, Obler & Albert, 1999), which was translated into Swedish andestablished 

to normative data by Lindahl and Oskarsson as part of a master’s thesis in Speech and Language 

Pathology (2011). In this study, some words generated severalincorrect responses and were 

considered as problematic;therefore, a re-analysis of the collected material was requested. The 

purpose of the present study was to make a new analysis of the collected data and develop new 

normative valuesfor ANT in a Swedish population of adults, without the problematic words. 

 

In order to investigate which wordsresulted in many incorrect responses and the reasons behind, 

a new review based on the model developed by Barth Ramsay and colleagues (1999)was madeof 

the 120 collected test protocols, as well as an analysis of the incorrect responses.Afterthisreview 

and analysis of the incorrect responses and the word’s frequency in Swedishwere made, twelve 

words were excluded. Comparison of results between three age groups (20-30 years, 31-65 years 

and 66-83 years), two levels of education (≤ 12 years and ≥ 13 years) and genders were made 

both before and after the removal of the twelve words. In both cases, significant differences were 

foundbetween the oldest age group and the two younger groups. Likewise,a significant difference 

between the two levels of educationremained. No significantgender differenceswere found. 

 

Throughthe analysis of incorrect responses,it appeared that many of them were due either to 

misinterpretation of the image, or to the very low frequency of use of the translated words. 

Words that were translated into verb phrases instead of independent verbs also resulted in 

difficulties. Several studies have shown that using a video instead of picture as stimuli simplifies 

verb naming (den Ouden, Fix, Parrish & Thompson, 2009; d’Honincthun & Pillon, 2005) 

because, then, the aspects of time and movement will not be lost. Since translating testsfrom 

other languages is complicated, designing a whole new Swedish verb naming test, where choice 

of stimuli is considered, is preferable. 



 
 

Sammanfattning 

Många studier har påvisat en skillnad mellan förmågan att benämna verb respektive substantiv 

hos patienter med hjärnskada samt hos kontrollgrupper (Caramazza & Hills, 1991; Mätzig, 

Druks, Masterson &Vigliocco, 2009; Szekely et al., 2005). Samtidigt bedöms aktivitetsord utifrån 

vissa studier vara mer krävande att tolka, vilket kan vara en bidragande orsak till skillnader i 

benämningsförmåga (Liljeström et al., 2008; Mätzig et al., 2009). 

 

Action Naming Test (ANT) är ett verbbenämningstest utformat av Obler och Albert 1979 (Barth 

Ramsay, Nicholas, Au, Obler & Albert, 1999), vilket översattes till svenska och normerades av 

Lindahl och Oskarsson inom ramen för ett magisterarbete i logopedi (2011). I normeringen 

genererade vissa ord många felsvar och sågs som problematiska, och en reanalys av det insamlade 

materialet efterfrågades. Syftet med föreliggande studie är att genomföra en förnyad analys av 

insamlade data och ta fram en ny normering för ANT i en population svenska vuxna, efter 

exkludering av problematiska ord.  

 

I syfte att undersöka vilka ord som gav upphov till många felsvar och orsaker till detta, gjordes en 

ny genomgång av 120 tidigare insamlade testprotokoll, samt en felsvarsanalys baserad på Barth 

Ramsays och medarbetares utvecklade modell (1999). Efter genomgång av angivna svar, analys av 

felsvar och ordens användningsfrekvenser i svenska språket, exkluderades tolv ord.  Jämförelse 

av resultat mellan tre åldersgrupper (20-30år, 31-65år, 66-83år), två utbildningsnivåer (≤12 år, 

≥13 år) och kön gjordes både före och efter borttagning av de tolvorden. I båda fallen återfanns 

signifikanta skillnader mellan den äldsta åldersgruppen och de två yngre grupperna. Likaså 

kvarstod en signifikant skillnad mellan de två utbildningsnivåerna. Ingen signifikant skillnad 

mellan könen fanns. 

 

Felsvarsanalysen tyder på att många av felsvaren berodde på feltolkning av bild, eller att de 

översatta orden hade mycket låg användningsfrekvens i det svenska språket. Även ord som efter 

översättning motsvarades av verbfraser i svenskan, istället för ett självständigt verb, gav upphov 

till svårigheter. Flera studier har dessutom visat på att verbbenämning förenklas vid filmklipp 

som stimuli (den Ouden, Fix, Parrish & Thompson, 2009; d’Honincthun&Pillon, 2005), eftersom 

tid och rörelse då ej går förlorade. Att översätta test är komplicerat, varför utformning av ett nytt 

svenskt verbbenämningstest, där val av stimuli beaktas, är att föredra. 
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Inledning 

Ordglömska är ett vanligt förekommande symptom vid olika sorters hjärnskador och märks ofta 

tydligt vid konfrontationsbenämning (Eriksson, 2001).  Benämningstest har därför konstruerats 

för att undersöka en persons förmåga att mobilisera och benämna objekt (Goral, Spiro III, 

Albert, Obler & Tabor Connor, 2007). 

Inom ramen för ett magisterarbete i logopedi av Lindahl och Oskarsson (2011) gjordes en 

översättning och normering av verbbenämningstestet Action Naming Test. I arbetet framkom att 

vissa ord visade sig vara problematiska då de gav upphov till många felsvar, eller alternativa 

målord, vilket motiverar föreliggande studie med en reanalys av insamlat material. 

 

Bakgrund 

Inom lingvistiken har det diskuterats huruvida ordformer och dess innebörder är åtskilda inom 

det mentala lexikonet (Obler & Gjerlow, 1999). Forskare,som grundat sina teorier på 

bildbenämningstest, är dock eniga om att ordmobilisering är en process i två steg. Först sker en 

aktivering av lexikala representationer, så kallade lemman som står för semantisk information om 

ett ord. Därefter kodas lemmat till sin fonologiska ordform, lexem (Goral et al., 2007). Många 

studier har visat att det föreligger en skillnad mellan verb och substantiv när det gäller 

mobilisering och benämning hos patienter med hjärnskada samt hos kontrollgrupper (Caramazza, 

Hills, 1991; Mätzig, Druks, Masterson & Vigliocco, 2009; Szekely et al., 2005). I en litteraturstudie 

har Mätzig och medarbetare (2009) funnit ett flertal studier i vilka verbbenämningsförmågan hos 

personer med afasi blivit mer nedsatt än benämningsförmågan av substantiv.  I de fall där 

benämningsförmågan av substantiv har visat sig vara mer nedsatt än verbbenämningen, har det 

dock återfunnits att själva omfattningen av nedsättningen blivit större, än när 

verbbenämningsförmågan främst drabbats (Mätzig et al., 2009). 

