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Verb Naming in Adults with Aphasia 

Evaluated with Action Naming Test 

Abstract 

The ability to name verbs and nouns can differ in healthy adults (Strauss Hough, 2007) and in 

people with aphasia (Mätzig, Druks, Masterson & Vigliocco, 2009). In individuals with aphasia, 

differences in ability to name nouns and verbs have been related to location of brain damage 

(Damasio & Tranel, 1993). Confrontation naming tests are frequently used in aphasia assessments to 

evaluate the ability to retrieve words (Herbert, Hickin, Howard, Osborne & Best, 2008). 

 

Action Naming Test (ANT) is a verb naming test that has been standardized in Swedish (Lindahl & 

Oskarsson, 2011; Stenberg & Wik, 2013), but no studies have been done on verb naming with ANT 

in Swedish individuals with aphasia, which is the aim of the present study. Some of the words in the 

Swedish standardization were problematic and consequently a re-analysis of the data was conducted 

by Stenberg and Wik (2013). The results of the ANT in the present study were compared with 

collected standardized data before and after the re-analysis. To investigate whether there were 

differences in the ability to name verbs and nouns, participants were also assessed with the Boston 

Naming Test (BNT). Participants were also asked to answer the health survey Short Form-36 

(SF-36), to investigate possible links between health and verb naming ability. The study enrolled 19 

subjects (41–83 years, median age 68 years) with chronic aphasia and expressive difficulties.  

 

Participants performed significantly better in verb naming (ANT) than noun naming (BNT), both 

before (p=.007) and after (p<.001) the problematic words were excluded. The sample performed 

below norm levels on ANT, both before and after the exclusion, but the majority achieved a higher 

test result after the re-analysis. No significant differences were found in verb naming ability related 

to sex, age, educational level or location of brain damage. ANT can be used to assess naming ability 

in people with aphasia. However, when compared with standardized data, values developed after the 

re-analysis should be used since the participants of this study performed significantly better after 

exclusion. The participants showed a significantly better performance on ANT than BNT, which 

supports the view that verb naming tests are of value. 

Key words: Action Naming Test (ANT), Boston Naming Test (BNT), aphasia, naming ability, 

location of brain damage. 



Sammanfattning 

Förmågan att benämna verb och substantiv kan skilja sig åt hos såväl friska vuxna (Strauss Hough, 

2007) som personer med afasi (Mätzig, Druks, Masterson & Vigliocco, 2009). Hos personer med 

afasi har skillnader mellan förmågan att benämna substantiv och verb relaterats till skadelokalisation 

(Damasio & Tranel, 1993). Vid afasiutredningar används ofta benämningstest för att bedöma 

framplockningen av ord (Herbert, Hickin, Howard, Osborne & Best, 2008).  

Action Naming Test (ANT) är ett verbbenämningstest som normerats på svenska (Lindahl & 

Oskarsson, 2011; Stenberg & Wik, 2013), men inte studerats hos personer med afasi. Syftet med 

föreliggande studie är att undersöka hur verbbenämningsförmågan ser ut hos personer med afasi 

och expressiva svårigheter, i relation till den svenska normeringen för ANT. Några av orden i 

normeringen var problematiska, varför en reanalys av data genomfördes av Stenberg och Wik 

(2013). Resultaten för ANT har i föreliggande studie därför jämförts med normdata framtagen före 

och efter reanalysen. Deltagarna bedömdes även med Boston Naming Test (BNT), eftersom studien 

även syftade till att undersöka om det fanns skillnader i förmåga att benämna verb och substantiv. 

Förutom testning med ANT och BNT besvarade deltagarna även hälsoenkäten Short Form-36 (SF–

36), för att undersöka eventuella samband mellan hälsotillstånd och benämningsförmåga. I studien 

deltog 19 personer (41–83 år, medianålder 68 år) med kronisk afasi och expressiva svårigheter.  

Deltagarna presterade signifikant bättre vid benämning av verb (ANT) än av substantiv (BNT), både 

före (p=.007) och efter (p<.001) exkludering av de problematiska orden. De presterade under 

normvärdet för ANT, både före och efter ordexkluderingen, men majoriteten erhöll ett högre 

testresultat efter reanalysen. Inga signifikanta skillnader i benämningsförmåga relaterat till kön, ålder, 

utbildningsnivå eller skadelokalisation återfanns. ANT kan användas vid utredning av 

benämningssvårigheter vid afasi. Vid jämförelse med normdata bör värden framtagna efter 

reanalysen användas eftersom deltagarna i förevarande studie presterade signifikant bättre efter 

exkludering. Deltagarna uppvisade en signifikant skillnad i prestation på ANT och BNT, vilket 

motiverar att verbbenämningstest bör genomföras. 

 

Nyckelord: Action Naming Test (ANT), Boston Naming Test (BNT), afasi, benämningsförmåga, 

skadelokalisation.  
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Förord 

Vi vill tacka alla deltagare som tagit sig tid att medverka.  

Tack till de logopeder som hjälpt oss att finna lämpliga deltagare samt tillhandahållit lokaler för 

testtillfällen.  

Vi vill även tacka Inger Lundeborg för god handledning.  

Till sist vill vi tacka varandra för ett bra samarbete och många roliga timmar tillsammans!    

 

Linköping, 15 maj 2013 

Johanna Forsberg Larsson och Maria Lilja.  
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1. Inledning 

Individer som har fått stroke och afasi kan förutom språkliga symptom även uppleva en sänkt 

livskvalitet, jämfört med dem som har fått stroke men inte afasi (Hilari, 2011). En adekvat 

bedömning och intervention är därför av stor vikt. Vid afasi kan förmågan att benämna verb och 

substantiv variera (Berndt, Mitchum, Haendiges & Sandson, 1997; Damasio & Tranel, 1993). 

Relationen mellan skadelokalisation och verbbenämningsförmåga har studerats med skiftande 

resultat. Damasio och Tranel (1993) förklarade att skillnader i förmågan att benämna verb och 

substantiv är lokaliserade till olika delar av vänster hemisfär. Andra studier, exempelvis Perani et al. 

(1999), fann att verb- och substantivbenämning aktiverade samma områden i vänster hemisfär.  

 

I samband med afasiutredning används ofta benämningstest (Herbert, Hickin, Howard, Osborne & 

Best, 2008), så som Boston Naming Test (BNT) och Action Naming Test (ANT). ANT är ett 

verbbenämningstest som normerats på en frisk svensk population (Lindahl & Oskarsson, 2011; 

Stenberg & Wik, 2013), men inte testats på personer med afasi, vilket motiverar föreliggande studie. 

2. Bakgrund 

2.1 Benämningsförmåga 

Vid benämning krävs det först att den som ska tala känner igen det stimuli som presenteras (Raymer 

& Gonzalez Rothi, 2008). Talaren skapar sig sedan ett mentalt koncept för det som ska benämnas, 

en så kallad semantisk representation (Levelt, Roelofs & Meyer, 1999). Därefter hämtas ett ord för 

att benämna konceptet, vanligen ett rotmorfem. Nästa steg blir att plocka fram den fonologiska 

koden för ordet, vilket innefattar dess morfologiska mönster, betoningsmönster samt ingående 

fonem (Levelt et al., 1999). Det sista steget innebär att skapa fonetiska koder för artikulatorernas 

rörelser, vid produktionen av de ingående fonemen (Levelt, 1989). 

 

Forskning har visat att olika parametrar kan inverka på benämningsförmågan. Exempel på sådana 

parametrar är utbildningsnivå (Henderson, Frank, Pigatt, Abramson & Huston, 1998; Piatt, Fields, 

Paolo, & Tröster, 2004), kön (Connor, Spiro, Obler & Albert, 2004) och ålder (Goral, Spiro, Albert, 

Obler & Connor, 2007; Lindahl & Oskarsson, 2011; Stenberg & Wik, 2013). Flertalet studier visar 

att benämningsförmågan minskar signifikant med ökad ålder (Au et al., 1995; Goral et al., 2007; 
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MacKay, Tabor, Connor, Albert & Obler, 2002; Neils et al., 1995). Benämningsförmågan försämras 

också snabbare ju äldre man blir (Barth Ramsay, Nicholas, Au, Obler & Albert, 1999; Goral et al., 

2007), medan vokabulären visar på en motsatt utveckling och snarare ökar med åldern (Goral et al., 

2007). I andra studier av benämningsförmåga har man inte funnit något starkt samband mellan 

prestation och ålder (Henderson et al., 1998; Tallberg, 2005). Dock menar författare av 

longitudinella studier att förändringen kan vara subtil, vilket kan vara orsaken till att studier, som 

involverar färre deltagare och som inte pågår lika länge, inte uppmäter denna förändring (Connor et 

al., 2004). Vid testning av ANT på en frisk, vuxen population (30–79 år) fann Barth Ramsay et al. 

(1999) att benämningsförmågan försämrades med ökad ålder för alla deltagare utom för den yngsta 

gruppen (30–39 år). Äldre deltagare persevererade eller svarade med substantiv i större utsträckning 

(Barth Ramsay et al., 1999). Liksom i Lindahl och Oskarssons svenska normering av ANT (2011) 

var semantiskt relaterade felsvar vanliga (Barth Ramsay et al., 1999). 

 

Piatt et al. (2004) fann att utbildningsnivå var den parameter som bäst kunde predicera resultat på 

verbflödestest. Barth Ramsay et al. (1999) fann att äldre högutbildade presterade bättre än äldre 

lågutbildade vid testning med verbbenämningsmaterialet ANT, varför de drog slutsatsen att hög 

utbildning skulle kunna skydda benämningsförmågan från åldrandets negativa inverkan. Även vid 

substantivbenämning, har ett högt testresultat visat sig korrelera med hög utbildningsnivå (Neils et 

al., 1995; Henderson et al., 1998; Tallberg, 2005). Detta beror troligen på att man vid högre 

utbildning tillägnar sig en större vokabulär (Henderson et al., 1998).  

