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Abstract 

 
The present study investigated how children around the time of the vocabulary spurt attend to  

overall shape and significant detail in visual object recognition, regarding both novel picture-

word pairs as well as already established picture-word pairs. Event-Related Potentials (ERPs) 

were recorded in order to analyze how children on a neural level respond to congruent and 

incongruent presentations of picture-word pairs, with objects being displayed in whole, detail 

and silhouette versions. Of specific interest was the N400-component, an electrophysiological 

correlate of semantic processing that was studied as an indication of learning effects. In addi-

tion to the ERP-experiment, data was also collected from a behavioral experiment. The partic-

ipants were 17 typically developing 20- to 24-month-olds. The ERP-results suggested that 

children with a productive vocabulary of more than 50 words to the same extent identified 

objects according to shape or detail. Results from the behavioral experiment revealed however 

that the children were significantly better at recognizing objects in the silhouette versions 

compared to the detail versions. The tendency was observed even for  children with a produc-

tive vocabulary of less than 75 words. This indicates that the more advanced version of the 

shape bias is present already around 75 produced words.  

 

Key words: ERP, vocabulary spurt, shape bias, N400, silhoutte, detail, object recognition. 
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Sammanfattning 

 

Den aktuella studien undersökte hur barn omkring perioden för ordförrådsspurten 

uppmärksammar generell form samt signifikanta detaljer vid visuell objektigenkänning, både 

avseende nya bild-ordpar samt för redan etablerade bild-ordpar. Event-Related Potentials 

(ERPs) registrerades i syfte att analysera hur barn på en neural nivå reagerar på kongruenta 

och inkongruenta presentationer av bild-ordpar, där objekten visades som hela bilder, 

silhuetter och detaljer. Av särskilt intresse var N400-komponenten, ett elektrofysiologiskt 

korrelat avseende semantisk bearbetning, som studerades som en indikation på 

inlärningseffekter. Förutom genom ERP-experiment, samlades data även in från ett 

beteendeexperiment. Deltagarna bestod av 17 normalutvecklade barn i åldern 20-24 månader. 

ERP-resultaten visade att barn med en produktiv vokabulär överstigande 50 ord i lika hög 

grad kände igen objekt via form som via detaljer. Resultaten från beteendeexperimentet 

visade däremot att barnen var betydligt bättre på att känna igen objekten i silhuettversionerna 

jämfört med detaljversionerna. Denna tendens observerades även hos barn med en produktiv 

vokabulär under 75 ord. Detta indikerar att den mer avancerade varianten av formtendensen 

existerar redan omkring 75 producerade ord. 

 

Nyckelord: ERP, ordförrådsspurt, formtendens, N400, silhuett, detalj, objektigenkänning. 
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Inledning 

 

En av de mest unika kompetenserna för människan som art är språket. Vid en närmare 

reflektion kan det framstå som relativt svårbegripligt hur naturligt och automatiskt denna 

enastående kapacitet utvecklas hos de allra flesta individer. Ingen person kan av förklarliga 

skäl minnas hur detta har gått till, men man kan vara säker på att det under en ganska kort 

period tidigt i livet har inträffat avgörande händelser i den kognitiva utvecklingen. Det rör sig 

bland annat om perceptuella, motoriska och sensoriska faktorer som sammantaget ger 

förutsättningar att alstra receptiv och expressiv språkförmåga. Barn måste lära sig att para 

ihop ett givet objekt med dess referent i språket, och att denna referent ofta är konstant 

oberoende av kontext eller objektets karakteristik. Ordet bil till exempel, refererar till ett 

objekt som uppfyller vissa kriterier, men en bil kan givetvis variera med hänsyn till storlek, 

form och sammanhang. Hur lär sig barnet att bil både kan beteckna den lilla röda 

leksaksferrarin i bokhyllan samt familjens grå Volvokombi på garageuppfarten? Det är 

nödvändigt att utöka kunskapen om de faktorer som styr hur barnet kategoriserar och 

generaliserar, eftersom frågorna fortfarande är många. 

     Utvecklingen av dessa förmågor är starkt förknippad med expansionen av den produktiva 

vokabulären, men det råder delade meningar kring hur man bör karakterisera tillväxten. Man 

vet att det under den senare hälften av barns andra levnadsår sker en dramatisk ökning av 

antalet producerade ord; det verkar som att vissa barn kan lära sig flera nya ord per dag när 

inlärningsfasen är som allra mest intensiv. Frågan är om det finns någon motsvarande 

utvecklingsperiod där saker och ting sker i lika hög takt som när barnets tal kommer igång.  

 

Ordförrådsspurten     

Vokabulären hos barn kan expandera från några få ord vid tolv månaders ålder till över 250 

stycken ett år senare (Fenson et al., 1994). Denna inlärning har benämnts vocabulary spurt, 

hädanefter benämnd ordförrådsspurt. Det krävdes en nivå av 50 producerade ord för att 

utvecklingen skulle ta fart, vilket var kopplat till barnets generella mognadsnivå i övrigt 

(Reznick & Goldfield, 1992). Vissa menar att spurten startar när barnet under loppet av två till 

tre veckor lär sig mellan 10 och 12 ord (Gopnik & Meltzoff, 1987), och mot slutet av det 

andra året kan barn i genomsnitt säga mellan 50-100 ord (Dapretto & Bjork, 2000). I studien 

av Fenson et al. (1994) hade inga barn under ett års ålder nått den aktuella fasen, men efter 

tretton månaders ålder såg man att variationen i språkutveckling ökade markant mellan de 
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barn som producerade fler ord jämfört med de som producerade färre. Vid 16 månaders ålder 

hade somliga barn bland de tio mest högproducerande procenten en expressiv vokabulär 

bestående av 180 ord, vilket stod i bjärt kontrast till de tio procent av barnen som producerade 

minst antal ord: färre än tio ord alternativt inga ord alls. Resultaten indikerade att den högre 

producerande gruppen redan vid 15-16 månaders ålder genomgått en tydlig accelerationsfas 

och därigenom utökat ordproduktionen, en spurt som vanligtvis inte observeras före 17-20 

månaders ålder. Här illustrerades inte minst en stor normalvariation inom den aktuella 

populationen.  

 

Vokabulärens koppling till andra kognitiva förmågor. Det råder ingen konsensus bland 

forskare kring vad som ligger bakom denna milstolpe i barnets språkutveckling, men däremot 

verkar det inte finnas någon tvekan om fasens betydelse för övrig kognitiv utveckling (Fenson 

et al., 1994; Gershkoff-Stowe & Smith, 2004; Gopnik & Meltzoff, 1987; Reznick & 

Goldfield, 1992). Hur barn lär sig att använda ord i syfte att referera till objekt är en av de 

mest centrala aspekterna; insikten om att man kan sätta namn på alla saker genererar en allt 

snabbare och spurtliknande ordinlärning (Gopnik & Meltzoff, 1987). Enligt viss forskning är 

en spurt i ordproduktion intimt förknippat med – kanske snarast avhängig – en spurt inom 

passiv ordförståelse, och det har dessutom visat sig att dessa två spurter tenderar att infalla 

inom ett tvåmånadersintervall under det andra levnadsåret. Denna synkronisering visar att en 

generell språkutveckling äger rum i åldersgruppen, men eftersom den individuella variationen 

är stor med hänsyn till när detta sker, blir det svårt att avgöra i vilka fall det rör sig om mer 

gradvisa förändringar respektive snabbare förlopp (Reznick & Goldfield, 1992). Det blir 

också svårare att veta hur olika kognitiva förmågor som exempelvis perception och 

arbetsminne står i relation till ordproduktion. 

      

Olika metoder att bedöma ordförrådsutvecklingen. Ganger och Brent (2004) undersökte 

huruvida det överhuvudtaget fanns fog för att tala i termer av en enhetlig spurtliknande 

expansionsfas av den produktiva vokabulären, samt syftade till att tydligt definiera 

ordförrådsspurten och finna bevis för dess vedertagna existens. Man menade att det 

visserligen är ett okontroversiellt faktum att takten för inlärning av nya ord ökar under barnets 

andra år, men många kognitiva förändringar som ansågs bero på en ordförrådsspurt skulle 

potentiellt kunna kopplas till andra utvecklingsfaktorer, om det visade sig att stödet för en 

ordförrådsspurt saknade övertygande empiriska belägg.    
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    Framförallt ansågs inte de existerande mätmetoderna av spurten tillräckligt sofistikerade: 

Ganger och Brent (2004) saknade resonemang i tidigare forskning kring det i deras ögon 

centrala begreppet inflektionspunkt. I korthet handlar detta om att finna en specifik brytpunkt 

mellan två distinkt olika utvecklingsfaser, exempelvis mellan långsam och snabb 

ordinlärning, och det enda möjliga sättet är genom analys av longitudinella data för varje 

enskild individ. Man undersöker med andra ord hur ordproduktionen utvecklats för ett givet 

barn: finns det någon observerbar milstolpe där en sådan övergång inträffar? Vinsten med att 

leta efter en inflektionspunkt är både att man undviker den godtycklighet som kan uppstå när 

man fastställer ett exakt antal ord som tröskelvärde (var går gränsen mellan låg och hög?) 

samt att det blir möjligt se att hur utvecklingen har gått till. Man drog sammanfattningsvis 

slutsatsen att det inte går att tala om en ordförrådsspurt som en universell företeelse i barns 

tidiga språkutveckling, eftersom vissa barn genomgår spurtliknande perioder av ordinlärning 

och andra barn uppvisar mer flacka kurvor med gradvisa ökningar (Ganger & Brent, 2004).  

     Markman och Heibeck (1987) betonade i sin studie vikten av fast-mapping, 

fortsättningsvis kallat snabbskanning, som en central aspekt i barnets vokabulärsutvidgning. 

Processen innebär att nya ords betydelse till stor del avgörs av sammanhanget eftersom barnet 

hastigt bildar sig en uppfattning genom kontextuell information, såsom exempelvis närvaro av 

redan kända ord och hur dessa kontrasteras mot det nya ordet. Syntaktiska ledtrådar är också 

viktiga: på vilken plats kommer det specifika ordet i en given mening? Data från 83 barn i 

åldern 2-4 år indikerade att det var lättare att lära sig ord som beskrev form än de som beskrev 

färg eller mönster, vilket tänktes bero på att form var den kategori med tydligast definierade 

gränser.         

     I senare forskning av Mitchell och McMurray (2009), karakteriserades den ökade 

ordproduktionen omkring 18 månaders ålder som ett robust fenomen. Man resonerade kring 

leveraged learning, ett begrepp som beskriver en slags hävstångseffekt vid inlärning i det att 

nya ord bidrar med ny information, vilket i sin tur underlättar inlärningen av framtida ord. En 

stadigt växande ström av ord ökar sannolikheten för att barnet på egen hand ska kunna 

identifiera nya ord och koppla dessa till korrekta objekt, samt medverkar till en stigande 

inlärningshastighet. Teoretiska utgångspunkter i leveraged learning omfattar matematiska 

modeller som används för analys av inlärningskurvor. Man tänker sig accelerationen som en 

kontinuerlig process med jämn stegring snarare än etappvis utveckling.  

      

Fast gränsvärde eller individuell kvot. I ett jämförande perspektiv blir det tydligt att Mitchell 

och McMurray (2009) tillsammans med Ganger och Brent (2004) samt Markman och 
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Heibeck (1987) förespråkade ett mer dynamiskt sätt att betrakta ordförrådsutvecklingen än 

exempelvis Fenson et al. (1994), som tillämpade ett fast gränsvärde. Att bestämma sig för ett 

sådant tröskelvärde är det normala i denna typ av forskning och vanligtvis använder man 50 

eller 75 producerade ord som indikation på om barnet ska räknas till en högproducerande 

grupp. Det blir svårt att i praktiken genomföra kliniska studier utan att använda sig av någon 

slags uppdelning: hur ska man annars kunna jämföra data annat än på individnivå? Kanske 

skulle en mer rättvisande och empiriskt hållbar metod vara att för varje barn undersöka 

förhållandet mellan den receptiva och produktiva vokabulären, fastställa en kvot och sedan på 

basis av den informationen dela in barnen i olika grupper. Denna slutsats drog åtminstone 

Dapretto och Bjork (2000). Då skulle man till exempel i ett givet experiment få en grupp med 

relativt sett större skillnad mellan produktiv och receptiv vokabulär (hög kvot), respektive en 

grupp med relativt mindre skillnad (låg kvot). Eftersom det i tidig ålder finns en stor 

asymmetri mellan vilka ord barnet förstår och de ord som barnet producerar, måste man ta 

hänsyn till detta faktum i forskningssituationen (Dapretto & Bjork, 2000). Nackdelarna med 

den beskrivna metoden gäller framförallt dess krävande tidsåtgång, vilket gör ett fast 

gränsvärde till en enklare lösning. Dessutom verkar det oklart hur uppdelningen samt 

definitionen av stor eller liten  kvot skulle se ut. 

