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I know what’s on your mind  

- Mentalization ability in typically developed 6-7 year old children  

ABSTRACT 

Theory of mind, or mentalization ability, is the ability to understand how another individual 

thinks, acts and feels. It is important to develop a mentalization ability in order to interact 

with other people and the surrounding social environment in a pragmatic way. There are 

several abilities that might play an important role in the developmental process of Theory of 

mind. It is still uncertain to which degree these abilities effect the mentalization ability. The 

purpose with this study was to investigate the mentalization ability and its relationship with 

other cognitive abilities in children aged 6-7 years. In this study, ten different tests were used 

to analyze which abilities correlated with Theory of mind. The abilities that were tested were 

visual- and auditory working memory, short-term memory, non-verbal intelligence and 

language understanding. The participating test group consisted of 25 typically developed 

children aged 6:0-8:0 with Swedish as mother tongue. 

The results from the tests showed that the mentalization ability correlated with nonverbal 

intelligence, short-term memory and language understanding. It appears that a certain level of 

working memory is important, but that an exceptionally good working memory will not 

improve the mentalization ability further. The result showed that no single ability were more 

important than the others for the mentalization ability. 

 

Keywords: Theory of mind, working memory, short-term memory, language understanding, 

non-verbal intelligence



SAMMANFATTNING 

Mentaliseringsförmåga innebär förmågan att ta en annan persons perspektiv, att förstå hur 

någon annan tänker och känner. Det innebär även att förstå de egna tankarna och reaktionerna 

relaterat till andra personers tankar och känslor. Det är viktigt med en välfungerande 

mentaliseringsförmåga för att kunna samverka med andra individer och sin omgivning på ett 

pragmatiskt och ändamålsenligt sätt. Det finns flera olika förmågor som kan vara viktiga för 

mentaliseringsförmågan, i vilken grad de påverkar är dock fortfarande oklart. Syftet med detta 

arbete var att undersöka mentaliseringsförmågan och dess samvariation med andra kognitiva 

förmågor hos barn i åldrarna 6-7 år. I föreliggande studie användes tio test för att undersöka 

vilka kognitiva förmågor som samverkade med mentaliseringsförmågan. De förmågor som 

testades var visuellt och auditivt arbetsminne, korttidsminne, språkförståelse och ickeverbal 

intelligens. Testgruppen bestod av 25 typiskt utvecklade barn i åldrarna 6:0–8:0 år med 

svenska som modersmål.  

Resultatet av testerna visade att ickeverbal intelligens, korttidsminne och språkförståelse 

korrelerade med barnens mentaliseringsförmåga. Vad gällde arbetsminnet verkade det främst 

som att en arbetsminneskapacitet upp till en viss nivå gynnade mentaliseringsförmågan, 

kapacitet över denna nivå verkade inte ha någon betydelse för prestationen. Det upptäcktes 

ingen enskild faktor som var viktigare än de andra för mentaliseringsförmågan, utan att 

samverkan av dessa förmågor är viktig. 

 

Nyckelord: Mentaliseringsförmåga, arbetsminne, korttidsminne, språkförståelse, ickeverbal 

intelligens.
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FÖRORD 

Det har varit en intressant studie att genomföra och vi har lärt oss mycket på vägen. Vissa 

personer har varit väldigt viktiga för att vi skulle kunna genomföra studien och därför vill vi 

gärna tacka dem.  

Ett stort tack till:  

 Barnen som varit med i studien. 

 Föräldrarna som låtit sina barn delta i studien. 

 Skolan som ställt upp med lokaler och tagit sig tid. 

 Vår handledare Anett Sundqvist för snabba svar på mail och en engagerad och 

uppmuntrande handledning. 

 Örjan Dahlström som tålmodigt hjälpt oss med statistiska besvär.  
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INLEDNING 

Mentaliseringsförmåga innebär att förstå hur andra människor tänker, känner och vad de har 

för intentioner i relation till sina egna tankar och känslor (Siegal och Varely, 2002). Detta är 

en förmåga som har intresserat forskare under en längre tid. Vad som påverkar 

mentaliseringsförmågans uppkomst och utveckling är dock fortfarande omdiskuterat 

(Sundqvist, 2010).  

Olika delar av mentaliseringsförmågan utvecklas i fyra till fem års åldern respektive sex- till 

sju års åldern (Perner och Wimmer, 1985; Wellman, Cross och Watson, 2001). Under dessa år 

kan mentaliseringsförmågan skilja sig mycket från barn till barn. Det är därför intressant att 

undersöka hur mentaliseringsförmågan ser ut hos sex-, sjuåringar. 

Med hjälp av ett antal tester studerades hur minne, språkförståelse och ickeverbal intelligens 

korrelerar med mentaliseringsförmågan. Detta eftersom tidigare forskning visat att dessa 

faktorer kan ha stor betydelse vid utvecklingen av mentaliseringsförmågan samt att de är 

konkret mätbara (Siegal och Varely, 2002; Dahlgren, Dahlgren-Sandberg och Larsson, 2010; 

Sundqvist och Rönnberg, 2010). Forskningen har dock varit tvetydig och pekat på att 

mentaliseringsförmågan både hör- och inte hör ihop med dessa faktorer, vilket varit ett av 

skälen till att vi velat göra en ny studie på detta. Alla förmågor har inte heller testats på en och 

samma gång, eller med olika typer av mentaliseringstest som görs i denna studie. Många av 

de studier vi läst är utförda på barn som inte är typiskt utvecklade. Vi tyckte därför att det var 

intressant att se vilka korrelationer det kan finnas i en population med typiskt utvecklade barn.  

Vi anser att mentaliseringsförmågan är en viktig och intressant logopedisk fråga eftersom det 

är med hjälp av denna förmåga som vi får förståelse för vår omvärld och lär oss kommunicera 

med andra människor på ett pragmatiskt sätt (Siegal och Varely, 2002). Bristande 

mentaliseringsförmåga gör det svårare att kommunicera och interagera men även att föreställa 

sig saker (Happé, 1994). Detta kan i sin tur orsaka feltolkningar och frustration (Meltzoff, 

1995).  

Vår studie kan ge en ökad förståelse för och kunskap om vilka förmågor som hör ihop med 

och påverkar mentaliseringsförmågan, vilket bidrar till att få förståelse för hur bristande 

mentaliseringsförmåga ska kunna stärkas.  
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BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras rådande teorier om mentaliseringsförmåga samt faktorer som tros 

ligga till grund för eller påverka denna förmåga.  

Mentaliseringsförmåga 

Mentaliseringsförmåga eller Theory of mind (ToM) innebär förmågan att förstå hur andra 

människor tänker, känner och vad de har för intentioner i relation till sina egna tankar och 

känslor (Siegal och Varely, 2002). Detta är en komplex social förmåga som vi behöver för att 

kunna skapa relationer med andra människor (Sundqvist och Rönnberg, 2010). Det är denna 

förmåga som möjliggör humor och får oss att förstå de sociala spel som pågår runt oss (Siegal 

och Varely, 2002). 