 

Vad gäller benämningsförmåga och könstillhörighet, råder det delade meningar om huruvida det 

finns skillnader i prestation mellan kvinnor och män. Tsang och Lee (2003) fann, liksom Henderson 

et al. (1998) och Tallberg (2005), ingen signifikant könsskillnad i förmåga att benämna substantiv. 

Avseende verbbenämning fann inte heller Stenberg och Wik (2013) några signifikanta 

könsskillnader. Såväl Connor et al. (2004) som Goral et al. (2007) visade att kvinnor generellt 

presterar sämre än män på benämningstest (både verb- och substantivbenämning) och att kvinnor 

med låg utbildning hade lägst resultat. Welch, Doineau, Johnson och King (1996) fann ingen skillnad 

i resultat på BNT mellan könen sedan de tagit hänsyn till att männen i äldre generationer generellt 

sett hade högre utbildningsnivå. I denna studie var benämningsförmågan för dem med hög 

utbildning stabil ända upp i 80–årsåldern, vilket tyder på ett samband även mellan ålder och 

utbildningsnivå (Welch et al., 1996).  
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2.1.1 Skillnader i benämning av substantiv och verb 

Det finns studier som påvisat skillnader i förmågan att benämna verb och substantiv. Strauss Hough 

(2007) fann i sin studie av friska vuxna, att de som hade svårigheter att benämna uppvisade större 

svårigheter med substantivbenämning än verbbenämning. Mätzig, Druks, Masterson och Vigliocco 

(2009) fann däremot att substantiv var lättare att benämna både för personer med och utan afasi. De 

diskuterar att verbbenämning skulle kunna vara svårare än substantivbenämning eftersom aktiviteter 

är svårare att avbilda, varför verbbilder skulle kunna vara svårare att tolka (Mätzig et al., 2009). Vid 

bildbenämning av aktiviteter krävs en ökad belastning av exekutiva funktioner för att tolka in de 

temporala drag och rörelsedrag som beskriver aktiviteter, vilket gör det mindre naturligt att tolka 

aktiviteter än objekt illustrerade på bild. En person med nedsatt exekutiv förmåga kan således 

presenteras filmsekvenser istället för statiska bilder, vid elicitering av verb (d’Honincthun & Pillon, 

2005). Berndt och medarbetare (1997) jämförde verbbenämningsförmågan hos personer med afasi 

vid film- samt bildbenämning men fann ingen signifikant skillnad mellan eliciteringsstrategierna. En 

annan förklaring till varför benämningsförmågan av verb och substantiv tycks skilja sig åt är att verb 

har en mindre stark koppling till sin betydelse än substantiv eftersom substantiv refererar till något 

konkret, medan verb beskriver temporalt betingade företeelser så som aktiviteter eller händelser 

(Black & Chiat, 2003). Vinson och Vigliocco (2002) diskuterar att skillnader i benämningsförmåga 

inte behöver bero på ordklasstillhörighet (substantiv och verb), utan att det kan vara semantik som 

spelar roll. Denna ståndpunkt baserar de på att det finns en semantisk koppling mellan verb och 

substantiv som beskriver aktiviteter (exempelvis ett leende, en uppmaning) (Vinson & Vigliocco, 

2002).  

2.2 Organisation av verb och substantiv i hjärnan 

Som tidigare nämnts har förmågan att benämna substantiv och verb kopplats till skadelokalisation. 

Damasio och Tranel (1993) fann att framplockningen av substantiv är lokaliserad i främre och 

mittdelen av vänster temporallob, samt i vänster bakre temporal- och occipitoparietallob. 

Framplockningen av verb tros däremot vara belägen i frontala områden i vänster hjärnhalva 

(Damasio & Tranel, 1993). Perani et al. (1999) fann i en studie där hjärnavbildningsteknik nyttjades, 

att verb processades med vänster hemisfärs dorsolaterala frontala kortex, men även med vänster 

hemisfärs temporala, parietala och occipitala lob. Mer specifikt aktiverades anteriora delar av 

superiora temporala gyrus, liksom i vänster mittemporala gyrus. Författarna fann inga områden som 
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aktiverades specifikt för substantiv, vilket tros bero på att de verb och substantiv som användes 

i studien var semantiskt associerade med varandra. Denna slutsats drogs då tidigare studier visat att 

orsaken till att ord aktiverar olika delar av hjärnan är att de tillhör olika semantiska kategorier (Perani 

et al., 1999). Hillis, Tuffiash, Wityk och Barker (2002) studerade benämningsförmåga hos 

strokepatienter med hjälp av magnetresonanskamera och fann att superiora temporala gyrus samt 

Wernickes area hade stor betydelse för förmågan att benämna såväl aktiviteter som objekt. 

Dessutom visade sig vänster posteriora mittemporala gyrus ha en stor del i åtkomsten av lexikala 

representationer för aktiviteter och objekt. Större svårigheter att benämna aktiviteter än objekt 

associerades med försämrat blodflöde i posteriora inferiora frontala gyrus samt precentrala gyrus, 

medan de som hade svårast för objektsbenämning uppvisade försämrat blodflöde i inferiora 

temporala gyrus (Hillis et al., 2002). Warburton et al. (1996) fann, i sin PET-studie av friska vuxna, 

inga regionala skillnader för lokalisation mellan verb och substantiv, utan en liknande aktivering 

i vänster temporallob. Dock uppvisade verb starkare aktivering för temporala, parietala och 

prefrontala områden (Warburton et al., 1996). Pulvermüller (2005) sammanfattade resultaten från 

flera studier om huruvida kortikala motoriska områden aktiveras vid processning av aktivitetsord. 

Resultaten från sammanfattningen visade att processning av aktivitetsord aktiverar motorkortex 

(Pulvermüller, 2005). Hauk, Johnsrude och Pulvermüller (2004) fann att passiv exponering för 

aktivitetsord, i form av tyst läsning, aktiverade primära motorkortex. Allendorfer et al. (2012) 

undersökte om det fanns skillnader i kortikal aktivering hos kvinnor och män vid generering av verb. 

De fann liknande aktivering för båda könen. Under processning av associationer mellan verb och 

substantiv fann man en något högre aktivering hos män inom några kortikala områden (Allendorfer 

et al., 2012). Se tabell 1 för en överblick över ett urval av studier och deras resultat.  
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Tabell 1. Studier av skillnader av organisation av förmågan att benämna substantiv och verb.  

2.3 Afasi 

Afasi definieras som förlust eller nedsättning av språkliga förmågor till följd av hjärnskada 

(Murdoch, 2010). Vid afasi är förmågan att förstå (impressiv) och uttrycka sig (expressiv) med 

språkliga symboler nedsatt, vilket påverkar en/flera modaliteter i symbolisk kommunikation, 

exempelvis att tala, förstå talat språk, läsa, skriva och använda sig av och förstå teckenspråk 

(Hallowell & Chapey, 2008). Afasi är oftast förorsakat av skada efter cerebrovaskulär sjukdom 

(stroke), men kan även uppstå efter traumatisk hjärnskada, tumör eller degenerativ sjukdom 

(Hallowell & Chapey, 2008). Ett vanligt förekommande symptom hos individer med afasi är en 

nedsatt förmåga att plocka fram ord (Raymer & Gonzalez Rothi, 2002). Vid afasi kan livskvalitet 

prediceras av kommunikativa svårigheter (Hilari, Wiggins, Roy, Byng & Smith, 2003). Grava 

kommunikativa svårigheter kan innebära en sänkt livskvalitet (Hilari et al., 2003). 

2.4 Benämning vid afasi 

Vid afasi kan benämningsförmågan fungera olika bra för substantiv och verb (Berndt et al., 1997; 

Damasio & Tranel, 1993). Studier har visat att individer indelade efter olika typer av afasi uppvisar 

olika god förmåga att benämna substantiv eller verb. Zingeser och Berndt (1990) undersökte verb- 

och substantivbenämning hos personer med anomisk afasi eller afasi med agrammatism. Resultatet 

visade att de med afasi med agrammatism hade svårare att benämna verb, medan deltagarna med 

Studie Antal 
deltagare 

Organisation Skillnad i 
lokalisation 

Damasio & Tranel 
(1993) 

3 Verb: vänster hemisfärs frontala 
områden. Substantiv: Vänster 
temporal, parietal och occipitallob 

Ja 

Perani, Cappa, Schnur, 
Tettamanti, Collina, 
Rosa & Fazio (1999) 

14 Verb och substantiv lokaliseras till 
vänster hemisfärs dorsolaterala 
frontala cortex och temporal-, 
parietal- och occipitallob 

Nej 

Hillis, Tuffiash, Wityk 
& Barker (2002) 

33 Svårigheter att benämna aktiviteter 
associerades med skador i vänster 
frontallob. Svårigheter att benämna 
objekt associerades med 
temporallobskador 

Ja 

Warburton, Wise, 
Price, Weiller, Hadar, 
Ramsay & Frackowiak 
(1996) 

9 Ingen skillnad i lokalisation, men 
verb visade en starkare aktivering av 
temporala, parietala och prefrontala 
områden 

Nej 
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anomisk afasi kunde uppvisa svårigheter med antingen substantiv eller verb, eller så återfanns ingen 

skillnad (Zingeser & Berndt, 1990). En studie av verb- och substantivbenämning hos individer med 

anomi eller svårigheter att producera och förstå meningar visade att de senare hade störst svårigheter 

att plocka fram verb (Berndt, Burton, Haendings & Mitchum, 2002). Dessa individer tenderade även 

i större utsträckning att byta ut verb mot substantiv (Berndt et al., 2002). Personer med mild afasi 

och främst kvarstående anomi har visat sig ha svårare för att benämna substantiv än verb vid 

konfrontationsbenämning (Pashek & Tompkins, 2002). Mätzig et al. (2009) jämförde verb- och 

substantivbenämning hos personer med och utan afasi, och fann att samtliga deltagare svarade 

snabbare och mer korrekt när de benämnde substantiv. Bastiaanse och Jonkers (1998) visade i sin 

studie att deltagare oberoende av afasityp hade lättare att producera substantiv än verb vid en 

benämningsuppgift. De fann ingen skillnad mellan personer med agrammatism och anomisk afasi 

vad gäller verb- eller substantivbenämning. Dock skilde sig produktion av verb vid spontant tal hos 

samma deltagare från normala kontrollgrupper, då speciellt för deltagare med afasi med 

agrammatism (Bastiaanse & Jonkers, 1998). I en senare studie fann Bastiaanse (2011) att individer 

med anomisk afasi inte hade sämre produktion av verb vid spontant tal, men att framplockningen av 

verb i finit form var nedsatt, jämfört med verb i infinit form. Berndt et al. (1997) jämförde verb- och 

substantivbenämning hos elva individer med olika typer av afasi. De fann att personer med 

Wernickes afasi och agrammatism visade sig vara signifikant sämre på att benämna verb än 

substantiv. Personer med svår anomi uppvisade svårigheter att benämna substantiv. Några av 

deltagarna presterade likvärdigt vid både verb- och substantivbenämning (Berndt et al., 1997). 