 

Kategorisering av objekt utifrån form 

Oavsett hur man väljer att se på ordförrådets accelererande expansion står det klart att 

processen i sig har starka kopplingar till förmågan att klassificera objekt. En fundamental 

aspekt rör begreppet the shape bias, tendensen att lägga märke till form, hädanefter kallad 

formtendensen. Det har visat sig att barn runt två år börjar att generalisera befintliga 

ordkunskaper till nya objekt grundade på likheter i form och kontur, vilket innebär att objekt 

som anses tillhöra samma kategori benämns med samma namn (Landau, Smith, & Jones, 

1988). Storlek och ytegenskaper spelade inte en lika avgörande roll som form vid 

kategorisering av nya objekt. Förklaringen till formtendensen antogs vara det faktum att den 

tidigaste ordklassen som barn tillgodogör sig består av konkreta substantiv, vilka i stor 

utsträckning delar in omvärlden just med hänsyn till form; därför fortsätter barnet att låta form 

fungera som en vägvisande ledtråd när det ska kategorisera nya objekt. Enligt Landau et al. 

(1988) var detta ett sätt för barnet att skapa stabila och meningsfulla kategorier och därmed 

etablera en grundläggande gemensam referensram med vuxenvärlden.      

     I ett kommunikativt perspektiv med fokus på interaktion mellan barn och förälder kan man 

tänka att dessa avgörande framsteg är oerhört betydelsefulla och inte minst ett led i den 
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allmänna kognitiva utvecklingen hos barnet. När vi kan sätta ord på saker och kan vi också 

börja relatera till dessa saker på ett nytt sätt vilket gynnar vår abstraktionsförmåga. Ytterligare 

en relevant aspekt vid inlärning av namn på objekt rör det specifika objektets funktion, där en 

studie visade att barn i två-årsåldern kände till funktionen hos bekanta objekt samt kunde lära 

sig funktionen hos nyinlärda objekt (Landau et al., 1998). Däremot överskuggades funktion av 

form när barn generaliserade sina ordkunskaper till helt nya objekt. Anledningen ansågs vara 

svårigheten att bedöma funktion eftersom det förutsätter relativt avancerade kunskaper om 

fysiska betingelser samt om relationer mellan olika föremål.  

     Mareschal och Quinn (2001) sammanfattade i en översiktsartikel det generella 

kunskapsläget gällande kategoriseringsprocesser hos barn under två år. Från att ha betraktats 

som ett fenomen senare i utvecklingen rådde det här konsensus kring en tidig etablering av 

kategoriseringsförmågan; redan hos nyfödda kunde man se en rudimentär kompetens att 

klassificera omvärlden. Barn yngre än ett år visade sig klara av visuella kategoriseringar 

såtillvida att de intresserade sig mer för stimuli från nya formrelaterade kategorier, jämfört 

med exempel som var bekanta sedan tidigare. Studier av huruvida tre och fyra månader gamla 

barn var kapabla att bilda mer komplexa perceptuella kategorier visade att involverade 

mekanismer måste betraktas som flexibla och ytterst påverkningsbara. Bland annat kunde 

barnen efter att ha sett bilder på vanliga husdjur skapa en specifik kategori som katt, där nya 

presentationer av objektet generaliserades och inkluderades i kategorin utifrån den 

ursprungliga representationen. Hundar, fåglar, hästar och tigrar exkluderades däremot och 

bedömdes tillhöra andra kategorier. Intressant nog har man även kunnat se att barn ibland 

producerade asymmetriska varianter:  när de fick se en katt etablerades en kategori som 

exkluderade hundar, men det skapades ingen motsvarande kategori av hundrepresentationer 

som exkluderade katter. Det verkade som att ju fler likheter som fanns mellan prototypiska 

exempel av olika objekt, desto större var sannolikheten för bedömningen att de tillhörde 

samma kategori.  

      

Yngre barns fokus på detaljer. Rakison och Butterworth (1998) visade att barn mellan 14 och 

18 månader använde sig av olika delkomponenter hos objektet som främsta ledtråd vid beslut 

om objektets grupptillhörighet. I åldersgruppen kategoriserades hybridversioner konstruerade 

av fordon och djur (t.ex. en ko med hjul istället för ben) i enlighet med förekomsten av 

specifika detaljer och attribut snarare än på basis av föreställningar om mer globala 

kategorier. Det blev därmed viktigare för barnet att identifiera om ett stimuli hade bilhjul eller 

koben än att se till helheten, trots att verklig grupptillhörighet kanske låg betydligt närmare 
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fordon istället för djur. Förklaringen hängde ihop med att barnen inte hade lärt sig att skapa 

underkategorier och därför påverkades mer av framträdande detaljer hos objektet snarare än 

helheten. Inte förrän barn är omkring 30 månader gamla har man i studier sett att 

kategoriseringsprocessen följer en mer hierarkisk ordning med möjlighet att klassificera olika 

objekt utifrån en förståelse om generella och specifika nivåer.  

     Sammantaget ger forskningsresultaten vid handen att barnet till en början benämner nya 

objekt med konkreta substantiv utifrån uppfattad kategoritillhörighet baserad på form (Landau 

et al., 1988), som anses mer relevant än objektets funktion (Landau et al., 1998), men att 

formtendensen förutsätter att barnet har lämnat ett stadie där kategoriseringen baseras på 

signifikanta detaljer (Rakison & Butterworth, 1988).  

      

Formtendens i relation till ordproduktion. När i utvecklingen uppstår då fokus på form vid 

kategorisering? Eftersom det finns en tydlig korrelation mellan fenomenet och storleken på 

barnets expressiva vokabulär har det visat sig att ungefär femtio substantiv utgör en startpunkt 

(Gershkoff-Stowe & Smith, 2004). Ålder har i detta avseende en underordnad betydelse 

jämfört med vokabulärens omfattning. I samband med en stadigt växande vokabulär såg man 

en större tendens att generalisera namn på objekt utifrån form, att spontant rubricera objekt 

med hänsyn till form, samt att gruppera objekt enligt form. Den mest avancerade varianten av 

formtendens innebär att barnet använder form för att definiera objekt som är helt nya både till 

utseende och namn. Resultaten visade även att formtendensen genererade en snabbare 

inlärning av nya ord i det att kategoriseringen underlättades. Det tydde på en generell insikt 

hos barnen om att objekt huvudsakligen definieras utifrån form, i likhet med tidigare fynd 

(Landau et al., 1988; 1998), men indikerade även att erfarenheten som sådan av att lära sig 

nya ord utgjorde en viktig komponent. Samuelson och Smith (1999) kom fram till att barn i 

åldern 17-33 månader på ett mer systematiskt sätt använde sig av form vid generalisering, 

först när barnen kunde producera många substantiv.  

     Även om det råder konsensus kring existensen av en formtendens föreligger det enligt 

Elman (2008) en viss oenighet på några centrala punkter inom aktuell forskning. Framförallt 

gäller debatten huruvida fenomenet enbart är relaterat till språkinlärning och därför inte kan 

observeras i icke-lingvistiska kontexter, men också avseende antalet ord barnet måste kunna 

producera för att man säkert skall kunna hävda att en formtendens har etablerats. Här kan man 

dra en parallell till debatten kring ordförrådsspurten (Dapretto & Bjork, 2000; Ganger & 

Brent, 2004).  
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Visuell objektigenkänning och inlärning. Eftersom objektets form har en viktig betydelse när 

barn tillägnar sig kunskap om kategorier blir det centralt att tydligare försöka definiera form 

som begrepp. För att mer i detalj förstå hur barn generellt identifierar objekt undersöktes 

kompetensen att tillgodogöra sig mer abstrakta versioner av vanliga ting, hos 17- till 25-

månader gamla barn (Smith, 2003). Här fanns inte ordinlärning med som en komponent i 

experimentet, men barnen delades in i två grupper på basis av antal producerade ord: färre 

eller fler än hundra stycken. Barn med större produktiv vokabulär kände igen typiska samt 

mer abstrakta objektversioner, till skillnad från gruppen med mindre produktiv vokabulär, 

som enbart kunde identifiera typiska versioner av objekten. Med andra ord verkar det finnas 

en formtendens inte bara vid språkinlärning utan på en mer grundläggande nivå som influerar 

all typ av visuell objektigenkänning, men man vet ännu inte exakt vilka perceptuella 

mekanismer som är involverade i detta komplexa samspel eller hur de interagerar. Resultaten 

i studien av Smith (2003) kan ses som ett starkt argument för att en formtendens de facto 

initieras innan språket har utvecklats, med hänsyn till konflikten i detta avseende som Elman 

(2008) nämnde. 

     I ett experiment med tio månader gamla barn visade man att observationsinlärning kunde 

styra huruvida barnen selektivt använde form eller ytmönster som ledtråd vid kategorisering 

av nya objekt (Gliga, Mareschal, & Johnson, 2008). Barnen fick i två separata grupper öva på 

att kategorisera enligt ett av dessa kriterier med hjälp av en person som agerade modell och 

demonstrerade tillvägagångssättet. När man sedan introducerade två testförsök där antingen 

den ena eller den andra inlärda klassificeringsregeln bröts av den observerade modellen, 

upptäcktes att barnen under längre tid betraktade versionen som ej var intränad. Poängen här 

var att barn i en yngre ålder än man tidigare trott lät sig influeras av styrande regler och kunde 

tillgodogöra sig övning i aktuella processer. Resultaten visade även att barn som fick lära sig 

att klassificera enligt ytmönster behövde längre tid att öva sig jämfört barn som fick fokusera 

på form, vilket tolkades som en generellt dominerande tendens att i första hand ta hänsyn till 

just form.  

     I en annan studie lät man 18-månader gamla barn träna på visuell igenkänning av nya 

objekt genom att öva på enkla alternativt komplexa prototyper av objekten (Son, Smith, & 

Goldstone, 2008). Hypotesen var att generaliseringseffekter uppstår snabbare under 

förenklade inlärningsförhållanden, det vill säga ju enklare övning desto bättre färdighet. 

Kognitiv utveckling hos små barn bygger på att de kan tillgodogöra sig och skapa abstrakta 

inre representationer av omvärlden, vilket till viss del handlar om förmågan att kunna 

prioritera väsentlig information och inte bli överväldigad av sinnesintryck. I studien blev 
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barnen som övade med enkla exempel bättre på att generalisera utifrån form jämfört med 

barnen som övade med komplexa exempel, vilka uppenbarligen fann det svårare att lika 

snabbt och tydligt urskilja formen. Främst var denna svårighet en konsekvens av en större 

kognitiv belastning, med andra ord mer överväldigande, men resultaten ansågs enbart vara 

giltiga när antalet övningstillfällen var begränsade. Fler träningstillfällen skulle innebära att 

barnen med de komplexa exemplen ”hinner ikapp”. Slutsatsen var att förenklade 

träningsbetingelser innebar en genväg till abstraktionsförmågan eftersom inget annat än 

relevant information presenterades.  

 

Förmåga att känna igen helhet eller detalj. För att undersöka visuell objektigenkänning i ett 

utvecklingsperspektiv kartlade man via två delexperiment hur tre olika informationskällor 

avseende ett givet objekt användes av barn i åldern 18-24 månader (Pereira & Smith, 2009). 

Hur skiljde sig kategoriseringsprocessen åt när ett aktuellt stimuli presenterades med korrekt 

form detaljrikt, med korrekt form utan detaljer, respektive som abstrakta geometriska figurer? 

