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Theory of mind, Receptive Language Abilities and Non-verbal 

Intelligence in Children Between the Age of three and four Years 

Translation and validation of Theory of Mind Scale 

 

Abstract 

Theory of mind is an ability to ascribe other people mental states to explain their behaviors. 

These mental states may regard beliefs, intentions or feelings. 

    Theory of Mind Scale is an evaluation scale designed by Wellman and Liu (2004). The scale 

consists of different scale steps of theory of mind, with an increasing difficulty. The purpose of 

this study was to translate Theory of Mind Scale from English to Swedish and validate the scale 

for children from the age of three to four years. The study also aims to examine if there is any 

relationship between children’s theory of mind, grammatical understanding, receptive vocabulary 

and non-verbal intelligence. 

    The validation of the present study showed that the order of the scale steps in the American 

original version of the Theory of Mind Scale was applicable to the children in the present study, 

with an exeption of the last task (real-apparent emotion). An alternative to the scale would be to 

compare the children’s performance against a normal variation. According to the present study a 

child between the age of 3;0 and 3;11 years could be expected to complete 2,83 ± 2,50 tasks and 

a child between the age of 4;0 and 4;11 years could be expected to complete 3,71 ± 1,50 tasks. 

    The results indicated a stronger correlation between theory of mind and non-verbal inteligence 

than between theory of mind and receptive vocabulary in children between the age of 3;0 and 

4;11 years. No significant correlation existed between receptive grammar and theory of mind. 

    The translation and validation of Theory of Mind Scale enables qualitative clinical 

investigations of theory of mind deficits in children. 

  

  

Key words: Theory of Mind Scale, theory of mind, receptive vocabulary, reception of  grammar, 

non-verbal intelligence, validation. 
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Sammanfattning 

Theory of mind är att kunna tillskriva andra människor mentala tillstånd som förklarar deras 

beteenden. Dessa mentala tillstånd kan röra sig om uppfattningar, intentioner eller känslor. 

    Theory of Mind Scale är en bedömningsskala utformad av Wellman och Liu (2004), som 

undersöker olika nivåer av theory of mind. Theory of Mind Scale är uppbyggd i skalsteg med 

stigande svårighetsgrad. Syftet med föreliggande studie var att översätta Theory of Mind Scale 

från engelska till svenska samt validera bedömningsskalan för barn mellan tre och fyra år. Studien 

syftade även till att se om det fanns ett samband mellan dessa barns förmåga till theory of mind, 

impressiva grammatiska förmåga och impressiva ordförråd.    

    Valideringen i föreliggande studie visade att skalstegen i den amerikanska originalversionen av 

Theory of Mind Scale var applicerbara på barnen i föreliggande studie, med undantag för den 

sista uppgiften. Istället för att exkludera den sista uppgiften skulle ett alternativ till en 

bedömningsskala kunna vara att jämföra barns resultat mot ett medelvärde med en 

normalvariation. I föreliggande studie kunde ett barn mellan 3;0 och 3;11 års ålder förväntas klara 

2,83 ± 2,50 uppgifter och ett barn mellan 4;0 och 4;11 års ålder förväntas klara 3,71 ± 1,50 

uppgifter. 

    Resultaten visade att sambandet var starkare mellan ickeverbal intelligens och theory of mind 

än mellan impressivt ordförråd och theory of mind. Inget signifikant samband fanns mellan 

impressiv grammatisk förmåga och theory of mind.  

    Översättningen och valideringen som gjorts i samband med föreliggande uppsats gör det 

möjligt att kvalitativt använda bedömningsskalan i det kliniska arbetet med barn som misstänks 

ha svårigheter med theory of mind. 

  

  

  

Nyckelbegrepp: Theory of Mind Scale, theory of mind, impressivt ordförråd, impressiv 

grammatisk förmåga, ickeverbal intelligens, validering. 
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Förord 
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1 Introduktion 

Theory of mind är ett mångfacetterat begrepp, beskrivet i flertalet studier. På svenska översätts 

ibland theory of mind till mentaliseringsförmåga. I föreliggande studie används det engelska 

begreppet. De flesta är överens om att förmåga till theory of mind är att kunna förstå och sätta 

sig in i andra människors tankar och känslor. En förmåga till theory of mind är därför 

betydelsefull i kommunikationen med andra. Följaktningsvis är det viktigt att undersöka samband 

mellan språklig förmåga och theory of mind, då båda dessa samverkar i kommunikationen. 

Tidigare studier som undersökt samband mellan theory of mind och språkliga förmågor har 

främst undersökt false belief, att förstå att andra människor kan ha en felaktig uppfattning om 

något. False belief är enbart en del av theory of mind, vilket gör det intressant att undersöka om 

det även finns ett samband mellan theory of mind i sin helhet och språklig förmåga. Det är även 

viktigt att undersöka relationen mellan theory of mind och intelligens, för att se vad av intelligens 

och språklig förmåga som har störst inverkan på utvecklingen av theory of mind. Det finns idag 

få bedömningsmaterial som undersöker theory of mind. Theory of Mind Scale är en 

bedömningskala som innefattar flera delar av theory of mind. Dessa delar inbegriper att förstå 

och uttrycka att olika människor kan ha olika viljor, olika uppfattning, tillgång till olika 

information, en felaktig uppfattning som skiljer sig från den egna samt att människor kan känna 

på ett sätt men ge sken av att känna annorlunda. I föreliggande studie kommer Theory of Mind 

Scale att översättas och valideras samt tillämpas vid undersökning av samband mellan theory of 

mind och språkliga förmågor samt intelligens hos barn mellan tre och fyra års ålder. 

2 Bakgrund 

2.1 Theory of mind 
Förmåga till theory of mind är att kunna tillskriva andra människor mentala tillstånd som 

förklarar deras beteenden. Dessa mentala tillstånd kan röra sig om uppfattningar, intentioner eller 

känslor. Theory of mind kan beskrivas som en förmåga att reflektera över sina egna tankar och 

känslor samt dra slutsatser om andras theory of mind (Baron-Cohen, 2001). Den inbegriper även 

att kunna förklara och förutse andras handlingar (Perkins, 2007). 

2.1.1 Utveckling av theory of mind 

Utvecklingen av theory of mind handlar om att tillägna sig en förståelse för den mentala världen 

(Flavell, 2007). Den är, enligt Meltzoff (1999), beroende av barnets förmåga till ickeverbal 

imitation. Den ickeverbala imitationen möjliggör en första kontakt med andra människor. 
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Spädbarnet imiterar den vuxne och den vuxne imiterar spädbarnet (Meltzoff, 1999). Barnet börjar 

tidigt grunda sina antaganden om samspel på tidigare erfarenheter av människor, objekt och 

aktiviteter. Ju äldre barnet blir desto större roll spelar dessa antaganden in i samspelet (von 

Tetzchner, 2004). 

    Enligt Carpenter, Nagell och Tomasello (1998) genomgår spädbarn en utveckling i tre steg 

som kan kopplas till utvecklingen av theory of mind, eftersom barnet i dessa steg börjar förstå 

hur och att andra människor tänker. I det första steget lär sig barnet att dela andras 

uppmärksamhet. I det andra steget kan barnet följa en persons uppmärksamhet. I det tredje 

steget lär sig barnet att rikta en annan persons uppmärksamhet mot det barnet vill att personen 

ska uppmärksamma (Carpenter et al., 1998). Barn förstår senare att den känsla en person 

uppvisar, inte alltid stämmer överens med vad personen känner och att en persons reaktion kan 

bygga på tidigare erfarenheter eller den tillfälliga sinnesstämningen (Flavell & Miller, 1998). 

    I en studie av Laranjo, Bernier, Meins och Carlson (2010) undersöktes tidig manifestering av 

theory of mind hos barn vid 1;0, 1;3 och 2;2 års ålder. Studien visade att barnens resultat på 

uppgifter rörande theory of mind bland annat var oberoende av barnets kön, ålder och språkliga 

förmåga (Laranjo et al., 2010). Detta motsäger flera tidigare studier, där forskarna har menat att 

det finns en tydlig koppling mellan språkförmåga och theory of mind (Farrar & Maag, 2002; 

Astington & Jenkins, 1999; Slade och Ruffman, 2005). 

    I en metaanalys av 178 separata studier publicerade mellan 1977 och 1998 (Wellman, Cross & 

Watson, 2001) undersöktes utvecklingen av theory of mind hos barn. Undersökningen 

fokuserade på false belief, att förstå, kunna sätta sig in i och uttrycka att en annan person kan ha 

en felaktig uppfattning, som skiljer sig från den egna. False belief är en del av theory of mind. 

Resultaten visade på ett konsekvent utvecklingsmönster, detta oavsett hur uppgifterna 

presenterades (om huvudfiguren presenterades som en docka, en riktig person eller en bild). 

Däremot hjälptes barnen av att vara delaktiga i berättelsen, så tillvida att de själva fick gömma ett 

föremål för huvudpersonen. Förmågan till false belief förbättrades drastiskt med ökande ålder. 

Vid 2;6 års ålder klarade 20 % av barnen uppgifterna. Vid 3;8 års ålder klarade 50 % av barnen 

uppgifterna och barn äldre än så klarade uppgifterna avsevärt bättre än de som var yngre 

(Wellman et al., 2001). Detta resultat kan hänga samman med den socio-kognitiva utvecklingen 

som sker hos barn mellan tre och fem års ålder. Barn utvecklar under denna tid en förmåga till att 

förstå hur andra människor tänker (Strömqvist, 2008). 

