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Comparison between Theory of Mind-abiliy and Pragmatic Ability among Swedish 4 and 

5-year olds. 

 

Abstract 

Theory of mind involves the ability to take another person’s perspective in thought, emotions 

and intentions.  There is today a lack of instruments to assess children’s development of Theory 

of Mind (ToM) in Swedish. ToM is considered by many scientists to be the basis for 

development of pragmatic competence. The relationship between these two abilities is complex 

and not fully resolved. Both abilities are important components for the development of social 

skills. 

    The purpose of this study was to compare 4 and 5-year olds ToM-ability measured with a 

Swedish version of Wellman and Liu’s ToM-scale, Sally Anne and Social Emotional Test with 

estimated pragmatic competence measured with the Children’s Communication Checklist (CCC). 

To make this possible the study also aims to translate and evaluate a Swedish version of Wellman 

and Liu’s ToM-scale. In the study 39 children in the age of 4 and 5 years old participated (20 4-

year olds and 19 5-year olds).  

    The present study can point to the relationship between the ToM1 ability false belief and 

pragmatic abilities, as well as different abilities related to pragmatics (conversational rapport, use 

of discourse context and prosody). Correlation between prosody and other measures of ToM1 

abilities was also observed. The result can be linked to previous research on the relationship 

between pragmatics and ToM. ToM and pragmatic are two abilities that are linked to each other. 

But as the result is not entirely conclusive, they may also shed more light to the complexity of 

these abilities and their relationship. 

     The result of the evaluation of Wellman and Liu’s ToM-scale shows that most of the children 

got a result pattern that agreed with the hypothesis of a gradual acquisition of ToM-abilties. 

However, Swedish 4 year olds did to a greater extent passed questions in a pattern that was not 

compatible with the gradual acquisition claim than American children did in a previous study. 

One reason for this result may be cultural differences. More research is needed on a larger 

selection of subjects and a wider range of age groups before any conclusions can be drawn. 

However, the translated scale can be used in a qualitative way, to examine which aspects of a 

ToM a child comprehends. 

Key Words: Theory of Mind, Pragmatic, Wellman & Liu’s ToM-scale, translation, Children’s 

Communication Checklist, Social Emotional test, Sally Anne, false belief 



 
 

 

 

Sammanfattning 

 

Theory of Mind handlar om förmågan att sätta sig in i andra människors tankar, känslor och 

avsikter. Idag saknas instrument på svenska för att undersöka var i utvecklingen av Theory of 

mind (ToM) barn befinner sig. ToM ses av många forskare som en förutsättning för att utveckla 

pragmatisk kompetens. Sambandet mellan dessa två förmågor är komplext och inte helt kartlagt.  

Båda utgör viktiga komponenter för utvecklingen av social kompetens.  

   Syftet med föreliggande studie är att jämföra 4 och 5-åringars ToM-förmåga mätt med en 

svensk version Wellman och Lius ToM-skala, Sally Anne och Social Emotional Test, med skattad 

pragmatisk förmåga, mätt med Children’s Communication Checklist (CCC). För att genomföra detta 

syftar även studien till att översätta och utpröva en svensk version av Wellman och Lius ToM-

skala. I studien deltog 39 barn i 4 och 5 års ålder (20 4-åringar och 19 5-åringar).  

   Föreliggande studie kan peka på samband mellan ToM1-förmågan false belief och pragmatisk 

komposit i CCC, samt olika förmågor kopplade till pragmatik (förmågan att knyta an i samtal, 

användning av samtalskontext och prosodi). Samband mellan prosodi och andra test av ToM1-

förmåga noterades även. Resultaten kan kopplas till tidigare forskning om att pragmatik och 

ToM-förmåga är två förmågor som är knutna till varandra. Men då resultaten inte är helt 

entydiga kan de även ytterligare belysa komplexiteten i dessa förmågor och förhållandet mellan 

dem.  

   Resultatet av utprövningen av Wellman och Lius ToM skala visar att de flesta barn fick ett 

svarsmönster som stämde in i tesen om ett stegvis tillägnande av ToM. Svenska 4-åringar föll 

dock i högre utsträckning utanför skalstegen än amerikanska barn. En orsak till detta kan vara 

kulturella skillnader. Mer forskning på ett större urval och fler åldergrupper behövs för att 

slutsatser ska kunna dras. Dock kan skalan i detta läge användas på ett kvalitativt sätt vid 

bedömning av ToM för att undersöka vilka aspekter av ToM som barn klarar av.   

 

 

 

Nyckelord: Theory of Mind, Pragmatik, Wellman & Lius ToM-skala, översättning, Children’s 

Communication Checklist, Social Emotional test, Sally Anne, false belief
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Inledning 

I dagens samhälle ställs höga krav på vår språkliga och kommunikativa förmåga. Vi förväntas 

inte bara uttrycka oss språkligt korrekt i tal och skrift utan även veta hur vi på ett acceptabelt sätt 

ska använda vårt språk och kommunikativa förmågor i rätt sammanhang. Pragmatik, studiet om 

hur vi använder oss av språk och kommunikation i en social kontext (Ahlsén & Nettelbladt, 

2008) är ett område som har kommit att studeras allt mer under de senaste decennierna 

(Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010). Theory of Mind – ToM, förmågan att sätta sig in i 

en annan människas tankar, känslor, intentioner och insikter (Siegal & Varley, 2002) anses vara 

en förutsättning för att utveckla pragmatisk kompetens (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & 

Hansson, 2008). Att som kliniker bedöma och utvärdera dessa förmågor är problematiskt. Inte 

minst för att mänskligt socialt beteende skiljer sig mellan olika sammanhang och kulturer (Bjaar, 

2010). Det finns idag ett behov av testmaterial för att bedöma på vilken utvecklingsnivå av ToM 

en person ligger. I föreliggande studie genomfördes en utprövning av ett sådant test - Wellman 

och Lius ToM skala (Wellman & Liu, 2004) - på barn i 4 och 5 års ålder. Resultaten på detta test 

samt andra test av ToM-förmåga jämfördes med barnens pragmatiska kompetens skattat av 

föräldrar och förskolepersonal med hjälp av instrumentet Children’s Communication Checklist 

(Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010), för att undersöka hur sambanden mellan ToM och 

pragmatisk utveckling ser ut bland barn i de aktuella åldersgrupperna. 

 

Bakgrund 

Kommunikativ utveckling 

Människan är en social och kommunikativ varelse. Med kommunikation avses allt 

mellanmänskligt utbyte av information och innefattar både språkliga, icke-språkliga förmågor 

(Mehrabian, 2007), pragmatiska förmågor (Perkins, 2007) och ToM (Siegal & Varley, 2002). 

Redan tidigt i livet startar den sociala och kommunikativa utvecklingen (Meltzoff & Moore, 

1977). En av de tidigaste förmågor till kommunikativt beteende som har studerats är förmågan 

till imitation. Redan som nyfödd kan barn imitera en vuxen persons munrörelser genom att 

öppna och stänga munnen när den vuxne gör det (Meltzoff & Moore, 1989). Spädbarn har 

förmågan att i sin omgivning kunna skilja på människor och föremål. De dras också till och 

intresserar sig för mänskliga ansikten, röster och rörelser (Flavell, 1999). Förmågan att imitera 

har diskuterats som en av de viktigaste faktorerna för att lära sig förstå likheter mellan andra och 

sig själv. Det har förslagits utgöra grunden för att kunna utveckla ToM och empatisk förmåga 

(Meltzoff & Decety, 2003). Under de första månaderna i livet deltar barnet i kommunikationen 
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genom joller, blickkontakt, och mimik på vilket den vuxne svarar (Liberg, 2010). En av de 

tidigaste förmågorna barn utvecklar är att kunna avläsa en annan persons avsikt, även om 

personen misslyckas med att fullfölja exakt det som den hade för avsikt att göra. I en studie av 

imitationer som små barn gör har man funnit att 15-18 månaders barn räcker ut tungan om den 

vuxna som barnet imiterar försöker att göra det men inte riktigt lyckas. Barnet läser av vad den 

vuxne hade för avsikt, utför handlingen och bortser från misslyckandet. Denna förmåga är en 

viktig del i vårt sociala samspel och vår kommunikation. Vi gör misstag, snubblar och säger fel 

men tack vare vår förmåga att bortse från detta och se till avsikt så fungerar kommunikationen 

och samspelet i alla fall (Meltzoff, 1999).  

 

En annan viktig aspekt inom den kommunikativa utvecklingen är delad uppmärksamhet. Delad 

uppmärksamhet är en social förmåga som innebär att två personer har uppmärksamheten riktad 

på samma sak och båda är medvetna om att den andre har samma fokus (Tomasello, 1995). 

Förmågan till delad uppmärksamhet är kopplad till den fortsatta utvecklingen av sociala och 

kognitiva förmågor som i sin tur påverkar språkutvecklingen, då de barn som visar på en tidigt 

utvecklad förmåga till delad uppmärksamhet också utvecklar sitt språk tidigare (Delgado, et al. 

2002). Runt ett års ålder sker en snabb utveckling av förmågan till delad uppmärksamhet. Barn 

lär sig nu att peka och använda ögonkontakt för att få den vuxnes uppmärksamhet att riktas mot 

ett särskilt föremål eller händelse (Tomasello, 1995). 

 

Runt ett års ålder börjar barn använda sina första ord.  Den språkliga utvecklingen fortsätter 

under barnets andra levnadsår med att barnet någon gång under detta år kommer in en period av 

hastig ordförrådsutveckling, ordförrådsspurten. I tvåårsåldern brukar barn börja kunna sätta ihop 

ord till tvåordsyttranden som oftast består av oböjda ord (T.ex. pappa boll). Under samma period 

brukar barn även använda sig av till exempel återkopplingsord, vilket utökar deras 

kommunikativa delaktighet och förmåga till att styra samtalet (Bjaar, 2010). När barn är ungefär 

tre år har de flesta tillägnat sig ett grundläggande ordförråd och en grundläggande grammatik för 

fortsatt utveckling av språket. Även grundläggande regler för hur man för ett samtal, ställer 

frågor, återkopplar och ger kommentarer i ett samtal brukar i den här åldern befästas. I åldern 3-

5 år sker en omfattande sociokognitiv utveckling där barn utvecklar en förståelse för andra 

människors tankar, avsikter och känslor (Wimmer & Perner, 1983a). 
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Theory of Mind 

Begreppet ToM, kan brett förstås som en förklaringsmodell för förmågan att förutspå och förstå 

vad andra människor vet, tänker, känner och har för intentioner. ToM har av vissa forskare setts 

som den grundläggande komponenten för att förstå den vuxna sociala världen (Falkman, 2005). 

Begreppet har dock länge varit föremål för debatt inom forskningsvärlden (Hala & Carpendale, 

1997) och man kan i litteraturen finna definitioner av begreppet som endast syftar till uppgifter 

om specifika delar i ToM-utvecklingen, till exempel false belief (att förstå att en annan människa 

kan ha en felaktig övertygelse) (Sterck & Begeer, 2010). Forskningen om ToM inleddes i slutet av 

70-talet (Premack & Wodruff, 1978), och är idag ett av de snabbast växande forskningsområdena 

inom utvecklingspsykologi (Falkman, 2005).   

 

Teorier om Theory of mind 

Det finns olika teorier som söker förklara de bakomliggande mekanismerna för utvecklingen av 

ToM och dessa har länge varit föremål för debatt bland forskare inom ämnet.  De mest 

framträdande förklaringmodellerna är modularity theory, teorin om simulering och Theory theory. Ett 

annat framträdande synsätt förklarar ToM-utvecklingen utifrån exekutiva funktioner. 

 

Modularity theory 

Enligt Modularity Theory så föds människor med en eller flera moduler för att kunna utveckla 

ToM. Det finns olika inriktningar inom denna teori som tänker sig omgivningens påverkan på 

ToM-utvecklingen olika. Vissa forskare menar att omgivningen har en stor roll för utvecklingen 

trots att modulerna är medfödda, medan andra menar att utvecklingen sker mer eller mindre 

automatiskt så länge de bara triggas (Scholl & Leslie, 1999).  

 

Teorin om Simulering 

Enligt teorin om simulering utvecklar barnet en inre medvetenhet om sitt egna mentala tillstånd. 

För att förstå en annan persons sinnestillstånd kan det använda sitt egna sinnestillstånd och spela 

rollspel eller låtsas hur den andre personen känner, tänker eller gör. Barnets förmåga att låtsas 

och att göra bättre och mer precisa gissningar utvecklas och därmed utvecklas barnets ToM 

(Harris, 1991).  

 

Theory-theory 

Ett synsätt på hur vår förståelse för omvärlden utvecklas är theory theory , vars grundtes är att barn 
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skapar sig egna teorier om hur världen hänger ihop. Dessa teorier måste hela tiden 

omorganiseras och omformuleras allt eftersom barnen stöter på ny information som inte passar 

in i barnets existerande teori (Meltzoff, 1997). Inom detta synsätt anses ToM-utvecklingen vara 

beroende av barnets erfarenheter. Då barnet stöter på nya erfarenheter som inte stämmer med 

deras nuvarande ToM-förståelse så måste deras “teori” omformas och revideras och på så sätt 

utveckas barnets ToM-förståelse (Flavell, 1999).  