Barnen delades in i tre grupper beroende på antal producerade objektord (färre än 50, 50-150 

eller fler än 150), där den mest högpresterande gruppen kände igen alla versioner av samma 

stimuli lika bra. Mellangruppen hade större svårigheter att känna igen den minst detaljerade 

varianten och samma tendens observerades bland barnen med minst vokabulär. De med störst 

vokabulär fokuserade främst på generell form och var bäst på att känna igen objekt utan 

detaljer, medan de med minst vokabulär koncentrerade sig på specifika detaljer och faktiskt 

hade lättast av alla att identifiera sådana objekt. Det verkade som att när barnen kunde 

namnge fler än 150 objekt avgjorde i huvudsak generell form hur man kategoriserade, vilket 

därmed innebar att formtendensen var stabilt etablerad. Resultaten indikerade tydligt att den 

produktiva vokabulärens storlek styrde huruvida man koncentrerade sig på detaljer eller 

helhet, samt talade för att tidig visuell objektkategorisering i huvudsak baserades på enskilda 

delar och fragment, i linje med slutsatser från Rakison och Butterworth (1998). Pereira och 

Smith (2009) menade att utvecklingsfasen innebar genomgripande förändringar i den visuella 

förmågan hos barn i takt med ett expanderande ordförråd.     

     Det man sammanfattningsvis kan säga med relativ säkerhet om kategoriserings- och 

språkförmågan hos barn omkring två år är att form får en allt större roll när objekt skall 

klassificeras (Landau et al., 1988; 1998), vilket är kopplat till hur många ord barnet kan säga 

(Gershkoff-Stowe & Smith, 2004), eftersom formtendensen blir starkare ju fler ord som 

produceras med störst effekt när den produktiva vokabulären överstiger 150 ord (Pereira & 

Smith, 2009). Man vet även att det verkar finnas en formtendens på ett mer generellt plan vid 
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visuell igenkänning, som också underlättas av en större vokabulär (Smith, 2003), och att 

komplicerade exempel på form tar längre tid att generalisera utifrån (Son et al., 2008) samt att 

det är enklare för barn att lära sig kategorisering utifrån ett föremåls form jämfört med dess 

ytegenskaper (Gliga et al., 2008). Bevisen för att formtendensen och kopplingen till den 

produktiva vokabulären utgör centrala utvecklingsaspekter är därmed övertygande. Ett 

naturligt nästa steg är att undersöka involverade processer i hjärnan.  

  

EEG och ERP  

Generella framsteg hos små barn avseende språk, kognition och visuella förmågor är starkt 

kopplade till den växande hjärnan och alltmer komplexa neurala nätverk, men i syfte att 

fördjupa kunskapen om ordinlärning och kategorisering i relation till hjärnans mognadsnivå 

fungerar beteendeobservationer otillfredsställande (Friedrich & Friederici, 2009; Luck, 2005). 

Eftersom barnet på många sätt utvecklas oerhört fort under de första åren blir det relevant att 

försöka kartlägga vilka processer i hjärnan som påverkar specifika förmågor och beteenden. 

Först då kan man med större säkerhet dra slutsatser om relationen mellan hjärnans utveckling 

och observerade beteenden samt färdigheter. 

     Ett vedertaget sätt för kartläggning av hjärnaktivitet sker genom att registrera och 

undersöka så kallade event-related potentials (ERP). ERP mäts genom elektroencefalografi 

(EEG), som fångar upp hjärnans elektriska aktivitet genom ett antal elektroder på skalpen, för 

att sedan leda denna aktivitet genom en förstärkare i syfte att göra den tydligare. Den 

elektriska aktiviteten registreras i varje elektrod för sig, och jämförs med en referenselektrod. 

De uppfångade signalerna vid respektive elektrod i förhållande till referenselektroden kallas 

för elektriska potentialer. Dessa utgör den samlade, samtidigt avfyrade postsynaptiska 

aktiviteten från en uppsättning spatialt närbelägna neuron, och mäts vid skalpen som en 

vågform (Banich, 2004). En sådan potential, kopplad i tid till en specifik händelse, utgör en 

ERP – därav namnet. Dessa händelser är vanligen yttre stimuli, men kan också utgöras av 

specifika psykologiska företeelser eller motorisk aktivitet (Luck, 2005). En ERP kan i sin tur 

delas upp i olika komponenter, som är karakteristiska enskilda vågor (spetsar) i vågformen, 

vilka inträffar vid olika tidpunkter i förhållande till den relaterade händelsen. Dessa betecknas 

vanligen med antingen ett P eller ett N – beroende på om vågens riktning är positiv eller 

negativ – samt ett nummer. Detta nummer motsvarar vågens kronologiska position i den 

större vågformen – till exempel P1 eller N1 (Luck, 2005). Ibland används istället det 

genomsnittliga antalet millisekunder som förflutit sedan den relaterade händelsen – 

exempelvis P100 eller N200 – och vanligen, men inte alltid, sammanfaller dessa båda 
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beteckningsnummer, så att till exempel N2 = N200 (Luck, 2005). Komponenterna indelas ofta 

ytterligare i exogena – som inträffar tidigt i vågformen med ursprung i sensoriska responser 

och därmed är kopplade till stimulus fysiska karakteristika – samt endogena, som vanligen 

inträffar senare och är drivna av inre kognitiva processer (Banich, 2004; Luck, 2005). 

     

Fördelar och nackdelar med ERP. Luck (2005) nämner ett antal fördelar och nackdelar med 

ERP-teknik, både i relation till beteendemått samt andra fysiologiska mått. Fördelar med ERP 

jämfört med beteendemått är att metoden ofta kan ge en betydligt mer detaljerad bild av de 

kognitiva processer som ligger bakom en respons. Ett synligt beteende är vanligtvis resultatet 

av en mängd olika kognitiva processer, som med hjälp av ERP-teknik kan separeras genom att 

undersöka förändringarna i de uppkomna komponenterna. Relaterat till detta är också fördelen 

att ERP kan registrera responser även i de fall inget yttre beteende förekommer. Detta är 

särskilt användbart vid undersökningar av de kognitiva processerna hos yngre barn, då deras 

beteenden och avgivna svar som bekant inte alltid är tillförlitliga eller särskilt tydliga. En 

nackdel med tekniken är dock att ERP-data ibland kan vara svårtolkad och beroende av 

flertalet antaganden, eftersom de exakta underliggande biofysiska grunderna till en ERP-

komponent många gånger är okända. En annan nackdel med tekniken är att potentialerna är så 

små att det vanligen krävs väldigt många registreringar för att få fram det genomsnitt som 

behövs för att tydliga ERP ska framträda. Den största fördelen i förhållande till andra 

fysiologiska mått är främst den mycket goda temporala upplösningen: då elektriska impulser 

färdas i extremt hög hastighet går det att ytterst exakt korrelera ERP-responsen till det yttre 

händelseförloppet och aktuellt stimulus. Metoden är vidare relativt billig och icke-invasiv. 

Den stora nackdelen är dock den spatiala upplösningen, eftersom den elektriska aktivitet som 

registreras vid skalpen är en produkt av impulser som har letts runt och spridit sig över cortex 

samt genom hjärnhinnorna och skallen, och som teoretiskt sett kan ha sitt ursprung på en 

oändlig mängd platser i hjärnan.  

      

N400. Den bäst undersökta ERP-komponenten i språkliga sammanhang är N400 (Luck, 

2005), en som namnet antyder negativt riktad våg med klimax runt 400 ms poststimulus. 

Komponenten kopplas vanligen till semantisk inkongruens, och blir kraftigare ju större denna 

motsättning är (Banich, 2004; Kutas, 1997; Luck, 2005). Exempelvis kommer en person som 

läser ordparet ”gaffel/bil” att uppvisa en högre N400 än vid ordparet ”gaffel/kastrull”, som i 

sin tur ger upphov till en större N400 än orden ”gaffel/kniv”. Det debatteras huruvida 

ovanstående priming-effekt bör ses som en funktion på ett primärt lexikalt stadie – det vill 
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säga att ett visst ord underlättar åtkomsten av andra relaterade ord – eller tas som intäkt för 

semantisk integration på en mer avancerad nivå: att effekten syns därför att det är svårare att 

få ihop de semantiskt motstridiga orden snarare än därför att orden tar längre tid att komma åt 

(Friedrich & Friederici, 2009; Lau, Phillips, & Poeppel, 2008). En översikt genomförd av Lau 

et al. (2008) med utgångspunkt i en neuroanatomisk modell baserad på på fMRI- samt MEG-

studier, talar för att åtminstone en betydande del av komponenten beror på den lexikala 

funktionen, även om det inte utesluter att också integrativa aspekter kan spela en roll. Att 

komponenten har sitt biofysiska ursprung i språkligt relaterade delar av vänster hjärnhalva har 

dock kunnat visas i studier på split-brain- och lesionspatienter (Hagoort, Brown & Swaab, 

1996; Kutas, Hillyard & Gazzaniga, 1988), och man har vid mätningar på cortexytan hos 

neurokirurgipatienter också kunnat registrera N400-liknande aktivitet i vänstra anteriora 

mediala temporalloben (McCarthy et al., 1995). Det verkar som att N400-komponenten 

uppträder mer frontalt samt uppkommer i ett senare tidsintervall hos barn jämfört med vuxna, 

där den i högre grad syns tidigare samt parietalt (Friedrich & Friederici, 2004).  

 

Nc. Denna negativa centrala ERP-komponent är intressant i sammanhanget eftersom den 

mäter i vilken utsträckning ett stimulus är bekant eller inte. Nc-komponenten är kanske den 

mest väletablerade när det gäller att undersöka hur man bearbetar ny information (Torkildsen 

et al. 2009), och man vet att Nc är kopplat till uppmärksamhetsförmågan (de Haan, 2007). 

Responsen ökar om ett stimulus uppfattas som särskilt intressant eller framträdande, med 

störst genomslag vid centralt-frontalt placerade elektroder. Man har sett att Nc i visuell 

modalitet hos nyfödda är som störst runt 1000 ms, men maxhöjden infaller allt tidigare i takt 

med stigande ålder. För auditiva stimuli är Nc stabil åldersmässigt med störst amplitud i 

intervallet 500-700 ms (de Haan, 2007).  

     

ERP-studier avseende språkutveckling 

En rad studier har undersökt semantiskt relaterade ERP-komponenter hos små barn genom 

experiment med kombinationen ord och bild i syfte att kartlägga inlärnings- samt 

associationsförmåga (t.ex. Friedrich & Friederici, 2004; Friedrich & Friederici, 2005a; 

Friedrich & Friederici, 2005b; Friedrich & Friederici, 2006; Friedrich & Friederici, 2008; 

Torkildsen et al., 2006; Torkildsen et al., 2007; Torkildsen et al., 2008). I en studie undersökte 

man via ERP-kurvor bland annat om det fanns skillnader mellan 20-månaders barns 

inlärningsförmåga av låtsasord beroende på storleken av deras produktiva vokabulär 

(Torkildsen et al., 2009). Låtsasord är fonotaktiskt legala ord: språkligt korrekta nonsensord. 
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Barnen delades in i två grupper med 75 ord som gräns mellan låg- och högproducenter. Man 

förväntade sig att se en N400-komponent för presentationerna av låtsasorden och att denna 

effekt borde minska efter repetition, vilket skulle indikera inlärning eller igenkänning av 

orden. Vidare antog man att nya ord även skulle resultera i en Nc-komponent. Enligt Sheehan, 

Namy och Mills (2007) speglar N400-amplitudens storlek både hos vuxna och barn den 

mentala ansträngning som krävs i syfte att koppla ihop ett givet stimuli med en viss kontext. 

Ju mer energi processen tar i anspråk desto större amplitudeffekter uppstår, vilket är analogt 

med förväntningar på att kraftfullare N400-komponenter representerar mer intensivt 

semantiska inkongruenser.  

      

Antalet producerade ord påverkar inlärningsförmågan. Torkildsen et al. (2009) antog 

specifikt att högproducerande barn snabbare än lågproducerande skulle lära sig låtsasorden 

och därför behöva färre repetitioner totalt. Låtsasorden parades i studien även ihop med bilder 

på låtsasobjekt i syfte att göra inlärningsmomentet mer meningsfullt och hjälpa barnen att 

hålla fokus. Man upptäckte gruppskillnader vid analys av repetitionseffekter och resultaten 

visade även att ERP-kurvorna generellt var mer negativa i båda grupper för nya låtsasord i 

jämförelse med verkliga ord som barnen kände till. Detta tangerar delvis de fynd Friedrich 

och Friederici (2005b) gjort gällande 19-månadersbarn acceptans av fonotaktiskt legala 

pseudoord som potentiellt riktiga ord jämfört med fonotaktiskt icke-legala. Torkildsen et al. 

(2009) visade att omfattningen av den expressiva vokabulären de facto hade en inverkan på 

tillvänjning av, respektive repetition för, nya ord. Ju fler ord man kunde producera desto 

lättare kände man igen nya.  