Williams och Canter (1987) testade verb- och substantivbenämning hos 44 personer med olika typer 

av afasi. De fann att alla presterade bättre vid substantivbenämningen oavsett afasityp (Williams & 

Canter, 1987). Campbell och Manning (1992; 1996) undersökte benämningsförmågan hos en man 

med optisk afasi och fann att svårigheterna att benämna visuellt presenterade stimuli framför allt 

rörde substantiv, medan verbbenämningen var relativt välbevarad. Se tabell 2 för en 

sammanställning över studierna.  
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Tabell 2. Studier av skillnader i förmåga att benämna verb och substantiv hos personer med afasi. Nedan 

presenteras studierna med författare, antal deltagare, fynd samt om det fanns skillnader i förmågan att 

benämna verb och substantiv. 

 
2.5 Vanliga typer av benämningssvårigheter vid afasi 

Vid afasi kan perseverationer förekomma (Sandson & Albert, 1984). Vid perseveration återupprepas 

oavsiktligt föregående stimuli som svar på ett nytt stimuli (Sandson & Albert, 1984). Andelen 

perseverationer påverkas ej av afasityp, hur länge personen haft sin afasi, eller vilken typ av uppgift 

som presenteras (Hirsh, 1998; Yamadori, 1981). Perseverationer kan vara omedelbara eller fördröjda, 

det vill säga perseveration av närmast föregående stimuli eller av stimuli som presenterats innan dess 

(Sandson & Albert, 1984). Fördröjda och omedelbara perseverationer förekommer oftare vid 

benämning av ord eller meningar, än vid benämning av stavelser eller siffror (Yamadori, 1981). 

Parafasier är vanligt förekommande vid afasi och uppstår i samband med benämning och innebär att 

målordet ersätts med annat ord till följd av svårigheter med lexikal framplockning (Damasio, 1998). 

Parafasier kan vara globala, semantiska, litterala eller neologistiska. Global parafasi innebär att hela 

målordet byts ut mot ett annat ord. Vid semantisk parafasi byts målordet ut mot ett felaktigt men 

Studie 
Antal 

deltagare Afasityp 

Skillnad i förmåga 
att benämna verb 

och substantiv 

Zingeser & Berndt 
(1990) 10 

Anomisk afasi och 
agrammatism Ja 

Berndt, Burton, 
Haendings & Mitchum 
(2002) 10 

Anomisk afasi samt svårigheter 
att producera och förstå 
meningar Ja 

Pashek & Tompkins 
(2002) 20 

Mild afasi och kvarstående 
anomi  Ja 

Mätzig, Druks, 
Masterson & Vigliocco 
(2009) 9 

Wernickes afasi, Brocas afasi, 
anomisk afasi, transkortikal 
motorisk afasi och blandning av 
olika afasityper Ja 

Bastiaanse & Jonkers 
(1998) 16 

Anomisk afasi och 
agrammatism Ja 

Berndt, Mitchum, 
Haendings & Sandson 
(1997) 11 

Wernickes afasi, Brocas afasi, 
anomisk, transkortikal sensorisk 
afasi och agrammatism Ja och nej 

Williams & Canter 
(1987)  44 

Brocas afasi, Wernickes afasi, 
anomisk afasi och 
konduktionsafasi  Ja 

Campbell & Manning 
(1992; 1996) 1 Optisk afasi Ja 
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semantiskt närliggande ord, medan litterala parafasier uppstår när ett fonem tas bort eller läggs till 

målordet. Neologistiska parafasier innebär substitution med ett påhittat ord (Damasio, 1998). 

2.6 Funktionsnedsättningar som kan påverka benämningsförmågan 

För att kunna benämna bilder krävs att talaren känner igen det stimuli som presenteras (Raymer & 

Gonzalez Rothi, 2008). I samband med hjärnskada kan funktionsnedsättning utöver afasi påverka 

den förmågan. Optisk afasi innebär svårigheter att benämna visuellt presenterade stimuli (Raymer & 

Gonzalez Rothi, 2008), och tros bero på bristande framplockning av semantisk information för 

visuella stimuli, där individen har tillräcklig semantisk information för att kunna kategorisera objekt 

och gestikulera eller prata om dess användningsområde (Hillis & Caramazza, 1995). Två 

neurologiska diagnoser som drabbar talproduktionen och som kan samförekomma med afasi är 

dysartri och verbal apraxi (Murdoch, 2010). Förvärvad verbal apraxi kan i samband med afasi 

påverka förståeligheten (Haley, Wertz & Ohde, 1998) och innebär störningar av programmering och 

planering av viljemässiga artikulatoriska rörelser i samband med tal (Miller & Wambaugh, 2012). En 

annan funktionsnedsättning som också kan påverka förståeligheten är dysartri (Duffy, 2013). 

Dysartri är en neurologisk störning av rörelseförmågan i talapparaten som orsakar avvikelser 

i talfunktionen (Duffy, 2013), exempelvis oprecis artikulation av konsonanter, långsamt taltempo 

och monoton röststyrka (Mackenzie, 2011). 

2.7 Undersökningsmaterial 

Vid utredning av afasi används ofta benämningstest för att undersöka framplockning av ord 

(Herbert et al., 2008). Tester som avser att undersöka specifika språkliga förmågor, så som 

benämning av verb och substantiv, tillåter kliniker att få en mer djupgående kvalitativ och/eller 

kvantitativ bild (Patterson & Chapey, 2008). Dock har denna typ av test fått kritik för att de inte 

mäter benämningsförmågan i ett naturligt sammanhang och därmed inte ger ett mått på hur 

personens benämning fungerar i vardagen (Mayer & Murray, 2003). Ett sätt att göra benämningstest 

mer naturliga är att välja stimuli från patientens vardag (Patterson & Chapey, 2008). 

2.7.1 Action Naming Test 

Action Naming Test består av 62 bilder som illustrerar verb (Boston University, u.å.) i form av olika 

aktiviteter (Barth Ramsay et al., 1999), varav de fem första är övningsbilder som ej räknas med 

i testpoängen (Boston University, u.å.). Testet har liknande design som BNT (Barth Ramsay et al., 
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1999). En svensk översättning och normering av ANT (Lindahl & Oskarsson, 2011) visade att 

flertalet av bilderna genererade ett stort antal svarsalternativ, vilket motiverande en reanalys utan 

dessa ord. I samband med en sådan reanalys av normeringen fann Stenberg och Wik (2013) att tolv 

av orden i översättningen borde exkluderas till följd av att de gav upphov till få målordssvar, hade 

låg användningsfrekvens i svenska språket, utgjorde verbfraser eller presenterades med otydliga 

bilder. De ord som exkluderades var vinner, tränar, åker skidor, har ett utbrott, hoppar fallskärm, gör honnör, 

dubbar, kastar lasso, knäböjer, lyfter tyngder, maskinskriver och niger. En eliminering och reanalys av de 

problematiska orden förändrade dock ej normeringsvärdena (Stenberg & Wik, 2013). Se tabell 3 för 

normeringsvärden före och efter reanalysen. 

 

Tabell 3. Normeringsvärden: medelvärde och standardavvikelse på ANT före och efter exkludering av 

problematiska ord (Stenberg & Wik, 2013). 

ANT 
Normvärden 

(N=108) Medelvärde Standardavvikelse  

Medelvärde 
efter 

exkludering 
Standardavvikelse 
efter exkludering 

Totalt 51,74 3,44 42,59 2,22 

Kvinnor 51,69 3,77 42,59 2,44 

Män 51,8 3,12 42,59 2,0 

Åldersgrupp 2 
(31-65 år) 52,47 2,97 43,31 1,65 

Åldersgrupp 3 
(66-83 år) 49,86 4,08 41,33 2,73 

Utbildningsnivå 1 
(≤12 år) 50,43 3,9 42,0 2,58 

Utbildningsnivå 2 
(≥13 år) 53,06 2,28 43,19 1,6 

2.7.2 Boston Naming Test 

Boston Naming Test utvecklades av Kaplan, Goodglass och Weintraub 1983 och består av 60 bilder 

på föremål, där målorden har varierande svårighetsgrad (Tallberg, 2005). I den svenska normeringen 

av testet användes inga ledtrådar, varken semantiska eller fonologiska, vilka förekommer 

i ursprungstestet (Tallberg, 2005). Au et al. (1995) använde BNT på en frisk population (30–79 år) 

tre gånger under en sjuårsperiod. Alla grupper, utom de i 30–årsåldern, drog mindre nytta av 

fonologisk prompting. Behovet av semantisk prompting ökade däremot i takt med stigande ålder 

(Au et al., 1995). 
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2.7.3 Short Form-36 

Short Form-36 (SF-36) är en hälsoenkät bestående av 36 frågor fördelade över åtta parametrar 

(Sullivan, Karlsson & Taft, 2002; Sullivan, Karlsson & Ware, 1995) som berör fysisk och psykisk 

funktion liksom välbefinnande (Sullivan & Karlsson, 1994). Enkäten beräknas ta fem till tio minuter 

att besvara (Sullivan et al., 2002) och kan användas för att mäta livskvalitet och upplevd hälsa 

i samband med sjukdom eller behandling (Sullivan & Karlsson, 1994). SF-36 har visat sig vara svår 

att administrera för populationer med fysiska och kognitiva nedsättningar vid hög ålder. I enlighet 

med instruktionerna för enkäten bör respondenten besvara den själv utan hjälp från anhörig eller 

personal (Sullivan et al., 2002). För att öka patienternas förståelse för enkätens innehåll har 

administrering i form av intervju diskuterats (Hays, Hahn & Marshall, 2002) och testats (Parker, 

Peet, Jagger, Farhan & Castleden, 1998). Parker et al. (1998) fann en ökad svarsfrekvens hos äldre 

patienter när enkäten administrerades via intervju.  