    Theory of Mind Scale är en skala utformad av Wellman och Liu (2004). Skalan testar barns 

förmåga till theory of mind och har en stigande svårighetsgrad. Skalstegen är diverse desire, 

diverse belief, knowledge access, false belief och real-apparent emotion. För en djupgående 
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beskrivning av testet se tabell 3, sida 10. I studien av Wellman och Liu (2004) framkom att barn 

mellan 2;11 och 6;6 kunde förstå att en annan person kan ha en uppfattning som skiljer sig från 

den egna (diverse belief) innan de kunde förstå att en annan person kan ha en felaktig 

uppfattning (false belief). Detta innebär att barn kan förstå att de kan ha olika uppfattning om 

samma situation jämfört med andra innan de förstår att en person kan uppfatta en situation 

felaktigt. Barnen hade lättare att förstå att en person kan ha önskningar eller begär som skiljer sig 

från de egna (diverse desire) än att förstå att en person kan ha en annan uppfattning (diverse 

belief). Svårast verkade barnen ha för att förstå att en person kan uppvisa en känsla som inte 

stämmer överens med vad personen egentligen känner (real-apparent emotion), en förmåga som 

verkade komma sent i utvecklingen. Resultaten visade att en förståelse för andras behov (desires) 

föregick en förståelse för andras uppfattningar (beliefs) i barns utveckling (Wellman & Liu, 2004).  

    Framtagningen av Theory of Mind Scale är ett steg mot att hitta ett lämpligt verktyg för att 

kunna undersöka flera delar av theory of mind. Dessa delar inbegriper att förstå och uttrycka att 

olika människor kan ha olika viljor, olika uppfattning, tillgång till olika information, en felaktig 

uppfattning som skiljer sig från den egna samt att människor kan känna på ett sätt men ge sken 

av att känna annorlunda. En anledning till att det är viktigt att undersöka theory of mind i sin 

helhet är eftersom barns förmåga till theory of mind kan förutsäga framtida beteendemönster. 

Walker (2005) undersökte 100 barn mellan tre och fem år och deras förmåga till theory of mind 

samt deras sociala färdigheter. Där framkom att theory of mind kunde predicera senare aggressivt 

beteende hos pojkar och sociala färdigheter hos flickor. I föreliggande studie kommer theory of 

mind undersökas med hjälp av Theory of Mind Scale på barn mellan tre och fyra år, för att se om 

skalan är tillämpbar på svenska barn. Då bedömningsmaterialet tidigare inte officiellt översatts till 

svenska är det osäkert hur svenska barn presterar på materialet. Tidigare studier har visat att det 

kan förekomma kulturella skillnader i tillägnandet av theory of mind. 

2.1.2 Theory of mind ur ett kulturellt perspektiv 

Det har diskuterats om utvecklingen av theory of mind kan vara socialt eller kulturellt betingad 

(Evenshaug & Hallen, 1992). Lecce och Hughes (2010) undersökte skillnaden i förmåga till 

theory of mind mellan brittiska och italienska barn, mellan fem och sex år. De fann att de 

engelska barnen presterade signifikant bättre på uppgifter innehållande theory of mind än de 

italienska barnen, särskilt på uppgifter innehållande false belief. I metaanalysen av Wellman et al. 

(2001) fanns ingen skillnad i utvecklingen av false belief mellan barn från olika länder. Det har 

även vistats att förskolebarns utveckling av theory of mind följer en liknande ålderstrend i många 

kulturer (Sabbagh, Xu, Carlson, Moses & Lee, 2006). Shahaeian Peterson och Slaughter (2011) 

undersökte i vilken ordning barn från Iran och barn från Australien mellan tre och sex år lärde sig 
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de olika stegen i Theory of Mind Scale. Stegen var diverse desire, diverse belief, knowledge 

access, false belief (explicit false belief och contents false belief) och real-apparent emotion. 

Studien visade inte på några skillnader i totalpoäng på testerna, utan skillnaden låg i vilken 

ordning barnen klarade uppgifterna. De australienska barnen klarade uppgifterna i ordningen 

diverse desire, diverse belief, knowledge access, false belief och real-apparent emotion, medan de 

iranska barnen klarade uppgifterna i ordningen diverse desire, knowledge access, diverse belief, 

false belief och real-apparent emotion. Goetz (1999) undersökte skillnad i utveckling av theory of 

mind hos kinesiska och engelska barn mellan tre och fyra år och fann ingen skillnad mellan 

kulturerna, men fann att fyraåringar presterade signifikant bättre än treåringar. Eftersom 

tillägnandet av theory of mind, i några av ovan nämnda studier, har visats skilja sig mellan olika 

kulturer är det viktigt att undersöka hur även svenska barn tillägnar sig förmågan.  

2.2 Utveckling av språkliga förmågor  
Trots att språket har ett mycket komplext regelsystem lär sig de flesta barn förstå och använda 

språket på relativt kort tid och vid mycket ung ålder (Evenshaug & Hallen, 1992). När barnet 

imiterar den vuxne och den vuxne imiterar barnet kan det både ses som en del i utvecklingen av 

theory of mind och som en början till kommunikation (Meltzoff, 1999). Barnets språkinlärning 

sker i ett samspel mellan barnet och dess omgivning. Språket kan delas in i komponenterna 

fonetik och fonologi, grammatik med morfologi och syntax, lexikon med semantik samt 

pragmatik (Nettelbladt & Salemeh, 2007). Vidare kan varje språklig komponent i sin tur delas in 

en expressiv och en impressiv del. I föreliggande uppsats undersöks enbart impressivt ordförråd 

och impressiv grammatisk förmåga. Nedan följer därför en närmare beskrivning av utvecklingen 

av ordförråd och grammatisk förmåga.   

2.2.1 Utveckling av ordförråd 

Det mentala ordförrådet kallas lexikon och det innehåller förvärvade ord samt regler för hur 

dessa ord kan användas (Nettelbladt, 2007). Lexikonet består av det impressiva och det 

expressiva ordförrådet. Det impressiva ordförrådet innefattar de ord som barnet har en förståelse 

för och det expressiva ordförrådet innefattar de ord som barnet aktivt producerar (Bishop, 1997). 

Redan vid elva till tolv månaders ålder börjar barnet producera enskilda ord (Fenson, Dale, 

Reznick, Bates, Thal & Pethick, 1994). Med dessa ord bygger barnet efterhand upp semantiska 

domäner. Semantik syftar till kunskap om den språkliga betydelsen hos morfem, ord och fraser. 

Semantiska domäner är således kategoriseringar av ord, där till exempel fågel är överordnat anka. 

Redan vid nio månader börjar barnet utveckla en semantisk förståelse (Fenson et al., 1994). 

Barnets vokabulär utökas till en början med ungefär tre nya ord per vecka. Vid 18 månader sker 
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en ordförrådsexplosion och lexikonet utökas med ungefär nio ord per vecka (Fisher, 2002). När 

barnet lär in ett nytt ord skapas en fonologisk representation av ordet som kopplas samman med 

en semantisk representation för att sedan lagras i långtidsminnet. Den fonologiska 

representationen av ord som ingår i det impressiva ordförrådet är inte lika väletablerad som de 

representationer av ord som ingår i det expressiva ordförrådet (Bishop, 1997). Det leder till att 

det impressiva ordförrådet är större än det expressiva ordförrådet (Håkansson, 1998). 

2.2.2 Utveckling av grammatik  

Språkets grammatik innefattar regler för hur ord böjs samt vilken ordningsföljd ord ska ha 

(Nettelbladt, 2007). Grammatik består av två komponenter, syntax och morfologi. Syntax är 

satslära, det vill säga hur ord kan sättas ihop till fraser och satser. Morfologi är formlära och syftar 

till hur ord kan böjas. Även den grammatiska förmågan kan delas in i en expressiv och en 

impressiv del, där den impressiva grammatiska förmågan innebär att kunna diskriminera fonem, 

känna igen ord, tolka meningar samt minnas en ordföljd (Bishop, 1997).  

    Barnets grammatiska utveckling kan delas in i fem utvecklingsstadier. I det första stadiet 

använder sig barnet främst av oböjda substantiv, enstaka oböjda verb, deiktiska ord, adverb, 

adjektiv och återkopplingsord. Så småningom, i det andra stadiet, börjar barnet använda sig av 

substantiv som böjs i bestämd form och plural (Nettelbladt, 2007). Barnet börjar även böja verb, 

främst i presens och preteritum (Brown, 1973). I det andra stadiet är ordföljden oftast korrekt, 

även om satsdelar och artiklar ofta utelämnas. Ett fåtal bisatser förekommer, dock utelämnas ofta 

bisatsinledaren. I det tredje stadiet börjar barnet använda längre satser med fler bisatser. I det 

fjärde stadiet använder barnet artiklar mer konsekvent och verbens tempusanvändning blir mer 

formmässigt korrekt. I det femte och sista stadiet är de flesta formerna och konstruktionerna 

etablerade (Nettelbladt, 2007).  