 

Exekutiva funktioner 

Ett synsätt förklarar ToM-utvecklingen utifrån exekutiva funktioner. Exekutiva funktioner 

innefattas av flera förmågor men där man funnit starka korrelationer till ToM-utveckling är 

mellan arbetsminne och inhiberingskontroll (Carlson, Moses & Breton, 2002). Att kunna hejda 

sig själv och sina handlingar är förmågor som utvecklas mycket under barnets första 6-7 år. Så 

även förmågan att reflektera över sitt eget beteende och medvetenhet, en förmåga som korrelerar 

med ToM (Zelazo, 2000). 

 

Språk och ToM 

Om och hur ToM och andra kognitiva färdigheter bidrar till utvecklingen av språk finns det olika 

teorier om (Meltzoff, 1999). Med utgångspunkt i Modularity Theory så kan språket ses som en del i 

ett system som bidrar och stöttar ToM-förmåga (Siegal &Varley, 2002). Systemet innefattas av 

olika domänspecifika förmågor så som exekutiva funktioner och arbetsminne. Språk och samtal 

är en viktig del av utvecklingen av ToM, och precis som vissa menar att det finns en kritisk 

period för språkutveckling hos barn så menar Seigal och Varley (2002) att finns det en kritisk 

period för tillägnandet av ToM. 

 

Vissa forskare menar att det är specifika delar av språket som bidrar till utvecklingen av ToM. De 

områden som ofta studerats är syntax och semantik. I många studier har forskare försökt reda ut 

relationen mellan dessa delar av språket och ToM (Slade & Ruffman, 2005). I en studie av Slade 

och Ruffman (2005) visade resultaten på en dubbelriktad relation. När barnet har kommit upp i 

en likvärdig nivå i både false belief, som är en viktig del av ToM, och i syntaktisk och semantisk 

utveckling hjälper de olika färdigheterna varandra och bidrar till vidare utveckling. Det debatteras 

kring om det skulle vara framför allt den syntaktiska förståelsen som är viktigast för utvecklingen 

av ToM. Slade och Ruffman (2005) hävdar dock att det inte är en enskild aspekt som är viktigast 

för att förutsäga något om ToM-utvecklingen, utan det är en kombination av de båda eller en 
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generell språkförmåga, som korrelerar med ToM. För att ett barn ska förstå ett påstående vare 

sig det är falskt eller sanningsenligt så måste det ha både syntaktisk och semantisk medvetenhet. 

Barnet måste kunna göra en skillnad mellan att till exempel låtsas en sak och att tänka en sak. För 

att kunna göra sådana skillnader så krävs både semantisk och syntaktisk förståelse (Slade & 

Ruffman, 2005). Många av de uppgifter som testar ToM bygger dock på att barnet har en 

språklig förståelse för att överhuvudtaget kunna förstå och resonera kring de uppgifter som det 

ska lösa (Sundqvist, 2010). 

 

Utveckling av ToM 

Barn som är runt ett halvår gamla kan matcha en glad röst med ett glatt ansikte och de kan också 

para ihop en förälders röst med förälderns ansikte (Flavell, 1999). Redan det nyfödda barnet är 

mottagligt för andra personers känslouttryck (Zahn- Waxler, Radke-Yarrow, Wagner & 

Chapman, 1992). När barn är runt 1,5 år till 2 år börjar de använda ord som uttrycker känslor 

och sinnestillstånd allt oftare (Flavell, 1999). Redan från ett års ålder har forskning visat att barn 

har en förmåga att sätta sig in i andras sinnestillstånd och att barn känner ett ansvar, samhörighet 

och beroende av andra personer. Barn i ett års ålder börjar också utveckla beteende som att 

hjälpa till, att dela med sig och att försöka trösta och från 1-2 års ålder ökar dessa beteenden i 

frekvens. Denna typ av utveckling är början på en utveckling av moral, empati och omtanke om 

andra människor. Utvecklingen ses också som ett tecken på att barnet kan internalisera inte bara 

andra personers upplevelser utan även andra personers moral, som ett tidigt steg i utvecklingen 

av ToM (Zahn- Waxler, Radke-Yarrow, Wagner & Chapman, 1992).  

 

Det finns olika utvecklingssteg och aspekter av ToM. För att kunna utveckla en avancerad ToM-

förståelse krävs först en förståelse eller insikt hos barnet om att andra personer tänker och att 

andra personer också kan tänka annorlunda än barnet själv. Förmågan att förstå att en annan 

person kan tänka brukar kallas den första ordningen av ToM, eller ToM1, och är grundläggande 

för att kunna fortsätta utveckla förmågan (Wimmer & Perner, 1983b).  Mycket av ToM 

forskningen som gjorts fokuserar på att undersöka i vilken ålder som barn klarar av uppgifter 

som syftar till att förstå att någon annan kan ha en felaktig uppfattning om något, false belief.  

False belief har setts som den huvudsakliga indikatorn för om en person har utvecklat ToM1 eller 

inte (Hala & Carpendale, 1997). Forskning visar att de flesta 4-åringar verkar klara uppgifter om 

false belief medan 3-åringar inte gör det (Hala & Carpendale, 1997). Det kan dock bli 

problematiskt att endast använda sig av false belief uppgifter för att undersöka om barnet har en 
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förståelse för ToM, då utvecklingen av ToM fördjupas även efter att insikten om false belief har 

befästs och att barn kan ha utvecklat en viss förståelse för ToM1, utan att ha tillägnat sig just false 

belief (Astington, 2001). Ett försök har gjorts att dela in ToM1-utvecklingen i steg där varje 

tillägnande av en ny ToM1- insikt bygger på den föregående insikten. Ett test för att undersöka 

på vilket av dessa steg barn befinner sig – Wellman och Lius ToM-skala - utvecklades av 

Wellman och Liu (2004). Skalan bygger just på antagandet att tillägnandet av ToM sker i flera 

steg där en insikt är nödvändig för att tillägna sig nästa. ToM-utvecklingen sker enligt Wellman 

och Liu i följande steg:   

 

1 Förståelse för att människor kan ha olika viljor. 

2 Förståelse för att människor kan ha olika övertygelser. 

3 Förståelse för att andra personer kan sakna insikt om något som man själv vet om. 

4 Förståelse för att en annan person kan ha en felaktig övertygelse. 

5 Kunna göra skillnad mellan äkta och falska känsloyttringar. 

 

Vid utprovningen av skalan bland amerikanska barn testades 75 barn som var 3, 4 och 5 år 

gamla. Resultaten visade sig stämma med Wellman och Lius tes om att ToM-utvecklingen 

skedde i dessa steg då endast 15 barn av de 75 fick ett resultat som inte stämde överens med 

skalstegen, det vill säga klarade ett steg på skalan utan att ha klarat ett tidigare. Barn i de yngre 

åldersgrupperna hamnade även lägre på skalan än barn i de äldre åldersgrupperna. Dock var det 

fler barn i de yngre åldersgrupperna som föll utanför skalan, det vill säga klarade uppgifter högre 

upp på skalan utan att ha klarat en eller flera uppgifter på stegen under (Wellman & Liu, 2004).  

 

Andra ordningen av ToM, eller ToM2, handlar om att barnet tar tanken ett steg längre och klarar 

av att föreställa sig vad en annan person tror om en tredje persons avsikter, tankar, reaktioner 

eller känslor. Denna förmåga utvecklas i 6-9  års ålder (Wimmer & Perner, 1983b). En möjlig 

tolkning av detta är att ToM2 är den sista förmågan inom ToM-utvecklingen som barn tillägnar 

sig. Sannolikt sker dock en fortsatt utveckling av dessa förmågor genom livet.  

 

Förståelse för ironi och Faux pas - En högre grad av ToM-utvecklingen 

Förståelse för ironi är ett exempel på en förmåga som barn verkar utveckla senare än de 

utvecklar ToM2 (Baron-cohen, O’Riordan, Stone, Jones & Plaisted, 1999). Även förståelse för 

faux pas är en förmåga som utvecklas relativt sent. I sociala kontexter och samtal begås det hela 
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tiden stora och små misstag. Faux pas är en typ av sådana misstag, där den som talar säger något 

som lyssnaren kanske inte vill höra eller vill veta om. Kanske får uttalandet negativa 

konsekvenser som talaren inte alls hade för avsikt (Baron-Cohen, O´Riordan, Stone, Jones & 

Plaisted, 1999). Pinsamhet och ånger är känslor som förknippas med faux pas, inte bara för den 

som gör själv uttalandet utan även för en utomstående som får höra talas om händelsen. Att 

kunna känna igen denna typ av händelser, känna med den som gjort bort sig kräver en hög nivå 

av ToM. I en studie som tittat på utvecklingen av förståelse för denna komplexa uppgift visade 

resultaten att flickor klarade uppgiften vid tidigare ålder än pojkar. I gruppen flickor var åldern 7 

år och i gruppen pojkar 9 år för att klara en faux-pas-uppgift (Baron-Cohen, O´Riordan, 

Stone,  Jones & Plaisted, 1999).  

 

Faktorer som kan påverka utvecklingen av ToM  

Mammors språk är kopplat till barnets utveckling av både språk och ToM. Hur påståenden 

formuleras av mamman när hon talar med barnet och mängden samtal som innefattar tankar och 

insikter har visat sig ha ett starkt samband med barnets senare utveckling av ToM. Att prata om 

viljor och andra typer av mentala tillstånd kan också ses relatera till barnets fortsatta utveckling 

av ToM. Att prata om mentala tillstånd generellt, inte en specifik aspekt eller typ av mentalt 

tillstånd verkar vara den viktigaste faktorn för att gynna utvecklingen av ToM. Även syskon 

spelar en viktig roll i barnets utveckling i det sociala samspelet och har betydelse för utvecklingen 

av ToM då barn som har flera syskon utvecklar ToM tidigare än barn utan syskon (Ruffman, 

Slade & Crowe, 2002). Kulturella skillnader kan också ha betydelse för utvecklingen av ToM-

förmågor (Wellman, Fang, Liu, Zhu & Liu, 2006). I en utprövning av Wellman och Lius ToM 

skala av kinesiska barn av visade resultaten att barnen klarade skalsteg 2 tidigare än skalsteg 1, det 

vill säga verkade tillägna sig förmågan att förstå att människor kan ha olika övertygelser innan 

förmågan att förstå att människor kan ha en annan vilja än sig egen. Wellman och kollegor 

(2006) diskuterar resultaten utifrån kulturella skillnader. De menar att olika kulturer betonar olika 

aspekter av mentala tillstånd och detta kan påverka barns tillägnande av ToM-förmågor. 

 

Pragmatik 

Pragmatik handlar om hur vi använder oss av språk och kommunikation i en social kontext 

(Ahlsén & Nettelbladt, 2008). Pragmatisk förmåga innebär förutom själva språkanvändningen, 

även kommunikation som är icke-verbal, till exempel blickkontakt, mimik och gester. Eftersom 

pragmatik handlar om samspel förutsätter det interaktion med en samtalspartner (Nettelbladt & 
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Salameh, 2007). I den mänskliga kommunikationen och det talade språket finns en rad oskrivna 

regler som upprätthåller både etiska aspekter och är en förutsättning för en god kommunikation 

(Grice, 1975). En av grunderna för kommunikationen anses vara sammarbetsprincipen, där 

kommunikationspartnerna strävar mot samma mål. Inom ramen för denna princip ingår att 

utforma uttalanden så att de bidrar till konversationen på ett så bra sätt som möjligt. Vidare 

diskuteras fyra maximer som kan ses som riktlinjer för en god kommunikation. Dessa innefattar 

hur mycket som sägs (kvantitet), att man bör hålla sig till sanningen (kvalitet), att det som sägs 

skall vara relevant för kommunikationen (relevans) och att det som sägs ska vara tydligt och 

lättförståeligt för motparten (tydlighet) (Grice, 1975). Dessa maximer anses utgöra grunden för 

pragmatik och pragmatisk kompentens.  

 

Pragmatik är ett relativt nytt forskningsområde inom språkforskningen. Medan barn med 

språkstörning har omnämnts i litteraturen i drygt hundra år så är det först de senaste decennierna 

som aspekten pragmatik uppmärksammats (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010).  

Det finns olika inriktningar inom forskningen som beskriver pragmatik utifrån hur man ser på 

förhållandet mellan pragmatik och språk (McTear & Conti-Ramsden,1992). Ett av synsätten 

förklarar pragmatik som studiet av språkanvändningen. Anhängare till detta synsätt gör en 

skillnad på studiet av språkets struktur (fonologi, syntax och semantik) och användningen 

(pragmatik) och ser dessa två aspekter av språk som mer eller mindre oberoende av varandra. I 

kontrast till detta synsätt finns även forskare som anser att pragmatik är länkat till både språklig 

struktur och användning av språket. Pragmatik är inom denna skola definierat som det styrande 

elementet bakom relationen mellan språkets struktur och användning. Ett tredje synsätt förklarar 

istället pragmatik som ett språkligt område vid sidan om fonologi, syntax och semantik (McTear 

& Conti-Ramsden, 1992).  