 

Flertalet studier har testat förmågan att benämna verb hos personer med afasi (Bastiaanse & Jonkers, 

1998) samt skillnader i förmågan att benämna verb och substantiv hos personer med afasi (bland 

annat Damasio & Tranel, 1993; Mätzig et al., 2009). Verbbenämningsförmåga har ej undersökts 

i någon svensk klinisk population, vilket motiverar föreliggande studie. 

3. Syfte 

Föreliggande studie syftar till att undersöka benämningsförmåga hos personer med kronisk afasi. 

För att svara på syftet formulerades följande frågeställningar: 

 Hur ser verbbenämningsförmågan ut, bedömt med Action Naming Test, hos personer med 

expressiv afasi i relation till den svenska testnormeringen?  

 Kan skillnader i verbbenämningsförmåga relateras till kön, ålder, utbildningsnivå och 

självupplevd hälsa?  

 Skiljer sig verbbenämningsförmågan från förmågan att benämna substantiv?  

 Finns det ett samband mellan skadans lokalisation och benämningsförmåga?  
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4. Metod 

4.1 Deltagare 

Målet för rekryteringen av deltagare var 10–15 personer med kronisk afasi. Rehabiliteringskliniker 

kontaktades för att komma i kontakt med logopeder (se bilaga 2) som kunde hjälpa författarna med 

rekrytering av deltagare till studien. 

 

För att kunna delta i studien skulle deltagarna: 

 Ha afasi med varaktiga expressiva språkliga svårigheter 

 Vara mellan 20–83 år 

 Ha svenska som modersmål 

 Ej ha någon kognitiv nedsättning eller synnedsättning som påverkar förmågan att tolka 

bilder 

 Ej ha diagnosticerad grav verbal apraxi eller grav dysartri 

 

Totalt deltog 21 personer i studien, av dessa var det 19 som slutförde testningen. Avbrott skedde på 

grund av trötthet samt att alla deltagarkriterier inte uppfylldes. De slutgiltiga 19 deltagarna var mellan 

41–83 år (medianåldern 68 år). Deltagarna delades in efter grupper baserade på ålder, kön och 

utbildningsnivå, på liknande vis som i den svenska normeringen (Lindahl & Oskarsson, 2011; 

Stenberg & Wik, 2013). De åldersbaserade grupperna bestod av en yngre (åldersgrupp 2; 31–65 år) 

och en äldre grupp (åldersgrupp 3; 66–83 år). I den svenska normeringen fanns även 

”åldersgrupp 1” (20–30 år), dock var denna grupp ej relevant för föreliggande studie eftersom ingen 

deltagare tillhörde det ålderspannet. Vilken utbildningsgrupp deltagaren tillhörde var beroende av 

huruvida deltagaren hade studerat upp till tolv år, eller 13 år eller mer. Tolv män och sju kvinnor 

deltog i studien. Sju stycken deltagare hade studerat 13 år eller mer, medan resterande hade studerat 

upp till och med tolv år. Nio deltagare räknades in i den yngre åldersgruppen och tio deltagare i den 

äldre åldersgruppen. Deltagarna delades in i två grupper utifrån skadelokalisation, där den ena 

gruppen utgjordes av enbart bakre hjärnskador i vänster hemisfär, medan den andra gruppen bestod 

av deltagare med skador i andra kortikala eller subkortikala delar av vänster hemisfär, liksom de med 

både bakre och främre skador i vänster hemisfär samt de med högerhemisfärsskador. Nio personer 

hade enbart bakre skador i vänster hemisfär, medan tio personer tillhörde gruppen övriga 

skadelokalisationer (se tabell 4). 
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Tabell 4. Ålders-, utbildnings- och könsfördelning samt skadelokalisation hos deltagarna (N=19).  

Column1 Antal 

Åldersgrupp 2 9 

Åldersgrupp 3 10 

Män 12 

Kvinnor 7 

Utbildningsnivå ≤ 12 år 12 

Utbildningsnivå ≥ 13 år 7 

Bakre vänstersidig hjärnskada 9 

Övriga skadelokalisationer 10 

4.2 Undersökningsmaterial 

4.2.1 Action Naming Test 

Vid testning med ANT ombads deltagarna benämna de aktiviteter som utfördes på bilderna. Om 

deltagare vid testningen med ANT svarade med ett substantiv gavs kontextledtråden “vad gör 

han/hon/den?”. Därefter räknades det nya svaret i verbform som det slutgiltiga och korrekta svaret. 

I den svenska översättningen fanns inga semantiska ledtrådar att tillgå, varför testledarna vid behov 

gav kortare beskrivningar av bilden på egen hand. Om bilderna misstolkades gavs en semantisk 

ledtråd, exempelvis “Han ligger i vattnet” när målordet flyter benämndes som “sover”. I de fall 

deltagarna inte kunde benämna en bild gavs en fonologisk ledtråd, men svaret poängsattes inte 

i dessa fall. I den svenska normeringen användes ingen typ av prompting (Lindahl & Oskarsson, 

2011), men i originalversionen användes såväl fonologisk som semantisk prompting (Barth Ramsay 

et al., 1999). Vid poängberäkning gavs en poäng för varje rätt svar, där 57 poäng utgör högsta antal 

rätt svar för testet. Till rätt svar räknades förutom målordet, även svar med annan böjningsform 

(exempelvis “åt” för äter), svar som beskriver aktiviteten på bilden med andra ord (exempelvis “stå 

på knä” för knäböjer), synonymer till målordet (Svenska akademien, 2006) och vid verbfraser svar 

som endast innehöll målverbet (exempelvis “åker” för åker skidor).  

4.2.2 Boston Naming Test 

Deltagarna instruerades att benämna föremålen på bilderna som presenterades för dem. Varje 

korrekt svar gavs en poäng. Till korrekta svar räknades förutom målordet, substantiv som tillhörde 

en underkategori till målordet samt synonymer. Om deltagaren uppvisade svårighet att tolka bilden, 

gavs en semantisk ledtråd exempelvis “Det är en grönsak” när målordet sparris benämndes som 
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“penna”. Eftersom semantiska ledtrådar inte användes i den svenska normeringen (Tallberg, 2005), 

improviserade testledarna fram kortare beskrivningar, likt ovan, i de fall deltagarna tolkade bilderna 

fel. Fonologisk ledtråd gavs om deltagaren inte kunde svara, dock gavs inga poäng för svar efter 

fonologisk ledtråd, i enlighet med den svenska normeringen (Tallberg, 2005). 

4.2.3 Short Form-36 

Deltagarna ombads att fylla i hälsoenkäten SF-36 för att författarnas skulle kunna undersöka 

eventuella samband mellan hälsotillstånd och prestation på ANT. Vid beräkning av deltagarens 

hälsotillstånd poängsattes de åtta parametrarna och sammanställdes i medelvärden för fysisk (PCS) 

respektive psykisk (MCS) hälsa, som jämfördes med framtagna svenska normvärden för friska 

vuxna, där medelvärdena för både PCS och MCS var 50,0 (Sullivan et al., 2002). Enkäten är 

utformad för att administreras av respondenten själv och den som tillhandahåller enkäten ska inte 

hjälpa respondenten, exempelvis genom att förklara frågorna med egna ord (Sullivan et al., 2002). 

Dock behövde majoriteten av studiens deltagare hjälp av testledaren eller anhörig med att fylla i, 

liksom i vissa fall få innehållet beskrivet med enklare ord, för att kunna ta till sig och besvara 

frågorna. 

4.2.4 Information om skadelokalisation  

Information om skadelokalisation från vårdtiden i samband med deltagarnas insjuknande erhölls av 

de logopeder som behandlat deltagarna. Informationen överlämnades sedan till författarna 

muntligen eller skriftligen. Ingen information delgavs författarna utan deltagarens medgivande 

(se bilaga 1).  

4.3 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes för att ge författarna en uppfattning om tidsåtgång och lämplig 

administrering av tester och material för att ge testdeltagarna samma förutsättningar. Pilotstudien 

genomfördes med en deltagare utan neurologisk sjukdom eller skada. Deltagaren gick igenom 

testning med BNT och ANT. Pilottestningen tog sammanlagt 25 minuter, men eftersom enkäten 

inte fyllts i vid pilotstudien samt för att ge lite marginal för testningen då den antogs ta längre tid för 

personer med afasi än för en frisk vuxen, beräknades tidsåtgång uppgå till cirka 60 minuter för 

respektive testning.  



14 
 

4.4 Undersökningsprocedur  

Testningen genomfördes individuellt tillsammans med en testledare. Lokalen anpassades efter 

deltagarnas behov och testningen utfördes i enskilt rum på en logopedmottagning eller i deltagarnas 

hem. Testförfarandet inleddes med testning med BNT och ANT, följt av SF-36. I ett fall ändrades 

ordningen för att bryta perseverationer som uppstod i samband med benämningstesten. Deltagarna 

fick sedan själva eller tillsammans med en testledare, fylla i kortversionen av hälsoenkäten SF-36 

samt besvara frågor om utbildningsnivå och ålder. Varje testtillfälle tog mellan 45 minuter och två 

timmar. Om deltagarna så önskade fanns det möjlighet att ta en paus, vilket skedde i ett fall. I två fall 

avslutades testningen och fortsattes vid annat tillfälle. Deltagarna fick ta del av testinstruktioner 

muntligen. SF-36 presenterades även skriftligen. Testtillfällena spelades in och ljudupptagningen 

användes som stöd vid rättningen. 