2.3 Utveckling av intelligens 
Det finns flera teorier kring hur barn utvecklar sitt intellektuella tänkande. Piaget beskriver barns 

kognitiva utveckling som en mental anpassning uppdelad i två processer. Den första processen är 

assimilation där barnet försöker att anpassa omgivningen efter sig själv. Barnet försöker tolka ny 

kunskap utifrån tidigare förvärvad kunskap. Den andra processen är ackommodation där barnet, i 

motsats till assimilation, försöker anpassa sig själv efter den nya kunskapen. Den tidigare 

förvärvade kunskapen räcker inte till för att tolka och lära in nytt, utan måste anpassas efter de 

nya intrycken och läras om (Evenshaug  & Hallen, 1992). Ickeverbal intelligens inbegriper en 

förmåga att kunna resonera kring omgivningen samt förmåga till problemlösning i nya 

obeprövade situationer (Albanese, De Stasio, Di Chiacchio, Fiorilli, & Pons, 2010).  
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2.4 Samband i utvecklingen av theory of mind och språkliga förmågor 
samt ickeverbal intelligens 

2.4.1 Theory of mind, impressivt ordförråd och impressiv grammatisk förmåga  

I kommunikation finns tre olika betydelseenheter, den språkliga betydelsen, den avsedda 

betydelsen samt den uppfattade betydelsen (Araï, 2002). Barnet måste lära sig att samordna sina 

kunskaper om ord och satser med situationerna de yttras i. Först då kan det få förståelse för en 

annan persons avsikter med ett yttrande (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). 

    Redan vid nio till tio månaders ålder börjar barnet använda sig av ljud- och gestkombinationer 

för att efterfråga saker, hälsa, protestera och ge svar. Under sitt tredje levnadsår har barnet lärt sig 

grundläggande pragmatiska färdigheter så som turtagning, att byta samtalsämne, artighet samt att 

anpassa språket och ämnet efter samtalspartnern. Vid fyra års ålder kan barnet anpassa sitt samtal 

efter samtalspartnerns sinnestillstånd och ålder (O´Neill, 2007). I förmågan till theory of mind 

ingår att kunna förstå hur andra tänker. Ovan nämnda egenskaper som kopplas till pragmatik, 

kan därför även kopplas till theory of mind.  

    Tidig språkutveckling har visats kunna förutsäga senare förmåga till theory of mind hos barn 

med typisk utveckling (Farrar & Maag, 2002). I en studie av Astington och Jenkins (1999) 

framkom att tidig språklig förmåga hängde samman med theory of mind, men inte vice versa.  

    I en meta-analys av Milligan, Wilde Austen och Ain Dack (2007) undersöktes samband mellan 

språklig förmåga och false belief. Det visades att det fanns en starkare koppling mellan false 

belief och allmän språklig förmåga än det fanns mellan false belief och impressivt ordförråd 

(Milligan et al., 2007). Det har visats att utvecklingen av theory of mind kan vara mer beroende av 

den allmänna språkförmågan än med enskilda språkliga beståndsdelar, såsom syntax (Cheung, 

Hsuan-Chic, Creed, Wang & Mo, 2004). Detta stämmer överens med en studie gjord på döva 

barn födda i hörande familjer, där språklig förmåga och förmågan till theory of mind 

undersöktes. Resultaten visade att döva barn både fick en försenad språkutveckling, som 

drabbade hela språkförmågan och även utvecklingen av theory of mind. Både ordförråd och 

förståelse för syntax kunde oberoende av varandra förutsäga resultat på uppgifter rörande theory 

of mind (Schick, Villiers, Villiers & Hoffmeister, 2007). Det har även visats att utvecklingen av 

theory of mind korrelerar lika mycket med syntaktisk förmåga som med semantisk (Slade och 

Ruffman, 2005). I en annan studie av Farrar, Johnson, Tompkins, Easter, Zilisi-Medus och 

Benigni (2009) undersöktes språklig förmåga och theory of mind hos barn mellan 3;6 och 5;5 års 

ålder med språkstörning. Dessa resultat indikerade att både den generella grammatiska förmågan 

och det impressiva ordförrådet bidrog till förståelse för false belief. Även i en studie av de 

Rosney, Pons, Harris och Morell (2004), där samband undersöktes mellan förståelse för false 
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belief och impressiv grammatisk förmåga, framkom att ett signifikant samband fanns mellan 

dessa hos barn mellan 4;6 och 6;0 års ålder. 

    Jenkins och Astington (1996) fann, i likhet med senare studier, att förmågan att förstå att andra 

kan göra felaktiga antaganden (false belief) var beroende av allmän språkförmåga. Resultaten 

tydde på att barnen var tvungna att nå en viss nivå gällande språkförmåga innan de behärskade 

false belief. 

    Det finns ett flertal studier om sambandet mellan språklig förmåga och förmågan till theory of 

mind. De flesta av dessa studier har fokuserat på förmågan till false belief, vilken endast är en del 

av theory of mind. Då theory of mind är mycket mer än bara false belief, är det viktigt att 

undersöka theory of mind i ett vidare perspektiv. Samtliga studier ovan undersöker enbart 

samband mellan false belief och språklig förmåga. Studierna har heller inte undersökt hur 

intelligens påverkar theory of mind, vilket är ett viktigt samband att undersöka för att få en 

helhetsbild av hur theory of mind tillägnas. Med hjälp av Theory of Mind Scale (Wellman & Liu, 

2004) kan även övriga delar av theory of mind undersökas. Theory of Mind Scale gör det därför 

möjligt att studera sambandet mellan theory of mind i sin helhet i relation till språkliga förmågor 

samt intelligens. 

2.4.2 Theory of mind och ickeverbal intelligens   

Inom psykologin kan ickeverbal intelligens beskrivas som en generell egenskap eller förmåga att 

lösa problem inom olika områden. Den inbegriper förmåga till abstrakt tänkande och 

problemlösning (Evenshaug & Hallen, 1992). Forskning har visat att ett samband föreligger 

mellan ickeverbal intelligens och theory of mind (Sundqvist & Rönnberg, 2010; Sundqvist, 2010; 

Dahlgren, Dahlgren & Larsson, 2009; Pelletier & Astington, 2004). Sundqvist (2010) undersökte 

som en del i sin avhandling theory of mind hos barn som använde alternativ och kompletterande 

kommunikation. Resultaten visade på ett samband mellan ickeverbal intelligens och theory of 

mind. I en annan studie av Dahlgren, Dahlgren och Larsson (2009) undersöktes theory of mind 

hos barn med cerebral pares och grav dysartri. Även här påvisades ett samband mellan ickeverbal 

intelligens och theory of mind. Pelletier och Astington (2004) studerade samband mellan false 

belief och ickeverbal intelligens samt generell språklig förmåga. De upptäckte att förmågan till 

false belief korrelerade både med ickeverbal intelligens och generell språklig förmåga. Dock 

undersöktes inte vad av ickeverbal intelligens och generell språklig förmåga som hade störst 

påverkan på theory of mind.  
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3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att översätta Theory of Mind Scale från engelska till svenska 

samt validera bedömningsskalan för barn mellan tre och fyra år. Studien syftar även till att 

undersöka huruvida ett samband föreligger mellan theory of mind och impressivt ordförråd, 

impressiv grammatisk förmåga samt ickeverbal intelligens.    

3.1 Frågeställningar 
• Hur presterar svenska barn mellan tre och fyra år med typisk språkutveckling på Theory 

of Mind Scale jämfört med barn i samma ålder i USA? 

• Finns det ett samband mellan förmåga till theory of mind, impressiv grammatisk förmåga, 

impressivt ordförråd och ickeverbal intelligens hos barn i åldern tre till fyra år? 

• Skiljer sig treåringars och fyraåringars förmåga till theory of mind? 

4 Metod 

4.1 Deltagare 
Inklusionskriterierna för deltagarna var känd typisk språkutveckling, känd åldersadekvat 

ickeverbal intelligens samt svenska som modersmål. Barnen skulle även vara mellan 3;0 och 4;11 

år. Totalt medverkade 26 barn, tolv treåringar varav fem flickor och 14 fyraåringar varav nio 

flickor (se tabell 1).  

Tabell 1. Fördelning mellan ålder och kön bland deltagarna 

Kön 3;0-3;11 års ålder 4;0-4;11 års ålder Totalt 

Flickor 5 9 14 

Pojkar 7 5 12 

Totalt 12 14 26 

 

 I tabellen nedan (tabell 2) redovisas medelålder för samtliga barn.  
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Tabell 2. Åldersgrupper och deras medelålder samt spridning  

Åldersgrupp Medelålder angiven i 
år;månader 

SD angiven i månader 

3;0-3;11 års ålder 3;4 3,52 

4;0-4;11 års ålder 4;7 2,97 

Totalt 4;1 7,98 

 

 

4.1.1 Kontaktförfarande 

För att hitta deltagare till studien kontaktades förskolor och föräldrakooperativ i Stockholm och 

Göteborg samt föräldrar i uppsatsförfattarnas bekantskapskrets, varefter skriftlig information om 

studien lämnades ut till enhetschefer och föräldrar. På förskolorna inhämtades först ett 

godkännande från enhetschef och sedan godkännande från förälder (se bilaga 2 och 3). 

Medgivandeblankett vidarebefordrades till föräldrar via barnen, som sedan gav tillbaka blanketten 

till förskolläraren. Vid de tillfällen då föräldrar kontaktades i bekantskapskrets inhämtades 

godkännande på plats för testningen. Totalt delades 82 medgivandeblanketter ut, 70 på förskolor 

och tolv i uppsatsförfattarnas bekantskapskrets. Av dessa svarade 26 föräldrar att de godkände att 

deras barn deltog i studien, 14 på förskolorna och tolv från bekantskapskretsen. 

