
 

 

 

 

 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Examensarbete/magisteruppsats i logopedi, 30 hp 

Vårterminen 2013 

ISRN LIU-IKE/SLP – A-- 13/012 -- SE 

 

 

Språkliga förmågor i relation till Theory of Mind och 

implicit/explicit False-Belief förståelse  

En studie med barn i treårsåldern 

 

Maria Rydin 

Sabina Suljanovic 

 



 

 

 

 

 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Examensarbete/magisteruppsats i logopedi, 30 hp 

Vårterminen 2013 

ISRN LIU-IKE/SLP – A-- 13/012 -- SE 

 

 

Språkliga förmågor i relation till Theory of Mind och 

implicit/explicit False-Belief förståelse  

En studie med barn i treårsåldern 

 

Maria Rydin 

Sabina Suljanovic 

 

Handledare:  

Anett Sundqvist, Fil Dr  

Felix Koch, Fil Dr 



 

 

 

Linguistic Abilities and Their Relation to Theory of Mind and 

Implicit/Explicit False Belief Understanding 

A Study Including Three-Year-Old Children 

 

Abstract 

Previous studies have shown that linguistic abilities are closely linked with Theory of Mind 

(ToM). Recently, studies using eyetracking technology have been able to investigate ToM 

understanding with implicit measures. The findings suggest that children as young as two 

years old appear to have a well-developed implicit ToM understanding. Results from one of 

these studies have found that language development could play a crucial role in the 

acquisition of ToM, suggesting that there may be a causal link between language and ToM. 

An important aspect to further understand ToM development is to investigate the impact of 

language in the acquisition of ToM understanding. It remains unclear whether specific aspects 

of language are more relevant to ToM development than others and how language abilities 

and ToM are interconnected.          

 The aim of the present study was to investigate how ToM ability and False Belief 

understanding relates to linguistic abilities of typically developing three-year-olds and if 

childrens´ demographic factors affect these abilities. The study included a total of 21 children. 

 Language competence was assessed with measures of reception and production of 

syntax and a measure of vocabulary production, as part of the semantic ability. In order to 

investigate ToM ability, measures of different types of mental-state understandings were 

included. False Belief understanding was assessed with explicit measures, using standard FB 

tasks, and with implicit measures, using eyetracking technology.     

 The results obtained in the present study confirm that linguistic abilities and ToM 

ability are strongly related, and that semantic ability is the part of language that has the 

strongest influence on ToM understanding. The results also indicate that receptive syntax is 

more important to specifically FB understanding, than to ToM ability in general. The 

childrens´ demographic factors were not found to affect their language ability, ToM ability or 

FB understanding. Regarding children's implicit FB understanding the results of the implicit 

measures reveal that the majority of the participating children did not understand the purpose 

of the test and therefore no conclusions of their implicit understanding could be drawn. This 

finding contradicts previous research including younger children. Questions remain 

concerning implicit measures, indicating the importance of further research in this field. The 

present study also discusses the complexity of the relationship between linguistic abilities and 

ToM. 
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Sammanfattning 

Tidigare studier har påvisat att språkliga förmågor har ett nära samband med Theory of Mind 

(ToM). På senare tid har studier med hjälp av ögonrörelseteknik kunnat undersöka ToM-

förmåga implicit och fynden tyder på att barn redan i tvåårsåldern verkar ha en välutvecklad 

implicit ToM-förmåga. Resultaten från en av dessa studier har funnit att språkutvecklingen 

kan spela en avgörande roll i tillägnandet av ToM och tyder på att det kan finnas ett 

orsakssamband mellan språk och ToM. En viktig aspekt för att närmare förstå ToM-

utvecklingen är att undersöka vilken betydelse den språkliga förmågan har i tillägnandet av 

ToM. Det är fortfarande oklart om specifika delar av språket har mer betydelse för ToM-

utvecklingen än andra och hur sambandet mellan språkliga förmågor och ToM ser ut.  

 Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur ToM-förmåga och False Belief-

förståelse förhåller sig till språkliga förmågor hos typiskt utvecklade barn i treårsåldern samt 

om dessa förmågor påverkas av barnens demografiska faktorer. Studien inkluderade 

sammanlagt 21 treåringar.  

 Den språkliga förmågan undersöktes med mått på impressiv och expressiv grammatik 

samt med mått på expressivt ordförråd, som en del av den semantiska förmågan. För att 

undersöka ToM-förmågan som helhet användes mått på olika delförmågor av ToM. Vidare 

undersöktes False Belief-förståelse explicit, med klassiska FB-uppgifter, och implicit, med 

hjälp av ögonrörelseteknik.        

 Studiens resultat påvisar att språkliga förmågor och ToM-förmåga har ett mycket nära 

samband, och att den semantiska förmågan är den del av språkförmågan som har den enskilt 

starkaste påverkan på ToM-förmågan. Resultaten visar även att den impressiva grammatiska 

förmågan är mer betydande specifikt för FB-förståelse än för ToM-förmågan som helhet. 

Ingen påverkan på språklig förmåga, ToM-förmåga och FB-förståelse hittades vad gäller 

barnens demografiska faktorer. Resultaten av det implicita FB-testet visar att majoriteten av 

de deltagande barnen inte har förstått vad testet går ut på och därför kan inga slutsatser dras 

vad gäller barnens implicita FB-förståelse. Detta resultat motsäger den tidigare forskningen 

med yngre barn. Många frågetecken kvarstår kring implicita test, vilket visar på vikten av mer 

forskning inom området. I den aktuella studien diskuteras även komplexiteten i förhållandet 

mellan språkliga förmågor och ToM. 

 

Nyckelord: Språk, Theory of Mind, False Belief, Implicit förståelse, Ögonrörelseteknik 
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”We will make little progress in understanding how Theory of Mind is acquired 

unless we investigate more closely how development of Theory of Mind relates to 

development of language” 

 

- Bartsch & Wellman, (1995)
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Inledning  

Ett kännetecken för den mänskliga sociala kognitionen är förståelsen för att både intentioner 

och perspektiv blir annorlunda för någon annan än oss själva (Heimann, 2010). Vår förmåga 

att förutsäga och förklara andras beteenden utifrån känslor, viljor och tankar, utgör vår Theory 

of Mind (Siegal & Surian, 2012). Denna förmåga, att förstå andras mentala världar, är 

avgörande för att utveckla empati och relationer med andra (Heimann, 2010). 

Det har i forskningsvärlden, sedan 1980-talet, pågått en häftig debatt om när och hur barn 

utvecklar Theory of Mind (Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985; Perner, 1991; Wellman, 

1990). Än idag är själva uppkomsten av förmågan att sätta sig in i andra människors tankar 

och mentala tillstånd ett omtvistat ämne. Flera studier har påvisat att den språkliga förmågan 

har ett nära samband med Theory of Mind hos barn med typisk utveckling, barn med autism 

(Happé, 1995; Tager-Flusberg & Sullivan, 1994), och döva barn till hörande föräldrar 

(Peterson & Siegal, 1995). 

På senare tid har ögonrörelseteknik gjort det möjligt att undersöka Theory of Mind-förmågan 

implicit med icke-språkliga test (Meristo, Morgan, Geraci, Iozzi, Hjelmquist, Surian & Siegal 

2012; Southgate, Senju, & Csibra, 2007; Surian & Geraci, 2012). Resultat av dessa studier 

utmanar den tidigare forskningen vad gäller vid vilken ålder Theory of Mind-förmågan 

utvecklas och tyder på att barn har kunskap om Theory of Mind mycket tidigare än de kan 

uttrycka verbalt. Dessa fynd kan få stor betydelse för andra forskningsområden. Till exempel 

för barn med autism som generellt inte klarar språkliga Theory of Mind-uppgifter och då 

beskrivs sakna Theory of Mind-förmåga (Baron-Cohen et al., 1985). Om dessa test istället 

ersätts med icke-språkliga test finns möjligheten att exempelvis autism kan upptäckas 

tidigare. Studier har även visat att den tidiga språkutvecklingen hänger ihop med utvecklingen 

av implicit Theory of Mind (Meristo, Geraci, Surian, Iozzi, Morgan, Hjelmquist & Siegal, 

2010; Meristo et al., 2012). Detta tyder på att språkutvecklingen främjar utvecklingen av 

Theory of Mind vilket skulle kunna få betydelse för logopedens behandling av barn med 

autism och barn med språkstörning.  