 

Ordsförankring och frekvens 

Ord som har befästs tidigt i livet kan vara djupare förankrade än ord som tillägnats senare i livet, 

genom att kopplingar mellan semantiska och fonologiska representationer då förstärks (Morrison, 

Ellis & Quinlan, 1992). Morrison och medarbetare (1992) refererar till Rochford och Williams 

(1962) som visar att föremål som 80 % av barn, 2-12 år, vid testning kan benämna motsvarar de 

ord som personer med afasi vanligtvis inte har problem med. Hur ofta ett ord används är 

relaterat till hur lätt eller svårt det är att mobilisera och benämna (Randolph, Lansing, Ivnik, 

Cullum & Hermann, 1999). Vid Göteborgs Universitet inrättades 1975 Språkbanken, vilken är en 
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forskningsenhet där medarbetarna samlar in och utvecklar bland annat korpusar, det vill säga 

omfattande textmaterial från tidningar i årsupplaga, böcker, bloggar med mera, vilka kan 

användas inom forskning. Språkbanken utvecklades efter Sture Alléns Press-65 som var bland de 

första textkorpusarna på svenska. På Språkbankens hemsida är det möjligt att söka hur ofta ett 

ord förekommer i skrift. Språkbanken innehåller idag 92 korpusar. Antalet ord (tokens)som ingår 

i korpusarna, är drygt en miljard. Korpusarna representerar skilda tidsperioder som 

exempelvis ”Bonniers romaner 1976/77”, medan andra sträcker sig fram till 2011 

(http://www.spraakbanken.gu.se/swe). 

 

Ordförrådets neurologiska korrelat 

Grunder för argument för uppdelning efter ordklass 

Damasio och Tranel (1993) visade i en studie att olika delar av centrala nervsystemet aktiverades 

vid framplockning av substantiv respektive av verb, vilket tyder på att den neurologiska 

organisationen av ord är beroende avhuruvida de är objektsord eller aktivitetsord. Sloan Berndt, 

Burton, Haendiges och Mitchum (2002) visade att patienter med afasi hade svårare för 

framplockning av verb än av substantiv, oavsett om deras nedsättning främst gällde 

ordmobilisering eller produktion av meningar. Liknande fynd gjorde Carmazza och Hills (1991) i 

en studie av två patienter som haft vänstersidig stroke men med olika skadelokalisationer. Båda 

patienterna hade svårigheter med verbproduktion. Medan den ena hade svårt att muntligt 

benämna orden men inga svårigheter att skriva dem, hade den andra istället problem att skriva 

orden men klarade att benämna orden muntligt. Båda patienterna hade signifikant svårare att 

mobilisera verb jämfört med substantiv. Därför drogs slutsatsen att hänsyn måste tas till vilken 

ordklass ett ord tillhör och inte enbart hur de kan produceras i tal eller skrift (Carmazza & Hills, 

1991). Mätzig och medarbetare (2009)  kunde hos personer med diagnosen afasi koppla olika 

skadelokalisationer till svårigheter i att främst benämna substantiv, och till svårigheter att främst 

benämna verb. I de fall substantivbenämningen var mest nedsatt kopplades svårigheterna till 

hjärnans temporallob, medan en relationell nedsättning av verbbenämningsförmågan, i jämförelse 

med förmågan att benämna substantiv, visade sig kunna bero på mer varierade 

skadelokalisationer (Mätzig et al., 2009). Vänster nedre frontallob verkar ha en viktig funktion 

gällande verbbenämning, då patienter med afasi med skadelokalisation i denna del tycks ha 

svårare att mobilisera verb, medan substantiv tycks gå lättare att finna (Eriksson, 2001). I 

ytterligare en studie återfanns signifikanta skillnader i collegestudenters förmåga att benämna verb 

och substantiv. I denna studie beaktades olika variabler hos ord och bilder. Variabler de tog 

hänsyn till var exempelvis; ords längd, bilders komplexitet och enskilda ords 
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användningsfrekvens. Även när sådan hänsyn hade tagits återfanns ändå en signifikant skillnad 

mellan verb- och substantivbenämning, där substantiven benämndes snabbare (Szekely et al., 

2005). Orsaken till skillnaden vid mobilisering och benämning av verb respektive substantiv har 

dock inte säkerställts (Mätzig et al., 2009). 

 

Grunder för argument mot uppdelning efter ordklass 

Svarslatensen vid benämning av verb har i testning visat sig vara längre än vid benämning av 

substantiv (Mätzig et al., 2009; Szekely et al., 2005). Den språkliga process som sker vid 

benämning av aktiviteter bedöms därmed vara mer krävande (Mätzig et al., 2009), än den som 

sker vid benämning av föremål. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till att många 

personer med afasi visat sig ha större svårigheter vid verbbenämning än vid substantivbenämning 

(Mätzig et al., 2009).  

 

Benämning av såväl verb som substantiv tycks delvis aktivera samma kortikala nätverk när den 

sker utifrån samma aktivitetsbild. Aktivitetsbilder bidrar till mer påtaglig neural aktivitet än vad 

bilder av föremål gör. Skillnadeni prestation vid benämning av verb respektive substantiv tolkas 

därför som en funktion av egenskaper hos stimuli snarare, än att skillnaden skulle bero på 

ordklass (Liljeström et al., 2008). 

 

Ålderns påverkan på benämningsförmåga 

För att pröva huruvida ålder har med förmågan att benämna verb att göra, är en longitudinell 

studie att föredra, eftersom samma individers resultat då kan följas (Barth Ramsay, Nicholas, Au, 

Obler & Albert, 1999). Barth Ramsay och medarbetare (1999) har gjort en studie som sträcker sig 

över sju år. De testade personer fördelade mellan olika åldersgrupper vid tre tillfällen. Vid det 

första testtillfället delades försökspersonerna in i fyra åldersgrupper, 30, 50, 60 och 70 år. 

Förmågan att benämna verb minskade signifikant för alla åldersgrupperna utom för den yngsta 

(Barth Ramsay et al., 1999). På liknande sätt har förmågan till ordmobilisering av substantiv 

studerats genom testning med Boston Naming Test (BNT) (Connor, Spiro, Obler & Albert, 

2004; Goral et al., 2007), vilket är ett benämningstest, konstruerat av Kaplan Goodglass och 

Weintraub 1983 (Tallberg, 2005), bestående av bilder som illustrerar föremål (Nicholas, Obler, 

Albert & Goodglass, 1985). Stigande ålder har även då visat sig påverka resultatet i negativ 

riktning (Connor et al., 2004; Goral et al., 2007). Detta har också setts vid testning med Action 

Naming Test (ANT) (Goral et al., 2007), vilket är ett verbbenämningstest designat för att likna 

BNT (Nicholas et al., 1985). Det föreligger inte ett linjärt samband mellan avtagande av 
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benämningsförmåga och stigande ålder, eftersomhastigheten på avtagandet ökar vid högre ålder 

(Goral et al., 2007). Benämningsförmågan tycks dock bli mindre påverkad av stigande ålder när 

den varit mycket god i yngre ålder (Connor et al., 2004; Goral et al., 2007). Till skillnad från dessa 

studier fann däremot inte Piatt, Fields, Paolo och Troster (2004) någon signifikant påverkan av 

varken ålder eller kön vid verbmobilisering.  