4.1.2 Etiska överväganden 

Informerat samtycke inhämtades skriftligt från barnens målsmän. Barnens personuppgifter 

avidentifierades, med undantag för ålder och kön. Avidentifieringen skedde genom att varje barn 

tilldelades en kod. De barn som deltog i studien var fria att avbryta testningen när de ville. Vid 

eventuella frågor om studien ombads målsman kontakta uppsatsförfattarna via telefon eller mail. 

Barnens enskilda resultat från testningen lämnades inte ut av testförfararna. Data förvaras på 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) i minst fem år och kan komma att 

användas i annan forskning.  

4.2 Undersökningsmaterial 
Barnens språkliga förmåga testades med TROG och PPVT-III. TROG testar impressiva 

grammatiska färdigheter och PPVT-III testar impressivt ordförråd. Barnens ickeverbala kognitiva 

nivå undersöktes med CPM. Barnen testades även med Theory of Mind Scale, hädanefter kallad 
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ToMS (Wellman & Liu, 2004, i svensk översättning av Grape & Sandstig; Karlsson & Östling, 

2012). På samtliga test har råpoäng använts i beräkningarna. Varken TROG eller CPM är 

utformade för barn under fyra år. CPM är heller inte utformat för fyraåringar, varför råpoäng 

enbart har analyserats för att ge ett estimerat värde på barnens förmågor.   

4.2.1 Theory of mind  

Bedömningsskalan Theory of Mind Scale (Wellman & Liu, 2004) ger en möjlighet att undersöka 

vilka nivåer av problemlösning med theory of mind ett barn uppnår. Bedömningsmaterialet är 

utvecklat i USA och preliminära amerikanska normeringar finns för åldrarna 2;11 till 6;6. 

Uppgifterna berör förståelse för behov, känslor, kunskap och uppfattningar. 

Bedömningsmaterialet består av ett antal leksaksfigurer och bilder för att simulera verkliga 

föremål, situationer eller ansiktsuttryck. Materialet syftar till att underlätta presentationen av 

frågorna och hjälpa barnen att minnas uppgifterna (Wellman & Liu, 2004). Bedömningsskalan 

består av sju skalsteg med stigande svårighetsgrad (se tabell 3) varav en del är en övningsuppgift 

(appearance-reality emotion scale pre-training). Samtliga skalsteg är uppbyggda i två led. Först 

ställs en målfråga om huvudpersonens sinnestillstånd eller agerande. Denna följs av en 

kontrollfråga rörande verkligheten, någons ansiktsuttryck eller sinnestillstånd. Både målfrågan 

och kontrollfrågan innehåller två svarsalternativ, som barnet förväntas svara på muntligt. För att 

barnet ska få rätt på varje skalsteg krävs korrekt svar på båda frågorna. Chansen att gissa rätt på 

frågorna rörande diverse desire och diverse belief är 50 %, medan det på övriga frågor är 25 %. 

För varje skalsteg som barnet svarar korrekt på ges ett poäng. Totalt kan barnet få sex poäng på 

bedömningsskalan om barnet svarat korrekt på samtliga frågor. Om barnet misslyckas med ett 

skalsteg förväntas barnet inte klara efterkommande skalsteg, då detta tolkas som att barnet inte 

kommit längre i sin utveckling av theory of mind. I studien av Wellman och Liu (2004) var det 

totalt 74 % av barnen mellan tre och fyra år som följde skalstegen i Theory of Mind Scale. Av 

treåringarna var det 64 % som följde skalan och av fyraåringarna var det 84 %.  
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Tabell 3. Testöversikt av Theory of Mind Scale inkluderat namn på testets delar samt betydelsen av testdelarnas 
namn 

 

4.2.2 Impressivt ordförråd och impressiv grammatisk förmåga 

Barnens impressiva ordförråd testades med Peabody Picture Vocabulary test – III (PPVT – III) 

utformat av Dunn och Dunn (1997) och avser att mäta ordförråd från 2;6 års ålder. Testet är 

utarbetat med stigande svårighetsgrad och består av 204 bilder grupperade i 17 set om tolv bilder 

vardera. Testpersonen ges ett målord med fyra bildsvarsalternativ varefter han/hon ska peka eller 

uppge siffran på bilden som överensstämmer med målordet. Testning avslutas efter att 

testpersonen svarat fel på åtta frågor inom ett set. En råpoäng räknas sedan ut genom att 

subtrahera totala antalet felsvar från antalet besvarade frågor. Maxråpoäng på testet är 204. 

    Den impressiva grammatiska förmågan undersöktes med TROG (Test for Reception of 

Grammar) utvecklat av Bishop (2002). Testet består av 80 uppgifter uppdelade i 20 block. Varje 

block är avsett att testa en särskild grammatisk förmåga och innehåller fyra uppgifter vardera, 

detta för att undvika möjlighet till korrekt gissningssvar. Varje uppgift består av en testmening 

med fyra bildalternativ. Barnet ombeds att peka på den bild som överensstämmer med 

testmeningen. Testet är utformat med stigande svårighetsgrad. Om barnet svarar fel på någon 

uppgift i fem block på rad avbryts testningen. Barnets resultat kan sedan jämföras med en 

Testdel i ToMS Betydelse 

Not-own desire (diverse desire) Att förstå, kunna sätta sig in i och uttrycka att en annan 
person kan ha en vilja som skiljer sig från den egna 

Not-own belief (diverse belief) Att förstå, kunna sätta sig in i och uttrycka att en annan 
person kan ha en tro som skiljer sig från den egna 

Knowledge access Att förstå, kunna sätta sig in i och uttrycka att olika personer 
kan ha tillgång till olika information 

Explicit false-belief Att förstå, kunna sätta sig in i och uttrycka att en annan 
person kan ha en felaktig tro, som skiljer sig från den egna 

Contents false-belief 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 

Appearance-reality emotion 
scale pre-training 

Skala över känslor, övningsuppgift 

Appearance-reality emotion 
negative (real-apparent emotion) 

Att förstå att en annan person kan känna på ett visst sätt men 
ge sken av att känna annorlunda 
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normering, men i föreliggande studie har enbart råpoäng analyserats. Testet är normerat för barn 

mellan 4;0 och 12;11 års ålder. Maxråpoäng på TROG är 80.  

4.2.3 Ickeverbal intelligens 

Barnens ickeverbala intelligens undersöktes med Ravens Färgade Progressiva Matriser (Coloured 

Progressive Matrices - CPM), som är utformat för barn, äldre och personer med 

utvecklingsstörning (Raven, Court & Raven, 1995). Testet är normerat för barn mellan fyra och 

nio år. Testmaterialet består av tre delar, A, AB och B, innehållande tolv bilder vardera i olika 

serier av mönster. Barnet ombeds granska dessa noggrant för att sedan avgöra vilken bild som 

passar in i sammanhanget utifrån sex svarsalternativ. Maxråpoäng på testet är 36. 

4.3 Procedur 

4.3.1 Översättning 

En översättning av Theory of Mind Scale (Wellman & Liu, 2004) från engelska till svenska (se 

bilaga 1) genomfördes av uppsatsförfattarna tillsammans med Karlsson och Östling (2012). 

Bedömningsskalan översattes sedan tillbaka från svenska till engelska av en oberoende person, 

väl förtrogen med engelska och översättningsarbete. Detta gjordes för att kontrollera att testen 

överensstämde och för att säkerställa översättningens validitet. Den engelska översättningen är 

godkänd av originalförfattarna. 

4.3.2 Testförfarande 

Testningen utfördes av uppsatsförfattarna och skedde i ett enskilt rum på barnets förskola eller 

hemma hos barnet. Testerna genomfördes i ordningen CPM, TROG, ToMS och PPVT-III, för 

att alla barn skulle få samma förutsättningar. Testinstruktioner genomfördes i enlighet med 

testmaterialet. Testmaterialet bestod av bilder och leksaker. Totala testtiden beräknades till ca 45 

minuter. Pauser i testningen förekom vid behov. Alla barnens svar registrerades först i ett 

testprotokoll, för att sedan föras in digitalt på datorn. Ingen form av inspelning förekom. 

4.4 Statistiska beräkningar 
Beräkningarna genomfördes i Statistical Package for the Social Science (SPSS)© Windows 

version 19.0. Vid undersökning av samband mellan de olika testerna och ToMS användes 

Pearson som korrelationskoefficient, med signifikansnivå p < 0,05. Jämförelser mellan tre- och 

fyraåringar samt mellan barnen som testades hemma och de som testades på förskola beräknades 
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med hjälp av oberoende t-test, p < 0,05. Då deltagarantalet i studien var relativt lågt, blev de 

uträkningar där barnen delats in i mindre grupper osäkra och ska därför beaktas som pilotdata.  

5 Resultat 

Nedan redovisas resultaten av valideringen av ToMS. Därefter undersöks samband mellan theory 

of mind och impressivt ordförråd, impressiv grammatisk förmåga samt ickeverbal intelligens. 