 

Bishop (2000) definierar problem med pragmatik som svårigheter att använda språket i en given 

kontext.  Problemen kan röra sig om att hålla sig till samtalsregler, svara på tilltal och hålla sig till 

samtalsämne. Ämnesglidning, att samtalet driver iväg till synes okontrollerat kan också tyda på 

pragmatiska svårigheter liksom att barnet lägger in irrelevanta kommentarer i samtal. Barnet kan 

också vara oförmöget att uppmärksamma och/eller reda ut missförstånd i samtal. Ett vanligt 

förekommande drag hos barn med pragmatiska svårigheter är även att barnet är övertydligt eller 

tvärtom ger för lite information i samtal (Bishop, 2000). Andra aspekter som verkar kunna 

kopplas samman med pragmatiska problem är svårigheter med turtagning, talakter, berättande, 
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talinitiationer och inferens (McTear & Conti-Ramsden, 1992). Koherens, det vill säga att förstå 

och dra nytta av sammanhang och kontext i kommunikationen är också en aspekt som kan vara 

svår för barn med pragmatiska svårigheter (Bishop, 1998). Barn med pragmatiska svårigheter 

förefaller ofta använda sig av inlärda uttryck och fraser (Andersson & Westman, 2002). Detta 

kallas stereotyp konversation (Bishop, 1998). Att använda sig av och anpassa sitt språk till den 

aktuella kontexten i ett samtal är något som barn med pragmatiska svårigheter gör i mindre 

utsträckning än barn med typisk utveckling (Bishop, Hartley & Weir, 1994). Att tolka och 

använda sig av kroppsspråk, andra ickeverbala och verbala signaler är ofta svårt för barn med 

pragmatiska svårigheter (McTear & Conti-Ramsden, 1992). Man har även diskuterat en eventuell 

koppling mellan prosodi och pragmatik (Samuelsson & Nettelbladt, 2004). 

 

Det råder oenighet i forskningen huruvida semantiska svårigheter direkt kan kopplas till 

pragmatiska svårigheter. Rapin och Allen (1983) menar att det är semantiska svårigheterna som 

ligger bakom pragmatiska svårigheter. McTear och Conti-Ramsden (1992) menar däremot att 

orsaken till pragmatiska svårigheter inte behöver vara semantiska svårigheter då pragmatiska 

svårigheter kan förekomma enskilt.  

 

Pragmatiska svårigheter påverkar ofta barnets sociala relationer, eftersom svårigheterna yttrar sig 

i sociala sammanhang.  Just därför är pragmatik en förmåga som varierar i olika situationer och 

det är således problematiskt att utforma ett traditionellt test som fångar upp dessa 

svårigheter. Children’s Communication Checklist (CCC) är en enkät innehållande 79 påståenden 

relaterade till pragmatisk kompetens som riktar sig mot föräldrar och pedagoger- personer som 

träffar barnet dagligen. CCC utvecklades för att på ett kvalitativt sätt ringa in pragmatiska 

svårigheter hos barn (Bishop, 1998). CCC har översatts och validerats i Sverige av Nettelbladt 

och kollegor 2003 (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010).  

 

ToM och pragmatik 

En av förklaringarna till pragmatiska svårigheter som föreslagits är bristande ToM-förmåga 

(Bishop, 2000). Utan grundläggande förmågor i att ta andras perspektiv, blir det enligt Bishop 

(2000) svårt för barnet att räkna ut vad han eller hon behöver kommunicera för att 

samtalspartnern ska förstå och samtalet blir då ofta övertydligt, eller så ger barnet för lite 

information för att samtalspartnern ska förstå, vilket kan förklara en del av den problematik som 

personer med autism uppvisar. 
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En annan förklaringsmodell diskuterar pragmatiska svårigheter som en sekundär effekt av 

språkförståelseproblem, vilket kan ha att göra med problem inom alla språkliga nivåer (Bishop, 

2000). Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2010) har i sin forskning dragit slutsatsen att 

pragmatiska problem framför allt handlar om situationsanpassad språkförståelse, det vill säga 

svårigheter med att integrera samtal med situationen eller knyta an tidigare erfarenheter till det 

pågående samtalet. Detta kan enligt Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2010) exempelvis leda 

till att barnet helt bokstavligt tolkar ett yttrande som är menat som ett skämt eller som ironi. 

Brist på koherens har också av andra forskare föreslagits som en förklaring till pragmatiska 

svårigheter (Frith, 1991). Samtidigt har brist på koherens även föreslagits vara en förklaring till 

svårigheter med ToM (Jarrold, Butler, Cottington & Jiminez, 2000). 

 

Eftersom pragmatiska svårigheter ofta leder till problem med samspel (Nettelbladt & Salameh, 

2007), kan det antas att personer som har pragmatiska svårigheter även borde uppvisa problem 

med sociala relationer. En av de utarbetade delskalorna i Children’s Communication Checklist -CCC 

är just sociala relationer (Bishop, 1998). Flera studier har undersökt sambandet mellan olika 

sociala förmågor, som social kompetens, beteende och ToM. Forskningen pekar på ett samband 

mellan ToM-förmåga och sociala relationer (Falkman, 2005). Att ha en högt utvecklad ToM-

förmåga innebär dock inte per automatik att man fungerar bra i sociala sammanhang (Sutton, 

Smith & Swettenham, 1999).  

 

Det råder oenighet inom forskningen huruvida orsakerna till pragmatisk språkstörning kan 

betraktas som en del i autismspektrumstörningar eller om problemen kan räknas som en egen 

form av språkstörning (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010). Autismspektrumstörning är 

den diagnos som är mest förknippad med svårigheter med ToM, men svårigheter med ToM har 

även setts hos barn med utvecklingstörning och språkstörning (Perkins, 2007). Svårigheter hos 

barn med autism som förknippats med brister i ToM är bland annat låtsaslekar (Baron-Cohen, 

Leslie & Frith, 1985), och generell humor (Perkins, 2007). Barn med autism har även visat sig 

bidra mindre med nya, relevanta kommentarer i samtal och svara i mindre utsträckning på frågor 

och kommentarer än normalt utvecklade barn och barn med sen språkutveckling men med en 

intakt ToM-förmåga (Capps, Kehres & Sigman, 1998). En del personer med autism tycks dock 

klara vissa ToM-uppgifter, främst uppgifter där det inte krävs att sätta sig in i en annan persons 

känslor utan snarare att hålla information om vad någon tror i minnet (Siegal & Varley, 2002). 
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Peterson och kollegor (2007) jämförde social förmåga och ToM-förmåga hos barn med typisk 

utveckling och barn med autismspektrumstörning. Det visade sig att resultaten skilde sig åt 

mellan de två grupperna. Hos barnen med typisk utveckling fanns samband mellan ToM 

förmågor och sociala färdigheter medan inga samband mellan dessa parametrar gick att finna i 

gruppen barn med autismspektrumstörningar (Peterson, Slaughter & Paynter, 2007). I en annan 

studie där man undersökt sambanden mellan social förmåga hos barn med utvecklingsstörning 

och prestation på ToM skilde sig resultaten mot barn med typisk utveckling. Inget samband 

mellan ToM och social förmåga kunde observeras hos barnen med utvecklingsstörning, men hos 

barnen med typisk utveckling fanns ett samband (Charman & Campbell, 2002). 

 

ToM och pragmatik utgör båda viktiga aspekter i den sociala utvecklingen, men förhållandet dem 

emellan är inte helt kartlagt. För att få en helhetsbild av både vad som fungerar och vad som inte 

fungerar i barns kommunikation är det viktigt att utreda hur dessa två förmågor hänger ihop. Det 

är också viktigt att utforma instrument som kan ge en bild av var i ToM-utvecklingen ett barn 

ligger. De instrument som tillämpas idag riktar oftast in sig på att testa en eller två delförmågor i 

ToM.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan ToM-förmåga, mätt med en svensk 

version av Wellman och Lius ToM-skala, Sally Anne, Social Emotional Test –SET och skattad 

pragmatisk förmåga, mätt med Children’s Communication Checklist. För att genomföra detta 

syftar även studien till att göra en översättning och utprövning av Wellmans och Lius ToM-skala, 

för svenska barn i åldern 4 och 5 år med förhoppningen att den ska kunna användas i klinisk 

verksamhet i framtiden.  

 

 Hur ser sambandet ut mellan pragmatisk förmåga och ToM ut hos barn i åldern 4-5 år? 

 Hur ser resultatet ut av en utprövning av Wellman och Lius ToM-skala, översatt till 

svenska, för svenska barn i 4 och 5 års ålder, jämfört med de valideringar som finns för 

amerikanska barn? 
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Metod och material 

En översättning av Wellman och Liu ToM-skala gjordes av författarna till föreliggande studie i 

samarbete med författarna till en annan magisteruppsats (Grape & Sandstig, 2012). Denna 

svenska version av testet översattes sedan tillbaka till originalspråket (engelska) av en person med 

goda kunskaper i både det svenska och engelska språket för att kunna granskas av 

originalförfattarna. Den nya engelska versionen skickades sedan till originalförfattarna Wellman 

och Liu för godkännande.  

 

Deltagare 

Barnen rekryterades ifrån olika förskolor i Östergötlands län. Inklusionskriterier för deltagande 

var att barnen skulle tala svenska i hemmet och vara i åldern 4:0 till 5:11 år. Exklusionkriterium 

för deltagande i studien var om barnen hade en känd språk- eller utvecklingsförsening. 39 barn i 

4 och 5 års ålder (4:0 år till 5:10 år) deltog i studien, av dessa var 17 flickor och 22 pojkar (se 

tabell 1). 

 

Tabell 1. Deltagare  

 Åldersgrupper   

Kön 4:0- 4:10 5:0- 5:10 Totalt 

Flickor 12 5 17 

Pojkar 8 14 22 

Samtliga 20 19 39 

 

Kontaktförfarande 

För att rekrytera barn till studien kontaktades rektorer för olika förskolor i Östergötlands 

län. Rektorerna gavs information (se bilaga 1) och godkände förskolans medverkan. Efter rektors 

godkännande kontaktades pedagoger på respektive skola. Pedagogerna informerades (se bilaga 2) 

om studien och tilldelades CCC-formulär för det antal barn som skulle tillfrågas. Utifrån 

inklusion- och exklusionskriterier för studien kontaktade pedagogerna på förskolorna de 

föräldrar vars barn var lämpliga att delta i studien och tilldelade dem godkännandeformulär (se 

bilaga 3) samt CCC till föräldrar. Personalen fyllde även i CCC för de deltagande barnen och när 

godkännande och CCC var ifyllt av både personal och förälder bestämdes tider för testning av 

barnen.  
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Etiska överväganden 

De deltagande barnens målsmän, förskolepersonal och rektorer fick alla information om studiens 

syfte, tillvägagångssätt och upplägg samt hur resultaten skulle komma att presenteras och 

eventuellt användas till framtida forskning. Ett skriftligt medgivande från målsman samt rektor 

på respektive förskola för de deltagande barnen inhämtades innan testningen genomfördes. De 

barn som deltog kunde om de önskade avbryta deltagandet när helst de ville. Även målsman 

kunde avbryta deltagandet när som helst under projektets gång. Personliga uppgifter i enkät och 

testresultat omarbetades så att endast uppgifter om kön och ålder presenterades i den slutgiltiga 

uppsatsen i syfte att bevara anonymitet för deltagarna. 

Instrument 

Nedan beskrivs de instrument som använts för att utgöra underlag för studien. Först beskrivs det 

test som användes för att undersöka barnens kognitiva nivå. Därefter presenteras de olika ToM-

testen och sist beskrivs det instrument för skattad pragmatisk förmåga som användes.  

Kognition 

Ravens färgade progressiva färgade matriser är ett test som undersöker icke-verbal begåvning 

(Raven, Court & Raven, 1995). Testet sträcker sig upp till en utvecklingsnivå där personen har en 

förmåga att kunna resonera om hur saker och ting kan hänga ihop och att kan generalisera detta 

sätt att tänka för att kunna dra slutsatser. Testet är utformat så att det undersöker högsta 

kognitiva nivån för barn under elva års ålder. Testet består av tre set med tolv uppgifter i varje. 

Problemen består av färgglada figurer, där testpersonen ska peka på rätt geometriska figur eller 

mönster som passar till figuren. Testet är utformat så att den språkliga förmågan inte ska påverka 

resultatet. Resultaten kan klassificeras i olika grader från 1-5. I grad 1 hamnar de med resultat i 

eller över 95 percentilen och dessa resultat kan ses som intellektuellt överlägsna. Grad 2, 

intellektuell nivå definitivt över medel och är för resultat i eller över 75:e percentilen. Grad 3 

omfattar percentil 25 till 75 och är klassificerat som ett intellektuellt normalspann, inom denna 

grad kan + eller - anges, för att förtydliga om poängen är över medianen eller 50:e percentilen 

(+) eller under medianen (-). Klassifikationen definitivt under medelintellektuell nivå står grad 4 

för, och gäller för poäng under 25 percentilen. Poäng under 5:e percentilen hamnar i grad 5 med 

beteckningen intellektuellt nedsatt (Raven, Court & Raven, 1995). 