 

2 

 

Bakgrund 

Theory of Mind  

Theory of Mind (ToM) handlar om förståelsen för mentala tillstånd som uppfattningar, viljor, 

intentioner och känslor – vilka är skilda från den värld av föremål som barnet är så välbekant 

med. Viljor är mentala tillstånd som antingen blir tillfredställda eller inte, medan 

uppfattningar är tillstånd som kan vara sanna eller falska (Keenan & Evans, 2009). 

Idag är ToM en term som används i både snäv och bred bemärkelse; från att beskriva 

specifika delar av ToM till att använda ToM som en generell term för den sociala förståelsen 

(Astington, 2006). I snäv bemärkelse används termen för att beskriva False-Belief (FB) vilket 

innebär förståelsen för att en annan individ kan ha en felaktig uppfattning om verkligheten – 

och agera utifrån den. Förståelsen för FB ses som en milstolpe i barnets förmåga till ett 

metarepresentationellt tänkande och således till en förståelse för ToM. Detta innebär att barnet 

nu medvetet (explicit) kan reflektera över sin egen och någon annans skilda uppfattning om 

en och samma situation (Perner, 1991; Wellman, 1990). 

En allmänt spridd åsikt i teoribildningen är att barn först vid fyra års ålder kan förstå FB 

(Wellman, 1990; Perner 1991). Skillnaderna mellan fyraåringars och yngre barns förståelse 

för att andra kan inneha, och agera, utifrån felaktiga uppfattningar om verkligheten ses som 

ett resultat på genuina förändringar i barnets föreställningsförmåga om andra människors 

tankeprocesser (Bjorklund, 2012). Dessa antaganden kommer från väl etablerade studier där 

barn under fyra år inte klarar FB-uppgifter (Hogrefe, Wimmer & Perner 1986; Wimmer & 

Perner 1983). Det är vid fyra års ålder som barnet tillägnar sig ett metarepresentationellt 

tänkande vilket möjliggör förståelsen för att människor kan agera utifrån egna uppfattningar 

och inte utifrån verkligheten. Den här graden av förståelse benämns som en representationell 

ToM (Perner, 1991; Wellman, 1990). 

En annan åsikt inom fältet är att barn betydligt tidigare har förmåga till ToM och att treåringar 

och även yngre barn innehar samma grundläggande kompetens som äldre barn. Eftersom 

klassiska FB-uppgifter ställer höga krav på språkliga förmågor och informations-bearbetning, 

lyckas inte yngre barn i FB-test. Med andra ord beror yngre barns oförmåga att lösa FB-

uppgifter på att svårighetsgraden i testet döljer deras, i grund och botten, existerande 

förståelse för FB (Bjorklund, 2012). Denna syn grundas på studier där treåringar (Clements & 

Perner, 1994) och även tvååringar (Meristo et al., 2012; Onishi & Baillargeon, 2005) klarar 

FB-uppgifter när kraven på språkligt innehåll minskas genom att modifiera FB-uppgiften så 
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att den kan göras icke-verbalt. Den icke-verbala FB-uppgiften undersöker FB-förståelse på ett 

implicit (omedvetet) plan.  

Frågan är, varför lägger forskarna så stor vikt vid att avgöra när barn utvecklar ToM? Svaret 

är att det inte är åldern i sig de tvistar om, utan att det handlar om en hel rad teoretiska 

implikationer som måste tas i beaktande för att avgöra vad som kvalificerar en verklig 

förståelse av Theory of Mind - och hur dess förmåga utvecklas (Mitchell, 1996).  

Teorier om Theory of Mind 

Vad som ligger till grund för uppkomsten av Theory of Mind har länge varit ett omdebatterat 

ämne. Det finns flera förklaringsmodeller inom ämnet där de två största teorierna har sitt 

ursprung i det nativistiska synsättet (von Tetzchner, 2005). Vad de båda teorierna har 

gemensamt är att de delar synen på att barn redan när de föds, till viss del har förberetts för att 

förstå och tolka sin omvärld. Men barns förmåga att göra detta är begränsad, vilken med tiden 

blir enklare allt eftersom de utvecklar sina kognitiva och språkliga förmågor (Bjorklund, 

2012).   

En av teorierna som söker förklara uppkomsten av ToM är ”Theory Theory” och enligt denna 

förklaringsmodell agerar barn likt små vetenskapsmän när de tar sig an världen. Gopnik 

(1997) och Wellman (1990) anser, liksom många andra anhängare av denna teori, att ToM 

utvecklas genom att barnet formar sina egna teorier om människors beteende vilka de med 

tiden omformar allt eftersom de får nya erfarenheter och därmed också nya lärdomar för att 

slutligen uppnå en fullgod ToM-förmåga. De menar att barn konstruerar sin förståelse för 

ToM genom att gradvis utvecklas i interaktionen med omgivningen.  

Den andra stora teorin inom detta område är ”Modularity Theory” som utgår från att barnet 

föds med en predisponerad förståelse för ToM. Anhängare av denna teori anser att ToM-

förmågan består av en eller flera moduler som endast kräver minimal input från omgivningen 

för att triggas igång (Baron-Cohen, 1989; Fodor, 1992; Leslie, 1987). Vidare ses barnets 

utveckling av ToM som en mognadsprocess, där ålder är den mest betydande faktorn och där 

individuella skillnader och erfarenheter är mindre betydande. Med andra ord kan 

omgivningen varken styra, påverka eller påskynda mognadsprocessen utan ToM-förmågan 

mognar och utvecklas ändå (Baron-Cohen, 1995; Leslie, 1994). 
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Utveckling av Theory of mind 

Theory of Mind-förmågan är grundad i och bygger på tidiga sociala beteenden, och dessa 

beteenden är också associerade med början av språktillägnandet (Astington, 2006). Redan i 

spädbarnsåldern uppmärksammar barnet mänskliga ansikten och röster i större utsträckning 

än icke-mänskliga syner och ljud, och snart kan det skilja moderns ansikte och röst från 

andras (Bushneil, Sai, & Mullin, 1989). Barnet kan redan som några dagar gammalt imitera 

ansiktsrörelser, som att sträcka ut tungan och gapa (Meltzoff & Moore, 1983). Vid två 

månaders ålder kan barnet ingå i dyadiska interaktioner genom att le och vokalisera med en 

annan person (Pinyerd, 1994). Senare under det första året blir dessa interaktioner triadiska 

genom att inkludera en leksak eller annat objekt (Hobson, 2004; Tomasello, 1999). 

Interaktionen utvecklas därmed till att bli mer komplex genom att barnet uppmärksammar en 

gemensam referens och följer den vuxnes huvudposition, blickfokus och pekningar, i vad som 

benämns som ”delad uppmärksamhet” (Carpenter, Nagell, Tomasello, Butterworth, & Moore, 

1998). Under denna period svarar barnet på den vuxnes emotionella reaktion i ett beteende 

känt som social-hänvisning; det vill säga, i en situation där ett främmande objekt presenteras 

för barnet, tittar det först på förälderns ansiktsuttryck och agerar därefter i enlighet med 

förälderns positiva eller negativa känslouttryck gentemot objektet (Hornik & Gunnar, 1988).  

Under barnets andra år utvecklas nya former av sociala interaktioner, vilka till stor del beror 

på att barnet utvecklar sina kognitiva och språkliga förmågor. Förmågan att använda ord för 

att kommunicera öppnar upp en helt ny dimension i interaktionen med omgivningen (Keenan 

& Evans, 2009). Den sociala interaktionen blir mer komplex, mer ömsesidig och pågår under 

längre perioder än i spädbarnsåldern (Ross & Conant, 1992). Barnet visar förståelse för 

turtagning och kan anpassa sin lek till en lekkamrat (Keenan & Evans, 2009).  