 

Utbildningens påverkan på benämningsförmåga 

Utbildning och ålder har visats inverka på språkförmågan hos vuxna (Connor et al., 2004; 

Siqueira Soares & Zazo Ortiz, 2009). Bland annat har signifikanta skillnader relaterade till 

utbildningsnivå återfunnits i uppgifter gällande grafisk förståelse, benämning och skriftlig 

benämning av handlingar (Siqueira Soares & Zazo Ortiz, 2009). Att utbildningsnivå påverkar 

förmågan att mobilisera verb, har visats genom att äldre friska personermed en total 

utbildningsnivå på 16-20 år presterar signifikant bättre i flödestest, än äldre friska personer med 

utbildningsnivå på 12-15 år (Piatt et al., 2004). Goral och medarbetare (2007) har funnit att 

utbildning har betydelse gällande flera språkliga funktioner, men att utbildning däremot har en 

förhållandevis liten inverkan på resultatet på ANT. Vid en svensk översättning och normering av 

ANT visade sig dock utbildningsnivå ha en signifikant positiv inverkan på resultatet (Lindahl & 

Oskarsson, 2011). Även vid normeringen av den svenska versionen av BNT visade sig antal 

utbildningsår ge en positiv inverkan på antal korrekta svar signifikant (Tallberg, 2005). 

 

Könstillhörighetens påverkan på benämningsförmåga 

Vid testning med såväl BNT som ANT har man funnit könsskillnader vid benämning av 

substantiv respektive verb (Goral et al., 2007). I en studie uppnådde kvinnorna generellt ett lägre 

resultat än männen på båda testen, med undantag av de högutbildade kvinnorna som presterade 

lika väl sommännen. Vid benämning av substantiv upptäcktes skillnader relaterade till 

utbildningsnivå, då de kvinnor som uppnått en högre utbildningsnivå presterade bättre på BNT 

än kvinnorna med lägre utbildning (Goral et al., 2007).  Även Connor och medarbetare (2004) 

presenterade en samverkan mellan kön och utbildningsnivå genom att kvinnor, i synnerhet de 

med lägre utbildning, hade ett lägre resultat än männen generellt vid benämning. I kontrast till 

detta fann däremot Tsang och Lee (2003)ingen signifikant skillnad mellan könen vid 

konfrontationsbenämning, vid testning med Chinese Naming Test (CNT). Huruvida kön 

inverkar på avtagandet av benämningsförmågan i och med ålder har undersökts i flera studier, i 

vilka män klarar bildbenämning bättre än kvinnor (Goral et al., 2007). Connor och medarbetare 
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(2004) fann däremot ingen samverkan mellan kön och ålder vid bildbenämning, vilket inte heller 

Tsang och Lee (2003) fann. 

 

Bildtolkning 

Bildbenämning kräver fler förmågor än just den muntliga benämningen,då även igenkänning av 

visuella detaljer som streck och punkter, är nödvändig för att kunna göra sig en bild av objektet, 

samt koppla denna bild till en mental representation av det ord som slutligen ska produceras 

(Siqueira Soares & Zazo Ortiz, 2009). De fel som uppkommer vid bildbenämning kan bland 

annat bero på att de personer som testas misslyckas i den visuella tolkningen av bilden (Siqueira 

Soares & Zazo Ortiz, 2009). Att tolka och benämna bilder som representerar verb, har som 

nämnts ovan visats vara mer krävande än att tolka bilder av föremål (Liljeström et al., 2008; 

Mätzig et al., 2009). Pillon och d’Honincthun (2010) refererar till Biederman (1987); Marr (1982) 

samt Riddoch och Humphreys (1987), som menar att igenkänning av föremål sker genom att 

formen av föremålet processas. Vid igenkänning av aktiviteter å andra sidan processas rörelser 

(den Ouden, Fix, Parrish & Thompson, 2009). Aspekter av tid och rörelse är inget som återfinns i 

statiska bilder. Dessa delar är dock viktiga för tolkning av aktiviteter. För personer som har 

svårigheter att benämna verb kan det därför vara av särskild betydelse med ett alternativt stimuli i 

form av videopresentationer (den Ouden et al., 2009). Även d’Honincthun och Pillon (2005)  

påpekar vikten av lämpligt stimuli vid bedömning av verbbenämning genom att en patient med 

frontal temporal demens vid benämning klarade att benämna dubbelt så många verb med 

videoklipp som stimuli, än bilder.  

 

Action naming test 

Action naming test (ANT) består av 62 ritade bilder, illustrerande aktiviteter, varav de första fem 

är övningsbilder (Lindahl & Oskarsson, 2011). ANT är skapat för att likna Boston naming test 

(BNT), men i ANT ges instruktion till testpersonen om att benämna vad som händer på bilden 

(Nicholas et al., 1985). I BNT ombeds testpersonen däremot att benämna objektet på bilden. Om 

testpersonen ger åtta felsvar på rad avbryts testningen (Lezak, 2004). När testpersonen inom 20 

sekunder benämner målordet noteras svaret som korrekt (Tallberg, 2005). 

Inom ramen för en magisteruppsats vid logopedprogrammet i Linköping översattes år 2011 

Action naming test till svenska och en normering för vuxna gjordes (Lindahl & Oskarsson, 2011). 

Författarna till uppsatsen fann att vissa ord var problematiska så till vida att de genererade många 

felsvar, vilket motiverar en reanalys av materialet samt en ny normering där de problematiska 

orden exkluderats. 
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Syfte 
Föreliggande studie syftar till att genomföra en förnyad analys och att ta fram en ny normering 

utifrån tidigare insamlade data för Action Naming Test (ANT) i en population svenska vuxna, 

efter borttagning av problematiska ord.  

 

Frågeställningar 

Vilka ord genererade många felsvar eller alternativa svar till målorden, efter översättningen av 

Action Naming Test (ANT) till svenska?  

Vilka felsvarstyper gav ord/bilder i den svenska versionen av ANT upphov till?  

Påverkas resultatet på ANT av exkludering av problematiska ord? 