     

Snabbskanning underlättar koppling mellan nya ord och bilder. I en annan studie baserat på 

samma dataunderlag undersökte man intränade associationer mellan nya ord och bilder, vad 

som sker när associationen bryts, samt relationen till snabbskanning (Torkildsen et al., 2008). 

Hypotesen gick ut på att inlärda ord- och bildpar vid en inkongruent presentation, då ett givet 

ord visades tillsammans med en icke-inlärd bild, skulle resultera i en N400-komponent som 

tecken på den brutna semantiska associationen. För nya ord såg man att den högproducerande 

gruppen av 20-månadersbarnen uppvisade distinkta negativa ERP-komponenter, som liknade 

N400-effekter vid inkongruenta försök jämfört med kongruenta. I den lågproducerande 

gruppen observerades inte sådana skillnader. Endast barn med en relativt större vokabulär 

kunde göra kopplingar mellan nya ord och bilder till följd av snabbskanning. Man antog att 

N400-mekanismer hos övriga barn ännu inte hade mognat fram, alternativt att 
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arbetsbelastningen under studiens träningssituationer var alltför stor; lågproducenter kunde 

förmodligen inte skanna lika snabbt som högproducenter. Det sistnämnda alternativet framstår 

som mest troligt mot bakgrund av resultat från en snarlik studie med liknande 

inlärningsbetingelser, där man de facto såg spår av N400-effekter betydligt tidigare, redan hos 

14 månader gamla barn (Friedrich & Friederici, 2008).  

      

Tidiga tecken på N400-effekter. Beträffande mognadsprocesserna i hjärnan som ligger bakom 

utvecklingen av N400-spektrat har man till och med hos 12-månadersbarn sett tecken på 

sådan etablering (Friedrich & Friederici, 2009). Resultaten gällde för barn med särskilt tidigt 

utvecklat ordförråd men inte för barn som klassificerades inom ett normalspann. Även om 

tidiga funktioner med hänsyn till N400 och dess starka koppling till språkutvecklingen 

observerades, var det svårt att dra några specifika slutsatser om interaktionen eftersom 

detaljerade kausala samband inte kunde fastställas. Det spekulerades kring förhållandet 

mellan neural mognadsnivå och förekomsten av N400 med hänsyn till vad som krävdes för 

ordinlärning. Fanns möjligen de relevanta strukturerna i hjärnan där redan från tidig 

spädbarnsålder men förutsatte vissa basala kompetenser som exempelvis semantisk och 

lexikal minnesförmåga? 

     En annan tolkning gick ut på att mekanismerna bakom N400 är mer direkt involverade vid 

själva ordinlärningen, i det att likheten mellan nya stimuli och redan integrerade semantiska 

representationer blir avgörande för barnets uppmärksamhet. Utifrån detta perspektiv skulle 

N400-komponenten avspegla en kapacitet att kunna fokusera på mindre iögonfallande fast 

mer kontextrelevanta stimuli: en slags inhiberingsmekanism helt enkelt. Denna kompetens 

skulle även medverka till att etablera nya semantiska representationer och därigenom till 

inlärningen av nya ord.  

 

Integrerade forskningsperspektiv kan ge ny kunskap. Den illustrerade komplexiteten i olika 

aspekter av barns ordinlärning understryker behovet av mer kunskap kring samverkande 

effekter, i vilken kontext N400-komponenten tveklöst spelar en viktig roll, trots att dess 

funktion i utvecklingsfasen ännu inte är helt klarlagd (Friedrich & Friederici, 2009; Lau et al., 

2008). Med avstamp i tidigare diskuterad forskning kring ordförrådsspurten (Dapretto & 

Bjork, 2000; Ganger & Brent, 2004; Gopnik & Meltzoff, 1987; Fenson et al., 1994), samt 

formtendensen (Elman, 2007; Gershkoff-Stowe & Smith, 2004; Landau et al., 1988; Pereira 

& Smith, 2009; Smith, 2003; Son et al., 2008), erbjuds möjligheten till en mer nyanserad bild 

av språkutveckling och kategoriseringsprocesser hos små barn, genom en kombination av 
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beteendeanalys samt ett ERP-paradigm inriktat på N400-effekter i enlighet med Torkildsen et 

al. (2008; 2009). Utifrån detta integrerade perspektiv kan man undersöka hur relationen 

mellan ett primärt fokus på detaljer alternativt helhet hänger ihop med ordförrådsutvecklingen 

på en mer komplex nivå, eftersom metoden kartlägger neurala komponenter.  

     På basis av ovan refererade studier står det bland annat klart att ordförrådsspurten är 

kopplad till förmågan att snabbskanna, och att en ökad ordproduktion i sin tur har ett samband 

med den stigande uppmärksamheten för generell form och helhet som ersättning för fragment 

eller delar. Särskilt enligt Pereira och Smith (2009) var barn med en relativt sett mindre 

produktiv vokabulär mer intresserade av signifikanta objektdetaljer på bekostnad av en mer 

övergripande visuell igenkänningsförmåga. En nackdel med studien utgjordes av bristen på 

annat än beteendeobservationer, vilket återigen understryker de inneboende problemen med 

att undersöka hjärnfunktioner via forskningsmetoder som inte i något avseende registrerar 

neural aktivitet (Friedrich & Friederici, 2009; Luck, 2005).     

 

Syfte med aktuell studie 

Det främsta syftet är att bättre förstå hur visuella igenkänningsprocesser avseende helhet och 

detalj hänger ihop med barnets tilltagande språkförmåga i samband med ordförrådsspurten. 

Genom att kartlägga hur ordproduktionen hos barnen påverkar förmågan att känna igen 

låtsasord kopplade till bilder på låtsasobjekt, jämfört med verkliga ord kopplade till bilder på 

verkliga objekt, går det att dra slutsatser om objektkategorisering relaterat till 

ordförrådsspurten. Studien innehåller både ERP- och beteendeanalys. Multimodala 

experimentbetingelser, vilket gäller ERP-delen, resulterar i en mer integrerad upplevelse 

eftersom visuella och auditiva stimuli förekommer samtidigt (Csibra, Kuschnerenko & 

Grossman, 2008). Frånsett den stora fördelen att en ERP-orienterad design innebär att man 

kan dra slutsatser om visuell igenkänningsförmåga på en neural nivå, finns det ytterligare 

förtjänster i det att ERP-komponenter kopplade till formtendensen kan leda till ny kunskap 

om vilka mekanismer i hjärnan som är involverade när barn iakttar helhet och detalj.  

     Eftersom antalet barn med en produktiv vokabulär under 50 ord, som alltså inte kan anses 

ha påbörjat ordförrådsspurten, var otillräckligt i den aktuella studien, och därmed ingen 

jämförelsegrupp fanns att tillgå, riktades istället fokus mot att undersöka hur förmågan att 

uppfatta helhet respektive detalj tog sig uttryck i en mer högproducerande barngrupp med en 

produktiv vokabulär på över 50 ord. Mot bakgrund av detta inställde sig utifrån tidigare teori 

främst två frågor, som med hjälp av rådande experimentbetingelser blev möjliga att 

undersöka, och som båda berör mer utvecklade stadier av formtendensen. För det första: 
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skulle barnen med en produktiv vokabulär över 50 ord uppvisa en formtendens – det vill säga 

kunna urskilja helhetsbilder lika väl som detaljbilder – också för de tidigare obekanta 

låtsasobjekten? En sådan formtendens för tidigare obekanta objekt anses vara mer avancerad 

(Gershkoff-Stowe & Smith, 2004), och har i tidigare studier (Landau et. al, 1988; Samuelson 

& Smith, 1999) visat sig inträda först när barnen behärskar över 150 substantiv. För det andra: 

var det möjligt att den starkare formtendens – där barnen inte bara var lika bra utan klart 

bättre på att känna igen objekt utifrån helhet än detalj – som observerades av Perreira & 

Smith (2009), men bara för barn med över 150 objektord i produktiv vokabulär, kunde 

urskiljas redan på ett tidigare stadium? I den här aktuella studien blev det därmed relevant att 

undersöka huruvida högproducenter med en produktiv vokabulär på minst 50 ord visade 

tecken på en sådan stark formtendens eller inte. Med utgångspunkt i ovan nämnda 

frågeställningar formulerades följande tre hypoteser, som alltså samtliga gäller för den här 

undersökta högproducentgruppen: 

      

Hypotes 1. Inkongruenta presentationer av silhuetter, detaljer och hela bilder kommer att 

resultera i N400-komponenter, både för verkliga objekt samt för låtsasobjekt, under ERP-

experimentet. Barnen kommer därmed att reagera på när en semantisk association bryts. 

      

Hypotes 2. Inkongruenta presentationer av silhuetter kommer att resultera i en större N400-

komponent än inkongruenta presentationer av detaljer, både för verkliga objekt samt för 

låtsasobjekt, under ERP-experimentet. Barnen kommer därmed att reagera mer på brutna 

semantiska associationer för form än för detalj.    

 

Hypotes 3. Resultaten på silhuettbilderna kommer att vara bättre än resultaten på 

detaljbilderna i beteendedelen. Barnen kommer därmed att ha lättare att känna igen objekt 

som silhuetter än som detaljer. 
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Metod 

 

Studien genomfördes som en del i ett större projekt. Det övergripande projektet hade ett 

planerat deltagarantal på cirka 60 barn och beräknades pågå under minst ett år. Varje 

testtillfälle i studien var uppdelat i två sektioner: ett ERP-experiment och ett 

beteendeexperiment. Båda delarna filmades för senare analys.  

 

Deltagare 

Sjutton barn deltog i studien, varav tolv stycken 20 månader och fem stycken 24 månader 

gamla. Endast barn med svenska som modersmål tilläts delta i studien, i syfte att undvika 

påverkan av resultaten som följd av brister i ordförråd eller annan fonotaktisk preferens. 

Barnen delades in i två grupper, en lågproducerande och en högproducerande, utifrån ett 

gränsvärde på ett produktivt ordförråd på 50 antal ord. Två barn uteslöts ur studien till följd av 

för lite insamlad data eller för mycket artefakter i data. Då antalet barn i lågproducentgruppen 

var för lågt för statistisk analys, uteslöts dessa barn, och endast högproducentgruppen 

användes för den dataanalys som presenteras i resultatdelen. 

     De deltagande barnen rekryterades via barnavårdscentraler i Lund med omnejd, där 

information om projektet lämnades vid artonmånaderskontrollerna, samt via öppna förskolor i 

Malmö och Lund. Även planscher och flygblad som sattes upp på diverse platser i Malmö och 

Lund användes. Föräldrarna till de deltagande barnen informerades om studien både muntligt 

och skriftligt vid testtillfällena, och lämnade ett skriftligt godkännande av deras barns 

deltagande. Ingen ekonomisk ersättning utgick för deltagande i studien, men deltagarna fick 

en T-shirt vid första testtillfället samt en mindre leksak vid uppföljningen.  

 

Material 

För skattningen av barnens receptiva och produktiva ordförråd användes The Swedish Early 

Communicative Development Inventory (SECDI) (Eriksson & Berglund, 2002), en svensk 

översättning av MacArthur-Bates Communicative Development Inventories. För 20-

månadersbarnen användes båda formulären – Ord & Gester, avsett för barn under 16 månader, 

och Ord & Meningar, för barn över 16 månader – medan enbart formuläret Ord & Gester 

användes för de 24 månader gamla barnen. Formuläret Ord & Meningar användes för 

indelningen i låg- respektive högproducentgruppen, där barn med en produktiv 

vokabulärpoäng på 50 eller över hamnade i högproducentgruppen, medan barn med poäng på 
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under 50 hamnade i lågproducentgruppen. Vidare användes en svensk variant av det norska 

Ages and Stages Questionnaires (ASQ) (Janson & Smith, 2003), för en bedömning av barnets 

generella utvecklingsnivå, en version för 20-månadersbarnen samt en för de 24 månader 

gamla. Slutligen fick föräldrarna via ett formulär lämna uppgifter om yrke och 

utbildningsnivå. Samtliga dessa formulär skickades till föräldrarna en vecka i förväg, för att 

besvaras i hemmet och överlämnas vid testtillfället. 