I en studie av Bartsch & Wellman (1995) analyserades förskolebarns vardagliga 

konversationer och där upptäcktes att barn vid två års ålder börjar prata om egna mentala 

tillstånd, särskilt vad gäller viljor och intentioner. Vid två års ålder förstår barnet också att 

människor har inre tillstånd som motsvaras av viljor och önskningar, vilket enligt Wellman 

(1990) utgör ett första steg i ToM-förmågan. Vidare förstår barnet att människor agerar för att 

tillfredsställa sina viljor och önskningar och att deras handlingar kan förutsägas utifrån dessa 

tillstånd. Enligt Wellman & Bartsch (1989) är denna förståelse inte lika utvecklad som hos 

vuxna individer men barnet kan ofta dra samma slutsatser som den vuxne, till exempel, när 

barnet har vetskap om att någon vill ha något att äta kan barnet förutsäga att personen 

sannolikt kommer att gå till köket och inte till badrummet.  
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I en annan studie hittades en första antydan till ToM-förmåga hos barn vid 18-månaders ålder 

(Repacholi & Gopnik, 1997). Där testades 14-18 månader gamla barn för vilken typ av 

mellanmål de fördrog (kex eller grönsaker). Därefter fick de se när en kvinna åt av de olika 

alternativen varefter hon uttryckte avsmak för det ena alternativet och glädje över det andra. 

Kvinnan sträckte därefter ut sin hand och uppmanade barnet att ge henne något av 

alternativen. Det visade sig att 14-månader gamla barn gav kvinnan den typ av mellanmål 

som de själva föredrog, oavsett vad kvinnan själv tyckte om, medan 18-månader gamla barn 

tog hänsyn till att kvinnan föredrog något annat än de själva och gav därför kvinnan det hon 

uttryckt glädje över. 

Vid tre års ålder blir låtsaslekar vanligt förekommande och det är också då som sociala 

beteenden blir allt vanligare, så som att dela med sig och hjälpa andra (Radke-Yarrow, Zahn-

Waxler, & Chapman, 1983). Barnen börjar också dela symbolisk betydelse sinsemellan och 

antar påhittade roller i sina låtsaslekar (Astington & Jenkins, 1995). Dessa utvecklingssteg 

utgör en grund till att barnet senare utvecklar förmågan att ta andras perspektiv – som är en 

del av ToM-förmågan.  

Enligt Wellman (1990) är det vid tre års ålder som barnet utvecklar förståelsen för ytterligare 

ett koncept – uppfattningar. Denna kunskap gör att barnet kan förstå mer komplexa beteenden 

och relatera individens handlingar till dennes viljor och uppfattningar. Bartsch & Wellman 

(1989) visade i en rad experiment att treåringar kan resonera kring uppfattningar och visa 

tecken på en gedigen förståelse för ToM. Dock menar de att treåringen ännu inte förstår det 

avgörande faktum att uppfattningar inte alltid representerar den faktiska verkligheten - utan 

att dessa också kan vara grundade på felaktiga uppfattningar om verkligheten. Detta utgör 

skiljelinjen mellan yngre och äldre barns ToM - förmåga att förstå eller inte förstå felaktiga 

uppfattningar (False-Belief).  

Vid fyra års ålder blir barnet medvetet om att uppfattningar kan vara falska; att en individs 

mentala tillstånd kan vara en feltolkning av situationen och att individens uppfattning är 

beroende av dennes förnimmelse av verkligheten och inte av verkligheten själv. Fyraåringen 

har därmed utvecklat en betydligt mer sofistikerad ToM-förmåga - en representationell ToM 

(Carpendale & Chandler, 1996; Keenan, Ruffman, & Olson, 1994; Perner, 1991; Wellman, 

1990).  Medvetenhet om att människor kan ha skilda uppfattningar och förståelsen för att 

dessa uppfattningar kan förklara mänskligt beteende, är ett avgörande steg in i den sociala 

delaktigheten (Keenan & Evans, 2009). 
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Forskningen har varit entydig om att barn vid fyra års ålder kan förstå FB men ny forskning 

tyder på att denna förståelse underbyggs av en tidig implicit kunskap om FB (Low, 2010; 

Meristo et al., 2012; Onishi & Baillargeon, 2005) som senare, i och med att barnet utvecklar 

sina språkliga och kognitiva förmågor, blir explicit och kan därmed uttryckas språkligt (Low, 

2010). 

Olika sätt att mäta Theory of Mind  

Det mest använda verktyget för att undersöka om barn har uppnått en representationell ToM 

är att med en klassisk False Belief-uppgift undersöka explicit FB-förståelse. Denna typ av 

uppgift gjordes för första gången med barn år 1983 och har sedan dess blivit ett allmänt 

vedertaget test för att undersöka FB-förståelse hos barn (Wimmer & Perner, 1983). Dock är 

denna förståelse endast en delförmåga av ToM och ger inte en rättvis bild av barnets ToM-

förmåga som helhet. Barnet kan ha utvecklat en representationell förståelse utan att ha 

tillägnat sig förståelsen för specifikt FB-uppgifter (Astington, 2001). Wellman (1990) 

förklarar detta med att barn från början endast tänker utifrån viljor och begär innan de 

utvecklar förståelse för uppfattningar. För att undersöka var barnet befinner sig i utvecklingen 

av ToM har Wellman och Liu (2004) utvecklat en skala som bygger på antagandet om att 

ToM-utvecklingen sker stegvis i en förutbestämd ordning. Ett annat sätt att undersöka barns 

förståelse för FB är att undersöka implicit FB-förståelse genom att observera om barnet med 

blicken kan förutsäga ett händelseförlopp (Clements & Perner, 1994; Meristo et al., 2010; 

Onishi & Baillargeon, 2005). 

Theory of Mind-skala 

Utformandet av de olika stegen i ToM-skalan bygger på resultaten från en metastudie där 

jämförelser av olika delförmågor av ToM gjordes (Wellman & Liu, 2004). Resultaten visade i 

vilken ordning olika delförmågor av ToM utvecklas hos barn mellan tre och sju år. Wellman 

& Liu (2004) kom fram till att barnet först utvecklar förståelsen för att en person kan ha en 

vilja som skiljer sig från den egna, innan barnet förstår att en person kan ha en annan 

uppfattning än den egna. I det tredje steget utvecklar barnet förståelsen för att en person som 

inte har sett det barnet själv har sett inte heller vet det barnet vet. I det fjärde och femte steget 

utvecklar barnet FB-förståelse, det vill säga förståelsen för att en annan person kan ha en 

felaktig uppfattning om verkligheten - och agera utifrån den. I det sista och sjätte steget 

utvecklar barn förståelsen för att en person kan känna på ett visst sätt men kan låta påskina att 

känna på ett annat sätt.  
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Skalan undersöktes därefter på 75 barn, mellan tre och sju år, där 60 barn följde 

utvecklingsstegen vilket enligt Wellman & Liu (2004) stödjer teorin om att ToM-utvecklingen 

sker i denna förutbestämda ordning. Resultaten visade också att det var vanligare att 

treåringar inte följde skalstegen jämfört med äldre barn. Vidare klarade de äldre barnen fler 

skalsteg än de yngre barnen.  

Explicit False-Belief 

I en klassisk FB-uppgift får barnet lyssna till en berättelse och samtidigt se när en leksak eller 

en godisbit göms på ett specifikt gömställe (till exempel i en låda). Dockan Maxi närvarar 

också då föremålet göms på det specifika stället men lämnar sedan rummet. Medan dockan 

Maxi är utanför rummet flyttas föremålet till ett annat gömställe. När sedan dockan Maxi 

kommer tillbaka tillfrågas barnet om var Maxi kommer leta efter föremålet. Resultaten från 

denna typ av uppgifter har, inom forskningsvärlden, varit entydiga (Bjorklund, 2012). 

Fyraåringar svarar konsekvent att dockan Maxi kommer leta på det första stället och kan 

korrekt motivera varför. Däremot svarar de flesta treåringar att Maxi kommer leta efter 

leksaken på det andra (verkliga) stället och klarar därmed inte av att sätta sig in i och förstå att 

dockan har en felaktig uppfattning om var leksaken verkligen är (Wimmer & Perner, 1983; 

Perner, 1991; Wellman, 1990). 

För att kunna besvara frågan i denna typ av uppgift krävs att barnet förstår berättelsen och 

frågan och kan föreställa sig dockan Maxis felaktiga uppfattning. Även om svaret i sig kan 

vara icke-verbalt, genom att barnet svarar med att peka, ställs ändå stora krav på språklig 

bearbetningsförmåga (Astington & Jenkins, 1999).  