Beräkningarna med ToMS är gjorda med barnens råpoäng från bedömningsskalan. Eftersom 

flertalet tidigare studier, som undersökt samband mellan språkliga förmågor och theory of mind, 

enbart fokuserat på false belief undersöks även samband mellan resultaten från varje skalsteg och 

impressivt ordförråd samt impressiv grammatisk förmåga. I tabell 4 redovisas medelvärden för 

samtliga barns resultat på samtliga test. Jämförelser kommer att göras mellan tre- och fyraåringar. 

I och med att vissa barn testades på förskola och övriga i hemmiljö undersöktes även om det 

fanns några skillnader i barnens prestation mellan de barn som testades hemma och de som 

testades på förskola.  

    Resultaten från valideringen visade att den svenska versionen av ToMS bättre överensstämde 

med Wellman och Lius (2004) validering av ToMS, om den sista uppgiften (real-apparent 

emotion) exkluderades. Denna version av ToMS, där den sista uppgiften exkluderades, kallas 

MToMS (Modifierad Theory of Mind Scale). Vid beräkningar där samband undersöktes mellan 

de två språkliga förmågorna, ickeverbal intelligens och både ToMS och MToMS visades det inte 

föreligga några skillnader i signifikanser. Ett fåtal tendenser skiljde sig mellan beräkningar med 

ToMS och MToMS, varför enbart resultaten uträknade med ToMS redovisas.   

Tabell 4. Samtliga barns medelvärden samt SD på testerna PPVT-III, TROG, CPM och ToMS, uppdelat på tre- och 
fyraåringar.  

Test PPVT-
III 

PPVT-
III SD 

TROG TROG 
SD 

CPM CPM 
SD 

ToMS ToMS 
SD 

tre-
åringar 

37,92 9,74 44,92 20,35 8,08 4,10 2,83 0,94 

fyra-
åringar 

74,29 21,31 47,93 17,35 12,14 5,57 3,71 1,07 

Totalt 57,5 24,90 46,53 18,47 10,27 5,27 3,33 1,24 

 

5.1 Resultat av validering 
I nedanstående stycke jämförs föreliggande studies resultat från ToMS och resultaten från 

artikeln skriven av Wellman och Liu (2004). Skalan har en stigande svårighetsgrad där barnet 
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förväntas klara lägre nivåer av theory of mind tidigare än högre nivåer. I tabell 5 redovisas de 

olika mönster som barnen genomförde på bedömningsskalan i föreliggande studie. Med mönster 

menas olika sätt att besvara bedömningsskalan, där de sju illustrerade mönstren i tabell 5 

representerar skalstegen i ToMS. Med övriga mönster menas svarsmönster som inte följt skalan. 

Exempelvis om ett barn har klarat skalsteg diverse desire och diverse belief, misslyckats på 

knowledge access, men klarat explicit false belief räknas det till övriga mönster.  

    I föreliggande studie var det totalt 46 % av barnen mellan tre och fyra år som följde skalstegen 

utformade av Wellman och Liu (2004) i ToMS. Av treåringarna var det 33 % som följde skalan 

och av fyraåringarna var det 57 %. Förutom de sju mönster som ingick i skalan, genomförde 

barnen även tio övriga mönster, som inte följde skalan utformad av Wellman och Liu (2004). Av 

dessa tio mönster var det tre mönster, utförda av fem barn, som följde skalan fram till den sista 

uppgiften. De fem barnen klarade den sista uppgiften, Real-Apparent Emotion, trots att de inte 

klarat samtliga tidigare uppgifter. 

    Beräkningar genomfördes av barnens medelvärdesresultat med en normalvariation. Dessa 

visade att barnen mellan 3;0 och 4;11 klarade 3,33 ± 2,50 uppgifter. Treåringarna klarade 2,83 ± 

2,50 uppgifter och fyraåringarna klarade 3,71 ± 1,50 uppgifter. 
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Tabell 5. Beskrivning av svarsmönster för det antal barn som genomfört bedömningsskalan enligt dessa mönster 

Mönster 1 2 3 4 5 6 7 Totalt  Antal barn 
som  

genomfört 
 övriga 

mönster 

N 

Diverse Desire - + + + + + +    

Diverse Belief - - + + + + +    

Knowledge 
Access 

- - - + + + +    

Explicit false 
belief 

- - - - + + +    

Contents False 
Belief 

- - - - - + +    

Real-Apparent 
Emotion 

- - - - - - +    

Participant           

treåringar 0 2 1 1 0 0 0 4 8 12 

fyraåringar 0 0 1 2 2 2 1 8 6 14 

Totalt 0 2 2 3 2 2 1 12 14 26 

Medelålder 0;0 3;1 4;2 4;2 4;5 4;8 4;11 4;2 3;11 4;1 

Notering: Ett + innebär att barnet klarat uppgiften och ett  - innebär att barnet inte har klarat uppgiften. De sju 
huvudmönstrena representerar sju av det totalt 17 möjliga mönstren som barnen genomförde. Ett barn som 
uppvisade något av de kvarvarande mönstren har klasificerats under Antal barn som genomfört övriga mönster. 

 

Figur 1 visar att uppgifterna tenderar att bli svårare och svårare då allt färre barn i föreliggande 

studie klarade de senare uppgifterna, detta med undantag för den sista uppgiften (real-apparent 

emotion). Vissa barn följde skalstegen, med undantag för att de klarade den sista uppgiften trots 

att de misslyckats på tidigare. Vid beräkningar där den sista uppgiften exkluderades (MToMS) var 

det 65 % av barnen som följde skalstegen. Av treåringarna var det 67 % som följde skalstegen 

och 64 % av fyraåringarna. Dessa procentsatser är närmare det antalet barn som följde skalan i 

studien av Wellman och Liu (2004), där totalt 74 % av barnen mellan tre och fyra år följde 

skalstegen i ToMS. Av treåringarna var det 64 % som följde skalan och av fyraåringarna var det 

84 %. 
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Figur 1. Medelvärdespoäng för varje fråga uppdelat på grupperna treåringar, fyraåringar och samtliga barn. DD = 
diverse desire, DB = diverse belief, KA = knowledge access, EFB = explicit false belief, RAE = real-apparent 
emotion 

5.2 Samband mellan theory of mind och impressivt ordförråd, impressiv 
grammatisk förmåga samt ickeverbal intelligens 
Ett signifikant positivt samband påvisades både vid undersökning av råpoäng på PPVT-III och 

total poäng på ToMS, r = 0,44, p < 0,05 och vid undersökning av råpoäng på CPM och total 

poäng på ToMS r = 0,54, p < 0,01 (se tabell 6).  

Tabell 6. Samband (Pearsons produkt-moment korrelation) mellan samtliga barns resultat på ToMS och PPVT-III, 
TROG samt CPM   

Test PPVT-III TROG CPM 

ToMS 0,44’’ 0,31’ 0,54’’ 

’’ p < ,05; ’ p < ,10      
 

För att avgöra vad av impressivt ordförråd och ickeverbal intelligens som hade störst påverkan på 

theory of mind genomfördes partiella korrelationer (se tabell 7). Där framkom att ickeverbal 

intelligens hade större påverkan på theory of mind än impressivt ordförråd, då enbart tendens till 

signifikant samband kvarstod mellan impressivt ordförråd och theory of mind när barnens 

resultat på CPM kontrollerades för. Det framkom inget signifikant samband mellan total råpoäng 
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på TROG och total poäng på ToMS, men en tendens till ett positivt signifikant samband 

påträffades, r = 0,31, p = 0,06 (se tabell 6)   

Tabell 7. Partiella korrelationer mellan de fyra testerna med PPVT-III och CPM som kontroll  

Test som 
kontrolleras 
för 

Test ToMS PPVT-III TROG CPM 

ToMS X X -0,07 0,51’’ 

TROG -0,07 X X 0,43’ 

PPVT-III 

CPM 0,51’’ X 0,43’ X 

ToMS X 0,36’ 0,05 X 

PPVT-III 0,36’ X 0,60’’ X 

CPM 

TROG 0,05 0,60’’ X X 

’’ p < ,05; ’ p < ,10      

 

5.3 Samband mellan de olika komponenterna av theory of mind och 
impressivt ordförråd samt impressiv grammatisk förmåga 
Vid undersökning av samband mellan resultaten från varje fråga i ToMS och råpoäng från PPVT-

III fanns enbart ett signifikant positivt samband mellan resultatet från skalsteg knowledge access 

och PPVT-III (se tabell 8). Delfrågorna innehållande false belief (contents false belief och explicit 

false belief) korrelerade inte med impressivt ordförråd. 

    Vid undersökning av samband mellan resultaten från varje fråga i ToMS och råpoäng från 

TROG fanns ingen signifikans. Däremot fanns tendens till samband mellan skalsteg contents 

false-belief och råpoäng från TROG (se tabell 8).  
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Tabell 8. Samband (Pearsons produkt-moment korrelation) mellan samtliga barns resultat på varje skalsteg ur ToMS 

och PPVT-III samt TROG  

Testdel ur ToMS PPVT-III TROG 

Diverse Desire 0,08 0,13 

Diverse Belief 0,11 0,19 

Knowledge Access 0,47’’ 0,23 

Explicit False Belief - 0,01 0,31 

Contents False Belief 0,28 0,38’ 

Real-Apparent Emotion 0,11 0,13 

’’ p < ,05; ’ p < ,10      

5.4 Jämförelser mellan tre- och fyraåringar samt de som testades hemma 
och på förskola 
Vid undersökning av samband mellan ålder och total poäng på ToMS framkom ett positivt 

samband, r = 0,52, p < 0,01. Detta innebär att ju äldre ett barn är, desto bättre presterar han/hon 

på ToMS. Vid jämförelse mellan treåringar och fyraåringar fanns en signifikant skillnad mellan 

gruppernas resultat på ToMS, t = 2,21, p < 0,05.      