Mentaliseringsförmågan utvecklas gradvis hos barn. Meltzoff (1995) visade att barn som är 

18 månader kan förutse vad den vuxne tänkt göra, även om handlingen inte utförs, vilket visar 

på att det tidigt i utvecklingen finns en mentaliseringsförmåga. Vid fyra till fem års ålder är 

vanligtvis den första gradens mentaliseringsförmåga utvecklad (Wellman et al., 2001). Denna 

förmåga innebär att barnet skapar sig en större förståelse för hur andra människor tänker. 

Barnet börjar förstå att en persons handling inte beror på hur verkligheten egentligen ser ut, 

utan på vilken uppfattning personen har om verkligheten. Barnet får en förståelse för att en 

person kan tro att något inte är sant även om barnet vet att det är sant, detta kallas också “falsk 

tro”. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av mentaliseringsförmågan (Wellman et al., 2001). 

Den första gradens mentaliseringsförmåga ligger till grund för utvecklingen av den andra 

gradens mentaliseringsförmåga, vilken typiskt utvecklas i sex till sju års åldern. Denna 

förmåga innebär att barnet får en förståelse för vad personer tänker om andra personers tankar 

(Baron-Cohen, O'Riordan, Stone, Jones och Plaisted, 1999; Perner och Wimmer, 1985). 

Exempel: ”Mikael tror att Sofie tror, att han är arg på henne” (Murius et al., 1999, s. 68).  

Mentaliseringsförmågan är något som fortsätter att utvecklas genom livet. När första och 

andra gradens mentaliseringsförmåga är etablerat utvecklas förmågan i form av förståelse för 

ironi, sarkasm, vita lögner, "faux pas" (sociala blunders) och tvetydiga händelser. Dessa 

förmågor utvecklas mellan åtta och elva års ålder (Happé, 1994; Baron-Cohen et al., 1999). 

De flesta är överrens om det som beskrivits ovan: vad mentaliseringsförmåga är och hur den 

utvecklas. Däremot är det oklart hur mentaliseringsförmågan uppkommer (Sundqvist, 2010). 

Två av de största teorierna är modularity theory och theory theory. Teoretikerna bakom 
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modularity theory menar att människan föds med ouppackade moduler som är specialiserade 

på olika saker, exempelvis språk och mentaliseringsförmåga. Modulerna behöver ytterst lite 

erfarenhet för att aktiveras. När mentaliseringsmodulen är fullt utvecklad har personen 

uppnått en vuxen mentaliseringsförmåga (Miller, 2001). De som står bakom theory theory 

menar att mentaliseringsförmågan istället uppkommer genom att barnet skapar egna teorier 

om omvärlden genom sina erfarenheter. Detta är teorier som barnet förkastar och omformar 

allt efter vad den upplever (Gopnik och Meltzoff, 1997). Denna teori anser alltså till skillnad 

från modularity theory att miljön är en viktig bidragande faktor för att 

mentaliseringsförmågan ska utvecklas.  

Mentaliseringsförmågans samvariation med minne, språkförståelse 

och ickeverbal intelligens 

Något som också är omdiskuterat är vilka förmågor som samvarierar med 

mentaliseringsförmågan. De huvudfaktorer som tidigare studier visat påverka 

mentaliseringsförmågan är arbetsminne, språkförståelse och ickeverbal intelligens. Vad de 

innebär och vad tidigare forskning visat, presenteras nedan.  

Minne 

Vårt minne innehåller de förmågor och den kunskap vi tillägnat oss i livet. Ett minne måste 

knytas an till något och bearbetas för att vi skall lagra det. Ny information som sammanfogas 

med redan befintlig kunskap eller en starkt emotionell upplevelse har vi lättare för att minnas 

(Eriksson, 2001). 

Den minnestyp som visat sig spela en viktig roll för utvecklingen av mentaliseringförmåga är 

arbetsminne (Slade och Ruffman, 2005). Arbetsminnet är den del av minnet som låter oss 

behålla information tillräckligt länge för att vi ska kunna bearbeta den (Eriksson, 2001).  

Baddeley (2007) ser arbetsminnet som en enhet bestående av flera samverkande delar. En del 

av minnet är korttidsminnet, som behåller information under ett par sekunder. Detta betraktas 

inte som en ensam enhet utan korttidsminnet ses som en del av arbetsminnet. Baddeley 

presenterar i boken “Working memory, thought, and action” (2007) en syn på arbetsminnet 

som en fyrdelad enhet bestående av den episodiska bufferten, den centrala exekutiven och 

dess två underordnade system: den “fonologiska loopen” och det “visuospatiala 

klotterblocket”. Den fonologiska loopen håller kvar och bearbetar auditiva intryck, dock 
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under en mycket begränsad tid. Den fonologiska loopen utgör den auditiva delen av 

arbetsminnet. Det visuospatiala klotterblocket har en liknande funktion men för visuellt och 

spatialt stimuli. Således utgör det visuospatiala klotterblocket den visuella delen av 

arbetsminnet. Den centrala exekutiven hanterar vår uppmärksamhet bland annat genom att 

rikta uppmärksamhet mot något, byta och förändra fokus och dela uppmärksamheten. Den 

centrala exekutiven är också en kanal mot långtidsminnet. Den episodiska bufferten integrerar 

och samordnar information från det visuospatiala klotterblocket, den centrala exekutiven och 

den fonologiska loopen och skapar även en länk mellan dessa tre delar och långtidsminnet. 

Detta möjliggör att information från långtidsminnet kan plockas fram och bearbetas av 

arbetsminnet (Baddeley, 2007). 

Forskning har visat att arbetsminne ensamt och ibland arbetsminne kombinerat med exekutiva 

funktioner, som inhibitionskontroll, kan vara centralt för utvecklandet av 

mentaliseringsförmågan (Calderon, et al, 2010; Pellicano, 2010; Sundqvist & Rönnberg, 

2010). En förklaring till varför minne är viktigt för att kunna tillägna sig 

mentaliseringsförmågan är följande: När barnet behöver använda mentaliseringsförmågan 

måste barnet föra fram en representation av en bild som barnet kommer ihåg, samtidigt som 

nya representationer skapas genom nya intryck (Dahlgren, Dahlgren-Sandberg, & Hjelmquist, 

2003). 

Slade och Ruffman (2005) har visat att barn behöver ha en viss nivå av arbetsminne för att 

kunna lösa mentaliseringsuppgifter men det är däremot inte säkert att barnet får en bättre 

mentaliseringsförmåga om arbetsminnet blir ännu bättre än den nivå som behövs. Det har 

också påvisats att arbetsminnet även spelar en roll i utvecklingen av den “falska tron” (Slade 

och Ruffman, 2005). Emellertid visar inte alla studier att arbetsminne korrelerar med 

mentaliseringsförmåga. I en studie om barn med komplexa kommunikationsbehov gjord av 

Falkman, Dahlgren-Sandberg och Hjelmqvist (2005) verkar arbetsminnet inte spelat någon 

roll för barnens svårigheter med mentaliseringsförmågan. Barnen i studien svarade rätt på alla 

kontrollfrågor för arbetsminnet och befann sig då på samma nivå som kontrollgruppen med 

typiskt utvecklade barn. 