 

EEG-registrering     

För EEG-registreringen användes ett elektrodnät av modellen HydroCel Geodesic Sensor Net, 

128 kanaler. För de första åtta deltagarna användes det fullständiga nätet med samtliga 

elektroder, men för övriga användes ett modifierat nät, med fyra elektroder, nr 128-125, kring 

ögon och kinder borttagna, samt elektrod nr 17, mellan ögonen vid pannan, inaktiverad, då 

denna som ett resultat av korrigeringen inte hade någon kontakt med barnens panna. Även om 

denna förändring innebar att artefakter från ögonblinkningar blev svårare att upptäcka vid 

dataanalysen, gjordes bedömningen att den samtidigt innebar en lättnad för barnen vad 

komforten beträffade, och därmed gjorde experimentet lättare att genomföra i sin helhet. 

EEG-signalen förstärktes med en Net Amps 300-förstärkare med en samplingsfrekvens av 

250 samples per sekund. Använd mjukvara för registrering och analys av EEG var Netstation 

version 4.3.1, installerat på en Macintosh.  

  

Stimuli 

Vid ERP-experimentet användes 60 tecknade färgbilder – varav 30 föreställande bekanta 

objekt (hälften djur och hälften artefakter) förekommande i SECDI-formulären, och 30 

avbildande låtsasobjekt (även här hälften djur och hälften artefakter) – hämtade från websidan 

clipart.com. Bilderna förekom även i två andra varianter: som svarta silhuetter och i som 

kluster av tre utvalda, framträdande detaljer, med övriga delar av bilden dolda (se figur 1). 

Bilderna visades upp på en datorskärm placerad framför barnet. Tillsammans med dessa 

bilder användes även inspelningar av lika många ord, 30 verkliga och 30 non-ord, inspelade 

av en kvinnoröst i en ekofri kammare, som spelades upp för barnet via datorhögtalare. 

Samtliga non-ord var bildade i enlighet med det svenska språkets fonotaktiska struktur, och 

bestod av en till tre stavelser. För presentation av materialet användes mjukvaran E-prime (E-

studio Professional) version 2.0.8.22 (Schneider, Eschman & Zuccolotto, 2002a; 2002b), 

installerat på en PC. 
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Vid beteendeexperimentet användes arton (för 20-månadersbarnen) respektive fjorton (för 24-

månadersbarnen) tecknade färgbilder, hälften djur och hälften artefakter, vars motsvarande 

ord förekommer i SECDI. Även dessa bilder hämtades från clipart.com. Inga bilder på 

fantasidjur eller fantasiartefakter användes alltså i beteendeexperimentet. Varianter på 

bilderna i form av svarta silhuetter och kluster av utvalda detaljer, enligt samma mönster som 

i ovanstående ERP-experiment, förekom även i beteendeexperimentet. Bilderna presenterades 

tre och tre, varav en var den korrekta och två var slumpmässigt utvalda distraktorer från de 

övriga bilderna, på planscher i A4-format. Alla bilder på respektive plansch var av samma typ 

(det vill säga antingen hela bilder, svarta silhuetter eller detaljer). 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Exempel på bilder på djur, artefakter, låtsasdjur och låtsasartefakter, i oförvanskad 

form, som kluster av detaljer respektive som svarta silhuetter. 

 

Procedur 

Stimuli under ERP-experimentet visades i tio block á tre minuter vardera. Varje block bestod 

av 60 stycken presentationer. I varje block introducerades sex bilder, tre på verkliga och tre på 

låtsasobjekt, med tillhörande ord. De första 30 presentationerna i respektive block utgjorde 

inlärningsfasen, där varje bild presenteras fem gånger vardera med tillhörande ord i 

pseudorandomiserad ordning (det vill säga randomiserade enligt vissa specifikationer, så att 
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exempelvis samma bild aldrig förekommer två gånger i följd). Under blockets andra fas bröts 

associationerna mellan ord och bild, så att bilderna nu benämndes med något av de andra ord 

som förekommit under samma block – dock med den restriktionen att bilderna på verkliga 

objekt fortfarande paras ihop med verkliga (felaktiga) ord och bilderna på låtsasobjekt med 

(inkongruenta) non-ord. Dessa inkongruenser förekom en gång för respektive bild i 

oförvanskad form. Därutöver visades under andra fasen varje bild upp som svart silhuett 

respektive utvalda detaljer, en gång vardera med kongruent benämning, och en gång vardera 

med inkongruent benämning. Varje presentation varade i 2150 ms, med bilden framträdande 

under hela denna tid och den auditiva benämningen introducerad 1000 ms efter 

presentationens start. Mellan varje presentation visades en vit skärm i 500 ms (se figur 2). 

Under hela experimentet satt barnet placerat i förälderns knä framför datorskärmen, och ljuset 

var nedsläckt under hela visningen. Före visningen, vid appliceringen av nätet, fick barnet se 

en film, avsedd att hålla barnet lugnt och distraherat. Pauser togs vid behov mellan blocken, 

och om nödvändigt även under blocken. Under dessa pauser visades också (under senare 

delen av studien) en kortare film för att lugna barnet. Vid behov bjöds barnen på russin och 

kex under pauserna och även under visningen. Vid vissa tillfällen förekom att något barn 

använde sig av en napp under visningen. 
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   ”Blägge”            

  

       “Tandborste”        

 

1. 0 ms                                 2. 1000 ms                          3.  1650 ms 

 

 

1. Bildstimuli presenteras ensamt och visas 1000 ms innan ordstimuli spelas upp. 

2. Ordstimuli spelas upp efter 1000 ms. Bildstimuli visas ytterligare 650 ms.    

3. Tom skärm visas efter 1650 ms och förekommer under 500 ms innan nästa stimulipar presenteras.  

 

Figur 2. Exempel på två presentationer under ERP-experimentet, den första en kongruent 

presentation, under inlärningsfasen, av ett fantasidjur; den andra en inkongruent 

presentation, under fas två, av en artefakt som svart silhuett. 

 

Under beteendeexperimentet visades ett antal planscher som ingick i experimentuppsättning 

A eller B, vilka användes varannan gång beroende på om barnet hade ett udda eller jämnt 

försökspersonsnummer inom experimentet. Det rörde sig om 36 stycken planscher för 20-

månadersbarnen och 28 för de 24 månader gamla barnen, plus upp till sex stycken under en 

inledande övningsdel (som avbröts efter tre rätta svar). Planscherna visades upp för barnen 

samtidigt som de uppmanades att peka på den av bilderna (av tre på varje plansch) som 

motsvarade det ord som benämndes av testledaren. Efter den inledande övningsdelen, där 

bilderna förekom i oförvanskad form, presenterades arton planscher (fjorton för 24-

månadersbarnen) för barnet, där ena hälften av antalet planscher bestod av bilder enbart med 

svart silhuett, och andra hälften av bilder enbart på utvalda detaljer. Därpå följde arton 

planscher (återigen fjorton för de 24 månader gamla barnen) med bilder i oförvanskad form 
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på samma objekt som i föregående fas, men i andra konstellationer, vilka utgjorde 

kontrollbetingelser för att undersöka vilka ord barnet verkligen kunde känna igen utan 

försvårande omständigheter. Även under beteendedelen satt barnet placerat i förälderns knä, 

medan planscherna presenterades och lades fram en och en på ett bord framför honom eller 

henne.  

 

Dataanalys 

Data filtrerades efter inspelning med ett 1-30 Hz bandpassfilter, för att avlägsna så mycket 

bakgrundsbrus som möjligt. Därefter segmenterades data, både EEG och videofilm, i segment 

om en sekund vardera, från 100 ms före till 900 ms efter respektive stimuluspresentation. 

Dessa samlades sedan ihop i olika kategorier utifrån stimulustyp – exempelvis tredje 

presentationen av kontrollord i en kategori, eller non-ord med tillhörande bild i svart silhuett i 

en annan och så vidare – så att femton kategorier med både ERP- och tillhörande videodata 

erhölls. En automatisk artefaktdetektion genomfördes på samtliga segment i dessa kategorier 

av ERP-data, enligt följande kriterier: Enskilda kanaler betraktades som dåliga om de någon 

gång under hela segmentet innehöll svängningar i ERP-vågen på över 150 µV. Enskilda 

segment betraktades som dåliga om fler än femton kanaler i respektive segment var dåliga. 

Även en manuell genomgång av materialet genomfördes, där den inledande stillbilden från 

videoupptagningen till respektive segment granskades. Endast segment där försökspersonerna 

relativt lugnt tittade på skärmen behölls. ERP-data genomsöktes även manuellt efter 

blinkningar, och de segment som innehöll sådana markerades som dåliga. I de fall där det 

modifierade nätet användes, undersöktes även data manuellt i syfte att registrera tillfällen där 

de borttagna elektrodernas kanaler ändå hade blivit markerade som dåliga. Om en sådan 

markering innebar att antalet dåliga kanaler på grund av att detta översteg femton, och hela 

segmentet därmed klassats som dåligt av den automatiska artefaktdetektionen, ändrades denna 

klassificering manuellt från dålig till bra. Utöver ovanstående utfördes inga andra manuella 

korrigeringar av data. 

     Efter artefaktdetektionen plockades de dåliga kanalerna bort och ersattes med ett 

genomsnitt av närliggande kanaler. Därefter slogs data för respektive barn samman till ett 

genomsnitt för varje betingelse på respektive kanal, innan data refererades om till ett 

mastoidelektroderna. Slutligen genomfördes en baslinjekorrektion av data, där baslinjen 

utgjordes av de 100 ms som föregick ordets införande i varje presentation, innan data från 

varje barn slogs samman till ett övergripande genomsnitt. 
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Statistisk analys 

De statistiska beräkningarna av ERP-datan genomfördes på ett utvalt fronto-centralt kluster av 

kanaler (se figur 3). Det aktuella området visade sig innehålla särskilt intressanta och 

observerbara effekter vid den visuella inspektionen av de genomsnittliga ERP-kurvorna för 

varje betingelse. Samtliga hypoteser kopplade till ERP-experimentet ansågs kunna besvaras 

genom en analys av utvalda kanaler.  

 

 

Figur 3. Kanalmontage med analyserade kanaler inom ett fronto-centralt kluster.  

 

I syfte att jämföra huruvida barnens reaktioner skiljde sig åt mellan kongruenta och 

inkongruenta betingelser i EEG-experimentet, genomfördes parvisa beroende t-test av de 

kongruenta respektive inkongruenta presentationerna för varje 100ms-fönster, vilket innebar 

totalt nio tidsintervall för varje betingelse. Därmed blev det möjligt att se om det fanns några 

statistiskt signifikanta skillnader för barnens responser avseende dessa presentationstyper för 

verkliga objekt och låtsasobjekt presenterade som helbild, silhuett och detalj, samt hur 



28 

 

eventuella effekter inföll tidsmässigt i relation till varandra under betingelsen som helhet. För 

att vidare kunna fastslå om det existerade statistiskt signifikanta skillnader i medelamplitud 

mellan N400-komponenterna för detalj- respektive silhuettbilderna, jämfördes också dessa 

genom t-test för beroende variabler.   

     Barnens resultat på beteendeexperimentet avseende andel korrekt identifierade 

silhuettbilder respektive detaljbilder korrelerades med produktivt vokabulär för 

högproducentgruppen som helhet. Vidare gjordes en uppdelning i en låg- och 

högproducentgrupp med 75 ord som gränsvärde och inom respektive grupp upprepades ovan 

nämnda korrelationer. Dessutom utfördes parvisa beroende t-test i alla tre gruppversioner i 

syfte att fastslå huruvida skillnaderna mellan resultaten på silhuettbilder respektive 

detaljbilder var statistiskt signifikanta. 
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Resultat 

 

Hypotes 1 

Den första hypotesen undersöktes genom att jämföra amplituderna för de genomsnittliga 

ERP-kurvorna för samtliga barn mellan de kongruenta och inkongruenta presentationerna på 

respektive betingelse – det vill säga verkliga ord som antingen hela bilder, kluster av detaljer 

eller svarta silhuetter, samt likadant för låtsasorden. Resultaten av de parvisa t-testen för 

respektive betingelse och tidsfönster presenteras i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. T-testvärden för jämförelserna mellan kongruenta och inkongruenta presentationer 

för respektive betingelse, uppdelade i tidsfönster om 100 ms. 