    Bland barnen som testades på förskola var 43 % treåringar och 57 % fyraåringar. Bland de 

barn som testades hemma var 50 % treåringar och 50 % fyraåringar. En signifikant skillnad fanns 

då testresultaten från CPM jämfördes mellan barnen som testades hemma och de som testades på 

förskola t(24) = 2,58, p < 0,05. Ingen signifikant skillnad påträffades när resultaten från ToMS, 

PPVT-III och TROG jämfördes mellan barnen som testades hemma och de som testades på 

förskola. 

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Nedan kommer valideringen av ToMS att diskuteras. Vidare diskuteras även samband mellan 

theory of mind och impressivt ordförråd, impressiv grammatisk förmåga samt ickeverbal 

intelligens. Resultaten kommer även att relateras till ålder samt till barnen som testades hemma 

och de som testades på förskola.  
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6.1.1 Validering 

Utvecklingen av theory of mind har visats skilja sig mellan kulturer (Shahaeian, Peterson & 

Slaughter, 2011; Lecce & Hughes, 2010). Exempelvis utför barn i Asien uppgifterna i ToMS i en 

annan ordning än den ursprungliga ur den amerikanska originalversionen (Shahaeian et al., 2011). 

Det verkar även, enligt resultaten i föreliggande studie, som att det finns en skillnad mellan 

svenska och amerikanska barn i tillägnandet av theory of mind. Då valideringsresultaten från 

föreliggande studie skiljde sig från Wellman och Lius (2004) validering finns anledning att 

överväga en ändring av frågornas ordningsföljd i ToMS. Skalan stämde bättre överens med 

originalversionen (Wellman & Liu, 2004) när det sista skalsteget rörande real-apparent emotion 

exkluderades (MToMS). Ett alternativ skulle kunna vara att exkludera den sista uppgiften, vilket 

skulle medföra att förmågan att förstå att en person kan känna på ett visst sätt men ge sken av att 

känna annorlunda inte undersöks. Ytterligare ett alternativt sätt att använda bedömningsskalan på 

skulle kunna vara att jämföra barns resultat mot ett medelvärde med en normalvariation. Ett barn 

mellan 3;0 och 3;11 års ålder kan enligt resultaten i föreliggande studie förväntas klara 2,83 ± 2,50 

uppgifter. Ett barn mellan 4;0 och 4;11 års ålder kan förväntas klara 3,71 ± 1,50 uppgifter. Totalt 

kan barn mellan 3;0 och 4;11 års ålder förväntas klara 3,33 ± 2,50 uppgifter. Dock behövs fler 

barn för att säkerställa medelvärdenas validitet.  

6.1.2 Theory of mind och impressivt ordförråd, impressiv grammatisk förmåga 
samt ickeverbal intelligens   

Flera tidigare studier har funnit samband mellan theory of mind och impressivt ordförråd 

(Milligan et al., 2007; Ceung et al., 2004; Farrar et al., 2009). Dock har dessa studier inte 

undersökt huruvida intelligens påverkar utvecklingen av theory of mind. Även i föreliggande 

studie fanns ett signifikant positivt samband mellan impressivt ordförråd och theory of mind, 

men då intelligens kontrollerades för fanns enbart tendens till signifikant samband kvar mellan 

dessa. Istället verkar resultaten i föreliggande studie tyda på att intelligens är den påverkande 

faktorn både av theory of mind och av impressivt ordförråd, vilket innebär att en högre 

ickeverbal intelligens ger en bättre förmåga till theory of mind samt ett ökat impressivt ordförråd. 

Inget signifikant samband fanns mellan impressiv grammatisk förmåga och theory of mind. Ett 

samband mellan ickeverbal intelligens och theory of mind stämmer överens med resultaten från 

flertalet studier som påvisat ett samband mellan theory of mind och ickeverbal intelligens 

(Pelletier & Astington, 2004; Dahlgren et al., 2009; Sundqvist, 2010). En slutledningsförmåga kan 

vara väsentlig för att kunna göra antaganden om samspel med andra människor, vilka är viktiga i 

utvecklingen av theory of mind (von Tetzchner, 2004). Det har i studier diskuterats att 

utvecklingen av theory of mind snarare är beroende av generell språklig förmåga och inte av en 
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enskild språklig domän (Milligan et al., 2007; Pelletier & Astington, 2004). Utifrån resultaten i 

föreliggande studie bör det snarare undersökas huruvida både generell språklig förmåga och 

förmåga till theory of mind är avhängiga intelligensutvecklingen.  

6.1.3 Olika komponenter av theory of mind och impressivt ordförråd samt 
impressiv grammatisk förmåga 

Eftersom de flesta studier har undersökt samband mellan false belief och språkliga förmågor, var 

det relevant att undersöka huruvida de språkliga förmågorna korrelerade med de olika 

komponenterna av theory of mind, det vill säga de olika skalstegen i ToMS. I studien av Milligan 

et al., 2007 framkom ett signifikant samband mellan impressivt ordförråd och false belief. Dock 

fanns ett starkare samband mellan false belief och generell språklig förmåga än mellan false belief 

och impressivt ordförråd. I föreliggande studie visades impressivt ordförråd korrelera med 

barnens totala poäng på delfråga knowledge access, men inte med delfrågorna innehållande false 

belief, vilket motsäger tidigare studier.   

    Inga signifikanta samband fanns mellan impressiv grammatisk förmåga och theory of mind, 

dock fanns tendens till samband. Tendens till samband fanns även mellan impressiv grammatisk 

förmåga och delfråga contents false belief ur ToMS. Ett samband mellan false belief och 

impressiv grammatik skulle stämma överens med tidigare forskning som visat på samband mellan 

false belief och grammatisk förmåga (de Rosney et al., 2004; Cheung et al., 2004; Milligan et al., 

2007; Farrar et al., 2009). Det har även visats att både ordförråd och grammatisk förmåga 

oberoende av varandra bidrar till utvecklingen av theory of mind (Cheung et al., 2004; Farrar et 

al., 2009). Det bör tas i beaktning att eftersom intelligens visades vara den påverkande faktorn av 

theory of mind i föreliggande studie är det troligt att intelligens även påverkar de olika 

komponenterna av theory of mind.   

6.1.4 Ålder och theory of mind 

Som väntat visades ålder korrelera positivt med theory of mind. Ju äldre barnen var desto bättre 

presterade de på uppgifter innehållande theory of mind. Det framkom även en signifikant skillnad 

mellan tre- och fyraåringar. Dessa resultat stämmer överens med studien av Goetz (1999) där det 

framkom att fyraåringarna presterade signifikant bättre än treåringarna. Även studien av Wellman 

et al. (2001) visade att barn äldre än 3;8 års ålder klarade uppgifter innehållande theory of mind 

avsevärt bättre än barn som var yngre. Det verkar som att det sker en hastig mognad av förmågan 

till theory of mind hos barn från tre till fyra år.   
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6.2 Metoddiskussion 
Deltagarna i studien hade en jämn åldersfördelning, både i gruppen treåringar och i gruppen 

fyraåringar. Deltagarantalet i föreliggande studie är relativt lågt i förhållande till det antal som 

tillfrågades. De som avböjde medverkan i studien var uteslutande föräldrar till barn på förskola. 

Det är oklart varför så många av dessa föräldrar tackade nej. Det låga antalet barn gjorde även att 

de beräkningar där deltagarna delats in i grupper efter ålder är något tveksamma. 

    Testningen skedde antingen hemma hos barnet eller på barnets förskola. Testningen upplevdes 

generellt som svårare att genomföra i hemmiljö än på förskola. Barnen som testades i hemmiljö 

var svårare att få att koncentrera sig, jämfört med barnen som testades på förskola. Det fanns fler 

distraktioner i hemmet. Testningen i hemmet genomfördes även senare på eftermiddagen, då 

barnen kommit hem efter en dag på förskolan. Testningen tog därför längre tid att genomföra. 

Vid jämförelse av barnen som testades hemma och de som testades på förskola fanns en 

signifikant skillnad på resultaten från CPM, men inte på övriga tester. Dock var antalet treåringar 

något större i gruppen som testades hemma, vilket troligt förklarar varför dessa barn fick ett lägre 

resultat. 

    En kritik mot föreliggande studie är att varken CPM eller TROG är normerat för treåringar. 

CPM är heller inte normerat för fyraåringar. Det är möjligt att dessa tester var för svåra för 

barnen, då de yngre barnen inte fick så hög råpoäng på dem. När frågorna i testerna blev för 

svåra yttrade det sig ofta genom att barnen började återupprepa samma svarsalternativ på varje 

fråga på CPM och TROG. Det var svårt att genomföra dessa två tester på de yngre barnen, 

eftersom de blev okoncentrerade när frågorna blev för svåra. Detta skulle kunna innebära 

missvisande resultat gällande impressiv grammatisk förmåga och ickeverbal intelligens, vilket i sin 

tur skulle ha kunnat ge missvisande korrelationer. Dock fanns ett signifikant positivt samband 

mellan barnens resultat på de fyra testerna och deras ålder, vilket tyder på att testerna ändå gav ett 

mått på barnens förmågor. 