Språkförståelse 

Språkförståelse består av flera delförmågor: fonologi, grammatik, lexikon, semantik och 

pragmatik. Den fonologiska aspekten innebär dels förmågan att kunna tillägna sig språkljud 

och ljudbilder men även kunskapen att bryta ned dessa språkljud i mindre enheter och se till 
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de enskilda komponenterna som bygger upp språkljuden (Hoover, Sterling och Storkel, 2010; 

Ahlsén och Nettelbladt, 2008). Grammatikdelen är uppdelad i två delar: morfologi och syntax. 

Syntaxen är reglerna som behövs för att skapa en mening i språket och talar om vilken 

funktion ett ord har i satsen. Morfologi innebär bland annat hur orden i en mening kan böjas. 

Lexikon innebär ordförrådet och hur orden kan kombineras (Hoover et al., 2010; Ahlsén och 

Nettelbladt, 2008). När semantik nämns är det betydelsen av morfem, ord, fraser och satser 

som åsyftas (Ahlsén och Nettelbladt, 2008). Pragmatik förklaras ofta som språkanvändning 

och refererar till hur språket används i kontexten. Pragmatik innebär förmågan att förstå hur 

en mening eller ett yttrande ska användas utifrån det sammanhang eller den omgivning som 

personen befinner sig i. Pragmatiken är den sociala interaktionen i språket (Ahlsén & 

Nettelbladt, 2008). Pragmatik är en del av språket som i sig själv påminner om 

mentaliseringsförmåga. Mentaliseringsförmågan blir ett sätt att förstå pragmatiken. Om en 

person inte har förståelse för vad en annan person tänker om vad som händer i omgivningen 

eller om vad andra personer gör, kommer det att leda till en pragmatisk svårighet. 

Mentaliseringsförmågan behövs för att kunna förstå vad som händer i interaktionen 

(Sundqvist, 2010). 

Det finns andra starka samband mellan språk och mentaliseringsförmåga (Sundqvist och 

Rönnberg, 2010). Till exempel krävs det språkförståelse för att barnet ska kunna resonera 

kring olika typer av mentaliseringsuppgifter och syntaxen i språket gör det möjligt att kunna 

tänka och resonera om lösningar till dessa uppgifter (Sundqvist, 2010; Siegal & Varely, 

2002).  

Trots att det verkar finnas ett samband mellan språk och mentaliseringsförmåga är det ännu 

oklart exakt hur dessa hänger samman. Att barnet tidigt tillägnar sig eller exponeras för språk, 

förefaller vara det viktiga för att kunna utveckla mentaliseringsförmågan (Sundqvist & 

Rönnberg, 2010). Siegal och Varely (2002) föreslår att mentaliseringsförmåga kan höra ihop 

med språk på ett sådant sätt att språket hjälper till att bygga upp förmågan tidigt i livet, att 

språket är en viktig del i att förmågan utvecklas. Detta styrker även tester som gjorts med 

personer som fötts döva till hörande föräldrar och därför endast har tillgång till ett bristfälligt 

teckenspråk. Testerna visar att dessa personer får stora svårigheter att utföra 

mentaliseringsuppgifter (Siegal & Peterson, 2008). 

Slade och Ruffman (2005) har visat att den generella språkförmågan underlättar utvecklandet 

av mentaliseringsförmågan. Detta styrker också Siegal och Varely (2002) som kom fram till 
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att språk är en av flera förmågor som behövs för att klara den typen av uppgifter. Sundqvist 

och Rönnberg (2010) fann dock ingen korrelation mellan språkförståelse och 

mentaliseringsförmåga i sin studie. 

Ett annat sätt att se om språk och mentaliseringsförmåga hör ihop är att titta på vilka delar i 

hjärnan som är aktiva vid användandet av respektive förmåga. Olika studier har visat att 

imitation, emotionell kognition och emotionell igenkänning, som alla är tidiga delar av 

mentaliseringsförmågan, har sin kärna i samma område av hjärnan som även är viktig för 

språkproduktionen (Fazio et al., 2009; Norris, Chen, Zhu, Small och Cacioppo, 2004; 

Shamay-Tsoory, Aharon-Peretz & Perry, 2008). Det är även ett viktigt område för att förstå 

hur människor agerar och vilken innebörd en mening har (Fazio et al., 2009). 

Förutom att förstå språk är det också viktigt att ha en social interaktion för att utveckla 

mentaliseringsförmågan. Barn som har problem med språket eller generella kognitiva 

svårigheter blir ofta missförstådda av jämnåriga och kan då bli nekade den sociala interaktion 

de behöver för att utveckla en mentaliseringsförmåga (Sundqvist & Rönnberg, 2010). 

Ickeverbal intelligens 

Begreppet ickeverbal intelligens är baserat på Cattell-Horn-Carrolls teori om flytande 

intelligens (Floyd., McGrew., Barry., Rafael & Rogers, 2009). Ickeverbal intelligens innebär 

att kunna föra ett brett resonemang om saker och förmågan att kunna lösa nya problem som 

inte är kopplat till vad personen lärt sig eller haft för kulturell påverkan (Albanese, De Stasio, 

Di Chiacchio, Fiorilli, & Pons, 2010). Det som ickeverbal intelligens främst testar är 

problemlösningsförmåga och abstrakt tänkande. Dessa är bra indikatorer för intelligens 

(Brown, 2003). Problemlösningsförmågan kan innehålla uppgifter som är semantiskt 

baserade, symboliska eller abstrakta (Albanese et al., 2010)  

Olika personer har olika typer av strategier för att lösa ickeverbala problem. Två strategier för 

problemlösningsförmåga av flersvarsalternativ är konstruktiv matchning och 

uteslutningsmetoden (Mitchum & Kelley, 2010). Med konstruktiv matchning avses att 

personen spenderar mer tid för att undersöka problemet, innan den tittar på alternativen. En 

person som använder uteslutningsmetoden karakteriseras däremot av ett ”trial and error”-

beteende, personen försöker tills det fungerar. Ofta tenderar högpresterande personer att välja 

den konstruktiva matchningen istället för uteslutningsmetoden (Mitchum & Kelley, 2010).   
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Sundqvist och Rönnberg (2010) visade att en bättre prestation på uppgifter som testar 

ickeverbal intelligens starkt korrelerar med bättre förmåga att lösa mentaliseringsuppgifter. 

När Rajkumar, Yovan, Raveendran och Russell (2008) tittade på relationen mellan intelligens 

och mentaliseringsförmåga fann de dock ingen korrelation. Vid undersökning av 

hjärnaktivitet har det visat sig att samma område som varit särskilt avgörande för förståelsen 

av kognitiv empati, som är en del i mentaliseringsförmågan, också är ett aktivt område vid 

användandet av ickeverbal intelligens (Shamay-Tsoory et al., 2008; Gilbert, Bird, Brindley, 

Frith & Burgess, 2008). 

Samverkande kognitiva förmågor 

Slade och Ruffman (2005) är några av de som konstaterat att flera förmågor korrelerar med 

mentaliseringsförmågan, att det inte enbart är en förmåga som är avgörande för mentalisering. 

En möjlighet är att en kombination av olika kognitiva förmågor krävs för att 

mentaliseringsförmågan ska fortsätta utvecklas. En teori om hur dessa kan samvariera finnes 

genom att titta på generella kognitiva svårigheter. Dessa svårigheter leder också till 

svårigheter med arbetsminnet och förmågan att bearbeta det talade språket. Språkförståelsen 

blir då lidande men även förmågan att förstå sociala situationer, mentaliseringsförmågan. 