I en annan klassisk FB-uppgift, så kallad Smarties-uppgiften (Hogrefe et al., 1986) får barnet 

se en Smarties-ask varefter barnet tillfrågas om vad det tror finns i asken. De flesta barn 

svarar då “godis” eller “Smarties
®
”. När testledaren sedan öppnar asken visar det sig att det 

istället för godis är pennor i den. Därefter tillfrågas barnet om vad ett ovetande barn skulle tro 

finns i asken och de flesta treåringar svarar då “pennor” medan de flesta fyraåringar svarar 

”godis” på frågan. Detta tolkas av många som att barn under fyra år inte har utvecklat en 

representationell Theory of Mind och därmed saknar förståelse för False-Belief (Gopnik & 

Meltzoff, 1997; Perner, 1991; Wellman, 1990).  

Implicit False-Belief 

I en studie av Clements & Perner (1994)  användes den klassiska typen av FB-uppgift men 

istället för att ställa frågor till barnet observerades endast var barnet tittade när protagonisten 
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med den felaktiga uppfattningen skulle leta efter föremålet, vilket inte kräver någon form av 

verbal respons utan sker på ett omedvetet, implicit plan. När modifikationer av FB-uppgiften 

på senare tid gjorts, med hjälp av ögonrörelseteknik, har FB-uppgiften kunnat göras helt icke-

språkligt och på yngre barn än i tidigare studier (Meristo et al., 2012; Southgate et al., 2007; 

Surian & Geraci, 2012). Det vill säga, istället för att verbalt presentera FB-uppgiften får 

barnet titta på en animerad film med samma händelseförlopp som i den klassiska FB-

uppgiften där barnets ögonrörelser samtidigt registreras digitalt. Vidare framkommer det i 

andra studier, som använt sig av icke-språkliga FB-uppgifter, att barn så unga som 15 

månader verkar ha en implicit FB-förståelse (Onishi & Baillargeon, 2005; Scott & 

Baillargeon, 2009). Dessa fynd tyder på att barn redan vid mycket tidig ålder verkar besitta en 

välutvecklad implicit förståelse för FB som överskrider deras explicita eller verbaliserade 

förståelse. De tycks med andra ord ha en större kunskap om FB än de medvetet kan uttrycka.   

Språkliga förmågor 

Den språkliga förmågan, liksom ToM-förmågan, utvecklas dramatiskt under barnets första 

fem levnadsår och en stor del av tidigare studier har kunnat påvisa att det finns ett nära 

samband mellan språk och ToM (Milligan, Astington, & Dack, 2007). Trots att språket består 

av ett komplext regelsystem lär sig barn över hela världen att förstå och använda språk i tidig 

ålder och utan formella instruktioner. Även om språk är en universell mänsklig förmåga är 

språket barnet lär sig beroende av vad som talas i dess omgivning. Således är språket influerat 

både av det biologiska arvet och av den unika miljö i vilken barnet växer upp. Det mänskliga 

språket är symboliskt där ljuden i talat språk, eller handrörelsen i teckenspråk förmedlar och 

representerar något oberoende av ljudet eller rörelsen i sig. I och med detta kan talaren med 

hjälp av språket referera både till något som har hänt eller kommer att ske och skapa mentala 

föreställningar (Bjorklund, 2012).  

Språket är ett mångfacetterat system som kan delas in i fonologi, grammatik med morfologi 

och syntax, semantik med ordförråd samt pragmatik där de ingående delarna i sin tur består av 

en impressiv och en expressiv del (Nettelbladt, 2007). Nedan följer en närmare beskrivning av 

utvecklingen av semantisk och grammatisk förmåga eftersom dessa förmågor i tidigare studier 

visat sig vara nära sammankopplade med ToM-förmågan (Milligan et al., 2007).  

Utveckling av semantik 

Förmågan att vid tidig ålder förstå vad enskilda ord betyder har länge varit känt som en av de 

största utmaningarna i kognitiv utveckling och språkinlärning. Spädbarn och små barn 
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använder sig av kontextuella ledtrådar, sociala ledtrådar och implicit ordinlärning, vilket 

underlättar tillägnandet. Svårast är när referensen av ett ord är osynlig, abstrakt och subjektiv 

– som ett sinnestillstånd (Siegal & Surian, 2012).  

Den semantiska delen av språket syftar till den språkliga betydelsen hos morfem, ord, fraser 

och meningar. Mer specifikt ingår ordförrådet inom semantiken där varje ord är kopplat till en 

eller fler betydelser. Inom ordförrådet studeras enskilda ords betydelser men i ett större 

perspektiv studeras semantiken även mellan ord i längre språkliga enheter som fraser, 

meningar och yttranden (Ahlsen & Nettelbladt, 2009). Den vanligaste indikatorn på den 

semantiska utvecklingen är hur många ord barnet kan (Bjorklund, 2012). Vad gäller den 

semantiska utvecklingen finns skillnader mellan hur många ord barnet förstår och hur många 

ord barnet aktivt producerar, där förståelse föregår produktion. Förståelse kräver endast 

igenkänning av ordets betydelse medan produktion kräver aktiv framplockning; både vad 

gäller minne och ordets fonologiska form (Berk, 2009). 

Ungefär i mitten av det andra levnadsåret är barn tydligt medvetna om andras kommunikativa 

intentioner och kan använda dessa som en guide i utvecklingen av ordförrådet (Bloom, 2002). 

Detta medför en så kallad ordförrådspurt där ordförrådet utökas med ungefär fem nya ord per 

dag (Bloom, 1998). Barnets språkförståelse utvecklas därmed dramatiskt under det andra 

levnadsåret och de barn som har en högre grad av språkförståelse uppvisar också ett större 

ordförråd både vad gäller förståelse och produktion (Fernald, Perfors, & Marchman, 2006). 

Omgivningen spelar också en stor roll för barnets ordförråd där barnet lär sig fler ord ju fler 

ord föräldrarna använder (Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer, & Lyons, 1991; Weizman & 

Snow, 2001).  

Utveckling av grammatik 

I den tidigaste fasen i språkutvecklingen, producerar barnet enstaka ord som sedan utvecklas 

till att producera fler ord i följd. Det är då den grammatiska utvecklingen börjar. Grammatik 

omfattar språkets regler för hur ord böjs samt regler för i vilken ordning ord sätts ihop och 

innehåller delarna morfologi och syntax. Morfologi handlar om ordens böjningsformer och 

syntax handlar om hur orden kan kombineras och vilken funktion de har i en sats. Den 

grammatiska förmågan utvecklas som en del i barnets totala språkutveckling, tillsammans 

med den fonologiska, semantiska och pragmatiska utvecklingen och kan inte enbart ses som 

en isolerad del. Den expressiva grammatiken handlar om grammatisk produktion medan den 

impressiva grammatiken handlar om meningsförståelse, det vill säga, för att förstå betydelsen 
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av en mening används ordföljd, böjningsformer och funktionsord som ledtrådar (Håkansson 

& Hansson, 2007).  

Det första stadiet i utvecklingen kan börja anas i ettårsåldern genom barnets ettords-yttranden, 

där böjningar framför allt förekommer på substantiv. I nästa stadium, i tvåårsåldern, börjar 

orden sättas ihop till satser med substantiv i bestämd form och plural samt verbböjningar i 

presens och i preteritumformer. Ordföljden är i stort sett vuxenlik, men satsdelar, artiklar och 

prepositioner utelämnas ofta. Negationen sätts oftast före verbet i denna ålder. I det tredje 

stadiet, i början av treårsåldern, kan barnet använda sig av längre satser med bisatser. Mot 

slutet av tredje året används verbböjningar allt oftare och prepositioner utelämnas inte längre 

lika ofta. I nästa stadium, mellan tre och fyra års ålder använder barnet fler tempusformer och 

de används mer korrekt och mer semantiskt utvecklat. Negationens rätta plats används allt 

mer korrekt och olika bisatser och korrekt sammansatta frågor finns också. I det femte stadiet, 

i fyraårsåldern, finns språkets samtliga enklare former och konstruktioner som härifrån 

vidareutvecklas och förfinas (Håkansson & Hansson, 2007).  