ToM 

ToM-skalan 

Wellman och Lius ToM-skala, är ett instrument för att undersöka förmågan av ToM hos barn i 
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tre till och med fem års ålder. Det är validerat och utformat av Wellman och Liu (2004) och har i 

föreliggande studie översatts till svenska (se bilaga 4). Wellman och Liu antog att utvecklingen av 

ToM sker i utvecklingssteg som man skulle kunna fånga och analysera på en skala med hjälp av 

ett test av denna förmåga. De utvecklade ett test som bestod av sju korta berättelser med bilder. 

Testet går till så att barnet ska svara på frågor till berättelserna. Uppgifterna handlar om att fånga 

testpersonernas förmåga att sätta sig in i andra personers känslor och ta andras perspektiv. 

Resultatet av Wellman och Lius utprovning av ToM-scale visade att utvecklingen av ToM-

förmågor för de flesta barn skedde stegvis, i en förutsägbar utvecklingsprocess, där en förmåga 

bygger på tillägnandet av en föregående förmåga. Se figur 1. 

 

Real/apparent emotion- Att 

förstå och kunna göra                                               
skillnad mellan falska och äkta 
känsloyttringar 

Explicit false belief – Att förstå att en annan 

person kan ha en felaktig uppfattning 

Knowledge access- Att förstå att människor kan ha tillgång till 

olika information 

Content false belief – Att utifrån egna erfarenheter kan förstå att en annan person 

kan ha en felaktig uppfattning 

Not own belief – Att förstå att någon kan tro något som inte jag tror 

Not own desire – Att förstå att någon annan kan ha en annan önskan än mig själv 

 

Figur 1. Skalsteg i Wellman och Lius ToM-skala. 

Not-own desire testas i den svenska versionen genom att barnet får höra en historia om gubben 

Hugo som ska välja sitt mellanmål. Gubben Hugo får bara välja ett mellanmål och han har två 

val, en morot och en kaka.  Först tillfrågas barnet om vilket mellanmål han/hon skulle välja och 

testledaren berättar sedan att gubben Hugos tycker allra bäst om det motsatta till vad barnet har 

valt. Sedan tillfrågas barnet om vilket mellanmål som gubben Hugo kommer att välja. Barnet 

klarar uppgiften om han/hon väljer det motsatta till vad han/hon själv valt.   Not own belief 

undersöks genom att barnet får höra en historia om Linda som letar efter sin katt.  Katten kan 

antingen vara i garaget, eller i buskarna.  Först frågar testledaren barnet var han/hon tror att 

katten har gömt sig.  Sedan berättar testledaren att Linda tror att katten gömt sig på det motsatta 

gömstället till det barnet svarat. Sedan tillfrågas barnet var han/hon tror att Linda kommer att 
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leta efter sin katt. Barnet klarar uppgiften om han/hon svarar det motsatta till vad han/hon 

svarade på första frågan om var barnet trodde katten gömt sig.   

Förståelse för att en annan person kan ha en felaktig övertygelse- False Belief  testas genom två 

uppgifter Explicit false belief och Content false belief  (Wellman & Liu, 2004). Content false belief är det 

tredje steget på skalan och testas genom att först visa en plåsterlåda för barnet. Barnet tillfrågas 

sedan vad han/hon tror finns i lådan. Rätt svar här ska vara plåster. Testledaren visar sedan 

innehållet i lådan, vilket är en plastgris. Sedan introduceras en docka av en pojke (Peter). Barnet 

tillfrågas vad han/hon tror att Peter tror finns i lådan. För att klara uppgiften behöver barnet 

svara att Peter tror att det finns plåster i lådan.    

Förståelse för att andra personer kan sakna insikt om något som barnet själv vet om – Knowledge 

access testas genom att testledaren visar en stängd plastlåda för barnet. Testledaren frågar sedan 

barnet om vad han/hon tror finns i lådan. Barnet kan här antingen ge ett svar eller signalera att 

han/hon inte vet. Testledaren visar därefter vad lådan innehåller – en plasthund.  Sedan 

introducerar testledaren en docka av en flicka (Emma) och frågar barnet ifall han/hon tror att 

Emma vet vad som finns i lådan. För att barnet ska klara uppgiften krävs att han/hon svarar nej 

på frågan då Emma inte vet vad som finns i lådan.  

Det femte steget på skalan är den andra false belief-uppgiften - Explicit false belief (Wellman & Liu, 

2004). Berättelsen för denna deluppgift handlar om en pojke (Kalle) som ska hitta sina 

vantar.  Testledaren berättar för barnet att vantarna ligger i ryggsäcken, men att Kalle tror att 

vantarna ligger i garderoben. Därefter tillfrågas barnet om var Kalle kommer att leta efter sina 

vantar. För att svara rätt behöver barnet svara garderoben.  

Real/apparent Emotion testas genom att barnet får höra en saga om en pojke (Mattias) som fått en 

present som han inte vill ha från sin moster. Han måste dölja hur kan känner sig (ledsen) och 

istället försöka se glad ut inför mostern.  Man frågar sedan barnet om hur Mattias verkligen kände 

sig och hur han försökte se ut att känna sig i ansiktet när mostern gav honom den oönskade 

presenten. För att få rätt måste barnet svara att Mattias försökte se mer positiv ut än hur han 

verkligen kände sig. 

 

I alla uppgifter utom den sista används dockor för att tydliggöra personerna i uppgifterna. 

Laminerade A4-papper med bilder används som stöd när barnen ska välja mellan två objekt (till 

exempel morot och kaka). I den sista uppgiften används en skala över känslor som är illustrerade 
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som tre smileygubbar- en glad, en varken glad eller ledsen och en ledsen som stöd. I denna 

uppgift används ingen docka utan istället ett laminerat A4-papper med en tecknad bild av en 

pojke sedd bakifrån som ska representera Mattias utan att ge barnet någon ledtråd om 

känslotillstånd. 

Sally Anne 

Ett vanligt förekommande sätt att testa ToM1-förmågan false belief av hos barn är “Sally Anne” 

som utvecklades 1985 av Baron-Cohen, Leslie och Frith, men modifierades 1999 för att även 

innehålla testning av förmågan till ToM2 (Baron- Cohen, O’Riordan, , Jones,  & Plaisted, 1999). 

I föreliggande studie används en svensk version av detta test (Sunqvist, 2010).  Materialet består 

av en docka - Sara och en nalle, samt en låda med lock och en nyckel. Testet går ut på att nallen 

och Sara leker tillsammans. Nallen lägger nyckeln i lådan och lämnar sedan leken. Under tiden 

som nallen är borta tar Sara nyckeln ur lådan och lägger under locket, som ligger bredvid lådan. 

När nallen återvänder frågar testledaren barnet “Var kommer nallen leta efter nyckeln?”. Om 

barnet då pekar på lådan på eller svarar ”lådan” så har det klarat uppgiften om nallens nu 

felaktiga uppfattning (false belief) om var nyckeln finns. Om barnet däremot svarar att nallen tror 

att nyckeln ligger under locket så har barnet misslyckats med uppgiften.  Testledaren frågar även 

barnet var nyckeln nu finns och var den fanns från början för att försäkra sig om att barnet 

förstått vad som hände med nyckeln och ifall barnet minns hur leken började. Därefter görs 

proceduren om på nytt med den skillnaden att nallen tjuvkikar på Sara och ser när hon flyttar på 

nyckeln. När nallen kommer tillbaka ställs istället frågan ”Var tror Sara att nallen kommer att leta 

efter nyckeln?”. Svarar barnet ”lådan” /pekar på lådan har han eller hon klarat uppgiften om 

ToM2 (Sundqvist, 2010).  

Social- emotional test -SET 

Social emotional test är ett test som syftar till att undersöka barnets förmåga att förstå en annan 

persons tankar och känslor (Sundqvist & Rönnberg, 2010). Testet består av 6 korta berättelser 

som handlar om situationer som kan uppstå i barnets vardag. Testledaren läser upp historierna 

en i taget och visar illustrationer. Illustrationerna är utformade så att de endast ska vara ett stöd 

för minnet och inte ge några ledtrådar om svar. Sedan får barnet en fråga som är bokstavlig, en 

fråga som är inferentiell och frågor som tar upp ToM1 och ToM2 i form av frågor om vilka 

känslor och tankar som personerna i berättelserna kan känna/tänka. De frågor som berör olika 

aspekter av ToM besvaras genom att barnet pekar på olika “Smilegubbar” (se figur 2). 

“Smilegubbarna” visar olika känslouttryck, glad, varken glad eller ledsen, ledsen, arg, rädd, 



 

  

 

17 
 

pinsam och ironisk. 

Figur 2. Skala över känslor i SET. 

Testledaren har innan testet börjar tillsammans med barnet gått igenom “smilegubbarna” och 

vad de står för (Sundqvist & Rönnberg, 2010). Två av uppgifterna handlar endast om ToM1 och 

ToM2. Två historier handlar förutom ToM1 och ToM2 även om ironi och de sista två 

historierna behandlar ToM1 och ToM2 samt faux pas.  

Pragmatik 

Children’s communikation checklist - CCC är en enkät avsedd att användas av pedagoger och/ eller 

föräldrar i samråd med logopeder, specialpedagoger eller psykologer och syftar till att på ett 

kvalitativt sätt fånga upp barnens kommunikativa svårigheter och styrkor (Andersson & 

Westman, 2003). CCC riktar sig i huvudsak till barn mellan 6 och 9 år. Enkäten består av 79 

påståenden, som skall besvaras med alternativen stämmer helt, stämmer i viss utsträckning, stämmer inte 

alls eller kan inte bedömas. Påståendena är fördelade på 9 subskalor. Dessa representerar olika 

aspekter av språkliga och kommunikativa förmågor. 

Subskalan A (tal) tar upp aspekterna förståelighet och flyt i talet och B (grammatik) innehåller 

påståenden om meningsbyggnad, meningslängd, grammatiska böjningar och ordföljd (Andersson 

& Westman, 2003).   

Subskalorna C-G utgör den pragmatiska kompositen i CCC och behandlar områden som har 

direkt koppling till pragmatisk förmåga. Närmare beskrivet så tar subskalan C (initiativ) upp 

aspekter som berör att kunna ta initiativ till samtal samt att kunna upprätthålla samtalet på ett 

socialt accepterat sätt. Subskalan D handlar om koherens och kohesion och subskala E tar upp 

aspekter som rör stereotyp konversation. Påståendena här syftar till att klargöra barnets förmåga 
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att förstå och tillämpa oskrivna samtalsregler. Subskala F - användning av samtalskontext, tar 

upp barnets förmåga att använda sig av kontexten när han/hon för ett samtal. Subskala 

G handlar bland annat om förmågan att knyta an i samtal men tar även upp aspekter om hur 

barnet deltar och är aktiv i samtal samt hur barnet tolkar och använder sig av kroppspråket i 

spontant i samtal (Andersson & Westman, 2003).    

Subskala H tar upp barnets sociala relationer och innehåller påståenden om både relationer till 

jämnåriga och relationer till vuxna. Subskala I tar upp barnens intressen. Subskalan J berör 

barnets semantiska förmåga och subskalan K syftar till barnets prosodi i talet (Andersson & 

Westman, 2003).  

 

Procedur 

Testningarna skedde på de aktuella förskolorna i avskilda rum med en av författarna som 

testledare. Författarna turades om att agera testledare. Vid de flesta testtillfällena var endast en 

testledare och barnet närvarande, men vid sex tillfällen var även den andre författaren med i 

rummet som åhörare. Vid ett fåtal tillfällen var även förälder eller personal på förskolan med i 

rummet som stöd för barnet. Testerna genomfördes i ordningen: Sally Anne, Ravens, den 

svenska översatta versionen av Wellman och Lius ToM-skala och SET. Tidsåtgång för testning 

var mellan 30 och 50 minuter per barn och genomfördes utan avbrott, med undantag av ett fall 

där barnet uppenbart var i behov av en paus.   

 

Statistisk bearbetning 

För den statistiska analysen användes SPSS© Windows version 18.0. Deskriptiva data redogör 

för medelvärden och standardavvikelser för skattningar av CCC och resultat av SET och Ravens 

matriser. Gruppskillnader i SET och CCC mellan åldersgrupper mättes med t-test. Korrelationer 

mellan ålder, SET och CCC togs fram med Pearson korrelationskoefficient (r) då dessa data var 

på kvotnivå och kunde räknas ut genom ett parametriskt test. Korrelationer mellan övriga test 

och skattningar togs fram med Sperman korrelationskoefficient (rs) då resultaten var på ordinal-

skalenivå och krävde ett icke-parametriskt test. Signifikansnivån bestämdes till ,05.  