Utifrån detta skulle den kognitiva svårigheten påverka både arbetsminnet, språket och 

mentaliseringsförmågan (Sundqvist & Rönnberg, 2010). 

Siegal och Varely (2002) diskuterar i sin artikel om mentaliseringsförmågan är beroende av 

ett kärnsystem eller av flera olika system som samarbetar. De kommer fram till att språk, 

exekutiva funktioner och vissa visuospatiala mekanismer, är samarbetande systemen som 

mentaliseringsförmågan är beroende av. De exekutiva funktionerna är viktiga för att bibehålla 

prestationen av mentaliseringsförmågan. De hittade även ett kärnsystem som ligger i 

nätverket runt amygdala. Teorin om att det skulle vara en kombination av olika system som 

påverkar mentaliseringsförmågan stärks av Dahlgren et al. (2010), som undersökte varför barn 

med komplexa kommunikationsbehov presterar sämre på mentaliseringsuppgifter än barn i 

samma ålder. Studien kom fram till att både arbetsminne, språkförståelse och ickeverbal 

intelligens korrelerade med mentaliseringsförmågan. En annan studie har visat på att det är 

språkförmåga tillsammans med intellektuell nivå som bäst predicerar mentaliseringsförmågan 

(Dahlgren et al., 2003). 

Det finns fortfarande många frågetecken kring vilka förmågor som påverkar utvecklandet av 

mentaliseringsförmågan. De flesta studier är baserade på icke typiskt utvecklade barn, varför 
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det är intressant att undersöka vilka förmågor mentaliseringsförmågan korrelerar med hos 

typiskt utvecklade barn.  

SYFTE 

Vårt huvudsyfte är att undersöka mentaliseringsförmågan hos typiskt utvecklade barn i 6-7 års 

åldern. Mentaliseringsförmågans samvariation med kognitiva förmågor såsom visuellt och 

auditivt arbetsminne, korttidsminne, språkförståelse och ickeverbal intelligens kommer även 

att undersökas. Vårt andra syfte är att undersöka eventuella skillnader i testresultaten 

beträffande ålder eller kön.  

METOD 

Försökspersoner 

Informationsbrev med samtyckesblankett (bilaga 1) delades ut till målsmän för två 

förskoleklasser och två förstaklasser. Det gick ungefär 25 barn i varje klass och i två av 

klasserna hade ungefär hälften av barnen annat modersmål än svenska och kunde således inte 

inkluderas i studien. Informationsbreven delades ut och samlades in av klasslärarna, vilka som 

avböjt deltagande i studien är därför okänt för författarna. Inklusionskriterierna var att barnen 

skulle vara sex till sju år, ha svenska som modersmål och vara typiskt utvecklade. 37 

samtycken samlades in varav 25 av dessa valdes ut av testledarna. 

25 barn deltog i studien varav 10 pojkar och 15 flickor. Ungefär hälften av barnen gick i 

förskoleklass (n=13) och andra halvan i första klass (n=12) i samma skola i ett 

medelklassområde. Barnen var vid testtillfället mellan 6:0 och 8:0 år, medelåldern var 6:11. 

Genomsnittlig mentalålder motsvarade 7:3 år. Barn som av målsmän bedömts ha annat 

modersmål än svenska eller inte var typiskt utvecklade inkluderades inte i studien. 

Pilotstudie 

För att få ökad kännedom om testen och testsituationen gjordes en pilotstudie med ett barn 

som fyllt sex år. Efter pilottestningen beslöts att testningen i möjligaste mån skulle ske tidigt 

på dagen eftersom barnet blev trött under testningen. Vi såg också att det var viktigt att 

uppmärksamma när barnet började bli trött och göra en kort paus för de barn som var i behov 

av det. 
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Etiska överväganden 

Barnen valdes ut utifrån inklusionskriterierna samt för att få en jämn köns- och 

åldersfördelning. Målsman avgjorde om barnet hade svenska som modersmål eller ej. 

Testresultaten samt samtyckesblanketterna från deltagarna i studien hanterades konfidentiellt 

och förvarades säkert mellan testtillfällena.   

Undersökningsprocedur 

Barnen testades enskilt på skolan i ett avskilt rum. Barnen i förskoleklass testades innan lunch 

och barnen i första klass efter lunch när de var på fritidshemmet, detta för att inte störa 

skolgången. Alla test var i pappersform och testningen tog cirka en timme att genomföra. 

Undersökningsmaterial 

Tio olika test genomfördes för att testa barnens mentaliseringsförmåga, arbets- och 

korttidsminne, språkförståelse och ickeverbal intelligens. Eftersom nya test eller nya versioner 

av test som inte var normerade använts i denna studie, användes olika versioner av Sara & 

Nalle, Sifferrepetition fram och bak, Ordrepetition enkel och komplex, Social-Emotional 

Theory of Mind test (SET), Snabbt performancetest på intelligens (SPIQ) och Token. 

Versionerna slumpades genom en slumpgenerator för de olika testpersonerna för att undvika 

materialeffekter. Testordningen finns i (bilaga 2). 

Mentaliseringsförmåga  

Mentaliseringsförmågan testades med tre undersökningsmetoder: Sara & Nalle del 1 och del 2 

samt Social-Emotional test of Theory of mind. 

 Sara & Nalle. Sara & Nalle är en försvenskning av det engelska testmaterialet 

”Sally-Anne”, där andra namn samt det faktum att Nalle är en nalle utgör den enda skillnaden 

(Baron-Cohen Leslie & Frith, 1985; Sundqvist & Rönnberg, 2010). Sara och Nalle är två 

dockor, vilka testledaren kontrollerar. Sara & Nalle testade första och andra gradens 

mentaliseringsförmåga. Testet bestod av två delar. I den första delen lekte Sara och Nalle 

tillsammans. Sara gömde en nyckel under en låda, vilket Nalle såg. Nalle gick sedan ut ur 

rummet varpå Sara flyttade nyckeln och lade den under ett lock istället. Nalle kom sedan 

tillbaka in i rummet. Testledaren frågade ”var tror Nalle att nyckeln är?” samt ställde frågor 

angående var nyckeln var först och var nyckeln är nu. Den första frågan var för att undersöka 
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barnets mentaliseringsförmåga och de andra två är för att försäkra sig om att barnet mindes 

rätt (Sundqvist & Rönnberg, 2010). 

I den andra delen av testet lekte Sara och Nalle igen. Sara gömde åter nyckeln. Nalle lämnade 

rummet varpå Sara åter flyttade nyckeln men denna gång tjuvkikade Nalle och såg Sara flytta 

nyckeln. Barnet frågades var Sara tror att Nalle kommer leta efter nyckeln (andra gradens 

mentaliseringsförmåga), var Nalle kommer leta efter nyckeln (första gradens 

mentaliseringsförmåga) men även var nyckeln är just nu och var den var först. I fallet Sara & 

Nalle testas falsk tro genom att se om barnet kan förstå att Sara och Nalle har olika vetskap 

om var nyckeln finns (Sundqvist & Rönnberg, 2010). Testet innehöll sju stycken frågor, där 

varje korrekt besvarad fråga gav ett poäng. Maxpoängen uppgick till sju poäng. 