Tid (ms)  Verkliga ord   Låtsasord  

 Hela bilder Detaljer Silhuetter  Hela bilder Detaljer Silhuetter 

0-100        

100-200        

200-300        

300-400 2,59**  (2,14, p = ,058)   (-2,14, p = ,058)  

400-500     2,53* -2,49*  

500-600  2,25*    (-2,07, p = ,064)  

600-700 2,27*       

700-800        

800-900        

*p < ,05; **p < ,03 

     

 

T-testen för helbildspresentationerna av de verkliga objekten visade på statistiskt signifikanta 

skillnader i negativ amplitud för de inkongruenta presentationerna jämfört med de 

kongruenta, i tidsfönstren mellan 300-400 ms [t(10) = 2,59, p < ,03] och 600-700 ms [t(10) = 

2,27, p < ,05]. ERP-kurvan (se figur 4) uppvisar också mycket riktigt en negativ 

amplitudspets efter ungefär 350 ms efter presentationen av de inkongruenta orden, det vill 

säga när ord och bild inte stämmer överens. Denna negativa spets saknas däremot i den 

kongruenta betingelsen, varför den kan ses som en N400-komponent till följd av ett 

inkongruent semantiskt förhållande. Reaktionen uppstår med andra ord eftersom 
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associationen mellan ord och bild bryts. Den senare skillnaden i negativitet, mellan 600-700 

ms, beror dock inte på någon markant negativ spets under de inkongruenta presentationerna, 

utan snarare visar kurvan på en långsam avtrappning i negativitet, och en ökad positivitet i 

den kongruenta betingelsen. N400-komponenten visar att barnen behärskade de verkliga 

objekten och deras benämningar, då de reagerar på när dessa associationer bryts. Därmed blir 

det möjligt att dra slutsatser också om betingelserna med de verkliga objekten presenterade 

som kluster av detaljer och svarta silhuetter. 

 

 

Figur 4. Genomsnittliga ERP-kurvor för barnen under de kongruenta respektive 

inkongruenta presentationerna av verkliga objekt som hela bilder. Negativ amplitud visas 

uppåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Även vad låtsasorden i helbildsform beträffar, uppvisades en signifikant skillnad i negativitet 

mellan presentationerna, i tidsfönstret mellan 400-500 ms [t(10) = 2,53, p < ,05], med en spets 

efter cirka 450 ms (se figur 5). Denna N400-komponent innebär att barnen har lärt sig också 

låtsasobjekten och deras tillhörande låtsasnamn, åtminstone så bra att de reagerar på en 

felaktig benämning när objekten presenteras som hela bilder. Således blir det också möjligt att 

dra slutsatser om betingelserna med låtsasobjekten presenterade som kluster av detaljer och 

svarta silhuetter. 

 

 

Figur 5. Genomsnittliga ERP-kurvor för barnen under de kongruenta respektive 

inkongruenta presentationerna av låtsasobjekt som hela bilder. Negativ amplitud visas uppåt. 
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För de verkliga objekten presenterade som kluster av detaljer fanns en skillnad i negativitet i 

tidsfönstret mellan 500 och 600 ms [t(10) = 2,25, p < ,05] (se figur 6). ERP-kurvorna avslöjar 

att komponenten tycks börja runt 400 ms och avta mellan 600-700 ms, men är alltså bara 

signifikant i förhållande till den kongruenta presentationen i ovan nämnda tidfönster. Även 

denna komponent kan ses som N400 som svar på en semantisk inkongruens.  

 

  

Figur 6. Genomsnittliga ERP-kurvor för barnen under de kongruenta respektive 

inkongruenta presentationerna av verkliga objekt som kluster av detaljer. Negativ amplitud 

visas uppåt. 
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För låtsasobjekten i detaljform var ERP-kurvorna för de kongruenta presentationerna mer 

negativa än för de inkongruenta, med en signifikant skillnad i tidfönstret 400-500 ms [t(10) = 

-2,49, p < ,05] (se figur 7). Dessutom upptäcktes nära signifikanta skillnader både just före 

och efter detta fönster, mellan 300-400 ms [t(10) = -2,14, p = ,058] och mellan 500-600 ms 

[t(10) = -2,07, p = ,064]. Här reagerar barnen alltså starkare när ordet stämmer överens med 

vad de tidigare lärt sig att objektet på bilden heter, snarare än tvärtom. För att undersöka detta 

oväntade resultat närmare, genomfördes en visuell genomgång av ERP-översikterna över 

samtliga kanaler för vart och ett av de deltagande barnen. Sju av elva barn uppvisade 

tendenser i linje med ovanstående, medan tre inte gjorde det, och en var mer tvetydig. Således 

är resultatet inte sprunget ur något särskilt avvikande svar från någon enskild individ, utan 

avspeglar en genomgående trend i materialet. 

 

 

Figur 7. Genomsnittliga ERP-kurvor för barnen under de kongruenta respektive 

inkongruenta presentationerna av låtsasobjekt som kluster av detaljer. Negativ amplitud visas 

uppåt. 
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På betingelserna för verkliga objekt som svarta silhuetter uppvisades en större negativitet för 

de inkongruenta presentationerna jämfört med de kongruenta, på gränsen till statistisk 

signifikans [t(10) = 2,14, p = ,058] i tidsfönstret mellan 300-400 ms, alltså i ett rimligt 

intervall för en N400-komponent (se figur 8). En visuell inspektion ERP-kurvorna för 

samtliga betingelser tydde även på en viss lateraliseringseffekt på kurvorna för dessa 

betingelser, med en något större negativitet på vissa enskilda kanaler till höger frontalt. Ett t-

test på ett högermontage av samma storlek som det i analysen annars använda, i tidsfönstret 

mellan 300-400 ms, resulterade dock i liknande värden som ovanstående [t(10) = 2,20, p = 

,053] varför ytterligare analyser på detta område inte genomfördes.  

 

Figur 8. Genomsnittliga ERP-kurvor för barnen under de kongruenta respektive 

inkongruenta presentationerna av verkliga objekt som svarta silhuetter. Negativ amplitud 

visas uppåt. 
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Det parvisa t-testet av betingelserna för låtsasord i form av svarta silhuetter, slutligen, visade 

inte på några signifikanta skillnader, och ERP-kurvorna följdes också mycket nära åt under de 

kongruenta respektive inkongruenta presentationerna (se figur 9). Följaktligen uppstod inte 

någon N400-komponent under dessa betingelser. En visuell inspektion av ERP-kurvorna för 

de barn i gruppen med en produktiv vokabulär på över 150 ord, visade att resultatet gällde 

också för dessa, och alltså inte var en följd av endast de barn i gruppen med en något mindre 

vokabulär. 

 

 

 

Figur 9. Genomsnittliga ERP-kurvor för barnen under de kongruenta respektive 

inkongruenta presentationerna av låtsasobjekt som svarta silhuetter. Negativ amplitud visas 

uppåt. 

 

 

Sammantaget kan sägas att hypotes 1 bara bekräftas för de verkliga objekten, medan den 

måste förkastas för låtsasobjekten. Barnen uppvisade inte någon N400-komponent för de 

inkongruenta presentationerna av låtsasobjekten, vare sig när de presenterades i form av 

kluster av detaljer eller som svarta silhuetter. Detta trots att de faktiskt uppvisat en 

inlärningseffekt för låtsasobjekten i form av en N400-komponent för de inkongruenta 

presentationerna av dessa som hela bilder.  
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Hypotes 2 

För att undersöka om barnens N400-komponenter på silhuettbetingelserna var större än för 

detaljbetingelserna, jämfördes dessa båda genom ett t-test för beroende variabler. Då barnen 

inte uppvisade några N400-komponenter för detalj- eller silhuettbetingelserna för 

låtsasobjekten, utfördes jämförelsen bara på betingelserna för de verkliga objekten. För att 

utesluta att skillnader i baslinjerna för de kongruenta betingelserna påverkade 

amplitudstorlekarna på N400-komponenterna, gjordes jämförelsen på differenserna mellan de 

inkongruenta och kongruenta presentationerna för respektive bildformat (kluster av detaljer 

eller svarta silhuetter), istället för de absoluta spetsamplituderna för varje komponent på de 

inkongruenta presentationerna. Differenserna kalkylerades för de tidsfönster på 100 ms där 

N400-komponenterna visat sig som tydligast för respektive presentationsform (d.v.s. varit 

signifikanta eller gränssignifikanta). För silhuetterna var detta mellan 300-400 ms och för 

detaljerna mellan 500-600 ms, så som redovisats under hypotes 1 ovan.  Medelskillnaderna i 

amplitud under dessa 100 ms var -3,82 µV (SD=1,79) för klustren av detaljer och -3,77 µV 

(SD=1,68) för de svarta silhuetterna (se figur 10). Beräkningarna visade inte på några 

signifikanta skillnader mellan N400-komponenterna för de olika betingelserna. Således 

bekräftades inte hypotes nummer 2 vad gällde de verkliga objekten, och gick inte att 

undersöka för låtsasobjekten. Barnen tycktes alltså, åtminstone vad gäller de verkliga 

objekten, ha lika lätt att känna igen dessa utifrån utifrån deras distinkta detaljer som utifrån 

deras generella form, då skillnaden mellan de kongruenta och inkongruenta presentationerna, 

det vill säga N400-komponenten, var lika stor för båda presentationsformerna. 
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Figur 10. De genomsnittliga differenserna i amplitud mellan de kongruenta och inkongruenta 

presentationerna av de verkliga objekten som kluster av detaljer samt svarta silhuetter, under 

de 100 ms där skillnaderna var som störst för respektive bildform. Negativ amplitud visas 

uppåt. 

 

 

Hypotes 3 

Den tredje hypotesen predicerade att barnen på beteendetestet skulle ha fler rätt på silhuett- än 

på detaljbilderna. Detta undersöktes genom att jämföra medelvärdena för respektive 

betingelse i ett t-test för beroende variabler. Först korrigerades resultaten, så att enbart svar 

som också besvarats rätt på kontrollbetingelsen – det vill säga presentationerna av de hela 

bilderna, som genomfördes efter detalj- och silhuettpresentationerna – räknades med. Då detta 

innebar att barnen efter korrigeringen hade olika möjliga maxvärden, räknades resultaten för 

varje barn om till andel rätta svar för respektive betingelse, där alltså 1 blev maximalt och 0 

minimalt resultat. Medelvärdena för respektive betingelse blev då ,58 (SD=,28) för 

detaljbilderna och ,82 (SD=,19) för silhuettbilderna. T-testet visade att denna differens var 

statistiskt signifikant [t(12) = 3,26, p < ,01]. Till skillnad från på ERP-experimentet – där 

barnen lika lätt hanterade båda presentationsformerna av de verkliga objekten – visade med 

andra ord beteendetestet att barnen hade lättare att identifiera bilderna när de presenterades 

som svarta silhuetter än som kluster av detaljer.  
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I ljuset av detta – och för att fastställa att inte de allra mest högproducerande barnen i 

gruppen, med en produktiv vokabulär på flera hundra ord, var upphovet till resultatet – 

undersöktes även om denna skillnad gällde också för de lågproducerande barnen. Eftersom 

bara två barn med en produktiv vokabulär på under 50 ord hade genomfört beteendetestet, 

gjordes istället en indelning med en lågproducerande grupp med en produktiv vokabulär på 75 

ord eller lägre, som under dessa förutsättningar innehöll fem barn (och där således också de 

två barnen med en vokabulär under 50 ord ingick). En sådan indelning, i en 

lågproducentgrupp med en produktiv vokabulär av denna storlek, har stöd i tidigare forskning 

(Fenson et. al, 1994; Torkildsen et. al, 2009). Medelvärdena för denna grupp blev ,45 (SD = 

,09) andel rätta svar för detaljerna och ,71 (SD=,19) för silhuetterna. Ett beroende t-test visade 

att skillnaden var statistiskt signifikant också för denna grupp [t(4) = 3,4, p < ,03]. Således 

hade även barnen med en produktiv vokabulär på under 75 ord lättare att känna igen silhuett- 

än detaljbilderna på beteendetestet. Ett beroende t-test genomfördes också på den nya 

högproducentgruppen (med över 75 ord i produktiv vokabulär), med genomsnittliga resultat 

på ,62 (SD = ,31) för detaljerna och ,82 (SD=,22) för silhuetterna. Skillnaden mellan 

medelvärdena var något mindre för denna grupp, men resultatet på t-testet var 

gränssignifikant [t(9) = 2,22, p = ,054]. Därmed var också barnen i högproducentgruppen 

bättre på att identifiera silhuett- än detaljbilderna, om än i något mindre grad.  