 

Metod 

 

Deltagare 

Vid urval av deltagare till studien använde Lindahl och Oskarsson (2011) sig av de kriterier som 

användes vid normeringen av BNT (Tallberg, 2005) och till de kriterier som användes vid 

utformningen av Irregularly Spelled Words (ISW). Att Lindahl och Oskarssom (2011) valde att ta 

hänsyn till utformningen av ISW grundar sig i att de i sin studie genomförde jämförelser mellan 

kognitionsnivåer, vilket kan bedömas med hjälp av ISW. Sådana jämförelser utfördes dock inte i 

föreliggande studie. Inklusionskriterierna var svenska som modersmål, ålder 21-80 år, ingen 

neurologisk skada eller neuropsykiatrisk sjukdom, ingen missbruksproblematik, inga läs- och 

skrivsvårigheter eller gravt visuella eller kognitiva svårigheter som skulle kunna inverka på 

resultatet. Antalet deltagare i studien var 120 personer. För att kunna inkludera ett antal av 120 

personer med jämna grupper, ändrades ålderskriteriet till 20-83 år. En indelning i tolv grupper 

baserade på kön, ålder och utbildningsnivå genomfördes.  Tre åldersgrupper skapades; 

åldersgrupp 1 (20-30 år), åldersgrupp 2 (31-65 år) samt åldersgrupp 3 (66-83 år). Utbildningsnivå 

beräknades utifrån antal hela år i grundskola, gymnasium och eftergymnasial utbildning. 

Fördelning till två grupper, utbildningsnivå 1<12 års utbildning och 2>13 års utbildning, gjordes 

(Lindahl & Oskarsson, 2011). 

 

Vid genomgång av insamlade testprotokoll inför föreliggande studie upptäcktes ett administrativt 

fel på en av testblanketterna, vilket föranledde borttagning av denna blankett. För att bibehålla 
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jämna grupper i antal avseende ålder, utbildningsnivå och kön exkluderades även ett resultat från 

en testperson för varje grupp inför den nya normeringen. Exkluderingen skedde genom att en 

blankett i varje grupp slumpvis togs bort. I den nya normeringen ingick därmed 108 personer, 

med grupper om nio personer, se tabell 1. 

  

Tabell 1. Gruppindelning av 108 deltagare utifrån ålder, kön och utbildningsnivå. 

 Åldersgrupp 1  

(20-30 år) 

 Åldersgrupp 2 

(31-65 år) 

 Åldersgrupp 3 

(66-83 år) 

 

 Man Kvinna Man  Kvinna Man  Kvinna 

Utbildningsnivå 1 

(≤12 år) 

9 9 9 9 9 9 

Utbildningsnivå 2 

(≥13 år) 

9 9 9 9 9 9 

 

Etiska överväganden 

I föreliggande studie har insamlat material av Lindahl och Oskarsson (2011) hanterats och 

granskats. Blanketterna som tillhandahölls var avidentifierade och behandlades endast i 

Logopedprogrammets lokaler vid Linköpings universitet. Resultat redovisas enbart på gruppnivå. 

 

Procedur 

Statistisk analys 

Medelvärden och standardavvikelser beräknades för alla testpersoner totalt och för varje enskild 

grupp i SPSS © Windows version 20.0. För att jämföra prestation på ANT mellan de olika 

åldersgrupperna jämfördes grupperna parvis genom Mann-Whitney U test. Vidare jämfördes 

gruppernas prestationer utifrån utbildning och kön med Mann-Whitney U test. Jämförelser 

mellan variablernas (ålder, utbildning, kön) inverkan på resultatet på ANT gjordes genom ett 

linjärt regressionstest. Denna statistiska analys genomfördes både före och efter exkludering av 

problematiska ord. Signifikansnivån rapporteras för p< 0.05. Antal felsvar/ord samt medianen 

för antal felsvar/ord beräknades inför exkludering av problematiska ord. 

 

Rättning 

För att möjliggöra föreståelse av många alternativa svar togs vid rättning hänsyn tillbilderna. 

Kriterier för att bedöma svar som korrekta var:  
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 Exakta målord 

 Synonymer i enlighet med Svenska akademins ordlista (2011)  

 Ord som beskriver vad som faktiskt sker på bilden (exempelvis ”metar” för fiskar, ”ryker” 

för har ett utbrott), under förutsättning att de inte endast beskreven mindre del av bilden, 

som exempelvis”springer” för vinner.  

 Att endast huvudverbet angivits i en verbfras utan dess bestämning (exempelvis ”hoppar” 

för hoppar fallskärm). 

 

Då testprotokollet i vissa fall inkluderade fler än ett målord, räknades båda dessa alternativ som 

exakta målord. För varje korrekt svar gavs ett poäng. 

 

Felsvarsanalys 

En ny kvalitativ felsvarsanalys genomfördes i syfte att undersöka vilka ord som var 

problematiska, genom att de antingen gav upphov till ett stort antal felsvar eller att de gav 

upphov till alternativa målord, samt vilka typer av svårigheter orden orsakade. För analysen 

användes en fri översättning av författarna till föreliggande studie efter den felsvarsmodell som 

Barth Ramsay och medarbetare (1999) utvecklat efter Kohn och Goodglass modell 1985 vid 

bildtest. 

Tabell 2. Felsvarskategorier med förklaringar efter Barth Ramsay och medarbetare (1999). 

Kategori av felsvar Förklaring 

1.  Kommentar Inget svar eller vet ej-svar 

2.  Semantiskt relaterat svar Svar från samma, över- eller underordnadordnad klass (ex. ”virkar” för 
stickar) 

3. Fonologiskt relaterat svar Ett riktigt ord som låter som målordet (ex. ”krafsar” för krattar) 

4.  Omskrivning Flera ord som beskriver eller definierar målordet (ex ”musiker som 
leder ett band” för dirigerar) 

5.  Perceptuellt relaterat Feltolkning av bilden (ex ”syr” för opererar) 
 

6.  Del-/helhetssvar Benämning av del av bilden alternativt helheten istället för avsedd del 
(ex ”löper” för vinner) 

7.  Negation Svar innehållande en negation (ex ”inte springer”) 

8.  Kvasi-ord Ord som inte finns (ex ”akrobatiserar” för gymnastiserar) 

9.  Orelaterat svar Har inget med målordet eller bilden att göra (ex ”går” för friar) 

10. Fragment Del av ordet sägs, ofta pga. självkorrigering 

11. Upprepning Svar som tidigare använts av personen 

12. Substantiv eller annan ordklass 
än verb 

Ett semantiskt relaterat svar i annan ordklass (ex. “kirurg” för opererar) 
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Val av felsvarstyp för varje skattat felsvar gjordes genom konsensusbedömning. För att säkerställa 

tillförlitligheten i bedömningen diskuterades ett urval av cirka 10 uppkomna svarsalternativ med 

handledare som tredje part.Användningsfrekvensen för de ord som givit upphov till ett stort antal 

felsvar undersöktes genom Göteborg SpokenLanguage Corpus (GSLC).  