4.5 Rättningsförfarande 

Rättning av ANT samt BNT utfördes gemensamt av författarna för att säkerställa att alla test 

bedömdes på samma sätt. Synonymer till målord i ANT bedömdes med Svenska akademiens ordlista 

över svenska språket (Svenska Akademien, 2006). Sammanställning av hälsoenkäten utfördes enligt 

manualen (Sullivan et al., 2002) av en av författarna.   

4.6 Felsvarsanalys 

Ord som inte var korrekta målord eller godkända synonymer analyserades enligt felsvarstabellen 

nedan (se tabell 5). 
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Tabell 5. Felsvarstyper vid ANT, med förklaring och exempel. Efter Barth Ramsay et al. (1999). 

Felsvarstyp Förklaring och exempel 

Kommentar Inget svar eller vet ej-svar 

Semantiskt relaterat svar Samma eller överordnad semantisk klass, ritar för 

skriver. 

Fonologiskt relaterat svar Påminner om målordet, redigerar för dirigerar. 

Omskrivning Beskrivning av målordet med flera ord, går upp för 

klättrar 

Perceptuellt relaterat svar Feltolkning, ber för knäböjer. 

Del-/helhetssvar Benämning av del av bilden alternativt helheten 

istället för avsedd del, springer för vinner 

Negation Beskrivning av vad som inte sker på bilden, inte går 

för springer. 

Kvasi-ord Ord som ej finns, fallhoppar för hoppa fallskärm. 

Orelaterat svar Har ej med bilden att göra, lutar för friar. 

Fragment Del av ordet sägs, ofta på grund av självkorrigering. 

Upprepning Ord som redan använts felaktigt 

Substantiv eller annan ordklass än 

verb 

Semantiskt relaterat svar i annan ordklass, surfing för 

surfar.  

Fel uttal* Litteralparafasier, smeglar för seglar 

Perseveration* Ord som redan använts korrekt 

*Kategorier som inkluderats av författarna. 

4.7 Analysmetod 

Statistiska beräkningar genomfördes i IBM SPSS Statistics version 20.0. Medelvärden, 

standardavvikelse, minimum- och maximumpoäng för deltagarnas resultat beräknades. Vidare 

gjordes en jämförelse av deltagarnas resultat på ANT med reanalysen av den svenska normeringen 

för ANT (Stenberg & Wik, 2013). Eftersom data inte var normalfördelad och då inte generaliserbar, 

användes icke-parametriska test vid jämförelse av testresultat och normdata. Vidare jämfördes 

deltagarnas resultat, beräknat på andel korrekta svar, för ANT och BNT med Wilcoxon Signed 

Ranks Test. Då Stenberg och Wik (2013) fann att tolv av orden i ANT borde exkluderas, gjordes 

även i föreliggande studie en reanalys av deltagarnas resultat på ANT för att undersöka eventuella 
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skillnader. En jämförelse av testresultat (beräknat på andel korrekta svar) på ANT före och efter 

exkludering gjordes med Wilcoxon Signed Ranks Test. Även jämförelsen av deltagarnas testresultat 

på BNT och ANT efter exkludering av problematiska ord, utfördes med Wilcoxon Signed Ranks 

Test. För att undersöka om kön, ålder, utbildningsnivå och självupplevd fysisk och psykisk hälsa 

inverkade på deltagarnas resultat på ANT före och efter exkludering av problematiska ord, användes 

Mann-Whitney U Test. Mann-Whitney U Test användes även vid jämförelse av resultat på BNT 

med skadelokalisation. En korrelation mellan resultaten på ANT (före och efter reananalysen) och 

BNT genomfördes med Spearman’s rho. Korrelationernas värden bedömdes utifrån Cohens 

riktlinjer, där en svag korrelation motsvaras av ett r-värde mellan 0.1–0.29, en måttlig av 0.3–0.49 

och en stark korrelation av 0.5–1 (Cohen, 1988). 

4.8 Etiska överväganden 

Data avidentifierades och hanterades konfidentiellt. Kodnamn och kodnycklar förvarades separat 

och resultat redovisas på gruppnivå. Information om studien delgavs skriftligt samt muntligt. 

Samtycke (se bilaga 1) inhämtades från deltagaren genom underskrift. Om underskrift ej var möjligt, 

fick deltagaren markera sitt svar genom att peka på en röd ruta med texten “nej”, eller en grön ruta 

med texten “ja”. Informationsblanketten innehöll information om studiens förfarande och syfte, 

samt om hantering av data och personuppgifter. Testning skedde först efter erhållet samtycke från 

deltagaren. I och med att testning skedde av en nedsatt förmåga, fanns det risk för att deltagarna 

upplevde testningen arbetsam och emotionellt påfrestande. Vid behov hade deltagaren rätt att 

avbryta testningen samt eventuellt fortsätta vid ett senare tillfälle. Studiens nytta är att utröna 

huruvida det är lämpligt att använda ANT för utredning av verbbenämningsförmåga hos patienter 

med afasi. Resultatet av studien kan därför komma att gagna patientgruppen i framtiden. Efter 

avslutad studie sparas data inom logopedprogrammet under fem år, för eventuella framtida studier, 

vilket deltagarna informerades om. 

5. Resultat 

Ingen deltagare uppnådde maximumpoäng för ANT, där totalt antal möjliga rätt var 57. För hela 

testgruppen var medelvärdet 34,26 poäng (SD 16,79) och medianvärdet 43 poäng. Högsta noterade 

poäng var 53 och lägsta noterade poäng var nio. De kvinnliga deltagarnas medelvärde var 39,57 (SD 

13,29) och medianvärdet var 44. Männens medelvärde var 31,17 (SD 18,34) och medianvärdet var 

40,5 poäng. Medelvärdet för åldersgrupp 2 (31–65 år) var 32 (SD 18,65) och medianvärdet var 38 
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poäng. För åldergrupp 3 (66–83 år) var medelvärdet 36,3 (SD 15,64) och medianvärdet 45. Gruppen 

med utbildningsnivå ≤12 år erhöll ett medelvärde på 31,66 (SD 18,77) och ett medianvärde på 42 

poäng. Gruppen med utbildningsnivå ≥13 år fick ett medelvärde på 38,71 (SD 12,76) och ett 

medianvärde på 43 poäng (se tabell 6). Se figur 1 för fördelning av deltagarnas resultat på ANT. 

Efter exkludering av de problematiska orden uppnådde hela testgruppen medelvärdet 29,47 poäng 

(SD 13,53) och medianvärdet var 36 poäng, beräknat på de 45 resterade orden. Minimumpoäng efter 

exkludering var åtta och maximumpoäng 44. Kvinnliga deltagare erhöll ett medelvärde på 34,14 (SD 

9,89) och ett medianvärde på 39 poäng. Manliga deltagares medelvärde blev 26,75 (SD 14,97) och 

medianvärdet blev 34,5. Åldersgrupp 2 erhöll ett medelvärde på 27,33 (SD 15,22) och ett 

medianvärde på 33 poäng. Åldersgrupp 3 fick ett medelvärde på 31,4 (SD 12,31) och ett 

medianvärde på 38. Gruppen med utbildningsnivå ≤12 år fick ett medelvärde på 26,83 (SD 15,02) 

och ett medianvärde på 34,5 poäng, medan gruppen med en utbildningsnivå på 13 år eller mer fick 

medelvärdet 34,0 (SD 9,88) och medianvärdet 37 poäng (se tabell 6). Se figur 2 för fördelning av 

resultat på ANT efter reanalysen. 

 

Tabell 6. Medelvärde, standardavvikelse (SD) och median (M) på ANT före och efter exkludering av 

problematiska ord. 

 

ANT-resultat 
(N=19) Medelvärde (SD) M 

Medelvärde (SD)  
efter exkludering  

M efter 
exkludering 

Totalt 34,26 (16,79) 43 29,47 (13,53) 36 

Kvinnor 39,57 (13,29) 44 34,14 (9,89) 39 

Män 31,17 (18,34) 40,5 26,75 (14,97) 34,5 

Åldersgrupp 2 
(31-65 år) 32,0 (18,65) 38 27,33 (15,22) 33 

Åldersgrupp 3 
(66-83 år) 36,3 (15,64) 45 31,4 (12,31) 38 

Utbildningsnivå 
1 (≤12 år) 31,66 (18,77) 42 26,83 (15,02) 34,5 

Utbildningsnivå 
2 (≥13 år) 38,71 (12,76) 43 34,0 (9,88) 37 
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Figur 1. Fördelning av ANT-resultat före 
exkludering av problematiska ord (N=19).  

 
 

Figur 2. Fördelning av ANT-resultat efter 
exkludering av problematiska ord (N=19). 

Medelvärdet för hela testruppen på BNT var 31,21 (SD 19,55) av 60 poäng och medianvärdet 40,0. 

Högsta noterade poängen var 56 och lägst noterade poängen var två. En jämförelse mellan 

deltagarnas resultat (beräknat på andel rätt) på ANT och BNT visade på en signifikant skillnad, både 

före och efter exkludering av problematiska ord (p=.007 respektive p<.001). Innan exkluderingen 

presterade 15 av 19 deltagare bättre på ANT än BNT. Efter exkluderingen presterade ytterligare två 

deltagare (17 av 19) bättre på ANT än BNT. Vid jämförelse mellan andel korrekta svar på ANT före 

och efter exkludering återfanns en signifikant skillnad (p<.001). Majoriteten av deltagarna, 17 av 19, 

erhöll högre testpoäng efter reanalysen, medan en deltagare fick ett lägre testresultat än innan. 