 

 

 

Tabell 2. Beroende t-tester för skillnaden i andel rätt på detalj- och silhuettbilderna för 

grupper med en produktiv vokabulär på över 50 ord, över 75 ord samt 75 ord eller under. 

 t p n df 

>50 ord 3,26 ,007 13 12 

     

>75 ord 2,22 ,054 10 9 

     

<75 ord 3,4 ,027 5 4 

 

 

Därpå genomfördes korrelationsberäkningar för respektive grupp (över 75 ord, under 75 ord 

samt tidigare högproducentgruppen med över 50 ord) mellan storleken på den produktiva 

vokabulären och andel rätta svar på detalj- respektive silhuettbilderna. Resultatet för den 

lågproducerande gruppen visade inte på något signifikant samband mellan storleken på den 



39 

 

produktiva vokabulären och andel rätt på detaljbilderna, men däremot på ett mycket starkt 

positivt samband mellan produktiv vokabulär och andel rätt på silhuettbilderna (r = ,92, p < 

,03). Detta starka samband försvann dock i både den nya (med över 75 ord i produktiv 

vokabulär) och den gamla (med över 50 ord) högproducentgruppen, där inga signifikanta 

korrelationer uppmättes.  

 

Tabell 3.  Korrelationer mellan produktiv vokabulär och andel rätt på silhuett- samt 

detaljbilderna, för grupper med en produktiv vokabulär på över 50 ord, över 75 ord samt 75 

ord eller under. 

 

  Produktiv vokabulär  

Grupp Presentation r p n 

>50 ord     13 

 Silhuett ,34 ,26  

 Detalj ,49 ,092  

>75 ord    10 

 Silhuett ,42 ,23  

 Detalj ,44 ,20  

≤75 ord    5 

 Silhuett ,92 ,026  

 Detalj ,27 ,63  

 

 

Slutsatsen blir att gränsen på beteendetestet för när barnen i betydligt högre grad började 

använda övergripande form, snarare än enskilda detaljer, som hjälpmedel för 

objektidentifiering – vad man med andra ord kan kalla en starkare variant av formtendensen – 

låg någonstans under 75 ord i produktiv vokabulär, och att denna tendens för de 

lågproducerande barnen hade ett mycket stort samband med antal producerade ord. För de 

högproducerande barnen upphörde dock en ökad produktiv vokabulär att ha ett större 

samband med förmågan att identifiera bilder utifrån form än förmågan att känna igen dem via 

detaljer, även om också dessa barn hade lättare att känna igen helheten än enskildheterna. Alla 

barnen, både de högproducerande och de lågproducerande, hade alltså lättare att känna igen 

silhuettbilderna än detaljbilderna. Därmed visade sig hypotes 3, att barnen skulle ha fler rätt 

på silhuetterna än på detaljerna, vara riktig.  
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Diskussion 

 

Sammanfattningsvis både bekräftar de aktuella resultaten viss tidigare kunskap och placerar 

annan i ett frågetecknets sken. Resultatet på ERP-experimentet, att barnen med över 50 ord i 

produktiv vokabulär, alltså den föreslagna gränsen för ordförrådsspurten (Fenson et. al, 1994; 

Reznick & Goldfield, 1992; Dapretto & Bjork, 2000), i lika hög grad identifierar objekt 

utifrån form som med hjälp av distinkta detaljer, överensstämmer med tidigare studier 

(Gershkoff-Stowe & Smith, 2004). Att denna formtendens börjar gälla också för inlärningen 

av hela nya objekt först vid ett avancerat stadium på över 150 producerade objektord (Landau 

et. al, 1988, Samuelson & Smith, 1999), stämmer också överens med det observerade 

faktumet att barnen i ERP-experimentet inte uppvisade någon särskild reaktion alls på 

silhuettpresentationerna av låtsasobjekten, men däremot på låtsasobjekten i detaljform, om än 

bara på de kongruenta presentationerna. Vad N400-komponenten beträffar, sågs den som allra 

tydligast fronto-centralt i topografin, vilket gällde också för en tidigare studie av Friedrich och 

Frederici (2004), men däremot var den inte också tydlig parietalt, som i den studien. Det 

kanske mest kontroversiella fyndet är den i beteendetestet observerade signifikanta skillnaden 

mellan barnens förmåga att känna igen objekt presenterade som detaljer respektive silhuetter. 

Tendensen att barnen var betydligt bättre på att känna igen silhuetter än detaljer har 

visserligen observerats i en tidigare studie (Perreira & Smith, 2009), men där bara för barn 

med över 150 objektord i den produktiva vokabulären, och den stämmer inte heller överens 

med resultaten observerade i ERP-experimentet, vilka har större teoretiskt stöd. Vidare var det 

upptäckta mönstret på beteendetestet tydligt – till och med ännu tydligare – också för en 

lågproducerande grupp med en vokabulär på upp till 75 producerade ord. 

     Vad gäller den första hypotesen förutsades att barnen skulle uppvisa en N400-komponent 

till följd av inkongruens för samtliga betingelser, det vill säga som hela bilder, kluster av 

detaljer samt svarta silhuetter, för såväl de verkliga objekten som låtsasobjekten. För att 

överhuvudtaget kunna dra några slutsatser om reaktionerna på detaljklustren eller silhuetterna, 

krävdes att barnen först uppvisade N400-präglade responser på de inkongruenta 

presentationerna av de mest elementära bildformerna, med andra ord de hela bilderna, för 

både de verkliga objekten och låtsasobjekten. Om så var fallet kunde slutsatsen dras att de 

kände igen de verkliga objekten såväl som att de hade lärt sig de nya låtsasobjekten vid namn. 

Barnen uppvisade också mycket riktigt en N400-komponent för både de verkliga objekten och 

låtsasobjekten i deras mest grundläggande form, det vill säga presenterade som hela bilder, 
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vilket indikerar att de hunnit lära sig associationerna mellan ord och bild under 

inlärningsfaserna. Detta är i enlighet med en tidigare studie av Torkildsen et. al (2008), där de 

högproducerande barnen – i den studien barn med över 75 ord i produktiv vokabulär – 

reagerade på inkongruensen både för de verkliga ord-/bildparen och paren av låtsasobjekt och 

låtsasord, medan de lågproducerande barnen endast reagerade på inkongruens gällande de 

tidigare bekanta objekten och orden. Då samtliga undersökta barn i det här ERP-experimentet 

var högproducerande med en produktiv vokabulär på över 50 ord, var N400-effekten inte 

oväntad.  

     Vidare antogs att barnen skulle uppvisa en N400-komponent till följd av inkongruens 

också för övriga betingelser, det vill säga som kluster av detaljer och svarta silhuetter, för 

såväl de verkliga objekten som låtsasobjekten. Det visade sig stämma vad de verkliga 

objekten beträffade: barnen uppvisade negativa amplitudspetsar i N400-intervallet för både de 

inkongruenta detalj- och silhuettpresentationerna. Alltså lade barnen både märke till och 

behärskade  helhets- och detaljaspekterna av objekten, och kan därför anses ha nått gränsen 

för den formtendens som bland andra Gershkoff-Stowe och Smith (2004), Landau et. al 

(1988; 1998) samt Smith (2003) talar om – att man i högre grad än tidigare använder sig av 

övergripande form vid objektidentifikation. Eftersom det inte fanns någon lågproducentgrupp 

att jämföra med, var det inte möjligt att närmare precisera var gränsen för formtendensen går, 

men tidigare studier tyder på att den befinner sig någonstans vid just cirka 50 ord i produktiv 

vokabulär (Gershkoff-Stowe & Smith, 2004), vilket är samma antal ord som krävs för att 

ordförrådsspurten skall komma igång (Fenson et.al, 1994; Reznick & Goldfield, 1992). 

Gränsvärdet på 50 ord utgjorde också som ovan nämnts kriteriet för den här undersökta 

gruppen. 

     Däremot uppvisade barnen i ERP-experimentet inte alls någon N400-komponent för de 

övriga inkongruenta presentationerna av låtsasord, varken som detaljer eller silhuetter. 

Fenomenet i sig är visserligen inte särskilt svårt att förklara, eftersom det betraktas som en 

mer avancerad variant av formtendens när den används för att identifiera obekanta snarare än 

tidigare bekanta objekt (Gershkoff-Stowe & Smith, 2004), men barnen i ERP-experimentet 

uppvisade ingen N400-komponent på vare sig de inkongruenta silhuett- eller detaljbilderna 

för låtsasobjekten. Utifrån enbart detta kriterium tycktes det därför inte finnas någon tendens 

varken för detaljerna eller silhuetterna vad gällde låtsasorden. Möjligen kan den oväntade 

negativa komponenten för de kongruenta detaljpresentationerna tolkas som att barnen här 

trots allt uppfattar vad det är frågan om, det vill säga känner igen bilden, och reagerar på det 

sammanlagda nyhetsvärdet av ett relativt obekant objekt presenterat i ord- och bildform. Den 
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uppmätta reaktionen på de kongruenta presentationerna skulle kunna vara resultatet av en Nc-

komponent, och den uteblivna reaktionen på de inkongruenta presentationerna bero på att det 

under denna betingelse, när ett nytt och felaktigt ord introduceras, uppstår en överbelastning 

av ny information vilket gör att barnens uppmärksamhet falnar. I sådant fall skulle 

konsekvensen vara att barnen i ERP-experimentet fortfarande är mer benägna att vid 

inlärningen av nya objekt ta fasta på detaljer, men vid identifieringen av redan bekanta objekt, 

som de verkliga objekten i experimentet, i lika hög grad använda sig av den övergripande 

formen som specifika detaljer. Tidigare studier placerar också gränsen för den mest 

avancerade varianten av formtendens vid ungefär 150 producerade substantiv (Landau et. al, 

1988; Samuelson & Smith, 1999), alltså betydligt högre än gränsen på 50 ords produktiv 

vokabulär som användes i det här experimentet. Å andra sidan skulle man kunna tolka 

negativiteten på detaljbilderna som att dessa var svårare än bilderna på silhuetter, men då är 

det troligt att negativiteten också hade varit synlig på de inkongruenta detaljpresentationerna 

och inte bara de kongruenta. Att närmare undersöka detta förhållande är hur som helst en 

möjlig uppgift för framtida studier. 

     Vad gäller N400-komponten som sådan, kan det konstateras att den i ERP-experimentet 

observerades på de frontala kanalerna, och för de flesta betingelserna (silhuetterna 

undantagna), som allra tydligast fronto-centralt. Dessutom hade den för detaljbilderna på de 

verkliga objekten en negativ amplitudspets i ett något senare intervall, mellan 500-600 ms. 

Detta är i linje med tidigare studier (Friedrich & Frederici, 2004), som också observerade 

komponenten fronto-centralt och i ett senare intervall än vad som är fallet hos vuxna. Däremot 

sågs inte samma parietala tendenser som i nyss nämnda studie, möjligen på grund av att de 

posteriora kanalerna många gånger var kontaminerade av kontaktartefakter, vilket blev 

följden när barnen under tiden de satt i knäet ofta lutade sig bakåt mot föräldrarna. 

     Gällande ERP-experimentets andra hypotes förutsades att barnen inte bara skulle uppvisa 

en N400-komponent på de inkongruenta presentationerna av silhuettbilderna liksom av 

detaljbilderna, men att denna komponent dessutom skulle vara större för de förstnämnda i 

förhållande till de sistnämnda. För låtsasobjekten gick detta av ovan nämnda skäl inte att 

undersöka, men ej heller för de verkliga objekten visade sig hypotesen vara riktig. Detta är 

inte särskilt anmärkningsvärt, med tanke på att tendensen enbart har kunnat konstateras i en 

tidigare studie (Perreira & Smith, 2009), och då dessutom bara för barn med en produktiv 

vokabulär på över 150 objektord, alltså betydligt större än gränsen i här aktuella studie.  