Social-Emotional Theory of Mind (SET). SET bestod av sex korta berättelser 

vilka skulle kunna inträffa i ett barns vardagsliv. De sex berättelserna var uppdelade i tre delar 

där två fokuserar på första och andra gradens mentaliseringsförmåga, två på ironi och två på 

”faux pas” (sociala blunders) (Sundqvist & Rönnberg, 2010). 

Exempel på en berättelse ur SET:  

Peter är på stan. Han ser sin klasskompis. Klasskompisen ser glad ut och ropar ”hej”. 

Peter ropar ”hej” tillbaka. 

(Bokstavlig) Var är Peter? 

(Inferens) Ser hans kompis honom? 

(ToM2) Tror Peter att klasskompisen är glad att se honom? 

(ToM1) Hur känner sig Peter då? 

Peter upptäcker att klasskompisen inte ropat ”hej” till honom, utan till någon som gick 

bakom honom. 

(Faux pas) Hur känner sig Peter då? 

(Faux pas-logisk) Visste han att klasskompisen inte ropade ”hej” till honom? 

(Sundqvist & Rönnberg, 2010 s. 96, Appendix) 

Berättelserna var enkla och barnen fick visuellt stöd i form av bilder. Testledaren läste upp 

berättelsen och ställde därefter frågor om berättelsens innehåll och hur personerna i 

berättelsen upplevde det som inträffat. Barnet besvarade frågorna antingen verbalt eller 

genom att peka på bilderna. För att besvara frågor kring känslor hos personerna i berättelsen 

fick barnet peka på ett papper med smiley-figurer. Figurerna representerade känslorna: glad, 

ledsen, arg, varken glad eller ledsen, rädd, pinsam och ironisk (Sundqvist & Rönnberg, 2010). 

Innan varje testtillfälle påbörjades, försäkrade sig testledaren om att barnet förstod respektive 

smiley. SET innehöll 30 stycken frågor. Maxpoängen för SET uppgick till 40 poäng där 

innehållsfrågor utgjorde 10 poäng av dessa. 
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Visuellt minne 

 CLOWN testet. Detta test undersöker barnets visuospatiala arbetsminne och är en 

omarbetning av Birberg-Thornberg, Karlsson, Gustavsson och Duchén (2008) efter Kemps et 

al. (2000), Mr Peanut task. Under testsituationen fick barnet se en bild på en clown. 

Testledaren fäste en eller flera magneter på någon av clownens tolv kroppsdelar. Barnet fick 

en sekund per magnet på sig att memorera var magneten/magneterna satt och skulle sedan 

placera tillbaka magneten/magneterna på rätt kroppsdel. Om barnet klarade en nivå på minst 

ett av tre försök försvårades testet genom att en magnet i taget lades till. Testet hade sju 

nivåer, där en magnet tillkom för varje avklarad nivå och varje nivå testades tre gånger. 

Barnet fick en tredjedels poäng per försök med en maxpoäng på sju. 

Auditivt minne 

Sifferrepetition framåt. Sifferrepetition ingår i Wechsler Intelligence Scale for 

Children (WISC, version III) (Kaufman, 1994). I föreliggande studie har likvärdiga versioner 

av sifferrepetition använts. Sifferrepetition framåt testade barnets korttidsminne (Kaufman, 

1994). Testet gick ut på att testledaren läste upp siffror, varpå barnet försökte minnas dessa 

och återge dem i korrekt ordning. Sifferrepetition framåt bestod av 12 olika siffernivåer, där 

barnet skulle minnas och återge en siffra på första nivån, därefter två siffror på andra nivån, 

tre siffror på tredje nivån och så vidare. Varje nivå testades tre gånger. En korrekt 

ihågkommen och återgiven sifferkombination gav ett poäng. Maxpoängen uppgick till 36 

poäng. 

Sifferrepetition bakåt. Syftet med Sifferrepetition bakåt var att testa arbetsminnet 

(Kaufman, 1994). Testledaren läste upp siffror, varpå barnet försökte minnas dessa och 

återgav siffrorna i omvänd ordning, baklänges, med början av den sista upplästa siffran och 

sluta med den siffra som först lästes upp. Sifferrepetition bakåt bestod, precis som 

Sifferrepetition framåt, av 12 olika siffernivåer. Varje nivå bestod av tre olika 

sifferkombinationer. En korrekt ihågkommen och återgiven sifferkombination gav ett poäng. 

Maxpoängen uppgick till 36 poäng.   

Ordrepetition enkel. Ordrepetition enkel testade barnets korttidsminne (Daneman & 

Carpenter, 1980). En svensk version användes i föreliggande studie. Testledaren läste upp en 

mening för barnet, varpå barnet försökte minnas det sista ordet i meningen. Om barnet kom 
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ihåg rätt ord fortlöpte testet och allt flera meningar presenteras. Det fanns två undernivåer på 

varje nivå. Om barnet återgav de korrekta sista orden, fick det en poäng per korrekt återgiven 

undernivå. Testets maxpoäng uppgick till 14 poäng. 

Ordrepetition komplex. Ordrepetition komplex testade barnets auditiva arbetsminne 

(Daneman & Carpenter, 1980).  Testledaren läste upp en mening för barnet, varpå barnet 

försökte minnas det sista ordet i meningen. I denna version tog barnet även först ställning till 

om meningen var korrekt eller absurd. Exempelmening: Morötter kan dansa. Barnet fick ett 

poäng per undernivå om det kom ihåg de sista orden korrekt. Däremot gjordes inget avdrag 

om barnet svarade fel på om meningen är rätt eller fel. Maxpoängen var 14. 

Ickeverbal intelligens 

Blockmönster. Blockmönstertestet är en del ur WISC-III. Blockmönsterdelen testade 

den perceptuella, ickeverbala förmågan, hos barnen (Kaufman, 1994). I Blockmönstertestet 

använde barnet klossar för att bygga olika komplexa mönster. Mönstren fanns antingen som 

verklig modell eller avbildade på papper där ett mönster visades åt gången. Detta gjorde att 

arbetsminnet inte belastas och därför inte hade någon inverkan på testet. Barnet skulle bygga 

en exakt kopia av det presenterade mönstret inom utsatt tid. Först användes två stycken 

klossar men i takt med att barnet klarade av att bygga mönstren användes allt fler klossar, upp 

till ett maximum av nio klossar. Om barnet klarade av att bilda rätt mönster av klossarna, fick 

det fler poäng om uppgiften löstes snabbare eller var på en mer avancerad nivå. Efter två 

nollpoängssvar avslutades testet. Maxpoängen på WISC-III:s blockmönsterdel var 69 poäng. 

Språkförståelse 

Språkförståelse undersöktes impressivt på ord och meningsnivå. 