 

Resultat 

Resultaten presenteras i fem avsnitt. Inledningsvis redovisas resultaten för barnens kognitiva 

nivå. Detta följs av resultatredovisning för utprövning ToM-skalan. Därefter redovisas resultat på 
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de övriga test vilka behandlar ToM-förmåga. Resultatet av pedagogers och föräldrars skattningar 

på CCC presenteras sedan. Jämförelser mellan ToM-uppgifter och skattningar på CCC 

presenteras i det sista avsnittet. 

 

Kognition 

Resultaten för hela gruppen på Ravens färgade progressiva matriser var 17,03 poäng i 

medelvärde (SD= 4,51). 4-åringarnas medelvärde uppmättes till 16,20 poäng (SD= 4,15) och 5-

åringarnas medelpoäng var 17,89 (SD=4,81). Ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 

kunde observeras.  Då inget av barnens resultat på Ravens färgade progressiva matriser hamnade 

på en nivå som klassas som problematiskt (under precentil 5), har alla barn inkluderats i de 

statistiska beräkningarna. 

ToM 

Resultat av utprövning av ToM-skalan  

Resultaten visar att 77 % av barnen i studien hade ett svarsmönster som stämde in i Wellman 

och Lius skala (2004) över ToM. Det vill säga att endast 9 av de 39 barnen i studien klarade en 

eller flera uppgifter som låg på en högre nivå i skalan utan att ha klarat någon föregående uppgift. 

89% av 5-åringarna och 65% av 4-åringarna hade ett svarsmönster som stämde in i Wellman och 

Lius ToM-skala. Tabell 2 visar svarsfrekvensen för de olika svarsmönster som observerades i 

resultaten, det vill säga i vilken ordning barnen klarade uppgifter i ToM-skalan från den tänkta 

enklaste nivån till den tänkta svåraste nivån, i tabellen presenterat med den tänkta enklaste nivån 

överst (Not own belief) och den tänkta svåraste (Real/apparent emotion) nederst. Gemensamt för de 

nio barn vars svarsmönster inte stämde in i ToM-skalan var att de alla klarade sista uppgiften, 

real/apparent emotion. Av de nio barn som föll utanför var endast två barn 5 år och resterande sju 

barn 4 år. Det mest frekventa svarsmönstret var nr 7, det vill säga att klara alla uppgifter. Totalt 

16 barn klarade alla uppgifter, jämnt fördelat mellan åldersgrupperna. Det näst mest frekventa 

svarsmönstret var svarsmönster 6, som innebär att klara alla skalsteg utom det sista real/ apparent 

emotion. Antal barn som fick svarsmönster 6 var sju 5 åringar och en 4-åring.    
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Tabell 2. Observerade svarmönster av ToM-skalan.  

Svarsmönster 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 

Not own 

desire 

- + + + + + + + + + + + + - 

Not own 

belief 

- - + + + + + - + + + - - + 

Explicit false 

belief 

- - - + + + + - - + + - - - 

Knowledge 

acess 

- - - - + + + - - - + + + + 

Content false 

belief 

- - - - - + + - - - - + - - 

Real/apparent 

emotion 

- - - - - - + + + + + + + + 

4 år 0 1 3 0 0 1 8 1 2 1 1 0 1 1 

5 år 0 0 1 1 0 7 8 0 0 0 1 1 0 0 

Tabellförklaring: Ett minustecken betyder att barnet ej klarat uppgiften i skalan. Ett plustecken 

betyder att barnet klarat uppgiften.  Svarsmönster 1-7 är de som stämmer in i Wellman och Lius 

hypotes om ett stegvis tillägnande av ToM-förmågor.  Svarsmönster markerade med * gäller 

svarsmönster som inte stämmer med skalstegen. 

Inget signifikant samband mellan ålder (i månader) och hur långt barnen kom på skalstegen i 

Wellman och Lius ToM-scale noterades. Åldersgrupperna skilde sig inte heller signifikant åt i 

skalsteg. Ett signifikant samband mellan ålder och skalsteg återfanns dock om sista frågan 

real/apparent emotion uteslöts (rs = ,29; p<,05). Även åldersgrupperna skilde sig signifikant åt 

vid uteslutande av den sista frågan (t(34) = -2,59; p<,05). Vid uteslutande av den sista uppgiften 

sågs således att ökad ålder resulterade i bättre resultat på skalan, vilket inte sågs när alla uppgifter 

var inkluderade.  

Sally Anne 

I Tabell 3 visas resultatet av det modifierade Sally Anne -testet som användes för att testa 

barnens förståelse för ToM1- förmågan false belief och ToM2. Totalt klarade 22 barn ToM1-

uppgiften om false belief, varav åtta var fyra år och fjorton var fem år. Elva barn klarade uppgiften 

om ToM2. Av dessa var fem 4-åringar och sex 5-åringar. Nio barn klarade bägge uppgifterna. 

Tre av dessa var 4-åringar och sex var 5-åringar.  
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Tabell 3. Fördelning av antalet barn som klarade ToM-uppgifterna i Sally Anne uppdelat i 

åldersgrupper och kön.  

Sally Anne 4 åringar 5 åringar Totalt 

ToM1 (False belief) 8 14 22 

ToM2 5 6 11 

ToM1(false belief)+ToM2 3 6 9 

Totalt antal barn 20 19 39 

 

Det fanns ett signifikant samband mellan ToM1 (false belief) och ToM2 i Sally Anne, rs= ,32 

(p<,05). De flesta barn som klarade ToM2, klarade således även ToM1 i Sally Anne.  

Ett statistiskt signifikant samband (rs=,35, p<,05) observerades mellan ålder och ToM1 (false 

belief), men inte mellan ålder och ToM2 (rs=,06, ns). Ålder hade betydelse för uppgiften om 

ToM1 men ökad ålder hade ingen avgörande betydelse för att klara uppgiften om ToM2 i Sally 

Anne.  

Social Emotional Test - SET 

I Tabell 4 redovisas medelpoängen för SET-total samt för delskalor med uppgifter som rör 

ToM.  

Tabell 4. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för poäng i SET.  

 4åringar 

M         SD 

5åringar  

M         SD 

Totalt 

M          SD 

SET totalt (Max49) 29,4 6,13 32.32 3.87 30,89 5,41 

ToM1 (Max 8) 4,4 1,9 5,42 1,26 4,92 1,68 

ToM2 (Max 9) 5,4 2,01 6,32 1,92 5,97 1,95 

Ironi (max 4) 1,45 0,95 1,84 0,96 1,67 0,96 

Inferens (max 12) 9,35 1,81 9,95 1,13 9,56 1,56 

Faux pas (max 2) 0,2 0,41 0,50 0,23 0,11 0,32 

 

Gruppen 5-åringar fick genomgående högre medelpoäng än gruppen 4-åringar både i 

medelpoäng totalt och i de olika delskalorna. Dock kunde inga signifikanta gruppskillnader 
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påvisas med t-test. Ett positivt samband (r=,36; p<,05) mellan ålder (i månader) och totalpoäng i 

SET noterades emellertid. Signifikanta samband observerades även mellan ålder och delskalorna 

ToM1 (r=,39; p<,05 ), ToM2 (r=,33 ; p<,05) och ironi (r= ,35; p<,05). Ökad ålder resulterade 

således i högre totalpoäng på SET samt högre poäng på delskalorna ToM1, ToM2 och ironi. 

Jämförelser mellan SET och Sally Anne. 

SET och Sally Anne mäter ToM-förmågor på olika sätt. Trots detta observerades samband 

mellan flera av uppgifterna. Ett signifikant samband mellan ToM1 uppgifterna i SET och ToM1 

(false belief) i Sally Anne observerades (rs=,39;p<,05). Ett signifikant samband mellan ToM2 

uppgifterna i SET och ToM1-uppgiften (false belief) i Sally Anne noterades även (rs=,53; p<,01). 

Inget signifikant samband kunde dock urskiljas mellan de två ToM2 uppgifterna i de olika testen.  

ToM-skalan, Sally Anne och SET 

Inga signifikanta samband noterades mellan vilket skalsteg barnen hamnade på och någon 

uppgift i de andra testen av ToM. Vid uteslutande av sista uppgiften real/apparent emotion i 

ToM-skalan påvisades dock samband mellan hur högt barnen presterade på ToM-skalan och hur 

de presterade på ToM1 (false belief) i Sally Anne (rs=474; p <,01), SET totalpoäng (rs=42; 

p<,05) och delskalan inferens i SET (rs=45; p<,01). ToM-skalan korrelerade således bättre med 

de andra ToM-testen vid exkluderande av den sista frågan än i sin helhet.  

Pragmatik 

Children’s Communication Checklist 

Medelvärde för skattad pragmatisk förmåga – pragmatisk komposit i CCC var 143,5 (SD=14,88) 

för föräldrars skattningar och 141,7 (SD= 13,64) för pedagogernas skattningar. Inga signifikanta 

samband mellan föräldrars och pedagogers skattningar på CCC kunde observeras.  Föräldrar och 

pedagoger skattade därmed barnen olika vid bedömning med CCC.  

I föräldrars skattningar av pragmatisk komposit i CCC var medelvärdet 138,53 poäng 

(SD=18,95) för 4-åringarnas och 148,47 poäng (SD=6,63) för 5-åringarna. Skillnaden mellan 

skattningar för de olika åldersgrupperna var signifikant, t(36)=-,216; p< 0,05. Medelvärdet för 

pedagogernas skattningar av pragmatisk komposit i CCC var 143,42 poäng (SD=11,35) för 4-

åringar och 139,94 poäng (SD=15,85) för 5-åringarna. Ingen signifikant skillnad mellan 

pedagogers skattningar av de olika åldersgrupperna kunde observeras mätt med t-test.  I 

föräldrarnas skattningar skilde sig följaktligen resultaten mellan 4 och 5-åringarna där 5-åringarna 

skattades högre. Däremot skattade pedagogerna de bägge åldersgrupperna mer lika. 
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Jämförelse mellan ToM och pragmatik 

Jämförelser mellan pragmatisk komposit i CCC och ToM-uppgifter 

Vid jämförelse mellan pragmatisk förmåga (pragmatisk komposit i CCC) och alla ToM- 

relaterade test och delskalor, observerades två signifikanta korrelationer av 20 möjliga. Det första 

var mellan ToM1 (false belief) i Sally Anne och pragmatisk komposit skattad av föräldrar (rs= ,38; 

p< ,05). Det andra sambandet observerades mellan ToM-skalan, när real/apparent emotion inte 

inkluderades i analysen och pragmatisk komposit skattad av pedagoger (rs = ,36; p<,05).  

Jämförelse mellan delskalor i CCC och ToM-uppgifter 

Vid en jämförelse mellan de delskalor som främst förknippas med pragmatik (C-K) i CCC och 

de olika ToM-uppgifterna noterades ett signifikant samband mellan förmåga att knyta an i samtal 

i föräldrars skattningar (delskala G) och ToM1(false belief) i Sally Anne (rs= ,35; p< ,05).  Även 

mellan prosodi (delskala K) i föräldrars skattningar och ToM1 i SET observerades ett positivt 

samband (rs= ,41 ;p < ,05).  

Vid jämförelse mellan de olika delskalorna som främst förknippas med pragmatik i CCC bland 

pedagogers skattningar och ToM-testerna observerades samband mellan prosodi (delskala K) 

och ToM1 (false belief) i Sally Anne (rs= ,37 ;p<,05). I pedagogernas skattningar observerades ett 

positivt samband mellan samtalskontext (delskala F) och skalsteg i ToM-skalan (rs=,45;  p<,05).  

Även ett samband mellan koherens (delskalan D) i pedagogernas skattningar och delskalan faux 

pas i SET noterades (rs=,37 p <,5). Ett negativt samband noterades även mellan delskalan C, 

Initiativ bland pedagogernas skattningar och poäng på Inferens i SET rs= -,38 p<,05). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan ToM-förmåga och skattad 

pragmatisk förmåga genom att översätta och utpröva Wellman och Lius ToM-skala samt att 

jämföra resultat på detta och andra test av ToM med skattad pragmatisk förmåga. Diskussionen 

delas således in i tre avsnitt. Först diskuteras resultaten av ToM-testen som innefattar 

utprövningen av Wellman och Lius ToM-skala samt sambanden mellan de olika ToM- testerna. 

Därefter diskuteras resultaten av skattningarna av pragmatisk förmåga och avslutningsvis 

diskuteras jämförelserna mellan ToM-testerna och skattad pragmatisk förmåga. 
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ToM  

ToM-skalan 

Resultaten på den översatta versionen av ToM-skalan på barn i åldrarna fyra och fem år visar att 

77 % av de testade barnen fick ett svarsmönster som stämde med Wellman och Lius skalsteg, det 

vill säga att 30 av 39 barn antingen klarade alla uppgifter i skalan eller vid ett misslyckande på 

någon uppgift i testet, inte heller klarade efterföljande uppgifter med tänkt ökad svårighetsgrad i 

skalan. Detta kan jämföras med resultaten på Wellman och Lius (2004) validering där 80% av de 

barn som ingick i studien hade ett svarsmönster som stämde med tesen om att klara ToM-

uppgifterna i den givna ordningen. Denna skillnad på endast 3 procentenheter är av liten 

betydelse och tyder på att de flesta barnen i denna utprövning får ett svarmönster som ger stöd 

åt tesen om ett stegvis tillägnande av ToM-förmågor. 89 % av 5-åringarna i föreliggande studie 

fick ett svarsmönster som överensstämde med Wellman och Lius tes om ett stegvis tillägnande 

av ToM (Wellman & Liu, 2004). Detta är en marginell skillnad jämfört med Wellman och Lius 

resultat där 92 % av 5-åringarna fick svarsmönster som överensstämde med skalans utformning.  