 

Exkludering av ord 

Genom den kvalitativa analysen av de ord som genererade många felsvar (se bilaga 1 och 2), togs 

fyra kriterier fram för exkludering av problematiska ord. Utifrån dessa kategorier sorterades tolv 

ord bort, varav vissa faller inom ramen för mer än en kategori. 

1. Felsvar på grund av otydlig bild, vilket visats genom analys av felsvarstyper(framförallt typ 

5 och 6, se tabell 2). 

2. Få exakta målordsträffar. 

3. Verbfraser. (Med anledning att instruktion vid testning gavs, om att det oftast räckte med 

att ange ett ord som svar (Lindahl & Oskarsson, 2011), samt på grund av att ANT är ett 

verbbenämningstest, valdes denna kategori.)  

4. Ord som kräver specialkunskap på grund av låg användningsfrekvens.  

 

Resultat 

Resultat före exkludering av ord 

Antal möjliga rätt totalt på ANT var 57. För hela testgruppen blev medelvärdet för antal korrekta 

svar 51,74 (SD=3,44). Kvinnornas medelvärde var 51,69 (SD=3,77) och männens medelvärde 

var 51,80 (SD=3,12). Åldersgrupp 1 (20-30 år) uppnådde ett medelvärde på 52,89 (SD=2,29) och 

åldersgrupp 2 (31-65) hade ett medelvärde på 52,47 (SD=2,97). Åldersgrupp 3 (66-83) hade 

medelvärdet 49,86 (SD=4,08). Gruppen med utbildningsnivå 1 (≤12 år) uppnådde ett medelvärde 

på 50,43 (SD=3,90), medan gruppen med utbildningsnivå 2 (≥13) hade ett medelvärde på 53,06 

(SD=2,28). Se diagram 1. 
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Diagram 1. Medelvärde för antal korrekta svar på ANT och standardavvikelse/grupp före exkludering av ord.  

 

Jämförelser mellan olika grupper 

Skillnaden mellan åldersgrupp 1 och 2 var inte signifikant. Däremot fanns signifikanta skillnader 

mellan åldersgrupp 1 och 3, p<.001, och mellan åldersgrupp 2 och 3, p<.005.  

Det fanns signifikanta skillnader mellan utbildningsnivå 1 och 2, p<.001. Däremot återfanns 

ingen signifikant skillnad mellan könen, p=.788. Se tabell 3. 

Tabell 3. Resultat med angivna p-värden mellan åldersgrupper, utbildningsnivåer och kön. 

 
Medelvärde±SD p-värde 

Åldersgrupp 1/Åldersgrupp 2 52,89±2,29/52,47±2,97 ns 

Åldersgrupp 1/Åldersgrupp3 52,89±2,29/49,86±4,08 <.001* 

Åldersgrupp 2/ Åldersgrupp 3 52,47±2,97/49,86±4,08 <.005* 

Utbildningsnivå 1/Utbildningsnivå2 50,43±3,90/53,06±2,28 <.001* 

Kön 1/Kön2 51,69±3,77/51,80±3,44 ns 
Mann-Whitney U test, *p<.05 

 

Utbildningsnivå var den variabel som hade störst inverkan på resultatet på ANT (R2=.147, 

p<.001, β=2,630) följt av ålder(R2=.130,p<.001, β=-1,514). Kön hade ingen signifikant inverkan 

på resultatet. 

 

Resultat av felsvarsanalys 

Tolv ord exkluderades efter felsvarsanalysen. De ord som fick många felsvar analyserades utifrån 

de fyra kategorier som tidigare presenterats, 1) felsvar på grund av otydlig bild, 2) få exakta 

målordsträffar, 3) verbfraser, 4) Ord med låg användningsfrekvens och som därför kräver 

51,69 51,8 52,89 52,47 49,86 50,43 53,06 51,74
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specialkunskap. Medianen för antal felsvar/ord var 5. Av de 26 ord som hade ett högre 

felsvarsvärde än medianvärdet exkluderades 10. Se bilaga 1.  

 

Utifrån kategori 1 exkluderadesniger, knäböjer, vinner och tränar. Enligt kategori 2 exkluderades 

maskinskriver, knäböjer, tränar, har ett utbrott, hoppar fallskärm och lyfter tyngder, se diagram 2. 

 

 
Diagram 2. Kategori 2: Andel exakta målordsträffar i procent av svar som bedömts vara korrekta. 

 

Vidare togs alla verbfraser bort enligt kategori 3, åker skidor, har ett utbrott, hoppar fallskärm, gör 

honnör, kastar lasso och lyfter tyngder. Inom ramen för kategori 4föllmaskinskriver och 

dubbarbort.Deförekom endast 1 respektive 26 gånger av den dryga miljard ord som finns med i 

Språkbankens material. Resultat av felsvarsanalys presenteras i bilaga 2. 

 

Resultat efter exkludering av ord 

Maximalt antal möjliga rätt var totalt 45 efter exkluderingen av tolv ord. För hela testgruppen 

blev medelvärdet för antal korrekta svar 42,59 (SD=2,22). Kvinnor och män uppnådde samma 

medelvärde på 42,59. Standardavvikelsen för kvinnorna var 2,44, medan männens 

standardavvikelse var 2,00. Åldersgrupp1 fick ett medelvärde på 43,14 (SD=1,55) och 

åldersgrupp 2 fick medelvärdet 43,31(SD=1,65). Åldersgrupp 3 hade ett medelvärde på 41,33 

(SD=2,73). Gruppen med utbildningsnivå 1 (≤ 12 år) hade ett medelvärde på 42,00 (SD=2,58), 

och gruppen med utbildningsnivå 2 (≥13 år) uppnådde ett medelvärde på 43,19 och (SD=1,60). 

Se diagram 3. 
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Diagram 3. Medelvärde för antal korrekta svar på ANT och standardavvikelse/grupp efter exkludering av ord.  

 

Jämförelser mellan olika grupper 

Signifikanta skillnader fanns mellan åldersgrupp 1 och 3, p=.002 och mellan åldersgrupp 2 och 3, 

p<.001.Även mellan de två utbildningsnivåerna fanns signifikanta skillnader,p=.016. I övrigt fanns 

inga signifikanta skillnader. Se tabell 4. 

 

Tabell 4. Resultat med angivna p-värden mellan åldersgrupper, utbildningsnivåer och kön efter exkludering av ord. 