För att förstå betydelsen i satser räcker inte semantisk kunskap om vad orden betyder, utan 

hänsyn behöver även tas till i vilken ordning orden står samt till de olika grammatiska morfem 

som orden består av och som ger viktig information om vilka funktioner orden har i satsen (de 

Villiers & de Villiers, 1973). Detsamma gäller åt andra hållet; det hjälper inte att ha 

grammatisk kunskap om inte kunskap om ordens betydelse finns (Håkansson & Hansson, 

2007). Eftersom de olika språkliga förmågorna utvecklas integrerat är det svårt att testa en 

specifik språklig del separat. Semantiska faktorer som ordförståelse inverkar på resultatet av 

den grammatiska förståelsen (de Villiers & de Villiers, 1973). 

Samband mellan språk och Theory of Mind 

Barn utvecklar både språk och ToM som deltagare i den sociala världen, där delaktigheten är 

beroende av kommunikation. Det är framför allt i den kommunikativa interaktionen som vi 

kan lära oss vad som finns i en annan persons tankar (Astington & Baird, 2005). Termen 

”språk” används hädanefter i en bred bemärkelse för att hänvisa till både barnets semantiska 

och grammatiska förmåga men också för att beskriva den sociala miljön i vilken språket 

utvecklas. 

Astington (2006) beskriver sambandet mellan ToM och språk som komplex, för att båda 

dessa förmågor är mångfacetterade system och för att deras utveckling är sammanflätad. Hon 
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menar att utvecklingen av både språk och ToM börjar i spädbarnsåldern och att de redan från 

början är nära sammankopplade. 

Redan på ett tidigt stadium kan små barn använda information om vuxnas mentala tillstånd 

när de lär sig nya ord. Baldwin (1994) visade att barn vid 18 månaders ålder lär sig nya ord 

genom att uppmärksamma talarens blick för att på så sätt tyda vilket föremål talaren 

benämner. När barnet hör ett nytt ord, i närvaron av två okända föremål, kommer barnet 

associera det nya ordet med det föremål som talaren tittar på, även i en situation där barnets 

egen uppmärksamhet från början var riktad mot det andra föremålet. Om barnet endast lärde 

sig ord genom enkel association, det vill säga, att barnet kopplade ihop ordet det hör med ett 

närliggande objekt, skulle barnet inte bry sig om att uppmärksamma talerens blick. Eftersom 

barnet gör just detta, underlättas utvecklingen av ett korrekt ordförråd (Astington, 2006). 

Enligt Mitchell (1996) tyder detta på att barnet har en implicit förståelse för att den som talar 

företrädesvis ger mening till ordet och att det är lyssnarens uppgift att lista ut vad talaren 

menar. Mitchell (1996) anser att förmågan att kommunicera bygger på förståelsen för andras 

mentala tillstånd vilken kan finnas på ett omedvetet plan hos små barn. 

Andra forskare anser, i likhet med Mitchell (1996) att detta onekligen är en implicit förståelse, 

för att små barn har begränsade verbala förmågor och kan inte visa sin förståelse på något 

annat sätt än genom sina ageranden (Chandler, Fritz, & Hala, 1989; Meltzoff, Gopnik, & 

Repcholi, 1999; Shwe & Markman, 1997). Astington (2006), delar denna åsikt, att barn redan 

tidigt har en viss förståelse för en del mentala tillstånd, men att denna förståelse blir mer 

uppenbar när den språkliga förmågan utvecklas eftersom språket medför nödvändiga resurser 

för att kunna tänka och resonera om andras sinnestillstånd.  

Nelson (2005), anser att synen på ToM-utvecklingen som en individuell kognitiv process, 

borde ersättas av ideén att barn ingår i ett ”mentalt samhälle” där människor utbyter idéer, 

tankar, känslor, och uppfattningar. Utan språk skulle barn inte få insyn i andras tankevärldar 

och skulle på så sätt isoleras från det mentala samhället som pågår i omgivningen. Språk är 

därför avgörande för att få tillhöra detta ”mentala samhälle”. Språket är inte heller en 

individuell process utan en interaktion mellan individer i samförstånd (Astington, 2006). 

Genom att studera den sociala kontext där barnet vistas, kan förståelse för hur språkliga 

aspekter påverkar ToM-utvecklingen bli möjlig.  



 

12 

 

Omgivningens betydelse 

Förmågan att dra slutsatser om en annan persons mentala tillstånd blir möjlig utifrån 

personens beteenden, gester, känslouttryck, och inte minst utifrån från vad personen säger. 

Enligt Astington (2006) är det i konversationen som barnet tillägnar sig språket och lär sig om 

människors tankar – genom att prata med föräldrar, syskon, och vänner och genom att lyssna 

på deras samtal sinsemellan. Det finns flera faktorer i barnets omgivning som visat sig 

påverka tillägnandet av språket och ToM-förmågan. Faktorer som familjestruktur (Cassidy, 

Fineberg, Brown, & Perkins, 2005; Perner, Ruffman, & Leekam, 1994; Ruffman, Perner, 

Naito, Parkin, & Clements, 1998), antal vuxna i barnets vardagliga miljö (Lewis & Freeman, 

1996), kommunikation mellan barn och förälder samt till vilken grad föräldern använder ord 

som beskriver mentala tillstånd (Meins, Fernyhough, Wainwright, Das Gupta, Fradley & 

Tuckey, 2002), har visat sig påverka utvecklingen av ToM och utgör individuella skillnader i 

barns ToM-förmåga. 

Flera forskare har studerat familjestrukturens roll i tillägnandet av ToM där det visat sig att 

barn från större familjer presterar bättre på FB- uppgifter än barn från mindre familjer. En 

förklaring till detta har att göra med syskon. I en studie av Perner et al. (1994) hittades ett 

positivt samband mellan antal syskon och vid vilken ålder barnet klarade FB-uppgifter. Men 

det är inte bara antalet syskon som visat sig spela roll, utan även hur gamla syskon banret har. 

Perner et al. (1994) fann att treåringar med äldre syskon klarar FB-uppgifter lika bra som 

fyraåringar utan syskon. Andra studier har också visat att barn som har äldre syskon presterar 

bättre på FB-uppgifter än barn som har yngre syskon eller en tvilling (Cassidy et al., 2005; 

Ruffman et al., 1998). En förklaring till detta kan vara att en tidig utveckling av ToM kräver 

att barnet exponeras för mer sofistikerade samtal om tankar och uppfattningar än vad ett 

syskon i dess egen ålder, eller yngre, kan förse barnet med (Bjorklund, 2012). En annan 

bidragande orsak kan vara att barn i större familjer får mer exponering för olika slags 

konversationer och sociala utbyten i interaktionen mellan föräldrar och syskon (Keenan & 

Evans, 2009). Enligt Ruffman et al. (1998) bidrar äldre syskon till att utveckla låtsaslekar 

vilket hjälper det yngre syskonet att tidigt ta någon annans perspektiv i beaktande, vilket är 

nödvändigt för att klara FB-uppgifter.  

Även antalet vuxna i barnets omgivning kan bidra till utvecklingen av Theory of Mind. I en 

studie av Lewis et al. (1996) testades tre- till fyraåriga barn med FB-uppgifter där antalet 

vuxna som barnet hade daglig kontakt med var den mest betydande faktorn för barnets 

prestation på FB-uppgifter. 
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En annan betydande faktor i tillägnandet av ToM-förmågan anses vara kommunikationen 

mellan förälder och barn. I en longitudinell studie av Meins et al. (2002) påvisades att barn, 

vars föräldrar ofta använde ord som beskriver mentala tillstånd i sina samtal med barnet, 

också klarade FB-uppgifter i tidigare ålder. Även andra studier har visat att moderns samtal 

sitt barn om barnets viljor och tankar predicerar barnets användning av ord som beskriver 

sinnestillstånd och förmåga till ToM, i senare ålder (Taumoepeau & Ruffman, 2006; 

Taumoepeau & Ruffman, 2008). Dessa konsekventa samband indikerar att ju mer barnet 

involveras i samtal om sinnestillstånd, desto bättre lyckas barnet på ToM-uppgifter.  

Enligt Thompson (2006) avslöjar korrelationen mellan samtal om sinnestillstånd och ToM-

förmåga att dessa samtal utvecklar barns semantiska förståelse på flera olika plan. Genom att 

höra, lära sig och kommunicera om känslor, viljor och uppfattningar åskådliggörs och 

konkretiseras dessa osynliga, subjektiva begrepp och blir på så sätt tillgängliga för barnet att 

förstå och använda. I en studie av Moore, Pure & Furrow (1990) hittades ett samband mellan 

barns förståelse för ord som tror och vet, och deras prestation på FB-uppgifter. Dessutom 

utgör de grammatiska strukturer som föräldern använder, i samtal om sinnestillstånd med 

barnet, en viktig språklig och begreppsmässig ram, för att barnet ska kunna tänka och 

kommunicera om mentala tillstånd (Siegal & Surian, 2012).   