    Den svenska översättningen av ToMS har i föreliggande studie visats ge en indikation på barns 

förmåga till theory of mind. En anledning till att bedömningsmaterialet kändes relevant att 

översätta var att det finns få tester som undersöker olika nivåer av theory of mind. 

Uppsatsförfattarna anser dock att materialet bör utvecklas vidare. Vissa av meningarna har ett 

onaturligt flöde på svenska, vilka skulle behöva korrigeras för en bra svensk version av 

bedömningsskalan. Exempelvis sker pauseringar och betoning ibland onaturligt, se utdrag ur 

ToMS nedan. 
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Utdrag ur ToMS: 

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). 

Metoden där den svenska översättningen i föreliggande studie översattes tillbaka till engelska var 

ett viktigt led i processen, om än inte helt okomplicerat eftersom ett av målen med 

översättningen blev att språkligt stämma väl överens med den amerikanska versionen. Eftersom 

engelska och svenska skiljer sig nämnvärt från varandra, kan detta ha missgynnat den svenska 

översättningen. 

    ToMS ställer vissa krav på testförfararen, som behöver vara engagerad och interagera väl med 

barnet och samtidigt använda sig av ett neutralt tonfall med betoning på specifika ord. Det har 

visats att barn presterar bättre på uppgifter innehållande theory of mind om de får vara delaktiga, 

exempelvis genom att de själva får gömma ett föremål (Wellman et al., 2001). Detta är något som 

inte förekommer i ToMS och som eventuellt skulle kunna tilläggas. 

7 Slutsats 

Resultaten i föreliggande studie visade att ToMS kan ge en indikation på barns förmåga till theory 

of mind. Resultaten visade även att skalstegen i den amerikanska originalversionen av ToMS var 

applicerbara på barnen i föreliggande studie, bortsett från den sista uppgiften (real-apparent 

emotion). Ett alternativ skulle kunna vara att exkludera den sista uppgiften, vilket ger 

konsekvensen att förmågan att förstå att en person kan känna på ett sätt men ge sken av att 

känna annorlunda inte undersöks. För att få en vid uppfattning om barnets förmåga till theory of 

mind anser uppsatsförfattarna att skalsteg real-apparent emotion ändå bör inkluderas. Ytterligare 

ett alternativ till skalstegen skulle kunna vara att jämföra barns resultat mot ett medelvärde med 

en normalvariation, där ett barn mellan 3;0 och 3;11 års ålder enligt föreliggande studie kan 

förväntas klara 2,83 ± 2,50 uppgifter och ett barn mellan 4;0 och 4;11 års ålder kan förväntas 

klara 3,71 ± 1,50 uppgifter. Översättningen och valideringen som gjorts i samband med 

föreliggande uppsats gör det möjligt att kvalitativt använda bedömningsmaterialet i det kliniska 

arbetet med barn mellan tre och fyra år som misstänks ha svårigheter med theory of mind.  

    I föreliggande studie visades att sambandet var starkare mellan ickeverbal intelligens och 

theory of mind än mellan impressivt ordförråd och theory of mind hos barn mellan tre och fyra 

år, vilket tyder på att theory of mind snarare är beroende av ickeverbal intelligens än av 

impressivt ordförråd.  
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8 Fortsatta studier 

I föreliggande studie har enbart en validering gjorts av ToMS. Fortsatta studier skulle kunna 

inbegripa en normering av bedömningsmaterialet för svenska barn, samt undersöka hur barn i 

högre ålder presterar på ToMS. Då kulturella skillnader verkar föreligga i tillägnandet av therory 

of mind skulle eventuellt en annan skalstegsordning vara aktuell för barn i Sverige. Det vore bra 

om språket i översättningen anpassades bättre till det svenska språket. Det vore även intressant 

att undersöka hur barn med språkstörning och/eller pragmatiska svårigheter presterar på ToMS. 

  

 



!

!

Referenser 
  
Albanese, O., De Stasio, S., Di Chiacchio, C., Fiorilli, C., & Pons, F. (2010). Emotion 
comprehension: The impact of nonverbal intelligence. The Journal of Genetic Psychology: Research and 
Theory on Human Development, 171(2), 101-115. 
 
Araï, D. (2002). Språkpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 
  
Astington, J. W. & Jenkins, J. M. (1999). A longitudinal study of the relation between language 
and Theory-of-Mind development. Developmental Psychology, 35 (5), 1311-1320. 
  
Baron-Cohen, S. (1995). Mindblindness: An essay on autism and theory of mind. I L. Gleitman, 
S. Carey, E. Newport och E Spelke (Red.), Learning, Development, and Conceptual Change. Cambridge: 
The MIT Press. 
  
Baron-Cohen, S. (2001). Theory of mind and autism: a review. Special Issue of the 
International Review of Mental Retardation, 23, 169-184. 
  
Bishop, D. V. M. (1997). Uncommon understanding: Development and disorders of language comprehension in 
children. Hove: Psychology Press. 
  
Bishop, D. (2002). T.R.O.G. svensk manual (2. uppl.), (E. Holmberg & E. Lundälv, övers.). 
Göteborg: Specialpedagogiska Institutet Läromedel. (Originalarbete publicerat 1983). 
  
Brown, R.,  (1973). Development of the first language in the human species. American Psychologist, 
28, 97-106. 
  
Carpenter, M., Nagell, K. & Tomasello, M. (1998). Social cognition, joint attention, and 
communicative competence from 9–15 months of age. Monographs of the Society for Research in Child 
Development, 63(4). 
  
Cheung, H., Hsuan-Chih, H., Creed, N., Ng, L., Wang, S. P. & Mo, L. (2004). Relative roles of 
general and complementation language in Theory-of-Mind development: Evidence from 
cantonese and english. Child Development, 75 (4), 1155-1170. 
  
Dahlgren, S., Dahlgren Sandberg, A. & Larsson, M. (2009). Theory of mind in children with 
severe speech and physical impairments. Research in Developmental Disabilities 31, 617–624. 
  
de Rosney, M., Pons, F., Harris, P. L. & Morell, J. M. B. (2004) A lag between understanding false 
belief and emotion attribution in young children: Relationships with linguistic ability and 
mothers’ mental-state language. British Journal of Developmental Psychology, 22, 197-218. 
  
Dunn, L. M. & Dunn, L. M. (1997). PPVT-III: Peabody Picture Vocabulary Test Third Edition. 
Minnesota: American Guidance Service, Circle Pines. 
  
Evenshaug, O. & Hallen, D. (1992). Barn och ungdomspsykologi. Lund: Studentlitteratur. 
  
Farrar, M. J., Johnson, B., Tompkins, V., Easter, M., Zilisi-Medus, A. & Benigni, J. P. (2009). 
Language and theory of mind in preschool children with specific language impairment. Journal of 
Communication Disorders, 42, 428-441. 
 



!

!

Farrar, M. J., & Maag, L. (2002). Early language development and the emergence of a theory of 
mind. First Language, 22, 197–213. 
 
Fenson, L., Dale, P.S, Reznick, J.S., Bates, E., Thal, D., & Pethick, S. (1994). Variability in early 
communicative development. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59 (242). 
  
Flavell, J. (2007). Theory-of-Mind development: Retrospect and prospect. Merrill-Palmer Quarterly, 
50(3), 240-290. 
  
Flavell, J. H. & Miller, P. H. (1998) Social cognition. I W. Damon, D. Kuhn & R. S. Siegler 
(Eds.), Handbook of child psychology: Cognition, perception, and language, 2(5), 851-898. New York: Wiley. 
  
Gallagher, S. (2004). Understanding interpersonal problems in autism: Interaction theory as an 
alternative to Theory of Mind. The Johns Hopkins University Press, 11 (3). 199-217. 
  
Goetz, P. (1999). A comparison of Chineese and English-speaking children on a series of Theory of Mind-
Related tasks (Reports - research, 143). Hämtad 120512 från 
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED438017.pdf.  
 
Gopnik, A., & Meltzoff, A. N. (1997). Words, thoughts, and theories. Cambridge, MA: MIT Press 
 
Harris, P. L. (1992). From simulation to folk psychology: The case for 
development. Mind and Language, 7, 120–144. 
 
Håkansson, G. (1998). Språkinlärning hos barn. Lund: Studentlitteratur. 
  
Jenkins, J. M. & Astington, J. W. (1996). Cognitive factors and family structure associated with 
Theory of Mind development in young children. Developmental Psychology, 32 (1), 70-78. 
 
Karlsson, E. & Östling, L. (2012). Jämförelse mellan Theory of Mind-förmåga och pragmatisk förmåga hos 
svenska barn i 4 och 5 års ålder. Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell 
medicin.  
  
Laranjo, J., Bernier, A., Meins, E. & Carlson, S. M. (2010). Early manifistation of children’s 
Theory of Mind: The roles of maternal mind-mindedness and infant security of attachment. 
Infancy, 15(3), 300-323. 
  
Lecce, S. & Hughes, C. (2010). ‘The Italian job?’: Comparing theory of mind performance in 
British and Italian children. British Journal of Developmental Psychology, 20, 747-766. 
 