Snabbt performancetest på intelligens (SPIQ). SPIQ är ett kognitions- och 

språkförståelsetest på ordnivå. Testet är avsett för att testa igenkänning av perceptuella 

aspekter om de ord som används i språket (Rydberg & Höghielm, 1974). Barnet fick se fyra 

olika bilder, innehållande olika föremål i olika miljöer. Testledaren läste upp olika ord med 

stigande svårighetsgrad varpå barnet valde den bild som den trodde att det upplästa ordet 

passade till. På vissa av bilderna syntes inte det ord som efterfrågades, utan barnet fick 

försöka relatera ordet till den bild de tyckte stämde bäst överrens. Enligt Rydberg och 

Höghielm (1974) skulle barnet också motivera vilken bild den valt för att få rätt och testet 
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sätter då även prov på resonemangsförmåga samt induktivt tänkande. Däremot valde vi att 

frångå testet på denna aspekt och undersökte bara det passiva ordförrådet. Testet var ämnat att 

användas från 1,5 år till vuxen ålder (Rydberg & Höghielm, 1974). SPIQ innehöll 60 stycken 

olika ord, där barnet fick ett poäng per rätt svar. Maxpoängen uppgick till 60 poäng. 

Token. Token testade barnets språkförståelse på meningsnivå och arbetsminne. Den 

version av Token som användes är en kortversion skapad av De Renzi och Faglioni (1978). 

Barnet visades stora och små cirklar och kvadrater i färgerna gul, grön, svart, vit och röd. 

Testledaren ställde uppmaningar till barnet varpå barnet antingen pekade på eller 

manipulerade den efterfrågade cirkeln eller kvadraten. Exempel: “Lägg den gröna fyrkanten 

bakom den vita cirkeln” (Hula, 2006). Barnet fick en poäng per korrekt utförd uppmaning. 

Denna version av Token test innehöll 33 stycken uppmaningar. Maxpoängen uppgick till 33 

poäng. 

Analysmetod 

Analysmetoden bestod av statistiska beräkningar, vilka utfördes med statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS) version 19.0. Korrelationen mellan testen 

beräknades med Pearsons korrelationskoefficient. I testmaterialet, Sara & Nalle, uppstod 

takeffekter, inga korrelationer kunde därför observeras vilket gjorde att testet analyserades 

kvalitativt.  

T-test har använts för att undersöka skillnader i prestation mellan kön och ålder. T-test 

användes också för att se om resultaten från de två olika testledarna skilde sig åt signifikant, 

där också effektstorleken (r) räknades ut.  

RESULTAT 

Nedan presenteras de resultat som framkommit från de statistiska analyserna av testerna. I 

tabell 1 presenteras medelvärden och standardavvikelser på testen. I tabell 2 visas delar av de 

korrelationer mellan testen som gjorts genom att använda Pearsons korrelation. Sedan 

presenteras de jämförelser i prestation som gjorts med t-test mellan ålder och kön. 
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Testresultat 

Tabell 1 

Medelvärden (m) och standardavvikelser (sd) för samtliga test.    

 

 Sara & 

Nalle 

Siffer-

repetition 

fram 

SET Ord-

repetition 

komplex 

Token SPIQ CLOWN Siffer-

repetition 

bak 

Block-

mönster 

Ord-

repetition 

enkel 

m: 6,48 11,84 28,64 3,24 25,16 24,28 2,71 7,36 20 4,04 

Sd: 0,77 2,19 3,65 1,33 4,87 4,77 ,82 1,85 13,58 1,10 

N=25 

Mentaliseringsförmågan 

Utifrån frågorna på Sara & Nalle visade det sig att alla barn utom ett klarade första gradens 

ToM frågorna (96 %) och alla barn utom fem (80 %) klarade andra gradens ToM frågan. 

Detta stämmer ganska bra överrens med frågorna på SET, där 84 % av barnen hade > 50 % 

rätt på frågorna om första grandens ToM och 68 % av barnen hade > 50 % rätt på frågor som 

berör andra grandens ToM. Medan 16 % hade > 50 % rätt på frågor som berörde ”faux pas” 

och 28 % hade > 50 % rätt på frågorna som rörde ironi.  

Korrelationer  

Tabell 2 visar att Sifferrepetition fram och Ordrepetition enkel, som båda testar korttidsminne, 

korrelerar väl med SET. Även meningsförståelse (Token) korrelerar med SET. Korrelationen 

(se tabell 2) mellan Blockmönstertestet och SET tyder på att ickeverbal intelligens är av vikt 

för förmågan att lösa mentaliseringsuppgifter.  

Token (se tabell 2) som testar språkförståelse men även innehar en minneskomponent, 

korrelerar med minnesuppgifterna Ordrepetition enkel och komplex (r=,68, p < 0,01 resp. r= 

,51, p < 0,01) och Sifferrepetition bakåt (r=,48, p< 0,05). Däremot finns det ingen korrelation 

mellan Sifferrepetition bak och Ordrepetition komplex som ska testa samma förmåga. 

CLOWN-testet korrelerade inte med något av testen. Det passiva ordförrådet verkar inte ha 

stor betydelse för mentaliseringsförmågan, eftersom SPIQ inte korrelerade med några av 

testen. Det fanns inga signifikanta korrelationer mellan mentaliseringstestet Sara & Nalle och 

övriga test. Detta på grund av takeffekter eftersom testet endast består av två frågor som testar 

första gradens ToM och en fråga som testar andra gradens ToM. Därför analyserades detta 

test mer kvalitativt. 
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Korrelationer mellan kognitiva förmågor 

Tabell 2 

Korrelationer med Pearsons korrelationskoefficient mellan testen SET (Social Emotional test of Theory of mind), 

Sifferrepetition fram och bak, Ordrepetition enkel och komplex, Token och Blockmönstertestet. 

 

Bedömningsmaterial 1 2 3 4 5 6 7 

 
1. SET (Mentaliseringsförmåga) 

 

 _       

 
2. Sifferrepetition fram (KM)  ,521** _      

        

3. Ordrepetition enkel (KM)  ,409* ,314 _     

        

4. Sifferrepetition bak (AM)  ,115 ,293 ,260     

    _    

5. Ordrepetition komplex (AM)  ,092 ,242 ,449* -,020    

     _   

6. Token (Meningsförståelse)  ,531** ,381 ,684** ,475* ,514**   

      _  

7. Blockmönster (IVI)  ,432* ,290 ,341 ,635** ,023 ,582** _ 

        

 **. Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed). 

*. Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed). 

N=25 

KM=korttidsminne, AM=arbetsminne, IVI= ickeverbal intelligens 

 

Skillnader i kön och ålder 

Dessa visade att det inte fanns några signifikanta skillnader på något av testen vad gäller kön. 

