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Tvättbjörn, skunk, grävling, mårdhund eller något annat? 
Att undersöka skriftlig ordproduktion på svenska med en internationell bilddatabas 
utvecklad för talspråk – hur fungerar det? 
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Inom experimentell psykolingvistisk forskning används ofta bilder för att undersöka 
språkproduktion, språkförståelse. Bilderna kan bland annat användas för att elicitera ett visst ord 
eller en viss språklig konstruktion, för att ge möjliga svarsalternativ och för att manipulera en 
tolkning. På liknande sätt kan bilder användas inom kliniskt och pedagogiskt kartläggningsarbete 
för att bedöma muntlig och skriftlig språkförmåga. En stor utmaning är att hitta likartade väl 
fungerande bilder och att skapa användbara normer för dem så att de går att använda i jämförande 
studier och i olika bedömningssituationer. För studier av ordproduktion har ett antal olika 
bilddatabaser testats och normerats för talspråklig benämning men för skriftspråk har det fram 
tills helt nyligen inte funnits några databaser med normer för eller jämförelser över flera språk.  

I det här föredraget kommer vi att presentera den svenska delen av arbetet med att normera en 
bilddatabas för skriftspråklig benämning och några första analyser av svarsvariation och 
reaktionstider (tiden från det att bilden visas till det att första bokstaven i ordet skrivs). Forskare 
från 13 olika länder har samlat in benämningsdata för sina respektive språk med hjälp av ett 
tangentloggningsprogram och en bilddatabas bestående av 260 bilder (Snodgrass & Wandervarts, 
1980). Varje bild är en svartvit tecknad illustration av ett konkret objekt och kan benämnas med 
ett eller flera substantiv. I den svenska materialinsamlingen deltog 60 personer med svenska som 
förstaspråk. För 73 av bilderna svarade de med exakt samma ord men övriga bilder benämndes 
med mellan 2 och 13 olika svar. Den största delen av variationen bestod av synonymi och 
hyponymi men även förslag med mer olikartat semantiskt innehåll förekom. Reaktionstiderna 
varierade med hur många svarsalternativ som gavs och ordens frekvens. Under presentationen 
kommer vi att diskutera vad som är språkspecifikt och skriftspråksspecifikt i de svenska 
resultaten samt för- och nackdelar med databasen för psykolingvistiska studier av svenska. 
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