Meltzoff, A. N. (1995). Understanding the intentions of others: Re-enactment of intended acts  
by 18-month-old children. Developmental Psychology, 31(5), 838-850.  
  
Milligan, K., Wilde Austen, J. & Ain Dack, L. (2007) Language and Theory of Mind: Meta-
analysis of the relation between language ability and false-belief understanding. Child Development, 
78 (2), 622-646. 
  
Nettelbladt, U. (2007). Lexikal utveckling. I U. Nettelbladt och E-K. Salemeh (red.), 
Språkutveckling och språkstörning hos barn (199-230).  
 
Nettelbladt, U. (2007). Grammatisk utveckling. I U. Nettelbladt och E-K. Salemeh (red.), 



!

!

Språkutveckling och språkstörning hos barn (135-169).  
 
Nettelbladt, U. & Salemeh, E-K. (Red.). (2007). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Lund: 
Studentlitteratur. 
  
Nettelbladt, U., Samuelsson, C., Sahlén, B., & Ors, M. (2008). Språkstörningar hos barn och 
ungdomar - allmän del. I L. Hartelius, U. Nettelbladt & B. Hammarberg (red.), Logopedi (125-
138). Lund, Sverige: Studentlitteratur. 
  
O´Neill, D., (2007). The language use in inventory for young children: A parent-report measure 
of pragmatic language development for 18- to 47 month-old children. Journal of Speech, Language 
and Hearing Research 50, 214-228. 
  
Pelletier, J. & Astington, J. W. (2004) Action, consciousness and theory of mind: Children’s 
ability to coordinate story characters’ actions and thoughts. Early Education & Development 15(1), 
5-22. 
  
Perkins, M. (2007). Pragmatic Impairment. New York: Cambridge University Press. 
  
Raven, J.C., Court & J.H., Raven, J. (1995). Manual for Raven´s Progressive Matrices and Vocabulary  
Scales: section 2 Coloured Progressiv Matrices (1995 ed.). Oxford: Oxford Psychologists press.  
 
Sabbagh, M. A., Xu, F., Carlson, S. M., Moses, L. J. & Lee, K. (2006). The development of 
executive functioning and theory of mind – A comparison of chinese and U.S. preschoolers. 
Association for Psychological Science, 17(1), 74-81. 
 
Schick, B., Villiers, P., Villiers, J. & Hoffmeister, R. (2007). Language and Theory of Mind: A 
study of deaf children. Child Development, 78 (2), 376-396. 
  
Shahaeian, A., Peterson, C. C. & Slaughter, V. (2011). Culture and the sequence of steps in theory 
of mind development. Developmental Psychology, 47(5), 1239-1247. 
  
Slade, L., & Ruffman, T. (2005). How language does (and does not) relate to theory of mind: A 
longitudinal study of syntax, semantics, working memory and false belief. British Journal of 
Developmental Psychology, 23, 117–141. 
  
Stone, T. & Davies, M. (1996). The mental simulation debate: a progress report. I P. Carruther & 
P.K. Smith (eds.), Theories of Theories of Mind, (119-137). Cambridge: Cambridge University Press. 
  
Strömqvist, S. (2008). Barns språkutveckling. I L. Hartelius, U. Nettelbladt & B. Hammarberg 
(Red.), Logopedi (69-83). Lund: Studentlitteratur. 
  
Sundqvist, A. (2010). Knowing you, knowing me: Mentalization abilities of ahildren who use 
augmentative and alternative communication. Doktorsavhandling, Linköpings universitet, institutionen 
för beteendevetenskap och lärande. 
 
Sundqvist, A., & Rönnberg, J. (2010). Advanced theory of mind in children using augmentative 
and alternative communication. Communication disorders quarterly, 31(2), 86-97 
  
von Tetzchner, S (2004). Utvecklingspsykologi: Barn och ungdomsåren. Lund: Studentlitteratur. 
  



!

!

Walker, S. (2005). Gender Differences in the Relationship Between Young Children’s Peer-
Related Social Competence and Individual Differences in Theory of Mind. The Journal of Genetic 
Psychology, 166 (3), 297-312. 
  
Wellman, H. M., Cross, D. & Watson, J. (2001). Meta-analysis of Theory-of-Mind development: 
The truth about false belief. Child Development, 72(3), 655-683. 
  
Wellman, H. M. & Liu, D. (2004). Scaling of Theory-of-Mind tasks. Child Development, 75(2), 523-
541. 
 
 



!

!

Bilaga 1. 

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). 
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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 
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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 
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     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. 
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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). 
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Bilaga 2. 
  

Medgivandeblankett till målsman 

 

Hej, 

Vi är två logopedstudenter, Amelie Grape och Sara Sandstig, vid Linköpings Universitet. Vi ska 
göra en studie om sambandet mellan mentaliseringsförmåga och språklig förmåga hos barn 
mellan 3 och 4 år och undrar om ert barn får deltaga i denna. 

Mentaliseringsförmåga är att kunna förstå att andra människor kan ha olika tro, intentioner eller 
känslor som förklarar deras beteenden. Att mentalisera innebär även att kunna förklara och 
förutse andras handlingar. Vi är intresserade av att undersöka om det finns ett samband mellan 
utvecklingen av mentaliseringsförmåga och språkförmåga. Vi kommer att genomföra 4 tester för 
att undersöka detta. Testningen beräknas totalt ta 45 minuter och kommer att genomföras på 
förskolan. Testerna kommer att omfatta språk, intelligens och mentalisering. Barnen kommer 
under testningen att få se på bilder och leka med leksaker. Barnens svar kommer att registreras i 
ett testprotokoll och kommer sedan att analyseras. Ingen inspelning av barnen kommer att ske. 
Medverkan i studien är frivillig och ni kan när som helst välja att avbryta ert och ert barns 
deltagande. Inga namn kommer att lämnas ut i studien och all data kommer att hanteras 
konfidentiellt. Endast de som är direkt involverade i studien kommer att ha tillgång till testsvaren. 
Materialet kommer att sparas i minst fem år och kan komma att användas i framtida forskning.  

Vid eventuella frågor om studien är ni välkomna att kontakta oss via telefon eller mail.  

 

Amelie Grape 

Telefonnummer: xxx xx xx xx 

Mail: yyyyyxxx@student.liu.se 

Sara Sandstig 

Telefonnummer: xxx xx xx xx 

Mail: yyyyyxxx@student.liu.se 

Handledare: 

Anett Sundqvist 

Mail: yyyyyyyyyyyyyyy@liu.se 
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Jag har tagit del av informationen och godkänner härmed att mitt barn får deltaga i studien 
Validering av Theory of Mind Scale för svenska barn mellan 3 och 4 år: Översättning av test samt undersökning 
av samband mellan mentaliseringsförmåga och språklig förmåga.   

  

Deltagares namn ………………………………………………….  

Personnummer ……………………………………………………. 

  

Målsmans underskrift....................................................................... 

Namnförtydligande........................................................................... 

Tel ……………............................................................................... 
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Bilaga 3. 
  

Medgivandeblankett till förskolechef 

 

Hej, 

Vi är två logopedstudenter, Amelie Grape och Sara Sandstig, vid Linköpings Universitet. Vi ska 
göra en studie om sambandet mellan mentaliseringsförmåga och språklig förmåga hos barn 
mellan 3 och 4 år och undrar om er förskola vill deltaga i denna. 

Mentaliseringsförmåga är att kunna förstå att andra människor kan ha olika tro, intentioner eller 
känslor som förklarar deras beteenden. Att mentalisera innebär även att kunna förklara och 
förutse andras handlingar. Vi är intresserade av att undersöka om det finns ett samband mellan 
utvecklingen av mentaliseringsförmåga och språkförmåga. Vi kommer att genomföra 4 tester för 
att undersöka detta. Testningen beräknas totalt ta 45 minuter och kommer att genomföras på 
förskolan. Testerna kommer att omfatta språk, intelligens och mentalisering. Barnen kommer 
under testningen att får se på bilder och leka med leksaker. Barnens svar kommer att registreras i 
ett testprotokoll och kommer sedan att analyseras. Ingen inspelning av barnen kommer att ske. 
Medverkan i studien är frivillig och förälder eller barn kan när som helst välja att avbryta sitt 
deltagande. Inga namn kommer att lämnas ut i studien och all data kommer att hanteras 
konfidentiellt. Endast de som är direkt involverade i studien kommer att ha tillgång till testsvaren. 
Materialet kommer att sparas i minst fem år och kan komma att användas i framtida forskning.  

Vid eventuella frågor om studien är ni välkomna att kontakta oss via telefon eller mail.  

 

Amelie Grape 

Telefonnummer: xxx xx xx xx 

Mail: yyyyyxxx@student.liu.se 

Sara Sandstig 

Telefonnummer: xxx xx xx xx 

Mail: yyyyyxxx@student.liu.se 

Handledare: 

Anett Sundqvist 

Mail: yyyyyyyyyyyyyyy@liu.se 

 

 



!

!

Jag har tagit del av informationen och godkänner härmed att studien Validering av Theory of Mind 
Scale för svenska barn mellan 3 och 4 år: Översättning av test samt undersökning av samband mellan 
mentaliseringsförmåga och språklig förmåga genomförs på vår förskola.   

  

Förskolechefs underskrift....................................................................... 

Namnförtydligande........................................................................... 

Tel ……………............................................................................... 

  

 