Semantisk förmåga, grammatisk förmåga och Theory of Mind 

På senare tid har intresset ökat för att undersöka vilka specifika delar av språket som bidrar 

till utvecklingen av ToM. Studier med förskolebarn uppvisar dock inkonsekventa resultat vad 

gäller dessa samband. Både i en tvärsnittsstudie (Jenkins & Astington, 1996) och i en 

longitudinell studie (Slade & Ruffman, 2005) har det påvisats att FB-förståelse korrelerar med 

mått på både semantisk och grammatisk förmåga och att varken det ena eller det andra har 

större påverkan på, eller bättre kan förklara FB-förståelse. Detta tyder på att båda dessa 

förmågor bidrar till FB-förståelse.  

Däremot har andra studier funnit att grammatisk förmåga är mer betydande för FB-förståelse, 

än semantisk förmåga. Astington & Jenkins (1999) påvisade, i en longitudinell studie, att 

grammatisk förmåga är särskilt betydande för FB-förståelse då de fann att grammatisk, men 

inte semantisk förmåga enskilt predicerade FB-förståelse. Flera andra studier har funnit att 

barns förmåga att använda grammatiskt komplexa meningar innehållandes termer och verb 

som beskriver mentala tillstånd sammanfaller med deras förmåga att korrekt besvara explicita 

FB-uppgifter (Bartsch & Wellman, 1995; de Villiers & Pyers, 2002; de Villiers, 2007). 
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Andra studier har dock funnit att semantisk förmåga är mer betydande för FB-förståelse än 

grammatisk förmåga. Ruffman, Slade, Rowlandson, Rumsey & Garnham (2003) fann i en 

longitudinell studie att enbart semantisk men inte grammatisk förmåga signifikant förklarade 

FB-förståelse. Detta i likhet med Farrar & Maag (2002) där mått på ordförrådets omfattning, 

men inte grammatisk komplexitet, hos barn vid 27 månaders ålder, predicerade deras FB-

förståelse vid fyra års ålder.  

I en stor metastudie (Milligan et al., 2007) undersöktes sambandet mellan språklig förmåga 

och FB- förståelse hos förskolebarn. Analysen inkluderade nästan 9000 typiskt utvecklade 

barn från 104 olika studier. Studien påvisade ett starkt samband mellan barns språkliga 

förmåga och deras prestation på FB-uppgifter även efter att effekter av ålder kontrollerats. 

Vidare undersöktes om enskilda delar av språkförmågan hade större påverkan på FB-

förståelse än andra. Där påvisades att FB-förståelse signifikant relaterade till samtliga delar av 

språkförmågan och att både semantisk och grammatisk förmåga förklarade lika stor del av 

FB-förståelsen.  

Milligan et al. (2007) fann dels att den språkliga förmågan förklarade prestation på FB-

uppgifter men också att FB-förståelse förklarade språklig förmåga. Dock fanns en signifikant 

skillnad mellan de uppmätta effekterna, där effekten av den språkliga förmågan på FB-

förståelse var betydligt större än det motsatta. Även tidigare longitudinella studier har funnit 

att språklig förmåga är en signifikant prediktor för FB-förståelse, medan FB-förståelse inte 

predicerar prestation på språkliga uppgifter (Astington & Jenkins, 1999; de Villiers & Pyers, 

2002). Milligan et al. (2007) förklarar detta med att språket ger barnet de resurser som krävs 

för att kunna föreställa sig, och kommunicera om, andras felaktiga uppfattningar. I en 

interventionsstudie fann Hale & Tager-Flusberg (2003) att barn som tränats med grammatiska 

uppgifter förbättrade både den språkliga förmågan liksom FB-förståelsen medan barn som 

tränats med FB-uppgifter enbart förbättrade FB-förståelsen, men inte den språkliga förmågan. 

Med andra ord, främjas FB-förståelsen genom direkt grammatisk träning på samma sätt som 

vid träning av specifika FB-uppgifter. Däremot främjas inte den språkliga förmågan av FB-

förståelse som uppnåtts genom träning med FB-uppgifter. Dessa fynd tyder på att den 

språkliga förmågan har större betydelse för utvecklingen av FB-förståelse än vice versa.  

Detta orsakssamband påvisas också i studier med döva barn. Schick, de Villiers, de Villiers & 

Hoffmeister (2007) undersökte språkliga förmågor i relation till ToM-förmåga där resultaten 

visade att döva barn med hörande föräldrar uppvisade en försenad ToM-förmåga, och likaså 



 

15 

 

en försenad språkutveckling medan döva barn till döva föräldrar presterade identiskt med 

hörande jämnåriga. Även andra studier har konsekvent visat att döva barn till hörande 

föräldrar presterar sämre på klassiska FB-uppgifter (Corina & Singleton, 2009; Courtin & 

Melot, 2005; Morgan & Kegl, 2006; Woolfe, Want, & Siegal, 2002). Schick et al. (2007) 

påvisade också att både ordförråd och grammatisk förståelse förklarade, oberoende av 

varandra, ToM-förmåga hos dessa barn, både på uppgifter med både låg och hög grad av 

språkligt innehåll.  

Studier har också visat att hörande mödrar i betydligt mindre grad använder termer som 

beskriver sinnestillstånd när de kommunicerar med sina döva barn, jämfört med döva 

tecknande mödrar (Meristo et al., 2010). Enligt Perner & Ruffman (2005) utgör denna 

språkliga och kommunikativa input en viktig integrering i det språkliga samhället. Eftersom 

de flesta döva barn som växer upp med hörande föräldrar inte får samma tillgång till den 

naturliga kommunikationsmiljön får de inte heller tillräckliga kunskaper om dessa abstrakta 

referenser – vilket påverkar deras ToM-utveckling. Dessa fynd tyder på att språkutvecklingen, 

både vad gäller talat språk och teckenspråk, har stor påverkan på ToM-utvecklingen (Courtin, 

2000).  

Dock har de flesta studier som undersökt samband mellan språkliga förmågor och ToM enbart 

undersökt FB-förståelse med explicita uppgifter vilka i sig kräver en hög grad av språklig 

förmåga. För att ytterligare påvisa samband mellan språk och FB krävs därför implicita mått 

på FB-förståelse.  

På senare tid har studier med hjälp av implicita FB-uppgifter kunnat visa att barn med typisk 

utveckling verkar ha en välutvecklad FB-förståelse redan i tvåårsåldern (Low, 2010; Onishi & 

Baillargeon, 2005; Scott & Baillargeon, 2009). För att kunna påvisa samband mellan språk 

och FB, också i implicita test användes för första gången ett implicit FB-test på en grupp döva 

barn till hörande föräldrar (Meristo et al. 2012). Resultaten visade att de hörande barnen 

signifikant överträffade sina döva jämnåriga vad gällde att med blicken förutsäga 

händelseförloppet i FB-uppgiften. Dessa fynd stödjer ytterligare att språkutvecklingen föregår 

och främjar ToM-utvecklingen.  

En stor del av tidigare studier påvisar att barnets språkliga förmågor och den kommunikativa 

miljön har ett nära samband med ToM-förmågan. Dock är det fortfarande oklart vilka 

specifika delar av språket som är mest betydande för ToM-utvecklingen och hur sambandet 

ser ut. På senare tid har studier med hjälp av ögonrörelseteknik kunnat undersöka implicit FB-
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förståelse och på yngre barn än tidigare. Resultaten från en av dessa studier har funnit att 

språkutvecklingen kan spela en avgörande roll i tillägnandet av ToM och tyder på att det finns 

ett orsakssamband mellan språk och ToM. Men det är endast få studier som använt sig av 

ögonrörelseteknik för att undersöka implicit ToM och dessa inkluderar enbart barn i ett- och 

tvåårsåldern. I föreliggande studie undersöks ToM-förmåga och FB-förståelse och deras 

eventuella samband med språkliga förmågor, hos barn i treårsåldern. FB-förståelse undersöks 

både explicit, med klassiska FB-uppgifter och implicit, med hjälp av ögonrörelseteknik. 