 
Medelvärde±SD p-värde 

Åldersgrupp 1/Åldersgrupp 2 43,14±1,55/43,31±1,65 ns 

Åldersgrupp 1/Åldersgrupp3 43,14±1,55/41,33±2,73 p=.002* 

Åldersgrupp 2/Åldersgrupp 3 43,31±1,65/41,33±2,73 <.001* 

Utbildningsnivå1/Utbildningsnivå2 42,00±2,58/43,19±1,60 p=.016* 

Kön 1/Kön2 42,59±2,44/42,59±2,00 ns 
Mann-Whitney U test, *p<.05 

 

Den variabel som efter exkludering av ord hade störst inverkan på resultatet på ANT var ålder 

(R2=.112, p<.001, β=-.903). Även utbildningsnivå påverkade resultatet på ANT signifikant 

(R2=.072, p=.003, β=1,185). Kön hade ingen signifikant inverkan på resultatet.  

 

Diskussion 

I föreliggande arbete har en reanalys gjorts av tidigare insamlat datamaterial, där de huvudsakliga 

resultaten varit desamma före och efter exkludering av tolv ord.  
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Skillnader i resultat mellan åldersgrupper, utbildningsnivåer och kön 

Både före och efter borttagning av problematiska ord fanns signifikanta skillnader mellan den 

äldsta åldersgruppen och de två yngre grupperna, vilket stämmer med vad som återfunnits i flera 

studier (Barth Ramsay et al., 1999;Connor et al., 2004; Goral et al., 2007), det vill säga att 

benämningsförmågan avtar i äldre åldersgrupper. Äldsta gruppen hade i föreliggande studie det 

lägsta medelvärdet med den största spridningen. 

 

Att resultaten mellan de två utbildningsnivåerna i föreliggande studie skiljde sig åt signifikant, 

stämmer väl överens med vad som återfunnits i litteraturen, där Siqueira Soares &Zazo Ortiz 

(2009) samt Tallberg (2005) fann att benämningsförmåga påverkades signifikant av 

utbildningsnivå, och Piatt och medarbetare (2004) fann att verbmobilisering påverkades. Att 

utbildning var den variabel som före exkludering av ord påverkade resultatet på ANT mest, 

medan ålder hade en större inverkan på resultatet efter exkluderingen ses som oförklarlig. De 

båda variablerna tillsammans påverkade resultatet med 27,7 % före exkludering av de tolv orden, 

medan de efter exkluderingen endast påverkade resultatet med 18,4 %. Att procentsatsen 

minskade avsevärt, förmodas bero på att testet förenklats efter exkluderingen. 

 

Inga signifikanta skillnader återfanns gällande prestation på ANT mellan de båda könen, varken 

före eller efter borttagning av ord, vilket inte heller Tsang och Lee (2003) fann. Större skillnader i 

resultat hade dock kunnat förväntas, eftersom flera andra studier påvisat en könsskillnad (Goral 

et al.,2007; Connor et al.,2004). Varför medelvärdet för män och kvinnor fick exakt samma värde 

efter exkludering av ord, medan männen före exkluderingen hade något högre medelvärde, finns 

ingen synbar förklaring till.  Den enda skillnaden som framkom i föreliggande studie mellan 

kvinnor och män var att spridningen var något större bland kvinnorna. 

 

Rättning 

För att säkerställa att underlaget inför den nya bearbetningen var konsekvent, gjordes en förnyad 

rättning av det insamlade materialet. Vid rättning av verbfraser bedömdes angivning av enbart 

verbet som korrekta svar, exempelvis ”hoppar” istället för ”hoppar fallskärm”, eftersom 

testpersonen i instruktionerna fick ”veta att det oftast räcker med ett ord som svar” (Lindahl & 

Oskarsson, 2011, s.11), samt att ANT är ett verbbenämningstest. Vid bedömningen togs inte 

enbart hänsyn till målord, utan även till de bilder som skulle elicitera målorden. I annat fall hade 

många svar som faktiskt beskriver vad som sker på bilden i sin helhet bedömts vara felaktiga, 

såsom exempelvis ”crawlar” för målordet simmar, fastän bilden avbildar en person som utför 
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simsättet crawl. Dessutom hade vissa svar inte kunnat begripas utan bilder, såsom “ger upp” för 

knäböjer och ”leker” för tränar. Precis som för Mätzig och medarbetare (2009) gav detta sätt att 

analysera felsvaren en tydlig indikation på att flera felsvar hade med visuell tolkning att göra. Det 

vill säga, i flera fall gav bildernas otydlighet upphov till felsvar, snarare än orden i sig.  

 

Felsvarsanalys 

För att undersöka vilka ord som gav upphov till felsvar, samt vilka typer av svårigheter dessa ord 

förorsakade, genomfördes en kvalitativ felsvarsanalys.Vid genomförandet av denna, användes 

tolv felsvarskategorier efter Barth Ramsay och medarbetares modell (1999). Det var inte alltid 

uppenbart i vilken av dessa tolv kategorier de uppkomna felsvaren skulle placeras. I dessa fall har 

det främst handlat om huruvida ett svar hör till kategori 5, perceptuell feltolkning av bild, eller 

kategori 6, del av bild eller övertolkning av bild. Eftersom båda dessa felsvarstyper är relaterade 

till bilden, bedöms inte detta som något större problem, då båda kategorierna har med den 

perceptuella uppfattningen att göra.    

 

Exkludering av problematiska ord 

Ordetvinnerhar hög användningsfrekvens, 56 518 gånger i Språkbankens material, vilket är en 

frekvens på 47,7 gånger av en miljon ord och borde räknas som ett relativt enkelt ord att 

benämna, enligt Randolph och medarbetare (1999). Det är dockdet ord som i föreliggande 

material gav högst antal felsvar (65 av 108 felsvar). Sannolikt beror därför felsvaren på feltokning 

av bild, vilket även visas i bilaga 2. Några ord har givit svar som förefaller helt orelaterade till 

målordet, såsom ”deppar” och ”ger upp” för knäböjer ,”leker” och ”yogar” för tränar, samt 

”dansar” för niger. På bilden av knäböjer kan dock flickan som utför handlingen uppfattas 

uppgiven och ledsen. Dessa fyra ord har därför tagits bort enligt kategori 1, felsvar på grund av 

otydlig bild. 

 
Målord: Vinner  

(bild angiven efter tillhandahållet tillstånd) 

 

 

Målord: Knäböjer  

(bild angiven efter tillhandahållet tillstånd) 
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Inom ramen för kategori 2, få exakta målordsträffar, föll orden maskinskriver,knäböjer, tränar, har ett 

utbrott, hoppar fallskärm och lyfter tyngder.Maskinskriver hade inte utmärkande många felsvar, 

eftersom "skriver” godkändes, då verbet efterfrågades. Dock var det endast två av de 108 

deltagarna som angav det exakta målordet. Ordet ligger dessutom på en mycket låg frekvensnivå, 

vilket bidrar till att ordet även faller in i kategori 4 nedan.  