Vi såg att medelvärdena vid jämförelse av ålder var högre för sexåringarna på Sara & Nalle, 

SET, Sifferrepetition framåt och Ordrepetition komplex och högre för sjuåringarna på 

CLOWN, Ordrepetition bakåt, Blockmönstertestet, SPIQ och Token. Och ett test där det var 

lika, Ordrepetition enkel. Däremot var endast en av dessa skillnader nära signifikant, 

Sifferrepetition bakåt, där sjuåringarna presterade bättre än sexåringarna (t(23)= 2,00, p = 

0,058, medel6år=6,69, medel7år= 8,08).  
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Individuella skillnader 

Det barn som inte klarade av den ena av första gradens ToM frågorna klarade inte heller av 

andra gradens ToM. De fem barn som inte klarade av andra gradens ToM skilde sig i vilka 

uppgifter de hade problem med. Tre stycken av dessa fem fick ett resultat på ickeverbal 

intelligens (Blockmönster) som var klart under medel (se tabell 1) med 2, 4 resp. 5 poäng. De 

visade också stora svårigheter med meningsförståelse (Token) med 16 resp. 19 poäng (se 

tabell 1). Några av dem hade också problem med minneskomponenter genom testen 

Ordrepetition enkel och komplex. Tre av de fem barnen låg över medel (se tabell 1) på SET 

med två som fick 33 poäng och en 32 poäng och två barn under med 25 resp. 27 poäng. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Mentaliseringsförmågan hos typiskt utvecklade barn i sex- till sjuårsåldern förefaller 

samvariera med såväl korttidsminne och ickeverbal intelligens, men också till viss del 

språkförståelse. Vår studie visar att andra gradens mentaliseringsförmåga är utvecklad i sex- 

till sjuårsåldern och att avancerade förmågor såsom ”faux pas” och ironi inte är fullt 

utvecklade vid denna ålder. Tidigare forskning beskriver att barn klarar första gradens ToM i 

fyra- till fem års ålder och andra gradens ToM i sex- till sju års ålder (Perner & Wimmer, 

1985; Wellman et al., 2001) detta resultat bekräftas av föreliggande studie. Utifrån 

bedömningsmaterialet Sara & Nalle visade det sig att alla utom ett barn klarade frågorna för 

första gradens ToM och de flesta (80 %) klarade också andra gradens ToM. Barnen hade 

svårare med de förmågor som utvecklas senare såsom förståelse av ironi och ”faux pas”, 

precis som Happé (1994) och Baron-Cohen et al. (1999) har visat.  

Ickeverbal intelligens förefaller vara en viktig komponent för att klara av 

mentaliseringsuppgifter eftersom en korrelation mellan SET och Blockmönstertestet 

föreligger. Utifrån detta verkar det som att tänka om och kunna hantera strategier för visuellt 

komplext material är av vikt för mentaliseringsförmågan. Barnen som löste 

Blockmönstertestet snabbare använde troligtvis strategin konstruktiv matchning (Mitchum & 

Kelley, 2010), vilket innebär att de tittade på modellen av figuren och klossarna och bestämde 

sedan hur de skulle bygga ihop den. Medan de som tog längre tid på sig eller inte klarade 
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uppgiften och därför fick låga poäng försökte använda en ”trial and error”-strategi, genom att 

vända på klossarna tills det såg ut att stämma överrens med modellen.  

Storleken på barnens passiva ordförråd, testat via SPIQ, korrelerar inte med 

mentaliseringsförmågan i varken SET eller Sara & Nalle. Det förefaller istället troligt att det 

är andra språkliga komponenter än lexikon som är viktiga såsom syntax, semantik och 

pragmatik. Siegal och Varely (2002) skriver bland annat att syntaxen är viktig för att kunna 

tänka och resonera om lösningar till mentaliseringsuppgifter. Meningsförståelse, vilket är en 

del av syntaxen, testas i Token tillsammans med arbetsminnet och korrelerade med 

mentaliseringsförmågan. 

En stark korrelation mellan korttidsminnet i Sifferrepetition framåt och 

mentaliseringsförmågan i SET upptäcktes. Detta stärks genom korrelationen mellan 

Ordrepetition enkel, som också testar korttidsminne och SET. Många forskare har hittat 

korrelationer mellan arbetsminne och mentaliseringsförmåga (Calderon, et al, 2010; 

Pellicano, 2010; Sundqvist & Rönnberg, 2010), men inte korttidsminnet specifikt. Mellan 

arbetsminnestesterna Sifferrepetition bak samt Ordrepetition komplex och 

mentaliseringsförmågan fanns ingen korrelation, precis som i studien av Falkman et al. 

(2005). Baddeley presenterar en teori om korttidsminne som en del av enheten arbetsminne. 

Vårt resultat skulle därför, enligt Baddeley, kunna tolkas som att arbetsminne genom 

korttidsminnet har inverkan på mentaliseringsförmågan. Slade och Ruffman (2005) kom fram 

till att det krävs en viss nivå av arbetsminne för att klara mentaliseringsuppgifterna. De visade 

att om kapaciteten på arbetsminnet är över denna nivå främjar inte det 

mentaliseringsförmågan. Detta kan vara en orsak till varför vi inte såg någon korrelation 

mellan arbetsminnestesterna och testerna på mentaliseringsförmåga, alla barnen hade 

troligtvis tillräckligt med arbetsminne för att lösa uppgifterna och de vars arbetsminne var 

ännu bättre, var därför inte bättre på att lösa mentaliseringsuppgifterna. Sundqvist (2010) fann 

en korrelation mellan arbetsminne och mentaliseringsförmåga. Anledningen till att hon fann 

en korrelation kan vara att de barn som testades i den studien inte var typiskt utvecklade och 

därför kanske inte deras arbetsminne kom upp till den nivå som Slade och Ruffman (2005) 

syftar till. 

CLOWN-testet, vilket testar visuellt arbetsminne, korrelerar inte med några andra test. 

Baddeley gör en tydlig separation mellan visuellt- och auditivt arbetsminne. Enligt Baddeleys 

teori bearbetas visuellt presenterad information endast i det visuospatiala klotterblocket. I 
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CLOWN-testet presenteras informationen endast visuellt och endast det visuospatiala 

klotterblocket aktiveras. Utifrån Baddeleys teori ger detta en förklaring till varför CLOWN-

testet inte korrelerade med de auditiva minnestesten. Eftersom vi inte fann någon korrelation 

verkar inte visuellt arbetsminne ha stor inverkan på mentaliseringsförmågan. 

Våra resultat visar att mentaliseringsförmåga korrelerar med ickeverbal intelligens, 

korttidsminne och språkförståelse. Våra resultat tolkade utifrån Siegal och Varelys (2002) 

teori om att det finns ett kärnsystem och samarbetande system, förefaller inte tyda på att det är 

ett system som mentaliseringsförmågan är uppbyggt på. Mentaliseringsförmågan förefaller 

istället vara beroende av flera olika förmågor. Detta stämmer också överrens med Dahlgren, et 

al. (2010) och Dahlgren et al. (2003) som upptäckte att det fanns flera prediktorer för 

mentaliseringsförmåga. Utifrån detta går det att tänka sig att bland de teorier om hur 

mentalisering uppkommer är modularity theory den mest osannolika. Detta eftersom 

mentaliseringsförmågan i så fall borde vara ett system som utvecklas när det exponeras för 

omgivningen och inte bestå av flera olika. Våra resultat visar varken för eller emot theory 

theory, att barn utvecklar mentaliseringsförmågan under uppväxten med hjälp av social 

interaktion. Detta är inget vi har testat och kan därför inte uttala oss om. 

En upptäck som gjordes var att åldern inte verkade spela någon roll för testresultaten. Det var 

bara på ett test, Sifferrepetition bakåt som testar arbetsminne, som sjuåringarna presterade 

signifikant bättre än sexåringarna. Det verkar snarare vara något annat som spelar roll än den 

faktiska åldern för att lyckas bättre på de olika uppgifterna. Kanske är det erfarenheter och 

träning av olika slag, eller biologiska faktorer.  