4-åringarna tenderade dock att i högre grad att få ett svarsmönster som inte passade in i ToM-

skalan. Även Wellman och Lius (2004) resultat pekar på att yngre barn i högre utsträckning faller 

utanför skalstegen. I föreliggande studie faller dock procentuellt sett fler 4-åringar utanför 

skalstegen än i Wellman och Lius validering. 65% av 4-åringarna i denna studie fick ett 

svarsmönster som stämde in i tesen om stegvis tillägnande av ToM-förmågor jämfört med 

Wellman och Lius utprövning där 84 % av 4-åringarnas svarsmönster passade in i skalan.    

Av de nio barn som föll utanför skalsteg klarade samtliga den sista uppgiften om real/apparent 

emotion. Vid exkluderande av denna uppgift i uträkningen ökade andelen svarsmönster som 

passade in i ToM-skalan väsentligt. Av 5-åringarna stämde då 95 % av svarsmönstren in i skalan 

och 90 % av 4-åringarna.  Endast 3 barn av de 39 deltagarna hamnade i denna uträkning utanför 

skalan.  

16 av de 39 deltagarna i studien klarade alla uppgifter i skalan. Av dessa var 8 fyra år och 8 fem 

år.  Procentuellt räknat klarade 40% av 4-åringarna och 42% av 5-åringarna i föreliggande studie 

alla uppgifter. Detta kan jämföras med Wellman och Lius studie (2004) där 20 % av 4-åringarna 

och 48 % av 5-åringarna klarade alla steg på skalan. 4-åringarna i föreliggande studie klarade 

sålunda i högre grad alla steg på skalan än amerikanska barn.   
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En möjlig förklaring till denna skillnad bland 4-åringarnas resultat kan vara kulturella skillnader 

mellan amerikanska barn och svenska barn. Wellman och kollegor (2006) fann i utprövningen av 

skalan bland kinesiska barn att Knowledge access verkar tillägnas före Diverse belief. Detta är en 

skillnad mot amerikanska barn vilka tillägnade sig Diverse belief före Knowledge access. Wellman och 

kollegor (2006) argumenterar att kulturella skillnader kan ligga till grund för detta resultat. De 

menar att olika kulturer betonar olika aspekter av mentala tillstånd vilket ger barn olika 

erfarenheter som präglar deras ToM-utveckling och gör att vissa förmågor tenderar att utvecklas 

före andra. Studier om hur mammors språk påverkar ToM-utvecklingen samt syskons betydelse 

för ToM-utveckling (Ruffman, Slade & Crowe, 2002) kan stärka tesen om att barnets omgivning 

och erfarenheter verkar spela en stor roll för hur förmågan till ToM utvecklas. Enligt 

förklaringsmodellen Theory theory har omgivningen stor betydelse för hur ToM utvecklas (Flawell, 

1999).  Med denna förklaringsmodell och med bakgrund i studierna om omgivningens betydelse 

för ToM-utveckling kan skillnaden bland svenska barns svarmönster gentemot amerikanska 

förklaras bero på kulturella skillnader. Det kan tänkas att det i den i svenska kulturen läggs större 

vikt på att vara ”tacksam” och ”till lags” och inte göra någon ledsen och obekväm – aspekter 

som denna uppgift behandlar (mostern som ger en oönskad present). Detta kan vara företeelser 

som kan tänkas påverka barns uppfostran och i längden deras tillägnande av ToM. Tesen om ett 

stegvis tillägnande av ToM som är universellt och giltigt för alla barn i alla kulturer kan således 

diskuteras när resultat från olika kulturer inte helt stämmer överens med varandra (Wellman & 

Liu, 2004, Wellman et al, 2006) och att en betydande andel barn (över 20%) ändå faller utanför 

det tänkta mönstret både bland svenska, amerikanska och kinesiska barn. Kanske spelar 

omgivning och barns olika erfarenheter en så pass stor för ToM-utvecklingen så att ett exakt 

utvecklingsmönster inte går att generalisera. Dock har de allra flesta barn i de olika studierna ett 

svarsmönster som tyder på att vissa ToM-förmågor utvecklas före andra.  

Inget signifikant samband mellan ökande ålder i månader eller skillnad mellan åldersgrupper och 

skalsteg kunde urskiljas i resultaten på skalan i sin nuvarande version.  Ett signifikant samband 

mellan ålder i månader och ToM-skalan samt gruppskillnader mellan 4 och 5 åringarna och 

skalsteg observeras dock vid exkluderande av den sista frågan – Real/apparent emotion. Rimligtvis 

bör ett samband mellan ålder och skalsteg stärka tesen om ett stegvis tillägnande av ToM. 

Resultatet ger anledning att överväga att omforma den svenska versionen av skalan i vidare 

studier. 
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Resultaten av denna studie tyder på att skalan skulle kunna användas så som originalförfattarna 

ämnat då de flesta barn fick ett svarsmönster som överensstämde med Wellman och Lius tes om 

ett stegvis tillägnande av ToM. Skalan kan behöva anpassas till svenska barn genom att 

exempelvis flytta den sista frågan – Real/apparent emotion till ett tidigare steg då alla barn vars 

svarsmönster inte passade in i skalan klarade just denna fråga alternativt att enbart ta hänsyn till 

hur många uppgifter barnen klara, utan inbördes ordning. 

Skalan kan i detta läge vara användbar för kvalitativa bedömningar av vilka ToM-förmågor 

barnet behärskar. Detta skulle kunna ge en bredare bild av barnets ToM-utveckling än vid en 

testning med exempelvis enbart Sally Anne. ToM-skalan behöver dock testas ytterligare på ett 

större urval och fler åldersgrupper för att slutsatser ska kunna dras. 

ToM-utveckling  

5-åringarna i föreliggande studie tenderade i högre grad klara uppgifter om false belief och andra 

ToM1 förmågor än 4-åringarna, vilket setts i tidigare studier (Wellman & Liu, 2004, Wimmer & 

Perner 1983b, Hala & Carpendale, 1997). Dock klarade en mindre andel 4-åringar uppgiften om 

ToM1(false belief) i Sally Anne än vad som visats i tidigare studier (Hala & Carpendale, 1997).  

Detta kan bero på kulturella skillnader (Wellman et al, 2006) men också på hur frågorna ställdes 

och hur testet genomfördes. Studier visar att barn kan svara på frågor om false belief bättre om 

testet handlar om att uttryckligen lura någon, om testledaren hjälper barnet att aktivt analysera 

situationen och om testledaren inte har något av testobjekten (dockor eller bilder) närvarande när 

frågan ställs (Wellman, Cross & Watson, 2001).  Då testledarna inte använde sig av någon av 

dessa strategier vid testningen kan detta delvis förklara resultaten.    

Inget statistiskt signifikant samband kunde observeras mellan ToM1 (false belief) och ToM2-

uppgiften i Sally Anne vilket kan bero på att för få barn klarade ToM2 uppgiften i Sally Anne för 

att utgöra ett bra underlag för statistiska beräkningar. De barn som klarade uppgiften om ToM2 i 

Sally Anne, klarade dock oftast också ToM1(false belief) i samma test, vilket stöder tesen om ett 

stegvis tillägnande av ToM (Wellman & Liu, 2004., Wimmer & Perner 1983b, Hala & 

Carpendale, 1997). De barn som klarade ToM1(false belief) i Sally Anne presterade även bättre på 

ToM1 och ToM2 uppgifterna i SET samt kom högre på ToM-skalan (vid uteslutande av sista 

uppgiften real/apparent emotion). Att klara false belief har av många forskare setts som den 

grundläggande indikatorn för att kunna tillägna sig nästa steg i ToM-utvecklingen (Hala & 

Carpendale, 1997). Denna tes stöds även av resultaten av föreliggande studie.  
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Uppgifter om faux pas och ironi brukar barn behärska först i 7-9 års ålder (Baron-Cohen, et al, 

1999). Det är därför inte förvånande att få av barnen klarade uppgifter om faux pas och ironi i 

SET, då barnen i denna studie var 4 och 5 år gamla.  

Pragmatik 

Föräldrar och pedagoger skattade barnens pragmatiska förmåga relativt olika. I pedagogerna 

skattningar kunde ingen skillnad mellan 4-åringar och 5-åringar observeras. En annan studie fann 

skillnader mellan föräldrar och pedagogers skattningar av socialt beteende hos barn med autism 

(Peterson, Slaughter & Paynter, 2007). Som förklaring till detta föreslår Peterson et al.(2007) att 

pedagogernas erfarenhet av barn i allmänhet och barns sociala beteende skulle kunna ha påverkat 

deras skattningar. Resultatet i föreliggande studie kan även här tolkas som att pedagogerna och 

föräldrar har skattat barnen med olika referensramar. En möjlig förklaring skulle kunna vara att 

pedagoger har refererat till sin erfarenhet av barn i samma ålder vid skattningen medan föräldrar 

inte har samma referensram och tolkar påstående i CCC utan att jämföra barnet med andra 

jämngamla.  

Pragmatisk förmåga och ToM- utveckling 

I jämförelse mellan resultat på test av ToM med föräldrars samt pedagogers skattning av 

pragmatisk komposit (den kombinerade poängen för delskalorna C-G i CCC) noterades endast 

två signifikanta samband av tjugo möjliga. Det ena sambandet var mellan föräldrars skattning på 

pragmatisk komposit och false belief-uppgiften i Sally Anne. Det andra sambandet fanns mellan 

pragmatisk komposit skattad av pedagoger och ToM-skalan vid exkluderande av uppgiften 

real/apparent emotion. Detta kan kopplas till tidigare studier har sambandet mellan false belief och 

social förmåga studerats och där har man funnit starka samband (Peterson, Slaughter & Paynter 

2007).  

Vid jämförelser av delskalor med direkt koppling till pragmatik i CCC var för sig och ToM 

testerna noterades samband mellan förmåga att knyta an i samtal skattat av föräldrar och ToM1 i 

Sally Anne. Att kunna knyta an i samtal är en viktig aspekt av den pragmatiska förmågan (Bishop, 

2000). Mellan pedagogers skattningar av samtalskontext i CCC och ToM1-uppgiften (false belief) i 

Sally Anne noterades ett samband. Ett samband observerades även mellan delskalan koherens i 

CCC skattat av pedagoger och faux pas i SET. Även i tidigare studier har man funnit samband 

mellan koherens och ToM (Jarrold, et al, 2000). Då faux pas kan ses som en högre grad av ToM 

(Baron-Cohen, O’Riordan, Stone,  Jones & Plaisted, 1999) och koherens är en viktig del av 

pragmatik, belyser detta resultat sambanden mellan ToM-utveckling och pragmatisk utveckling. 
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Dock återfanns inte detta samband i föräldrars skattningar. Samband mellan prosodi och ToM1 

noterades både för föräldrars och pedagogers skattningar, dock två olika test av ToM1-förmågan 

(Sally-Anne föräldrar, och ToM1 i SET pedagoger). Man har i tidigare studier diskuterat 

kopplingen mellan prosodi och pragmatisk förmåga (Samuelsson & Nettelbladt, 2004). 

Resultaten av korrelationerna i föreliggande studie kan stärka indikationerna för ett samband 

mellan pragmatisk förmåga och ToM-förmåga. 

Även om flera signifikanta samband kunde påvisas mellan ToM och skattad pragmatisk förmåga 

saknas signifikanta samband mellan flertalet av variablerna där tidigare forskning och teorier 

pekar på samband (Peterson, Slaughter & Paynter 2007, Bishop, 2000). Ett negativt samband 

observerades mellan pedagogers skattning av initiativ i CCC och inferens i SET, vilket går emot 

tidigare forskning om ett samband mellan ToM och pragmatisk förmåga (Peterson, Slaughter & 

Paynter 2007, Bishop, 2000).  Föräldrar och pedagogers skattningar skilde sig från varandra och 

inget samband mellan dem kunde urskiljas. Inga av korrelationerna mellan pragmatisk förmåga 

och ToM gick att observeras i bägge skattningarna. Resultaten kan belysa svårigheter med att på 

ett kvantitativt sätt fånga upp och mäta dessa komplexa förmågor. Samband mellan pragmatisk 

förmåga och ToM-förmågor finns, möjligen är de två aspekter av en och samma förmåga. 

Sambanden är dock långt ifrån tydliga och självklara och många frågetecken kvarstår för att 

förstå relationen mellan pragmatik och ToM. 