     Det oväntade var emellertid att tendensen inte höll i sig i beteendetestet. Det visade sig 

nämligen här att barnen var signifikant bättre på att identifiera silhuettbilderna än 
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deltaljbilderna, vilket således är i strid med resultaten från ERP-experimentet. I tidigare 

studier (Gershkoff-Stowe & Smith, 2004) har barnen vid en produktiv vokabulär på över 50, 

alltså den ungefärliga gränsen för ordförrådsspurten (Fenson et.al, 1994; Reznick & 

Goldfield, 1992), varit i princip lika duktiga på att känna igen objekt med hjälp av detaljer 

respektive helhet, vilket också blev resultatet för 50-150-ordsgruppen hos Perreria och Smith 

(2009). I syfte att mot denna bakgrund undersöka huruvida silhuettendensen i beteendetestet 

var missvisande, som ett resultat dominerat av de allra största högproducenterna i gruppen 

(med en betydligt större produktiv vokabulär än gränsvärdet på 50 ord), konstruerades en ny 

lågproducentgrupp med barn som producerade maximalt 75 ord. Tendensen visade sig dock 

kvarstå, och blev dessutom ännu tydligare. Sambandet mellan storleken på produktiv 

vokabulär och andel rätt på silhuettbilderna visade sig också vara mycket starkt för denna 

grupp, och betydligt högre än för barnen som kunde säga fler än 75 ord, vilket dock möjligen 

beror på en takeffekt för andelen rätt på silhuetterna för de senare barnen. Resultaten indikerar 

hur som helst att gränsen för etableringen av denna så att säga potentierade version av 

formtendensen, där barnen inte bara är lika skickliga på att använda sig av form respektive 

detaljer vid objektidentifikation, utan de facto betydligt bättre, inträffar någonstans innan den 

produktiva vokabulären når 75 ord, åtminstone för tidigare bekanta ord. 

     Varför då dessa skillnader mellan resultaten från å ena sidan beteendetestet och ERP-

experimentet, och å andra sidan mellan resultaten från beteendetestet i den aktuella studien 

och resultaten från studien av Perreira och Smith (2009)? För det första fanns inga 

låtsasobjekt med i beteendetestet, medan de utgjorde hälften av objekten i ERP-experimentet. 

Med tanke på att formtendensen för nya objekt anses mer avancerad än för bekanta sådana 

(Gershkoff-Stowe & Smith, 2004), skulle en skillnad därför kunna förväntas mellan dessa 

båda kategorier. Då emellertid data analyserades separat för verkliga objekt respektive 

låtsasobjekt i ERP-experimentet, påverkar inte detta jämförelsen mellan beteendetestet och 

ERP-experimentet, varför förklaringen till diskrepansen måste sökas på annat håll. Den 

troligaste förklaringen inbegriper det faktum att barnen i beteendetestet innan de ombads 

identifiera detalj- respektive silhuettbilderna inte hade fått se bilderna i sin oförvanskade 

form, medan de under ERP-experimentet, innan detalj- och silhuettbetingelserna 

introducerades, hade fått se respektive bild i sin ursprungliga form hela fem gånger. 

     Vad blir konsekvenserna av denna skillnad för vad barnen faktiskt utför i respektive 

experiment? För det första innebär den tidigare – och upprepade – exponeringen för bilderna i 

oförvanskad form i ERP-experimentet, att barnen haft flertalet tillfällen att lägga märka till 

signifikativa detaljer för respektive bild, vilket torde underlätta identifiering av bilderna under 
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de senare detaljpresentationerna. Således är det klart tänkbart att en eventuell preferens för 

silhuettbilderna därigenom suddas ut, eftersom detaljbilderna som följd av denna tidigare 

exponering blir lättare än de annars skulle vara. Det skulle visserligen kunna hävdas att ett 

sådant resonemang förutsätter att barnen redan innan inlärningsfasen uppmärksammar detaljer 

i högre grad än silhuetter, eftersom de annars skulle vara lika behjälpta av att ha exponerats 

för den övergripande formen på de oförvanskade bilderna vid fem tillfällen, som de var av att 

lika många gånger ha fått chansen att lägga märke till detaljerna på samma bilder. Emellertid 

ter sig hypotesen att detaljerna skulle gynnas av upprepade exponeringar, i högre grad än 

helhetsformen, utifrån ovanstående resultat på intet sätt orimlig, utan borde vara värd att 

undersöka i kommande studier. 

     Vidare är ett tänkbart argument för hypotesen ovan att skillnaden mellan att tidigare ha 

exponerats för bilden eller inte, dessutom får följder för vad uppgiften innebär med avseende 

på generalitet kontra specificitet. När barnet redan tidigare har exponerats för en bild av ett 

visst objekt, blir uppgiften att senare identifiera objektet inte längre en fråga om att känna 

igen det objektet i allmänhet, det vill säga som en prototypisk representation av en viss typ av 

objekt (t.ex. bil, häst etc.), utan snarare om att urskilja just den specifika bilden av ett visst 

objekt. Med andra ord: uppgiften handlar inte längre om själva objektet utan om just den 

bilden av objektet, och fokus flyttas därmed från objektet som sådant till bilden av objektet 

som sådan. Detta innebär en skillnad jämfört med beteendetestet, där barnen inte tidigare hade 

fått se bilderna på de objekt som skulle identifieras i förvanskad form. En potentiell hypotes 

utifrån de erhållna resultaten blir då att barnen, när de får i uppgift att identifiera ett objekt i 

allmänhet, i högre grad använder sig av helhetsformen än av detaljerna, medan ett omvänt 

förhållande gör sig gällande när det handlar om att känna igen ett specifikt och på förhand 

känt exemplar av en viss objekttyp. Därmed skulle barnens objektinlärning kunna delas upp i 

åtminstone två steg: ett som rör inlärningen av de specifika instanserna av en viss objekttyp, 

där utmärkande detaljer blir mest relevant, samt ett med inriktning på generaliseringen av 

några få specifika, genom detaljerna inlärda exemplar av objektet till dess allmänna klass, där 

helhetsformen blir mer framträdande. ERP-experimentet skulle i ljuset av dessa tankegångar 

primärt antas undersöka det första steget, medan beteendetestet snarare ger prov på förmågor i 

högre grad influerade av det andra. Även dessa aspekter skulle vara av intresse och lämpa sig 

väl för framtida studier. 

     Däremot förklarar inte detta faktum olikheterna mellan resultaten från det här aktuella 

beteendetestet och resultaten från studien av Perreira och Smith (2009) – det vill säga varför 

redan barnen med en produktiv vokabulär understigande 75 ord var signifikant bättre på att 
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identifiera bilder utifrån övergripande form än utifrån detaljer på beteendetestet. En sådan  

tendens observerades hos Perreira och Smith (2009) bara för högproducenter som kunde säga  

150 objektord eller fler, det vill säga barn med minst dubbelt så stor produktiv vokabulär 

jämfört med föreliggande studie. Båda experimenten använde sig uteslutande av för barnen 

tidigare bekanta objekt. Perreira och Smith (2009) använde sig emellertid av tredimensionella 

objekt, medan objekten i det förhandenvarande beteendetestet var tvådimensionella. Möjligen 

skulle det vara svårare att identifiera förvanskade tredimensionella objekt än tvådimensionella 

med avseende på helhetsformen jämfört med detaljerna – med andra ord att den formmässiga 

förvanskningen av de tredimensionella objekten skulle få större genomslag än den 

detaljmässiga? En rimlig tanke skulle i sådant fall vara att form eventuellt i högre grad än 

detaljer påverkas av antalet befintliga dimensioner, eftersom detaljer – för de allra flesta 

föremål – i större utsträckning har en variation i höjd och bredd än i djup, medan den 

övergripande formen snarare breder ut sig över alla tre dimensioner. Kanske var det då bara 

de mest kognitivt utvecklade barnen, det vill säga de med störst vokabulär, som förmådde att 

perceptuellt fullt ut hantera dessa förändringar i form? Därför slog den större benägenheten att 

identifiera objekt utifrån helheten, under rådande förutsättningar, bara igenom hos dessa barn, 

även om tendensen som sådan i själva verket var latent närvarande också hos barn med 

mindre produktiv vokabulär. Hade förvanskningarna emellertid presenterats som 

tvådimensionella bilder, liksom i beteendetestet, hade möjligen resultaten blivit detsamma 

som där. Å andra sidan skulle det lika väl kunna hävdas att den tvådimensionella 

presentationsformen är den svårare, då denna innebär en transkribering av den naturligt 

förekommande tredimensionella formen till två dimensioner, vilket innebär ytterligare en 

aspekt för barnet att hantera. 

     En annan förklaring rör urvalet av objekt i respektive experiment. Det är fullt tänkbart att 

olika objekt, oavsett vilket enskilt exemplar av dessa som presenteras, har olika uppsättningar 

av utmärkande kännetecken med avseende på detaljer respektive helhetsform, så att de allra 

flesta individer – oavsett ålder, storlek på vokabulär, strategi för objektidentifiering och så 

vidare – är mer benägna att känna igen en viss objekttyp utifrån detaljer än form och tvärtom. 

Exempel på sådana skulle kunna vara å ena sidan boll, som är ett typiskt formobjekt, och å 

andra sidan zebra, som främst känns igen på vissa ytdetaljer. Då är det också möjligt att 

experimenten i de båda studierna har olika proportioner av objekt av den ena eller andra 

typen, vilket därigenom skulle påverka andelen rätta svar för respektive betingelse. Varför 

detta skulle få olika genomslag på barn med olika stora produktiv vokabulär är däremot 
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svårare att förklara, men möjligen har det att göra med uppsättningen tillgängliga 

identifieringsstrategier. 

     I den här aktuella studiens beteendetest uppstod dessutom ett ytterligare problem, eftersom 

inte samtliga förevisade objekt förekom i både silhuett- och detaljform, utan endast i endera 

presentationsformen i både experimentuppsättning A och B. I uppsättningarna för 20-

månadersbarnen rörde det sig om sex av arton objekt, varav tre bara förekom som silhuetter 

och tre som detaljkluster, medan det i 24-månadersuppsättningarna handlade om fyra av 

fjorton objekt, där två av de bara presenterades som kluster av detaljer och två som enbart 

svarta silhuetter. Om dessa objekt i högre var sådana som är mer utmärkande till sin 

helhetsform än sina detaljer, skulle resultatet eventuellt kunna påverkas, även om det inte är 

troligt att detta förklarar hela den uppvisade skillnaden.       

     Förutom ovanstående brist kan ett antal andra svagheter i studien identifieras. Det låga 

deltagarantalet gör det svårt att generalisera resultaten, och det skeva urvalet av deltagare 

försämrade möjligheterna att ställa de upptäckta tendenserna i relation till barn med lägre 

produktiv vokabulär. Detta torde dock vara ett svåröverstigligt problem för studier som inte 

erbjuder någon egentlig ersättning, utan främst appellerar till deltagarnas intresse som 

rekryteringsgrund, om det tenderar att dra till sig högproducerande individer. Vidare är 

överlag datainsamling av tillräcklig mängd ett problem med ERP-studier på barn, eftersom det 

krävs en stor mängd EEG-data för att kunna urskilja de relativt små komponenterna genom 

bakgrundsbruset. Problem är dock inte specifikt för den här aktuella studien, och alternativet, 

stora kunskapsluckor, är knappast att föredra.  

     Möjligen kan det också tyckas inkonsekvent att använda sig av en lågproducentgrupp – 

dessutom med ett annat gränsvärde än det ursprungligen uppsatta – i analysen av 

beteendetestet, när detta inte gjordes vid ERP-experimentet. Som redan nämnts är dock ERP-

analyser särskilt beroende av en stor datamängd, och vidare gjordes uppdelningen i flera 

grupper på beteendetestet med särskild anledning av de där oväntade resultaten, vilket också 

genererade nya intressanta fynd. Slutligen skulle det kunna hävdas att det större antal t-tester, 

som blev följden av uppdelningen av ERP-data i tidsfönster om 100 ms, resulterade i en ökad 

risk för slumpmässiga signifikanser. Emellertid skulle alternativet, att på grundval av en 

visuell inspektion endast välja ett visst avgränsat tidsfönster, kunna anklagas för att vara 

arbiträrt subjektivt. 

     Avslutningsvis stärker ovanstående studie uppfattningen om att barn som nått gränsen för 

ordförrådsspurten har en minst lika god förmåga att känna igen objekt via den övergripande 

formen som genom de distinkta detaljerna. Vidare tyder resultaten från studiens beteendedel 
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på att dessa barn till och med behärskar helhetsformen bättre än detaljerna, och att detta sker 

vid ett tidigare utvecklingsstadium än vad som tidigare konstaterats: någonstans under 75 ord 

i produktiv vokabulär snarare än vid 150 ord (Perreira & Smith, 2009). Dessutom öppnar 

studiens resultat upp för en mer nyanserad, tvådelad bild av barns objektigenkänning, där de 

enskilda detaljerna är särskilt viktiga vid registreringen av de först påträffade, enskilda 

exemplaren av ett objekt, men där generaliseringen från dessa enskildheter till objektets 

allmänna klass inbegriper i sin tur betydligt mer av helhetsformen. Sammantaget bör dessa 

fynd bli föremål för framtida fördjupande studier.   
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