Ytterligare en deltagare uppvisade ingen skillnad i resultat före och efter ordexkluderingen. 

 

Vid jämförelse av ANT-resultat mellan könen, fanns ingen signifikant skillnad (p>.05) varken före 

eller efter exkludering av problematiska ord. Inte heller mellan ålder, utbildningsnivå och 

ANT-resultat återfanns en signifikant skillnad, varken före eller efter exkludering. Det fanns ingen 

signifikant skillnad vad gäller resultat vid ANT mellan de deltagare som upplevde sig ha god psykisk 

hälsa (MCS) och de deltagare som upplevde sig ha sämre psykisk hälsa (PCS), varken före eller efter 

exkludering av de problematiska orden. Även vad gäller självupplevd fysisk hälsa i relation till ANT 

saknades signifikanta skillnader. Vid en jämförelse av resultat på BNT mellan personer med bakre 

skador i vänster hemisfär och personer med övriga skadelokalisationer, fanns ingen signifikant 

skillnad i förmåga att benämna substantiv.  

 

Andelen semantisk prompting och verbal kontextledtråd som behövdes under testning med ANT 

uppgick till 12 % beräknat på samtliga deltagares svar på de 57 orden. Promptingen resulterade 
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i 33 % av fallen i ett korrekt svar som gav deltagarna poäng. Till de ord som exkluderats i reanalysen 

användes 24 % av all prompting som gavs, varav 13 % resulterade i korrekta svar. 

 

Vid testning med ANT, resulterade inget ord i korrekt svar från alla deltagare. De ord som fick högst 

antal rättsvar var springer (95 %), sover (95 %), röker (95 %), läser (89 %) och gråter (84 %). Tränar var 

det enda ord som varken genererade några rättsvar eller målordsträffar. Andra ord som hade lågt 

antal målordsträffar var har ett utbrott (5 %), bugar (5 %), knäböjer (11 %) och dubbar (21 %). De ord 

som var svårast och som därmed genererade flest felsvar var tränar (100 %), har ett utbrott (84 %), 

bugar (84 %) och knäböjer (79 %). Den vanligaste förekommande felsvarstypen var kommentar, som 

utgjorde 261 av de sammanlagt 434 felsvaren, motsvarande 60,1 % av felsvaren. Näst vanligaste 

förekommande felsvarstyp var semantiskt relaterade felsvar, 81 stycken motsvarande 18,7 %.  

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Vid jämförelse av medelvärden mellan föreliggande studie och svenska normvärden för ANT 

(Stenberg & Wik, 2013) presterar förevarande studies deltagare under normvärden, både generellt 

samt vid gruppering efter könstillhörighet, ålder och utbildning. Dock presterar ett antal deltagare 

enligt eller strax under normvärden, medan några presterar långt under, vilket medför lägre 

medelvärden och större standardavvikelser än i normeringen. Medianen för gruppen som helhet var 

43 poäng före exkludering av problematiska ord och 36 poäng efter exkluderingen, vilket visar att 

majoriteten av deltagarna presterar över medelvärdena (34,26 och 29,47). Det varierande resultatet 

(se figur 1 och 2) beror antagligen på att deltagarna har olika stora expressiva svårigheter, om än 

bedömda som bestående enligt deras logopeder. Några av deltagarna hade specifikt svårt vid 

konfrontationsbenämning och nästintill flytande spontantal, medan andra främst hade 

benämningssvårigheter i samband med spontantal. Det fanns även deltagare som hade svårigheter 

såväl vid konfrontationsbenämning som vid spontantal. Det förekom även andra svårigheter, 

exempelvis bristande språkförståelse, vilket kan ha påverkat prestationen på ANT.  

 

I den svenska normeringen för BNT var medelvärdet 53,04 poäng (SD 4,18) (Tallberg, 2005), vilket 

betyder att deltagarna i föreliggande studie presterar under normvärdet som grupp med medelvärdet 

31,21 (SD 19,55). Dock presterade några deltagare inom normalvariationen, likt vid ANT, vilket 
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tydliggörs av medianvärdet som var 40 poäng för hela gruppen. Analysen av deltagarnas testresultat 

beräknat på andel rätt visar en signifikant skillnad mellan prestationen på ANT och BNT, både före 

och efter exkludering av problematiska ord, där deltagarna som grupp presterade bättre på ANT. 

Detta skulle kunna förklaras med att personer som har svår anomi presterar bättre vid benämning av 

verb än substantiv (Berndt et al., 1997). Dock stämmer resultatet av analysen inte överens med 

teorier om att verb skulle vara svårare att benämna eftersom de inte relaterar till något konkret och 

därmed har färre kopplingar till sin betydelse (Black & Chiat, 2003). Resultatet avviker även från 

resultat i flertalet studier som beskriver att verbbenämning är svårare än substantivbenämning för 

såväl personer med olika typer av afasi (Bastiaanse & Jonkers, 1998; Berndt et al., 1997; Williams & 

Canter, 1987; Zingeser & Berndt, 1990). Vidare fann Mätzig et al. (2009) att både personer med och 

utan afasi presterade bättre vid substantivbenämning än verbbenämning. Studier över skillnader 

i förmåga att benämna substantiv och verb har, som syns ovan, varierande resultat. Vidare har större 

svårigheter att benämna substantiv än verb även hittats hos en man med optisk afasi (Campbell & 

Manning, 1992; 1996). Det är möjligt att benämningssvårigheterna hos föreliggande studies deltagare 

beror på svårigheter att benämna just visuellt presenterat material, men det kan författarna inte uttala 

sig om eftersom deltagarna inte har genomgått testning med material som har presenterats på annat 

vis än visuellt. Den signifikanta och starka korrelationen som återfanns mellan resultaten på ANT 

och BNT visar det finns ett positivt samband mellan deltagarnas resultat på testen. Det innebär att 

deltagare som presterar bra på ANT även presterar bra på BNT och deltagare som har ett lägre 

resultat på ANT även får ett lågt resultat på BNT. 

 

Studier har visat att män är bättre på benämning än kvinnor (Connor et al., 2004; Goral et al., 2007). 

Resultaten på ANT i föreliggande studie visade ett högre medelvärde hos de kvinnliga deltagarna 

(39,57, SD 13,29) än hos de manliga (31,17, SD 18,34), dock påvisades ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna (p>.05). Eventuella könsskillnader kan ha vägts upp av att majoriteten av 

kvinnorna som medverkade var högutbildade, vilket har visat sig gynna benämningsförmågan (Piatt 

et al., 2004; Tallberg, 2005). Barth Ramsay et al. (1999) fann att äldre kvinnor som deltog i deras 

normeringsstudie generellt hade lägre utbildning än männen i samma population, vilket medförde att 

kvinnorna hade ett lägre medelvärde än männen. Det var dock omöjligt att undersöka relationen 

mellan kön och utbildningsnivå i föreliggande studie eftersom gruppen inte var tillräckligt stor. Det 

ska tilläggas att studier över benämningsförmåga och könskillnader gett skilda resultat. Därmed finns 
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det flera studier som visat att benämningsförmåga ej påverkas av könstillhörighet (Henderson et al., 

1995; Stenberg & Wik, 2013; Tallberg, 2005; Tsang & Lee, 2003).  

 

Som tidigare nämnts har studier även visat att ålder och utbildningsnivå kan påverka förmågan att 

benämna, där hög ålder inverkar negativt (Au et al., 1995; Barth Ramsay et al., 1999; Goral et al., 

2007; MacKay et al., 2002; Neils et al., 1995) medan hög utbildning gynnar benämningsförmågan, 

även upp i högre åldrar (Barth Ramsay et al., 1999; Welch et al., 1996). Inga signifikanta skillnader 

i prestation baserat på ålder eller utbildningslängd återfanns i föreliggande studie. Det finns belägg 

för att ålder ej behöver påverka benämningsförmågan (Henderson et al., 1998; Tallberg, 2005), samt 

att förändringar som noterats i takt med ökad ålder är subtila och därmed kanske inte upptäcks lika 

väl i studier som inte är longitudinella (Connor et al., 2004). Föreliggande studie är inte longitudinell 

vilket skulle kunna förklara varför inga signifikanta skillnader i benämningsförmåga har kunnat 

uppmätas mellan åldersgrupperna. En annan möjlig orsak till skillnader i prestation på ANT (se figur 

1 och 2) skulle kunna vara deltagarnas varierande grad av expressiva svårigheter.  

 

Deltagarna delades in i grupper utifrån om de rankat sin fysiska och psykiska hälsa över eller under 

normvärdena för hälsoenkäten SF-36. Detta utfördes för att undersöka huruvida deltagare som 

upplevde sig ha god hälsa skulle prestera bättre vid testning med ANT, än de som ansåg sig ha 

mindre god hälsa. Inga signifikanta skillnader återfanns i resultat på ANT mellan grupperna, vare sig 

för fysisk eller psykisk hälsa. Detta skulle kunna betyda att det ej finns något samband mellan 

upplevd hälsa och benämningsförmåga hos förevarande studies deltagare 

 

Vid jämförelser av resultat på BNT med skadelokalisation, jämfördes resultatet hos personer med en 

bakre vänstersidig skada, med resultatet hos dem som hade en annan skadelokalisation. Denna 

indelning valdes mot bakgrund av att nära hälften av deltagarna hade skador i detta område samt att 

substantivbenämning bland annat har lokaliserats till främre, mitt- och bakre temporalloben, samt 

occipitala samt parietala områden (Damasio & Tranel, 1993). Samband har setts mellan temporala 

regioner, Wernickes area och aktivitets- och objektsord (Hillis et al., 2002). Verbbenämning har 

kopplats till vänster hemisfärs frontala delar (Damasio & Tranel, 1993; Hillis et al., 2002), bland 

annat motorkortex (Pulvermüller, 2005). Dock fanns det i föreliggande studie inte tillräckligt med 

deltagare med främre skadelokalisation för att en jämförelse mellan testresultat på ANT och 

skadelokalisation skulle kunna genomföras. I föreliggande studie återfanns inte några signifikanta 



22 
 

skillnader i resultat på BNT mellan gruppen med bakre vänstersidiga skador och gruppen med 

övriga skadelokalisationer. Warburton et al. (1996) fann en liknande aktivering för substantiv och 

verb, men en starkare aktivering för verb i temporala, parietala och prefrontala områden. Det ska 

tilläggas att studier även har visat att förmågan att benämna aktiviteter och objekt inte är lokaliserad 

efter ordklasstillhörighet utan efter vilka semantiska kategorier orden tillhör (Perani et al., 1999; 

Vigliocco, Vinson, Druks, Barber & Cappa, 2011), vilket innebär att substantiv som beskriver en 

aktivitet kan lokaliseras till samma områden som verb. Teorier om organisation av benämning 

utefter semantik skulle kunna förklara varför studier av benämningsförmågans lokalisation fått 

skiftande resultat.  