Metoddiskussion 

Peterson, Slaughter och Paynter (2007) kom fram till att skattningar av barns sociala förmåga 

gjorda av lärare är fullt tillförlitliga och ger en bra bild av barnens sociala mognad. Dock har 

föräldrar känt barnet längre och ser barnen i andra situationer och kontexter än pedagoger varför 

författarna ansåg det lämpligt att både föräldrar och pedagoger skattade barnen. Tydliga 

instruktioner gentemot personal och föräldrar med en gemensam referensgrund för hur CCC bör 

fyllas i skulle kunna ha gett en bättre bild av barnens pragmatiska förmågor och möjligen även 

andra resultat. Exempelvis att bedömaren ska utgå från varje enskilt barn vad han eller hon kan 

eller inte, snarare än att jämföra barnen med andra barn i samma åldersgrupp. 

De barn som medverkat i föreliggande studie var från 4:0 till 5:10 år. Formuläret CCC är 

utformat för barn i åldrarna 6-9 år (Andersson & Westman, 2003). Ett formulär som använts i 

andra studier där man studerat samband mellan skattad social förmåga och ToM-förmåga hos 

barn i 4 års ålder är The Social Maturity Scale (Peterson, Slaughter & Paynter 2007). En svensk 

version av detta bedömningsformulär skulle kunna vara ett alternativ till CCC. Att använda sig av 
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CCC i föreliggande studie föll sig dock mer naturligt och relevant då det finns på svenska och 

används av yrkesverksamma inom både logopedi och skola i Sverige.  

De flesta barnen upplevdes av testledarna som intresserade och fokuserade under hela testningen 

men ett fåtal barn blev ofokuserade. Testledarna var lyhörda för barnens signaler och lät vid 

dessa tillfällen barnen skifta fokus en stund för att senare återuppta testningen. Vid ett tillfälle 

avbröts hela testningen för att tas upp vid ett senare tillfälle samma dag. Det kan tänkas att en 

uppdelning av testen till flera olika tillfällen hade gjort att barnen kunnat vara mer koncentrerade 

under längre tid, men då detta inte upplevdes som något problem hos de flesta av deltagarna 

valdes att göra alla test vid ett och samma tillfälle. 

I vilken ordning de olika testen presenterades kan ha påverkat resultaten i föreliggande studie. 

Det test som genomfördes först var Sally Anne. I en ny situation med en främmande människa 

kan det tänkas att barnen inte presterade lika högt som de hade gjort om testet genomförts 

senare i testsituationen när barnet vant sig vid situationen. För att alla barn skulle ges samma 

förutsättningar i testsituationen valdes en specifik ordning för hur testen presenterades. Sally 

Anne valdes att presenteras först med anledning av att det är ett kort test som är konkret och 

lekfullt och ansågs av författarna som en lättsam inledning av testsituationen.  

Något som bör tas i beaktning vid alla testsituationer som involverar resonerande kring ToM är 

problematiken med att testa en komplex och varierande social förmåga i en konstruerad 

situation. ToM-skalan, Sally Anne och Social Emotional Test ger endast information om hur barnet 

resonerar i en given kontext med förutbestämda rätta svar. Detta kan inte direkt översättas till 

hur dessa förmågor tar sig i uttryck i verkliga situationer där många andra faktorer spelar in. Ett 

annat möjligt sätt att undersöka dessa förmågor är genom att observera barnet i vardagliga 

situationer. Detta skulle dock medföra svårigheter med att på ett kvantitativt sätt mäta 

förmågorna varför testinstrument valdes för denna studie.  

Författarna turades slumpmässigt om att agera testledare och detta kan ha medfört skillnader i 

testförfarande mellan författarna. Denna risk minimerades genom att författarna även turades 

om att vara åhörare åt varandra vid ett antal tillfällen och på så sätt kunde olikheter i 

testförfarandet upptäckas och lyftas till diskussion. Inga betydelsebärande skillnader 

observerades dock vid dessa tillfällen.  
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Framtida forskning  

Mer forskning behövs för att utreda hur sambanden mellan pragmatisk förmåga och ToM-

förmågor ser ut. För att en svensk version av Wellman och Lius ToM-skala kan tillämpas i syfte 

att utreda var i ToM-utvecklingen ett barn ligger behövs ytterligare studier på ett större urval och 

fler åldersgrupper.  Mer forskning behövs även för att undersöka i vilken ålder svenska barn 

tillägnar sig ToM1.  

Slutsatser 

Det finns vissa samband mellan skattad pragmatisk förmåga och ToM-förmåga mätt med ToM-

skalan vid exkluderande av den sista uppgiften real/apparent emotion, Sally Anne och Social 

Emotional Test. Sambanden är dock tvetydliga och resultaten är i många fall skilda mellan 

pedagoger och föräldrars skattningar. Mer forskning behövs inom området för att klargöra hur 

ToM-förmåga och pragmatisk förmåga påverkar varandra. Resultaten belyser komplexiteten av 

pragmatik och ToM och relationen mellan dem.  

För att slutsatser ska kunna dras ifrån utprövningen av ToM-skalan behövs ytterligare studier 

och testning på fler åldersgrupper och större urval göras på den svenska versionen av Wellman 

och Lius ToM-skala. Resultaten från denna studie pekar på att skalan skulle kunna användas så 

som originalförfattarna ämnat då de flesta barn fick ett svarsmönster som överensstämde med 

Wellman och Lius tes om ett stegvis tillägnande av ToM-förmågor. Möjligen kan skalan behöva 

revideras, genom att exempelvis exkludera den sista frågan, för att anpassas till svenska barns 

ToM-utveckling. Wellman och Lius ToM-skala kan i detta läge användas som ett kvalitativt 

verktyg för att undersöka vilka ToM-förmågor ett barn tycks besitta.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev till rektor 

Hej! 

Vi heter Elinor Karlson och Linnéa Östling och vi studerar på logopedprogrammet i 

Linköping, termin 8. Vi skriver just nu vår magisteruppsats. Syftet med vår uppsats är att 

översätta ett test av barns förmåga att ta andra personers perspektiv. Vi kommer också att 

jämföra resultaten på detta test med andra test av barns kommunikation. Testet ska kunna 

användas av bland annat logopeder i framtiden. Uppsatsen handleds av fil. Dr Anett 

Sundqvist. 

För att kunna genomföra denna studie vill vi testa minst 30 barn. Testningen kommer dels 

innehålla det aktuella testet av förmågan att sätta sig in i andra människors perspektiv 

(theory of mind), samt 2 andra test av samma förmåga. Även ett test som handlar om 

förmågan att i pusseluppgifter använda sig av strategier kommer att användas. Testningen 

tar ca en timma totalt. 

Vi behöver nu hjälp med att hitta deltagare till studien, som kommer att genomföras under 

våren. Vi undrar därför ifall Ni på er förskola har möjlighet att hjälpa oss. Hur många barn 

deltar från er förskola är helt upp till er och personal. Detta skulle innebära att vi kommer 

till förskolan och testar de deltagande barnen individuellt, i överenskommelse med 

personal. De tillfrågade barnen ska inte ha någon känd språkstörning/språkförsening och 

svenska ska vara det språk som talas i hemmet. Ett frågeformulär kring de deltagande 

barnens kommunikation i vardagen kommer att delas ut till förskolepersonalen och 

föräldrarna. Detta formulär ska fyllas i och returneras i samband med testningen. Testen 

brukar inte upplevas som krävande och svåra för barnen utan snarare brukar barnen tycka 

det är roligt. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas av personal, föräldrar eller barnet 

självt. Resultaten är konfidentiella och kommer att presenteras i vår uppsats samt eventuellt 

i framtida studier eller artiklar i ämnet. Uppsatsen kommer sedan att redovisas på ett 

seminarium samt publiceras elektroniskt på e-press, en databas för uppsatser.  

Har ni frågor eller funderingar kring uppsatsen eller testningen är ni välkomna att ringa eller 

maila till oss eller vår handledare: 

 

Elinor Karlsson: telefon: xxxxx email: xxxxxx@xxxx 

Linnéa Östling: telefon: xxxxxx email: xxxxxx@xxxx 

Anett Sundqvist: email: xxxxx@xxxx 

 

Med vänlig hälsning!   /Elinor Karlsson och Linnéa Östling 

 



 

 
 

 

Samtyckesbrev till rektor 

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner härmed att personal och 

föräldrar från___________________ får kontaktas för att tillfrågas om barnens deltagande i 

studien ”Jämförelse mellan utveckling av pragmatisk förmåga och utveckling av Theory of 

mind hos barn med typisk utveckling i 4 och 5 års ålder” samt att testningen får utföras i 

förskolans lokaler. 

 

Ort och datum_______________________________________________________ 

 

Underskrift__________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande____________________________________________________ 



 

 
 

Bilaga 2  

Informationsbrev till förskolepersonal 

Hej! 

Vi heter Elinor Karlson och Linnéa Östling och vi studerar på logopedprogrammet i 

Linköping, termin 8. Vi skriver just nu vår magisteruppsats. Syftet med vår uppsats är att 

översätta ett test av barns förmåga att ta andra personers perspektiv. Vi kommer också att 

jämföra resultaten på detta test med andra test av barns kommunikation. Testet ska kunna 

användas av bland annat logopeder i framtiden. Uppsatsen handleds av fil. Dr Anett 

Sundqvist. 

 

För att kunna genomföra denna studie vill vi testa ett 30-tal barn. Testningen kommer att ta 

ca en timma och varje barn testas individuellt på förskolan i överenskommelse med Er i 

personalen. De test som används brukar inte upplevas som krävande och svåra för barnen 

utan snarare brukar barnen tycka det är roligt.  De barn som deltar i studien får inte ha 

någon känd språkstörning eller språkförsening och de behöver prata svenska i hemmet. 

Medverkan i studien skulle för Er innebära att skicka ut och samla in informationsbrev, 

godkännanden och frågeformulär till föräldrar samt själva fylla i samma frågeformulär kring 

varje deltagande barns kommunikation (ett per barn). Vi behöver också er hjälp med att 

hitta tider som passar för att komma och genomföra testningarna i en ostörd vrå med två 

stolar och ett bord.  

Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas av er som personal, vårdnadshavaren 

eller barnet självt. Resultaten kommer att hanteras anonymt och uppsatsen kommer att 

presenteras på ett seminarium samt publiceras elektroniskt på e-press, en databas för 

uppsatser.  

 

Har ni frågor eller funderingar kring uppsatsen eller testningen är ni välkomna att ringa eller 

maila till oss eller vår handledare: 

 

Elinor Karlsson: telefon: xxxxx email: xxxxxx@xxxx 

Linnéa Östling: telefon: xxxxxx email: xxxxxx@xxxx 

Anett Sundqvist: email: xxxxx@xxxx 

 

Med vänlig hälsning! 

/Linnéa Östling och Elinor Karlsson 



 

 
 

Bilaga 3 

Informationsbrev till föräldrar. 

 

Hej! 

Vi heter Elinor Karlson och Linnéa Östling och vi studerar på logopedprogrammet i 

Linköping, termin 8. Vi skriver just nu vår magisteruppsats. Syftet med vår uppsats är att 

översätta ett test av barns förmåga att ta andra personers perspektiv. Vi kommer också att 

jämföra resultaten på detta test med andra test av barns kommunikation. Testet ska kunna 

användas av bland annat logopeder i framtiden. Uppsatsen handleds av fil. Dr Anett 

Sundqvist. 

För att kunna genomföra denna studie behöver vi testa ett antal barn som är 4 eller 5 år.  I 

egenskap av vårdnadhavare tillfrågas ni därför om samtycke för ert barn att delta i studien. 

Om ni godkänner deltagandet fyller ni i samtyckesbrevet samt bifogat frågeformulär och 

lämnar till förskolan. 

Testningen kommer att ta ca en timma och varje barn testas individuellt på förskolan, i 

överenskommelse med personal. Självklart så kommer det finnas möjlighet till pauser i 

testningen och också möjlighet att avbryta testningen och återuppta den vid ett senare 

tillfälle. Vi är lyhörda för barnens signaler på trötthet eller ointresse. De test som används 

behandlar förmågan att sätta sig in i hur andra människor tänker och känner. Även ett test 

som handlar om förmågan att i pusseluppgifter använda sig av strategier kommer att 

användas. Testerna brukar inte upplevas som krävande eller svåra för barnen utan snarare 

brukar barnen tycka det är roligt.  De innehåller barnanpassade berättelser, bilder och 

figurer och genomförs på ett lekfullt sätt.  

Vi undrar om Du och Ditt barn är intresserade av att delta i denna undersökning. 

Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas av Er som vårdnadshavare eller barnet 

självt. Resultaten kommer att avidentifieras och redovisas i en magisteruppsats samt 

eventuellt i framtida studier och artiklar i ämnet. Uppsatsen kommer att presenteras på ett 

seminarium samt publiceras elektroniskt på e-press, en databas för uppsatser.  

Har ni frågor eller funderingar kring uppsatsen eller testningen är ni välkomna att ringa eller 

maila till oss eller vår handledare: 

 

Elinor Karlsson: telefon: xxxxx email: xxxxxx@xxxx 

Linnéa Östling: telefon: xxxxxx email: xxxxxx@xxxx 

Anett Sundqvist: email: xxxxx@xxxx 

 

Med vänlig hälsning! 