Metoddiskussion 

Eftersom Sara & Nalle bara innehåller sju frågor varav endast tre testar 

mentaliseringsförmågor är det inte särskilt konstigt att vi inte hittade någon korrelation med 

andra förmågor, därför beslöt vi att titta mer kvalitativt på detta test.  

Vi fann att det fanns en skillnad i resultatet på Token (t(23)=-2,33 p < 0,05, r = 0,43) och, 

Blockmönster (t(23)-2,77, p < 0,05, r = 0,50), Ordrepetition enkel (t(23)=-2,16, p < 0,05, r = 

0,41) och Sifferrepetition bak (t(23) = -2,28, p < 0,05, r=0,43) beroende på vilken testledare 

som testat barnen. Skillnaderna gav också ganska stark effekt. Anledningarna till skillnaderna 

i resultaten kan vara många. Vi kan ha gett instruktionerna något olika, men eftersom vi följde 

en på förhand nedskriven mall över hur testet skulle genomföras och hur frågorna skulle 
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ställas är denna sannolikhet liten. De två klasser som en av testledaren testade var mer 

testvana och tävlingsinriktade än de andra, dessa verkade därför koncentrera sig mer på 

uppgifterna. Vi undersökte om det fanns andra korrelationer när vi delat upp barnen efter 

testledare (n=12, n=13), men fann att det nästan såg oförändrat ut. Det fanns inga nya, eller 

indikationer till nya, korrelationer när vi delade upp efter testledare, däremot hade några 

korrelationer blivit svagare och försvunnit från en eller båda testledare eftersom 

testpersonerna per grupp blivit färre. Bedömningen gjordes därför att skillnaderna haft ringa 

betydelse för den sammantagna resultatbeskrivningen. 

De tio testen genomfördes vid ett testtillfälle där samtliga test tog ungefär en timme att 

genomföra per barn. En timme är lång tid för ett barn, särskilt om de ska fokusera på en eller 

flera uppgifter. I pilotstudien upptäckte vi att en timme var på gränsen till för lång tid för 

barnen, trots detta tog vi beslutet att inte lägga in pauser eftersom vi bedömde att det kunde få 

barnet att tappa fokus. Vi bestämde istället att försöka testa barnen tidigt på dagen, när barnen 

är piggare. Samtliga barn genomförde testerna utan pauser.  

Testerna genomfördes i skolans lokaler, vilket gjorde att barnen var familjära med testmiljön. 

Dock gjorde detta att barnen ofta kunde se eller höra de andra barnen, vilket kan ha orsakat 

distraktionsmoment. Vid ett fåtal tillfällen gick lärare in och hämtade föremål i rummet 

medan testning pågick. Distraktionerna var dock få och aldrig större än att barnet omedelbart 

kunde fortsätta där det var i testet. Således har distraktionsmoment haft en minimal påverkan 

på barnens testresultat. 

Slutsatser 

Test av ickeverbal intelligens påvisades korrelera med test av mentaliseringsförmåga. 

Ickeverbal intelligens skulle därför kunna vara viktigt för mentaliseringsförmågan. 

Språkförståelsen i form av meningsförståelse korrelerade också med mentaliseringsförmågan. 

Korttidsminnet visade sig vara av vikt för mentaliseringsförmågan eftersom de korrelerade 

väl. Våra resultat från korrelationerna av minnestesterna och mentaliseringsförmåga stödjer 

teorin att ett visst mått av arbetsminne är nödvändigt för att kunna minnas och hantera den 

stimuli och de intryck som tillsammans bildar de erfarenheter vilka bygger upp 

mentaliseringsförmågan.  

Korttidsminne, ickeverbal intelligens och språkförståelse är förmågor som samvarierar med 

mentaliseringsförmågan. Det verkar inte vara en ensam isolerad faktor som ligger till grund 
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för denna förmåga, utan flera olika förmågor som samverkar. Hur stor vikt som ligger vid 

respektive förmåga är dock svårt att yttra sig om.  

Framtida studier 

Det skulle vara intressant att vidare undersöka hur olika sorters språkförståelse påverkar 

mentaliseringsförmågan. Det skulle också vara intressant att se hur mentaliseringsförmågan 

korrelerar med de förmågor vi beskrivit, fast med andra typer av test och med ett större 

stickprov. Olika åldrar är en annan aspekt som hade varit intressant att undersöka. Det hade 

varit av intresse att titta på de som är cirka fyra till fem år eftersom andra gradens ToM inte 

bör vara utvecklat än, utan bara första gradens. Samtidigt hade det också varit intressant att 

testa korrelationer på en äldre ålderskategori, mellan åtta och elva år när mer avancerade 

förmågor som ironi och ”faux pas” utvecklas. Vad tidig social exponering har för betydelse 

för mentaliseringsförmågan är en faktor som också hade varit spännande att undersöka. 

Testningen borde också utföras av samma person för att få så tillförlitligt resultat som möjligt. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informations- och samtyckesblankett till föräldrar 

 

Till föräldrar som har barn i 6-7års åldern 

 

Hej! Vi heter Marie-Louise och Johan och är logopedstudenter som studerar på 

logopedprogrammet vid Linköpings universitet. En logoped arbetar bland annat med hur barn 

tillägnar sig språket och hur de använder det. Vi skriver en kandidatuppsats om hur barn 

tänker att andra tänker, så kallad mentaliseringsförmåga. Vi är intresserade av få en 

referensgrupp som visar hur barn i allmänhet med svenska som modersmål klarar av denna 

typ av uppgifter, för att senare kunna hjälpa och förstå barn med svårigheter. Under hösten 

2011 och våren 2012 vill vi genomföra ett antal test där vi tittar på hur barnen kommer ihåg 

saker, tänker om sociala situationer, språk och löser pusseluppgifter. Testen är i pappersform, 

tar ungefär en timme och kommer genomföras efter skoltid. Barnen brukar uppfatta 

uppgifterna som roliga och inte betungande. Resultaten kommer att ligga till grund för en 

uppsats men barnens individuella resultat kommer inte publiceras. Barnen kommer att förbli 

anonyma och avidentifieras. Resultaten kommer att behandlas enligt forskningsetiska 

principer. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marie-Louise och Johan 

 

 

 

Vid frågor kontakta oss på 

 

 

 

 

 Mail Telefon 

Handledare:   

Fil Dr Anett Sundqvist xxx xxx 

 

 

 

 

 Mail Telefon 

Johan Troedsson xxx xxx 

Marie-Louise Henriksson xxx xxx 
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Barnen vi söker bör alltså ha en normal utveckling och dessutom svenska som modersmål. 

För att genomföra testerna behöver vi ditt godkännande. 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn medverkar i testerna 

ovan. 

 

 

   

Barnets namn  Ålder 

 

   

Ort  Datum 

 

   

Målsmans underskrift  Namnförtydligande 
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Bilaga 2. Testordning 

 

 

Testordning 

 

 

Namn:  ID-nummer: x 

 

Ålder: 

   

 Skola: 

 

 Versio

n 

Poäng 

Sara & Nalle - 
 

Sifferrepetition fram C 
 

SET A 
 

Ordrepetition komplex A 
 

TOKEN A 
 

SPIQ A 
 

CLOWN - 
 

Sifferrepetition bak 

 

A 
 

Blockmönster - 
 

Ordrepetition enkel B 
 

   