 

Utifrån kategori 3, verbfraser, exkluderades åker skidor, har ett utbrott, hoppar fallskärm, gör honnör, 

kastar lasso och lyfter tyngder. Av anledning att endast fristående verb inkluderases vid utformningen 

av ANT bör detsamma gälla för den svenska versionen.  Orsaken till att verbfraser finns med är 

att testet översatts från engelska till svenska. 

 

I enlighet med kategori 4, ord som kräver specialkunskap på grund av låg användningsfrekvens, 

sorterades dubbaroch maskinskriver ut.  Dubbarär ett ord som i Språkbankens material förekom 514 

gånger, vilket motsvarar en frekvens på 0,4/1 000 000 (http://www.spraakbanken.gu.se/swe). 

När ordet undersöktes utifrån dess betydelse ”dubbar till riddare”, vilket avsågs på bilden, 

förekom det endast 26 gånger. Maskinskriverförekom en gång på den dryga miljard ord som finns 

samlade i Språkbankens material. Detta tyder på att ordet inte längre finns i bruk och bör inte 

användas i ett benämningstest.  

 

Vikten av ett verbbenämningstest på svenska med lämpligt stimuli  

Att många studier påvisat att det föreligger en skillnad mellan mobilisering och benämning av 

verb respektive substantiv (Caramazza& Hills, 1991; Damasio&Tranel, 1993; Mätzig et al., 2009; 

Sloan Berndt et al., 2002; Szekely et al., 2005), understryker vikten av ett verbbenämningstest på 

svenska. Vari skillnaderna består finns det dock olika uppfattningar om, vilket presenterats i 

bakgrunden, då vissa bedömer den språkliga process som sker vid benämning av aktiviteter vara 

mer krävande än den som sker vid benämning av föremål (Mätzig et al., 2009). Att till viss del 

samma kortikala nätverk aktiverades vid benämning av såväl verb som substantiv vid användning 

av samma stimuli (Liljeström et al., 2008), tyder på att skillnaden snarare består i hur krävande 

tolkningen är vid bildbenämning än skillnaden mellan objekts- respektive aktivitetsord.  

 

Oavsett vari skillnaden ligger vid benämning av verb och substantiv, är det viktigt att båda dessa 

ordklasser ingår vid kontroll av benämningsförmågan. Hänsyn bör dock tas till att aktiviteter 

känns igen genom visuella rörelser, och att därmed både tids- och rörelseaspekter fyller en viktig 
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funktion för igenkänningen (den Ouden et al., 2009), det vill säga även för mobilisering och 

benämning. Att det dessutom framkommit att en patient med fronto-temporal demens klarade 

att benämna dubbelt så många verb med videoklipp som stimuli, än med bilder som stimuli 

(d’Honincthun&Pillon, 2005), ifrågasätter om bildbenämning är det mest optimala sättet att 

elicitera aktivitetsord på.  När testning av verbbenämningsförmågan görs utifrån bilder kan frågan 

ställas om inte förmågan att själva omtolkningen av statiska bilder till aktiviteter inverkar på 

testresultatet. I felsvarsanalysen som gjorts i föreliggande studie framkom att många av felsvaren 

berodde på feltolkning av bild. Att felsvaren till viss del beror på detta borde ha påverkat 

resultatet. För att minska andelen felsvar som uppkommit på grund av perceptuella feltolkningar 

skulle videoklipp kunna bidra till ett mer trovärdigt resultat gällande verbbenämningsförmåga. 

Med ett sådant testförfarande måste dock vilka faktorer som påverkar resultatet beaktas.Detta 

skulle eventuellt kunna avhjälpas med ett så avskalat filmklipp som möjligt, gärna tecknat, för att 

bevara klippens aktualitet. Ytterligare ett alternativ är att varje ord representeras av två eller tre 

sekvensbilder för att åtminstone få in den tidsaspekt som enligt den Ouden och medarbetare 

(2009) är avgörande för tolkning av aktiviteter. 

 

Svårigheter vid översättning av test 

”Det är människan som använder och förändrar språket på olika sätt genom att anpassa det till 

nya situationer och krav. Språket är inte ett objekt utan en verksamhet.” (Sjöström, 2006, s.14) 

 

Ovanstående citat understryker att språket ständigt utvecklas och förändras genom användning 

över tid. Att Randolph och medarbetare (1999) dessutom påvisat att ord med låg 

användningsfrekvens är svårare att benämna, stärker vikten av aktualitet i benämningstest. 

Originalversionen av ANT konstruerades 1979, enligt Barth Ramsay och medarbetare (1999) som 

refererar till Obler och Albert (1979), det vill säga 32 år före översättningen till svenska (Lindahl 

& Oskarsson, 2011) utformades. Vid översättning av test bör hänsyn tas avseende ords 

användningsfrekvens för att bibehålla aktualitet i det översatta materialet. Ordens frekvens i 

originalversionens språk borde, enligt författare till föreliggande studie, därför motsvaras av ord 

inom samma användningsfrekvens och semantiska fält, i målspråket.    

 

Vid översättning av test bör såväl språkliga som kulturella aspekter anpassas för att generera ett 

pålitligt resultat i det översatta testet (Geisinger, 1994). Den svenska översättningen av ANT 

(Lindahl & Oskarsson, 2011) inkluderade som ovan nämnts, före exkludering av problematiska 

ord, flera verbfraser. Detta anses exemplifiera fall där språklig hänsyn i större utsträckning borde 
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tas, för att framställa ett så språkligt och kulturellt anpassat test som möjligt. Exempelvis 

översattes engelskans skitill dess direkta betydelse ”åker skidor”, vilket därmed gav upphov till en 

verbfras. Förslagsvis skulle detta ord kunna bytas ut till ”cyklar”, i den svenska versionen, vilket 

är ett frisåtende verb i svenska språket precis som ”ski” i engelskan.  På samma sätt översattes 

erupt till dess faktiska betydelse ”har ett utbrott”, vilket blev en mycket problematisk fras i den 

svenska översättningen. Utifrån aspekter av språkets förändring, ords användningsfrekvens och 

hänsyn till språk och kulturer i översättning, betraktas översättning av test från andra språk vara 

svårt.  

 

Slutsats 

Efter förnyad analys av insamlad normdata föreslås ett nytt svenskt verbbenämningstest, 

eftersom språkliga problem lätt uppkommer vid översättning, samt att det framkommit att felsvar 

uppstår på grund av bildtolkningssvårigheter. Val av lämpligt stimuli vid testning av aktivitetsord 

är av hög angelägenhet.  