Syfte 

Hur förhåller sig Theory of Mind-förmåga och False Belief-förståelse till språkliga förmågor 

hos typiskt utvecklade barn i treårsåldern samt påverkas dessa förmågor av barnens 

demografiska faktorer? 

Frågeställningar  

1. Påverkar barnens demografiska faktorer språkliga förmågor, Theory of Mind-förmåga och 

False-Belief förståelse? 

2. Finns det samband mellan semantisk förmåga, grammatisk förmåga, Theory of Mind-

förmåga och implicit/explicit False Belief-förståelse hos barn i treårsåldern? 

Metod 

Deltagare 

Inklusionskriterierna för deltagande barn var att samtliga tidigare varit involverade i 

forskningsprojektet ”Hur utvecklas barns förmåga att samspela och förstå sin omgivning” 

(FAS dnr 2008-0875), och att de var i treårsåldern. Totalt medverkade 21 barn, varav 8 flickor 

och 13 pojkar. De deltagande barnens medelålder är 43,6 månader, standardavvikelse (2,8) 

med en variation på 35 till 47 månader. Barnens generella kognitiva utveckling är inom 

normalvariationen, medelvärde (113,0), standardavvikelse (9,5) (Dahlin & Garhed, 2013), 

mätt med WPPSI-III (Wechsler, 2005). Alla barn har svenska som modersmål.  

Kontaktförfarande  

Föräldrarna till de barn som medverkade i studien har tidigare i forskningsprojektet godkänt 

framtida kontakt i uppföljningsstudier (FAS dnr 2008-0875). Kontakten med föräldrar och 
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barn återupptogs via ett skriftligt informationsbrev (se Bilaga 1) där studiens syfte och 

innehåll beskrevs. Därefter togs kontakt med föräldrarna via telefon med förfrågan om 

intresse för deltagande i studien.   

Av de 28 barn som mötte inklusionskriterierna tackade 21 familjer ja till att medverka i 

studien. Av de sju familjer som avböjde medverkan hade en familj flyttat från kommunen. 

Resterande sex familjer som avböjde deltagande motiverade detta med tidsbrist då medverkan 

krävde ett besök på universitetet. Deltagandet för den kontaktade gruppen uppgick till 75 %.  

Piliotstudie 

Studien inleddes med en pilottestning för att testledarna skulle bekanta sig med det tänkta 

testmaterialet och hitta en lämplig ordning i vilken testen skulle utföras samt för att undersöka 

vilka problem eller svårigheter som kunde uppstå under testningen. Vad gäller de olika testen 

fanns en oro att barnen inte skulle orka genomföra samtliga test då de ställer höga krav på 

koncentrationsförmåga under lång tid. Dock upplevdes inte testförfarandet som övermäktigt 

för barnen då tid avsattes för både lek och paus. Pilottestningen inkluderade fyra barn i 

åldrarna tre-sju år. Efter pilottestningen bestämdes att den som är testledare vid besöket också 

utför en kontaktskapande aktivitet med barnet. Vad gäller ordningen på testen valdes 

inledningsvis det mindre kravkänsliga, impressiva grammatiska testet. Testledarnas ageranden 

under pilotstudien videofilmades och analyserades i efterhand för att säkerhetsställa att testen 

administrerades på rätt sätt och att testledarna gav konsekventa instruktioner.  

Etiska överväganden 

De deltagande barnens föräldrar fick information om studiens syfte, innehåll och 

tillvägagångssätt samt hur resultaten skulle presenteras och eventuellt komma att användas i 

framtida forskning. De informerades om att de när som helst kunde välja att avbryta 

deltagandet under studiens gång. Innan testningen påbörjades fick föräldrarna ge sitt skriftliga 

medgivande för barnens deltagande. Personliga uppgifter i enkät och testresultat omarbetades 

så att endast uppgifter om kön och ålder presenterades i den slutgiltiga uppsatsen i syfte att 

bevara deltagarnas anonymitet. Det inspelade materialet samt rådata förvarades inlåst i skåp 

där endast de som var direkt involverade i studien hade tillgång till materialet.  

Undersökningsprocedur  

Medverkan innebar att förälder och barn vid ett tillfälle mellan februari – mars 2013 besökte 

Linköpings universitet. Vid besöket testades barnen individuellt i Baby och barnlabbets 
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anpassade lokaler. Föräldern närvarade tillsammans med barnet under hela besöket i sällskap 

av en testledare och en protokollförare. Den som vid tillfället utsågs som testledare utförde 

först en kontaktskapande aktivitet med barnet för att ges tillfälle att lära känna varandra och 

med förhoppningen att barnet då skulle känna sig tryggare i testsituationen. Aktiviteten bestod 

av fri lek med åldersanpassade leksaker och pågick i ungefär 10 minuter. Den som inte var 

testledare vid besöket ansvarade för protokollföring, filminspelning samt enkätfrågor och 

information till föräldern. Innan testningen påbörjades fick föräldern ge sitt skriftliga 

samtycke och fick därefter instruktioner om att inte delta i, eller hjälpa barnet under 

testningen. Hela besöket videofilmades för att i efterhand kunna analysera materialet och 

försäkra att barnens svar korrekt bedömts. Varje besök tog mellan 1,5 till 2 timmar under 

vilka även lek och paus ingick.  

Datainsamling 

Nedan beskrivs det testmaterial som utgjorde underlaget för denna studie. Information om 

deltagarnas demografi inhämtades i form av enkätfrågor till föräldrarna. De test som 

presenteras nedan undersöker barnens språkliga förmågor, Theory of Mind förmåga (ToM) 

samt explicit och implicit False-Belief förståelse (FB). Barnens språkliga förmågor inkluderar 

mått på semantisk förmåga (expressivt ordförråd) och grammatisk förmåga (impressiv och 

expressiv).  

Demografiska faktorer  

För att undersöka omgivningen i vilken barnet dagligen vistas ställdes frågor till föräldrarna 

rörande barnomsorg, familjestruktur, eventuella syskon samt deras ålder, boendesituation och 

antal vuxna som barnet har daglig kontakt med (se Bilaga 2). Ett genomsnittligt värde 

beräknades av barnets totala vistelse i förskola. Detta värde grundades på vid vilken ålder 

barnet börjat på förskola och hur många timmar i veckan det vistades där under den totala 

förskoletiden. Barnets dagliga kontakt med vuxna inkluderade förutom föräldrar även 

förskolepersonal, andra vuxna och mor- och farföräldrar.  

Språkliga förmågor 

Semantisk förmåga 

Den semantiska förmågan testades med mått på expressivt ordförråd. Testningen genomfördes 

med Boston Naming test (BNT), 2a upplagan, (Kaplan, Goodglass, & Weintraub, 2000). 

Enligt originalförfattarna kan BNT användas på både barn och vuxna (Kaplan, Goodglass, & 

Weintraub, 1983) och idag används det kliniskt för att bedöma både ordhämtning och 
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ordförråd. Testet består av 60 svartvita bilder föreställande olika föremål med varierande 

svårighetsgrad (säng-kulram) vilka barnet ska benämna. I en magisteruppsats (Westin & 

Ytterdahl, 2007) undersöktes BNT60 på 28 svenska barn i åldrarna 3;2- 4;1 år vars normvärde 

de deltagande barnens resultat jämfördes med. 

Testningen med deltagande barn inleddes med instruktionen ”Jag vill att du ska tala om för 

mig vad det är på bilderna i boken, vissa bilder kan man, och vissa bilder kan man inte”. 

Vidare under testningen gavs instruktionen, ”Vad är det?”, till varje bild (Westin & Ytterdahl, 

2007). De bilder som innehöll en streckad kontext (t.ex. en streckad pojke, som föreställs gå 

på styltor) beskrevs innan frågan om målordet ställdes (Westin & Ytterdahl, 2007). Om barnet 

inte kunde benämna föremålet, gavs en fonologisk ledtråd. Samtliga 60 bilder visades för 

barnet. Totalpoängen räknades ut med antalet korrekt spontant benämnda målord, eller 

korrekt benämnda målord efter fonologisk ledtråd, där båda kunde ge ett poäng. Även 

synonymer, underordnade ord som till exempel specificeringar av målordet (t.ex. maskros för 

blomma), och sammansatta ord där målordet ingick, (t.ex. sopkvast för kvast) räknades som 

korrekt svar i totalpoängen. Med tanke på barnens låga ålder räknades även fonologiskt och 

morfologisk felaktig ordform (t.ex. igla för igloo, eller dragspelare för dragspel) (Westin & 

Ytterdahl, 2007). Maxpoängen i testet var 60 poäng och tog ca 20 minuter att genomföra. 