 

I tidigare normeringsstudier av ANT var den vanligast förekommande felsvarstypen semantiskt 

relaterat felsvar (Barth Ramsay et al., 1999; Lindahl & Oskarsson, 2011). I förevarande studie var det 

vanligast förekommande felsvaret kommentar, följt av semantiskt relaterat felsvar. Att kommentar var ett 

vanligt felsvar skulle kunna bero på ett flertal uteblivna svar som följd av deltagarnas 

ordfinnandesvårigheter.  

 

De ord som fick högst antal rättsvar i föreliggande studie var springer (95 %), sover (95 %), röker 

(95 %), läser (89 %) och gråter (84 %). Dessa ord hade även ett högt antal rättsvar i den svenska 

normeringen (Lindahl & Oskarsson, 2011). Rättsvar är dock inte synonymt med målordssvar, 

eftersom även synonymer räknats som korrekta svar, liksom svar som enligt författarna stämmer 

överrens med vad testbilden visar. Exempelvis gav maskinskriver 68 % rättsvar, men inga av dem 

utgjorde målordet, eftersom svar som innehöll målverbet skriver godkändes. De problematiska ord 

som noterats och vidare exkluderats i reanalysen av den svenska normeringen tycks även vara 

problematiska för föreliggande studies deltagare; målorden maskinskriver (0 %), tränar (0 %), har ett 

utbrott (5 %), knäböjer (11 %) och dubbar (21 %) genererade få målordsträffar och även de 

exkluderades i reanalysen av svenska normeringen. Ordet bugar resulterade i denna studie även i ett 

högt antal felsvar (95 %), men förefaller enligt Stenberg och Wik (2013) ej vara ett ord som i en frisk 

population är problematiskt. Efter exkludering av de problematiska orden påträffades en signifikant 

skillnad (p<.001) mellan deltagarnas andel korrekta svar vid ANT innan och efter exkluderingen. 

Data visar på att majoriteten av deltagarna efter exkluderingen erhållit en högre andel poäng än 

innan och detta skulle kunna tyda på att de uteslutna orden missgynnade deltagarnas prestation 

innan exkludering. Eftersom resultaten för deltagarna i Stenberg och Wiks (2013) normeringsstudie 
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inte hade någon signifikant skillnad i andel rätt före och efter exkludering, skulle det även kunna vara 

så att den signifikanta skillnaden som uppnåddes hos förevarande studies deltagare endast beror på 

deras benämningssvårigheter. Skillnaden skulle även kunna bero på att de borttagna orden framför 

allt återfinns i den senare delen av testet och att deltagarna till följd av trötthet då var mer benägna 

att svara fel. 

 

Verbbilder tros vara svårare att tolka än bilder på substantiv eftersom det anses vara svårt att avbilda 

aktiviteter (Mätzig et al., 2009) och att fånga deras temporala drag (Black & Chiat, 2003). Att tolka 

verbbilder kräver en ökad belastning på exekutiva funktioner (d’Honincthun & Pillon, 2005). 

Filmsekvenser har därför presenterats som eliciteringsalternativ vid bedömning av 

verbbenämningsförmåga hos individer med nedsatt exekutiv funktion (d’Honincthun & Pillon, 

2005). Då deltagare i föreliggande studie ej har presterat bättre vid substantivbenämning än 

verbbenämning vid presenterat bildmaterial, tros en sådan förändring av material ej vara nödvändig. 

Berndt et al. (1997) jämförde resultat vid verbbenämning presenterat med både bild- och 

filmmaterial, hos individer med afasi, och kunde ej finna en skillnad i prestation, vilket inte tyder på 

att ANT:s nuvarande utformning bör ändras. Dock bör man vid bedömning av verbbenämning med 

bildmaterial ta hänsyn till att större belastning på exekutiva funktioner krävs. Personer som drabbats 

av hjärnskada och har afasi, kan även ha nedsatt förmåga att använda exekutiva funktioner (Purdy, 

2002). Benämningstest har även fått kritik för att de inte mäter förmågan i ett naturligt sammanhang 

och inte ger ett mått på hur benämningen fungerar i vardagen (Mayer & Murray, 2003). Stimuli från 

patientens vardag har diskuterats som ett alternativ för att öka graden av naturlighet (Patterson & 

Chapey, 2008). Författarna tror ändå att ett normerat test är ett bra komplement för att möjliggöra 

en utredning av patientens benämningsförmåga jämfört med en normalpopulation samt i en för 

patienten mindre vanlig situation. 

 

Enligt den svenska normeringen av ANT ska ingen prompting användas (Lindahl & Oskarsson, 

2011). I föreliggande studie användes dock semantisk prompting när deltagarna inte kunde tolka 

bilderna och deltagarnas svar efter given kontextledtråd räknades som slutgiltiga svar, vilket inte 

stämmer överens med normeringen. Detta har givit deltagarna högre poäng, då 33 % av givna 

semantiska ledtrådar och kontextledtrådar genererat svar som har bedömts som korrekta och 

poängsatts, vilket inte skulle vara fallet om rättningsförfarandet i den svenska normeringen (Lindahl 

& Oskarsson, 2011) använts. Av den totala mängden prompting som använts i föreliggande studie, 
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användes 24 % vid elicitering av de problematiska orden. Det innebär att nästintill en fjärdedel av 

promptingen använts till 21 % av orden, varför dessa ord enligt författarna inte erhållit mycket mer 

prompting än övriga ord i ANT. Att författarna till normeringsstudien valde en strängare rättning 

kan bero på att ”en del av syftet med studien var att undersöka vilka svenska ord som användes vid 

benämning av bilderna” (Lindahl & Oskarsson, 2011, s. 11). Ett större behov av semantisk 

prompting och verbal kontextledtråd kan i föreliggande studie bero på deltagarnas förvärvade 

språkstörning eller att ett flertal av deltagarna var 60 år eller äldre, vilket kan öka behovet av 

prompting (Barth Ramsay et al., 1999). En annan möjlig förklaring är att det kan vara mer naturligt 

att benämna bilder med substantiv (Barth Ramsay et al., 1999). Eftersom författarna till föreliggande 

studie uppmärksammat att prompting i flera fall behövdes för deltagarna, bör prompting (såväl 

fonologisk som semantisk) inkluderas vid normering av verbbenämningstest.  

 

Då individer som fått stroke och afasi upplever en sänkt livskvalitet (Hilari, 2011, Hilari et al., 2003), 

är det av stor vikt att logopeder på bästa sätt hjälper dem. Deltagare i föreliggande studie som 

presterade inom normalvariationen påvisade ändå drag av benämningssvårigheter, så som parafasier, 

men kunde inom tidsramen tillslut finna målordet. ANT skulle således kvalitativt vara värdefullt vid 

bedömning av afasi. Syftet med tester som avser att undersöka specifika förmågor är som nämnt att 

få en mer djupgående kvalitativ och/eller kvantitativ bild av nedsättningen (Patterson & Chapey, 

2008). Vidare visar resultatet för föreliggande studie, liksom tidigare studier (Berndt et al., 1997; 

Damasio & Tranel, 1993) att individer med afasi kan vara olika bra på att benämna substantiv och 

verb, vilket motiverar att det bör finnas test som bedömer båda förmågorna.  

6.2 Metoddiskussion 

Ett inklusionskriterium för att delta i studien var att inte ha grav dysartri eller apraxi. Detta kriterium 

motiveras av att talstörningar kan påverka förståeligheten (Duffy, 2013) och att en gravt nedsatt 

förståelighet till följd av en talstörning skulle kunna försvåra för bedömaren att uppfatta vad 

personen avser att säga samt medföra att bedömning sker av talförmåga istället för 

benämningsförmåga. Individer som hade synsvårigheter eller kognitiva svårigheter som påverkade 

förmågan att tolka bilderna i testmaterialen uteslöts från studien, då deltagande skulle ha gett en 

missvisande bild av deras benämningsförmåga. 

 



25 
 

Det finns risk för att deltagare till följd av nedsatt språkförståelse inte till fullo förstått vad deras 

deltagande i studien innebar. För att minska denna risk fick alla deltagare information om studien 

samt testmaterial presenterat muntligen. Hälsoenkäten presenterades skriftligt, men även muntligt 

om deltagarna önskade. Det är oklart huruvida alla deltagare kunde ta till sig hälsoenkäten SF-36 

ordentligt, vilket bör iakttas som en möjlig felkälla. Det förekom att deltagare hade med sig anhöriga 

till testningen, eller att anhörig satt med under testningen då den skedde i personens hem. I dessa fall 

fick deltagarna vid flera tillfällen hjälp av sin närstående med att tolka frågorna och fylla 

i hälsoenkäten. Enligt instruktionen till SF-36 bör respondenten inte få hjälp att besvara frågorna 

(Sullivan et al., 2002). I och med att föreliggande studies deltagare i vissa fall hade svårigheter att ta 

till sig och besvara enkäten själva, ansåg författarna ändå att det var nödvändigt att deltagarna erhöll 

hjälp, antingen av en närstående eller av testledaren. Att genomföra enkäten i ett 

intervjusammanhang har dock diskuterats (Hays et al., 2002) och visat sig öka svarsfrekvensen hos 

äldre patienter (Parker et al., 1998).  