 

Resultatet på ANT påverkas inte efter exkludering av orden vinner,maskinskriver,knäböjer, niger, 

tränar, har ett utbrott, hoppar fallskärm, lyfter tyngder, åker skidor, gör honnör, kastar lasso samtdubbar, då 

de tidigare signifikanta skillnaderna kvarstod. Signifikanta skillnader mellan den äldsta 

åldersgruppen och de två yngre grupperna fanns både före och efter borttagning av de 

problematiska orden. Utbildning och ålder är variabler som påverkar resultatet på ANT 

signifikant, medan kön inte har någon signifikant inverkan på resultatet.  

 

Framtida studier 

För framtida studier föreslås framtagning av ett nytt verbbenämningstest på svenska därbeaktning 

till stimuli tas. I framtida studier skulle det även vara intressant att i likhet med d´Honincthunoch 

Pillon(2005) jämföra om och hur benämningsförmågan av substantiv och verb skiljer sig åt när 

benämning av substantiv sker utifrån bilder, medan benämning av verb sker utifrån filmklipp.   



18 
 

Referenser 

Barth Ramsay, C., Nicholas, M., Au, R., Obler, L. K., & Albert, M. L. (June 01, 1999).Verb 

Naming in Normal Aging.Applied Neuropsychology, 6, 2, 57-67. 

Caramazza, A., &Hillis, A. E. (January 01, 1991).Lexical organization of nouns and verbs in the 

brain.Nature, 349, 6312, 788-90. 

Connor, L. T., Spiro, A. ., Obler, L. K., & Albert, M. L. (January 01, 2004). Change in object 

naming ability during adulthood. The Journals of Gerontology.Series B, Psychological Sciences and Social 

Sciences, 59, 5, 203-9. 

Damasio, A. R., &Tranel, D. (January 01, 1993). Nouns and verbs are retrieved with differently 

distributed neural systems. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 

90, 11, 4957-60. 

denOuden. D. B., Fix, S., Parrish, T. B., & Thompson, C. K. (March 01, 2009). Argument 

structure effects in action verb naming in static and dynamic conditions. Journal of Neurolinguistics, 

22, 2, 196-215.  

d’Honincthun, P., &Pillon, A. (October 01, 2005). Why verbs could be more demanding of 

executive resources than nouns: Insight from a case study of afv-FTD patient. Brain and Language, 

95, 1, 36-37. 

Eriksson, H. (2001). Neuropsykologi: Normalfunktion, demenser och avgra ̈nsadehjärnskador. Stockholm: 

Liber. 

Geisinger, K. F. (December 01, 1994). Cross-Cultural Normative Assessment: Translation and 

Adaptation Issues Influencing the Normative Interpretation of Assessment Instruments. 

Psychological Assessment, 6, 4, 304-12. 

Goral, M., Spiro III, A., Albert, M.L., Obler, L.K.& Tabor Connor, L. (2007). Change in lexical 

retrieval skills in adulthood. The Mental Lexicon, 2(2), 215-240.  

Lezak, M. D. (2004). Neuropsychologicalassessment. Oxford: Oxford UniversityPress. 

Liljeström, M., Tarkiainen, A., Parviainen, T., Kujala, J., Numminen, J., Hiltunen, J., Laine, M., 

&Salmelin, R. (July 01, 2008). Perceiving and naming actions and objects. Neuroimage, 41, 3, 1132-

1141. 



19 
 

Lindahl, R. & Oskarsson, A.-K. (2011). Action Naming Test (ANT): Översättning och normering 

för vuxna i en svensk population. (Student paper). Linköpings universitet. 

Morrison, C. M., Ellis, A. W., &Quinlan, P. T. (January 01, 1992). Age of acquisition, not word 

frequency, affects object naming, not object recognition. Memory & Cognition, 20, 6, 705-14. 

Mätzig, S., Druks, J., Masterson, J., &Vigliocco, G. (June 01, 2009). Noun and verb differences in 

picture naming: Past studies and new evidence. Cortex, 45, 6, 738-758. 

Nicholas, M., Obler, L., Albert, M., &Goodglass, H. (January 01, 1985).Lexical retrieval in healthy 

aging.Cortex; a Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior, 21, 4, 595-606. 

Obler, L. K., &Gjerlow, K. (1999). Language and the brain. Cambridge, UK: Cambridge University 

Press. 

Piatt, A. L., Fields, J. A., Paolo, A. M., &Troster, A. I. (June 01, 2004). Action Verbal Fluency 

Normative Data for the Elderly.Brain and Language, 89, 3, 580-583. 

Pillon, A., & d'Honincthun, P. (December 01, 2010). The organization of the conceptual system: 

The case of the "object versus action" dimension. Cognitive Neuropsychology, 27, 7, 587-613. 

Randolph, C., Lansing, A. E., Ivnik, R. J., Cullum, C. M., & Hermann, B. P. (January 01, 1999). 

Determinants of confrontation naming performance.Archives of Clinical Neuropsychology : the Official 

Journal of the National Academy of Neuropsychologists, 14, 6, 489-96.  

SiqueiraSoares, E. C., & Zazo Ortiz, K.(January 01, 2009). Influence of schooling on language 

abilities of adults without linguistic disorders. Sao Paulo Medical Journal, 127, 3, 134-139. 

Sjöström, S. (2006). Språkets struktur, betydelse och användning. Stockholm: Norstedts akademiska 

förlag. 

Sloan Berndt, R., Burton, M., Haendiges, A., & Mitchum, C. (January 01, 2002). Production of 

nouns and verbs in aphasia: Effects of elicitation context. Aphasiology, 16, 83-106. 

 

 

 



20 
 

Szekely, A., D'Amico, S., Devescovi, A., Federmeier, K., Herron, D., Iyer, G., Jacobsen, T., 

Arévalo, A.L., Vargha, A., Bates, E. (January 01, 2005). Timed action and object naming.Cortex; a 

Journal Devoted to the Study of the Nervous System and Behavior, 41, 1, 7-25. 

Tallberg, I. M. (January 01, 2005). The Boston Naming Test in Swedish: normative data. Brain and 

Language, 94, 1, 19-31. 

Tsang, H.-L., & Lee, T. M. C. (January 01, 2003). The effect of ageing on confrontational naming 

ability.Archivesof Clinical Neuropsychology, 18, 1, 81-89. 

 

Elektroniska referenser 

Språkbanken. Göteborgs Universitet. Hämtat den 12 december 2012 & 29 januari 2013. 

http://spraakbanken.gu.se/swe



 

Bilagor 
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Bilaga 2. Felsvarsanalys: antal felsvar inom varje kategori/ord enligt Barth Ramsays modell. 



 

 
 

Bilaga 2 forts. Felsvarsanalys: antal felsvar inom varje kategori/ord enligt Barth Ramsays modell 
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