 

/ Elinor Karlsson och Linnéa Östling 



 

 
 

Samtyckesbrev till föräldrar 

Jag har tagit del av ovanstående information och har fått möjlighet att ställa frågor om 

studien ”Jämförelse mellan utveckling av pragmatisk förmåga och utveckling av Theory of 

Mind hos barn med typisk utveckling i 4 och 5 års ålder”.  Jag ger härmed mitt samtycke till 

att mitt barn får medverka i studien. 

 

Ort och datum______________________________________________________ 

 

 

Underskrift_________________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Namnförtydligande__________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Godkänd och ifylld talong lämnas till personal på förskolan senast_____ 

  



 

 
 

Bilaga 4 

Theory of Mind scale – Skala för Theory of Mind 

 

Uppgifterna är presenterade i ordning, från lägst svårighetsgrad till högst (för förskolebarn). 

De ska INTE presenteras i exakt den ordningen, MEN Not-Own Desire bör komma först (så 

att barnen börjar med en uppgift som är lätt att förstå) och Appearance-Reality emotion bör 

komma sist. Vi föreslår följande ordning: Not-Own Desire, Knowledge Access, Contents 

False-Belief, Not-Own Belief, explicit False Belief, Appearance- Reality Emotion. 

 

I alla uppgifter används små leksaksfigurer och/eller bilder, för att presentera innehållet. 

 

Not-Own Desire (X): Att förstå, kunna sätta sig in i och uttrycka att en annan person 

kan ha en vilja som skiljer sig från den egna 
Rekvisita: Liten leksaksfigur (en gubbe). Plus ett A4-papper (laminerat) med realistiska 

teckningar i färg av en morot på den ena halvan och en kaka på den andra. 

 

Berättelse: Det här är Gubben Hugo (placera gubben vid sidan av pappret, mellan moroten 

och kakan). Det är dags för mellanmål. Så Gubben Hugo vill ha något att äta. Här är två olika 

saker att välja på: en morot (peka) och en kaka (peka). 

 

Egen önskan: Vilket mellanmål skulle DU vilja ha? Skulle du helst vilja ha en morot (peka) 

eller…en kaka (peka) 

 

_____ Om barnet väljer moroten:           

Ja, det var ett bra val, MEN…Gubben Hugo tycker jättemycket om kakor (peka inte). Han 

tycker inte om morötter. Han tycker allra bäst om kakor.   

 

_____ Om barnet väljer kakan:           

Ja, det var ett bra val, MEN…Gubben Hugo tycker jättemycket om morötter (peka inte). 

Han tycker inte om kakor. Han tycker allra bäst om morötter.   

 

Fråga: Nu är det dags att äta. Gubben Hugo får bara välja en sak att äta, bara en. Vad tror du 

att Gubben Hugo (peka på Gubben Hugo) väljer att äta?...En morot eller…en kaka?   

 

______morot    _____kaka 

 

POÄNGSÄTTNING: För att få rätt svar, eller för att klara uppgiften, måste barnet svara 

motsatsen till vad han/hon svarade på frågan om egen-önskan. 

 

  



 

 
 

Not- Own Belief  (X): Att förstå, kunna sätta sig in i och uttrycka att en annan person 

kan ha en tro som skiljer sig från den egna 
Rekvisita: Liten leksaksfigur av en flicka. Plus ett A4-papper (laminerat) med realistiska 

teckningar i färg av buskar på den ena halvan och ett garage på den andra. 

 

Berättelse: Här är Linda (placera leksaksfiguren på bordet vid sidan av pappret, mellan 

buskarna och garaget). Linda vill hitta sin katt. Hennes katt kan ha gömt sig i buskarna (peka) 

eller…så kan den ha gömt sig i garaget (peka). 

 

Egen tro: Var tror DU att katten är? I buskarna (peka) eller…i garaget (peka)? 

 

_____ Om barnet väljer buskarna: 

Ja, det var ett bra förslag, MEN…Linda TROR att hennes katt är i garaget (peka inte). Hon 

tror att hennes katt är i garaget.       

 

_____ Om barnet väljer garaget: 

Ja, det var ett bra förslag, MEN…Linda TROR att hennes katt är i buskarna (peka inte). 

Hon tror att hennes katt är i buskarna. 

 

Fråga: Så…Var kommer Linda (peka på Linda) att leta efter sin katt?...I buskarna eller…i 

garaget? 

 

_____buskarna  _____garaget 

 

 

POÄNGSÄTTNING: För att få rätt svar, eller för att klara uppgiften, måste barnet svara 

motsatsen till vad han/hon svarade på frågan om egen-tro. 

 



 

 
 

Knowledge Access (X): Att förstå, kunna sätta sig in i och uttrycka att olika personer 

kan ha tillgång till olika information 
Rekvisita: Liten neutral, rektangulär behållare med en enda låda. Leksakshund som får plats i 

lådan. Liten leksaksfigur av en flicka. 

 

Testledare: Här är en låda (håll fingret för lådan). 

 

Fråga till barn: Vad tror du finns i lådan (peka på lådan)? 

                             (Om barnet ger ett svar):____________________ 

 

Testledare: (Med inlevelse) Vi tittar…Det är en HUND i lådan! 

                                                                      (Dra ut lådan och visa hunden) 

                     (Stäng lådan efter en kort stund för att inte barnet ska titta igen) 

 

Fråga efter att barnet har tittat: Okej…Vad är det i lådan?__________________  

(Om barnet svarar fel, visa innehållet igen. Upprepa tills barnet svarar rätt) 

 

Testledare: Emma har aldrig någonsin tittat i lådan. (Ta fram Emma) 

                      Här kommer Emma. 

 

Fråga: Så…VET Emma vad som finns i lådan? 

_____ja          _____nej 

                      

                   Tittade Emma i lådan? 

                     _____ja          _____nej 

 

 

POÄNGSÄTTNING: För att få rätt svar måste barnet svara ”nej” på både målfrågan och på 

minneskontrollfrågan (den sista frågan som handlade om att se). 

 



 

 
 

Explicit False- Belief (X):Att förstå, kunna sätta sig in i och uttrycka att en annan 

person kan ha en felaktig tro, som skiljer sig från den egna 

Rekvisita; Liten leksaksfigur av en pojke. Plus ett A4papper (laminerat) med realistiska 

teckningar i färg av en garderob på den ena sidan och en ryggsäck på den andra. 

 

Berättelse: Här är Kalle, och Kalle vill hitta sina vantar. Kalles vantar kan vara i hans 

ryggsäck (peka) eller…så kan de vara i garderoben (peka). Men…Vet du, Kalles vantar är 

faktiskt i hans ryggsäck. (peka och paus) – men Kalle TROR att hans vantar är i 

garderoben (peka). 

 

Fråga: Så…var kommer Kalle (peka på Kalle) leta efter sina vantar?...I sin ryggsäck eller…i 

garderoben? 

_____ryggsäcken         _____garderoben 

 

Var är Kalles vantar egentligen?...I hans ryggsäck eller…i garderoben? 

_____ryggsäck          _____garderoben 

 

 

POÄNGSÄTTNING: För att få rätt svar måste barnet svara ”garderoben” på målfrågan och 

”ryggsäcken” på frågan om var de egentligen är. 

 



 

 
 

Contents False- Belief (X): Att kunna räkna ut, förstå, kunna sätta sig in i och uttrycka 

att en annan person kan ha en felaktig tro, som skiljer sig från den egna 

Rekvisita: Vanlig plåsterlåda med bild på plåster väl synligt på framsidan. Leksaksgris som 

får plats i lådan. Liten leksaksfigur föreställande en pojke. 

 

Testledare: Här är en plåsterlåda. 

 

Fråga till barn: Vad tror du finns i plåsterlåda?_________________ 

(Prompta barnet att säga plåster om nödvändigt: t.ex, första prompting; ”Tror du att det är 

plåster i den här?”. Andra prompting; ”Vad är det här för låda?, vad borde finnas i den?”. 

Tredje prompting; ”Tror du att det finns plåster i den här eller kanske böcker?”) 

 

Testledare:  (Med inlevelse) Vi tittar… Det är faktiskt en GRIS inuti! 

                                                                                       ( Ta ut grisen) 

(Stäng lådan efter en kort stund för att inte barnet ska titta igen) 

 

Fråga efter att barnet har tittat: Okej… vad är det i lådan?_______________________ 

(Om barnet svarar fel, visa innehållet igen. Upprepa tills barnet svarar rätt) 

 

Testledare: Peter har aldrig någonsin tittat i den här plåsterlådan. (Ta fram Peter) Här 

kommer Peter. 

Fråga: Så… vad TROR Peter finns i lådan? Plåster eller en gris? 

            ( Upprepa svarsalternativen om barnet inte svarar) 

                     _____Plåster          _____Gris 

          

     Tittade Peter i den här ask? 

                   _____ Ja          _____ Nej 

 

 

POÄNGSÄTTNING: För att få rätt svar måste barnet svara ”plåster” på målfrågan och ”nej” 

på minneskontrollfrågan (den sista frågan som handlar om att se). 

 



 

 
 

Appearance-Reality Emotion Scale Pre-training (X): Skala över känslor, övningsuppgift 
Rekvisita: Tecknad bild (ca 8x8 cm) av en pojkes huvud sett bakifrån (inget ansikte eller 

ansiktsuttryck). Skala över känslor: En remsa (ca 8x25 cm) av tre enkla ”ansikten” (”smileys” 

i svart-vitt med cirkulär kontur plus enkla ögon och linjelik mun): En glad, en ledsen och (i 

mitten av remsan) en neutral. 

 

Testledare: Nu ska jag berätta en saga om en pojke (ta fram skala över känslor). I den här 

sagan kan pojken känna sig glad (peka). Han kan känna sig ledsen (peka). Eller så kan han 

känna sig varken glad eller ledsen, utan bara okej (peka). 

Kan du peka på den som är: 

  _____Ledsen? 

_____Okej? 

_____Glad? 

 

(Upprepa övningen om barnet svarar fel) 

 

Testledare: Okej, nu ska vi prata om sagan: Efter att jag har läst sagan, kommer jag att fråga 

dig om hur pojken känner sig inuti (klappa på eget bröst), OCH hur han ser ut att känna sig i 

ansiktet (klappa på egna kinder). Hur han verkligen känner sig inuti (klappa på eget bröst) 

kan vara samma som hur han ser ut att känna sig i ansiktet (klappa på egna kinder), men de 

kan också vara olika. 

 

(Vid det här laget skjuts ”skalan över känslor” åt sidan. Barnet måste inte svara på 

målfrågorna genom att peka på skalan. Skalan hålls synlig, men ska inte vara i vägen. Detta 

görs enbart för att ge barnet ett visuellt stöd i kommande uppgifter. Endast om barnet har 

mycket svårt att uttrycka sig verbalt kan han/hon svara genom att peka på skalan.) 

 



 

 
 

Appearance-Reality Emotion Negative (X): Att förstå att en annan person kan känna 

på ett visst sätt men ge sken av att känna annorlunda. 
 

Testledare: Den här sagan handlar om Mattias (visa bild). Mattias moster har precis kommit 

hem från en resa. Hon hade lovat att hon skulle ge Mattias en leksaksbil. Men, hon hade köpt 

en bok istället. Mattias tycker inte om böcker (långsamt taltempo). Mattias ville egentligen 

ha en leksaksbil. Men… Mattias måste dölja hur han känner, för om hans moster får veta 

hur han egentligen känner kommer hon aldrig köpa något till honom igen. 

 

Minneskontroll: Vad köpte Mattias moster till honom? 

                         ________________________________________________ 

                          (Rätt svar: en bok… om barnet svarar fel, berätta sagan igen) 

Vad kommer Mattias moster att göra om hon får reda på hur Mattias verkligen 

känner? 

___________________________________________________ 

(Rätt svar: hon kommer aldrig köpa någonting till Mattias igen… Om barnet 

svarar fel, berätta sagan igen) 

 

Fråga: Så… hur kände sig Mattias egentligen (klappa på eget bröst), när hans moster gav 

honom boken – Glad, ledsen eller okej? (Testledaren ska inte visa några känslor) 

(Upprepa svarsalternativen om barnet inte svarar) 

 

                     _____Glad          _____Ledsen          _____Okej 

 

Hur försökte Mattias att se ut i ansiktet (klappa egna kinder), när hans moster gav honom 

boken – Glad, ledsen eller okej? (Testledaren ska inte visa några känslor) 

(Upprepa svarsalternativen om barnet inte svarar) 

 

                     _____Glad          _____Ledsen          _____Okej 

 

 

POÄNGSÄTTNING: Poängsättningen bygger på de två sista frågorna. För att få rätt svar ska 

barnets svar på frågan om hur Mattias verkligen känner sig vara mer negativt än svaret på hur 

han såg ut (d.v.s. ledsen på frågan hur han egentligen kände sig och glad eller okej på frågan 

om hur han såg ut, eller okej på frågan om hur han egentligen kände sig och glad på frågan 

om hur han såg ut). 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