 

Ordningen som testmaterialen och hälsoenkäten presenterades i ändrades vid ett tillfälle för att 

undvika perseverationer. Det är möjligt att deltagaren uppnådde ett högre resultat när ordningen 

ändrades och perseverationerna hämmades, vilket i sin tur skulle kunna ha påverkat studiens resultat. 

För att undersöka detta gjordes alla analyser av testresultat om utan den berörda deltagarens data. 

De signifikanta skillnader som fanns innan deltagaren exkluderades kvarstod och inga nya 

signifikanta skillnader tillkom. Därmed drar författarna slutsatsen att studiens resultat inte har 

påverkats av att en av deltagarna fick materialen presenterade i en annan ordning. 

 

När deltagarna benämnde bilder i ANT med andra ord än målordet användes Svenska akademiens 

ordlista över svenska språket (SAOL) (Svenska akademien, 2006). SAOL är ingen synonymordbok, men 

användes för att efterlikna rättningsförfarandet i reanalysen av ANT (Stenberg & Wik, 2013) och för 

att kunna jämföra resultaten studierna emellan. Dock kan den stränga rättningen ha bidragit till att 

deltagarna fick färre rättsvar, då synonymer eller dialektala varianter av orden som inte omnämndes 

i SAOL, inte godkändes.  

 

Vid felsvarsanalys av testresultaten för ANT framkom det fler felsvarskategorier än de nämnda 

i Barth Ramsay (1999), då deltagare i studien hade afasi. Felsvarskategorin “perseveration” 

inkluderades för att spegla de vid afasi vanliga, omedelbara eller fördröjda perseverationer (Sandson 
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& Albert, 1984) som förekom. Parafasier av typen litteral- (Damasio, 1998) inkluderades i kategorin 

fel uttal, globala parafasier (Damasio, 1998) kategoriserades som orelaterat svar och semantiska 

parafasier inkluderades i kategorin semantiskt relaterat felsvar. Inga neologistiska parafasier noterades 

vid analys av felsvar. Flertalet felsvar som förekom i studien kan alltså vara vanliga drag vid afasi och 

benämningssvårigheter. 

 

Litteratur om skadelokalisation relaterat till benämningsförmåga har skiftande resultat, vilket gör det 

till ett komplext område att studera. Gruppen ”övriga skadelokalisationer” var en mycket heterogen 

grupp. Önskvärt vore att jämföra benämningsförmågan vid bakre vänstersidiga skador mot främre 

vänstersidiga skador. Tyvärr fanns det inte tillräckligt många deltagare för att utföra en sådan 

jämförelse i förevarande studie. 

7. Slutsats 

Föreliggande studies deltagare presterade som grupp under normeringsvärden för ANT, både före 

och efter exkluderingen av de problematiska orden. Deltagarna presterade signifikant bättre på ANT 

än BNT vilket motiverar att det bör finnas benämningstest för såväl verb som substantiv. Enligt 

resultat för förliggande studie kan ANT användas vid utredning av verbbenämningsförmåga vid 

afasi. Om jämförelse ska göras med normdata bör värden framtagna efter exkludering av de 

problematiska orden användas, eftersom deltagarna i förevarande studie presterade signifikant bättre 

efter exkludering av de tolv orden. Inga signifikanta skillnader i prestation på ANT påvisades mellan 

män och kvinnor, åldersgrupper, utbildningslängd eller självskattad hälsa. Det fanns inget samband 

mellan skadelokalisation och förmåga att benämna substantiv. 

8. Framtida studier 

Eftersom författarna uppmärksammat ett behov av prompting hos deltagarna i föreliggande studie, 

skulle det vara önskvärt att ett nytt verbbenämningstest tillät såväl semantiska som fonologiska 

ledtrådar. 
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10. Bilagor  

10.1 Bilaga 1 

Hej! 

Vi, Johanna Forsberg Larsson och Maria Lilja, läser termin åtta på Logopedprogrammet vid 

Hälsouniversitetet i Linköping och skriver nu vår magisteruppsats. Vi har valt att studera benämning 

av verb vid afasi med svårigheter att hitta ord. Vi vill även undersöka om förmågan att benämna 

verb hänger ihop med vilken utbredning skadan har i hjärnan. Verbbenämning kommer att 

undersökas med ett bildmaterial. Testet är utprövat på vuxna utan sjukdom eller skada men inte 

prövat på personer med afasi, vilket motiverar vår studie.  

Vi vänder oss till dig då vi för studien behöver komma i kontakt med 10-15 individer med afasi och 

uttryckssvårigheter. Du ska vara mellan 20-83 år samt ha svenska som modersmål. Du bör inte ha 

mycket nedsatt syn. 

Vi kommer att testa din förmåga att benämna verb och substantiv. Du kommer även att få fylla i en 

hälsoenkät, för att vi ska veta om några andra svårigheter kan påverka testresultaten. Besöket 

kommer att ta en till 1-1,5 timme (inklusive en kort paus). Självklart får du avbryta testningen när du 

vill. Om du vill att dina resultat ska raderas måste du meddela ditt avhopp innan eller under 

testtillfället. Besöket kommer att spelas in för att underlätta vår analys av resultaten. För att relatera 

dina resultat till din afasi och skadans plats i hjärnan behöver vi ta del av din journal från tiden för 

insjuknandet. I uppsatsen kommer ingen information utöver kön, ålder, utbildningsnivå och 

hjärnskadans utbredning att redovisas. Inspelningar och testblanketter kommer att sparas på enheten 

för logopedi i fem år för eventuella framtida studier. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på 

internet. 

Vi kommer inte att testa dig eller ta del av din journal förrän du har givit ditt samtycke. Underskrift 

av samtycke inhämtas från dig. Om det inte är möjligt, får du sätta ett kryss för ja eller nej.  

 

Vi hoppas att du kan tänka dig att delta. Om du har frågor är du välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare.  

Tack på förhand!  

 

Johanna Forsberg Larsson   Maria Lilja 

Logopedstudent    Logopedstudent 

xxxxxxxx@student.liu.se   xxxxxxxx@student.liu.se  

 

Handledare 

Universitetslektor Inger Lundeborg, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@liu.se  

 

mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@liu.se
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Svarsblankett  

Jag ger härmed mitt samtycke till att gå igenom testning av förmågan att benämna bilder samt 

besvara en enkät om min hälsa. I samband med min medverkan har författarna tillåtelse att inhämta 

information om min ålder, utbildningsnivå samt min hjärnskadas utbredning. 

 

  Jag vill medverka i studien.  

Jag vill inte medverka i studien.  

 

Signatur: 

 

_____________________________________             

Namnförtydligande: 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

JA          NEJ 
 

 

Logopedprogrammet  

Institutionen för klinisk och experimentell medicin Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 581 

83 Linköping 
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10.2 Bilaga 2 

Hej! 

Vi, Johanna Forsberg Larsson och Maria Lilja, studerar termin åtta på Logopedprogrammet vid 

Hälsouniversitetet i Linköping och skriver under innevarande läsår vår magisteruppsats. Vi har valt 

att studera verbbenämning vid afasi med expressiva språkliga svårigheter, samt undersöka 

korrelation med skadelokalisation. Verbbenämning kommer att undersökas med Action Naming 

Test. Testet är normerat men inte prövat på en klinisk population, vilket motiverar föreliggande 

studie.  

Vi vänder oss till er då vi för studien behöver er hjälp att komma i kontakt med 10-15 individer med 

afasi och expressiva språkliga svårigheter. Deltagarna ska vara mellan 20-83 år och ha svenska som 

modersmål. Deras expressiva svårigheter ska vara vad du som logoped bedömer som bestående. 

Deltagarna ska ej ha kognitiva nedsättningar eller synnedsättningar som påverkar deras förmåga att 

tolka bilder, ej heller grav verbal apraxi eller grav dysartri.  

Testtillfället kommer att vara 1-1,5 timme (inklusive kort paus), där vi förutom testning av 

verbbenämning kommer att genomföra bedömning med Boston Naming Test samt låta dem 

besvara kortversionen av hälsoenkäten SF-36. Ljudupptagning kommer att ske under testtillfället för 

att underlätta analys av resultat. Resultaten kommer att hanteras konfidentiellt samt redovisas på 

gruppnivå. Enkäter samt inspelningar kommer att sparas på enheten för logopedi i fem år för 

eventuella framtida studier. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på e-press.  

Vi kommer att lämna informationsbrev samt svarsblanketter hos er som ni kan dela ut till 

patienterna för godkännande om medverkan samt inhämtande av journal. Journal behövs för 

erhållande av patienternas diagnos och skadelokalisation. Samtycke inhämtas från deltagarna själva. 

Om det inte är möjligt, får de sätta ett kryss för ja eller nej.  

Svarsblanketterna ska lämnas ifyllda till er senast _______________. 

 

Vi hoppas att ni kan tänka er att låta oss genomföra testningen hos er. Vi skulle i så fall behöva 

tillgång till ett avskilt rum. 

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare.  

Tack på förhand!  

 

Johanna Forsberg Larsson   Maria Lilja 

Logopedstudent    Logopedstudent 

xxxxxxxx@student.liu.se   xxxxxxxx@student.liu.se  

xxx-xxxxxxx    xxx-xxxxxxx 

 

Handledare 

Universitetslektor Inger Lundeborg, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@liu.se  

mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
mailto:xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@liu.se
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Svarsblankett 

Härmed samtycker jag till att hjälpa författarna till studien att hitta lämpliga deltagare till studien, 

samt att med deltagarnas medgivelse tillhandahålla information ur deras journal om deras 

hjärnskadas lokalisation och utbredning. 

 

   Jag vill medverka i studien. 

Jag vill inte medverka i studien. 

 

Signatur: 

 

_____________________________________           

Namnförtydligande: 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedprogrammet  

Institutionen för klinisk och experimentell medicin Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 581 

83 Linköping 