Grammatisk förmåga 

Den impressiva grammatiska förmågan testades med Reynell Developmental Language 

Scales III (Reynell) (Edwards, Garman, Hughes, Letts, & Sinka, 1997). Testet är ett brittiskt 

standardiserat test och är kliniskt användbart i åldrarna 1:6–7:0 år. Endast testets impressiva 

del, “Comprehension scale”, användes i denna studie. Denna del översattes till svenska i en 

magisteruppsats och normerades på 122 svenska barn i åldrarna 2:6 – 3:5 år (Eriksson & 

Grundström, 2000) och på 188 barn i åldrarna 3:6–4:5 år (Fält & Jilderos, 2005; Hyltefors & 

Lindqvist, 2005). I föreliggande studie har Eriksson & Grundströms (2000) översättning 

använts tillsammans med de rekommenderade ändringar som föreslås av Fält & Jilderos 

(2005) samt Hyltefors & Lindgren (2005). 

Den impressiva delen i Reynell innehåller 62 uppgifter som är indelade i 10 avsnitt med 

ökande svårighetsgrad, från förståelse av enkla meningar till fraser, grammatiskt komplexa 

satser samt slutledningsförmåga. Testmaterialet består av leksaker och bilder. Genomförandet 

och poängsättningen av testet administrerades i enlighet med manualen (Edwards et al. 1997). 

Administreringen av den impressiva delen tog cirka 25 minuter. En översikt av de olika 
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delarna i testet samt exempel på testuppgifter visas i Tabell 1. Maxpoängen i testet var 62 

poäng.  

Tabell 1. Översikt av innehållet i “Comprehension scale” i Reynell Developmental Language 

Scales III. 

Sektion Uppgift Exempel 

 

A. Ordnivå 

 

 

Peka på leksaker 

 

”Var är strumpan?” 

B. Relation mellan två objekt 

 

Manipulera leksaker ”Lägg äpplet på sängen.” 

C. Agent och handling Manipulera leksaker ”Gör så att nallen går.” 

 

D. Satsdelar Manipulera leksaker ”Gör så att nallen knuffar lådan.” 

 

E. Attribut Peka på en bild av fyra ”Visa mig den ledsna katten.” 

 

F. Nominalfraser Manipulera leksaker ”Lägg alla vita knappar  

  i koppen.” 

 

G. Lokativa relationer Manipulera leksaker ”Lägg nallen på lastbilen.” 

 

H. Verb och tematiska roller Peka på en bild av fyra ”Visa mig: Flickan stänker på 

pojken.” 

 

I. Ordförråd och komplex grammatik Peka på en bild av fyra ”Visa mig: Alla flickor utom en 

äter.” 

 

J. Inferens Peka på tematisk bild ”Vem blir arg?” 

   

 

Den expressiva grammatiska förmågan testades med Nya Lundamaterialet (Holmberg & 

Stenkvist, 1983) vilket syftar till att kartlägga och bedöma barns expressiva språkliga förmåga 

beträffande fonologi, morfologi och syntax. Testet är användbart för barn från cirka tre år och 

uppåt. Nya Lundamaterialet (LUMAT) är inte standardiserat men har undersökts på två 

grupper svenska barn i åldrarna 2;6-3;0 och 4;0-4;5 (Ackheim, Holmberg, & Stenkvist, 1976). 

Testet består av tydliga och stimulerande färgbilder av företeelser inom barnets begreppssfär. 

Bilderna ska väcka intresse och motivera barnet till medverkan. För att locka barnet att 

uttrycka önskade språkliga konstruktioner användes de strategier som finns beskrivna i 

manualen (Holmberg & Stenkvist, 1983).  

I föreliggande studie användes enbart den grammatiska delen i testet. Testet som helhet 

beräknades ta cirka 20 minuter, men då den fonologiska delen uteslöts kortades tiden ner till 

cirka 12 minuter. I kartläggningen av expressiv grammatisk förmåga ingår pluralbildning av 
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substantiv, komparation av adjektiv och adverb, kongruensböjning vad gäller genus och 

pluralis, genitiv, possessiva pronomen, prepositioner, negation, tempus, frågekonstruktioner 

och påståendesatser. Då materialet inte är standardiserat, och de referensvärdern som finns är 

daterade till 1979, har endast råpoäng analyserats för att ge ett estimerat värde på barnens 

grammatiska förmåga. I beräkningen av råpoäng gavs ett poäng per korrekt grammatiskt 

yttrande. I avsnittet om pluralformer accepterades ”tjejer” för ”flickor”.  I uppgifterna som 

berör komparation gavs ett poäng per målform och där accepterades ”största” för ”störst” och 

”stort” för ”stor”. Vad gäller uppgifterna om prepositioner accepterades ”uppepå” för ”på” 

och ”jämte” för ”bredvid”. Vid bedömning av negationer godkändes ”vill inte” eller ”kan 

inte” för ”gungar inte”. I avsnittet som behandlar verbtempus godkänndes ”ska hoppa/gå ner i 

vattnet” och ”tänker bada” för ”ska bada”. Även om barnet i uppgift 61 använde ”borstar 

bilen” accepterades det om barnet i uppgift 62 använde ett annat ord i perfekt som ”har 

skurat” eller ”har tvättat”.  I uppgifterna som berör preteritumböjning räknades de fem första 

starka preteritumböjningarna och de fem första svaga preteritumböjningarna vilket maximalt 

kunde ge tio poäng oavsett hur många verb barnet sade. Verb som i talspråksformen ofta 

uttrycks med ”-a” som till exempel ”titta” för ”tittade” godkändes också. I de sista två 

uppgifterna som handlar om ”frågor” gavs maximalt ett poäng per uppgift. Maxpoängen i 

testets grammatiska del var 58 poäng. 

Theory of Mind förmåga 

Theory of Mind Scale 

Theory of Mind Scale (ToMS) är ett test som har skapats och validerats av Wellman och Liu 

(2004) och undersöker olika förmågor av ToM hos barn mellan tre och fem år. Testet består 

av sex olika uppgifter och har översatts till svenska i två magisteruppsatser (Grape & 

Sandstig, 2012; Karlsson & Östling, 2012). Det finns idag ingen normering eller validering på 

svenska barn men det har undersökts på tolv barn i åldrarna 3;0 – 3:11 och 14 barn i åldrarna 

4;0-4;11 (Grape & Sandstig, 2012).  

Uppgifterna i ToMS är uppbyggda med antagandet om att ToM-utvecklingen sker stegvis i en 

förutsägbar ordning där den ena förmågan bygger på tillägnandet av en tidigare förmåga. 

Uppgifterna är därför sammansatta från lägst svårighetsgrad till högst svårighetsgrad och 

varje uppgift testar en specifik del av ToM-förmågan.  



 

22 

 

I Figur 1 visas de ingående delarna av ToM som skalan undersöker där det nedersta 

trappsteget representerar den lägsta svårighetsgraden och det översta representerar den högsta 

svårighetsgraden.  

 

 

 

Figur 1. De olika stegen i ToM-utvecklingen, Wellman & Liu (2004).  

 

Uppgifterna i testet består av sex korta berättelser med tillhörande bilder och leksaksfigurer. 

Barnet får höra en berättelse i taget och sedan besvara tillhörande frågor. Varje berättelse följs 

av två frågor som barnet förväntas besvara. Den ena är målfrågan och handlar om personernas 

ageranden, tankar, känslor eller uppfattningar medan den andra är en kontrollfråga. För att 

klara uppgiften krävs att barnet svarar rätt på båda frågorna vilket då ger ett poäng. Totalt kan 

sex poäng ges för testet som helhet. För mer ingående beskrivning av uppgifterna, se Tabell 2 

samt Bilaga 3. 
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Tabell 2. Översikt av innehållet i Theory of Mind Scale med de olika testdelarna samt 

beskrivning av de ingående uppgifterna. 

Scaling of Theory of Mind tasks, Wellman, Liu (2004). 

I föreliggande studie användes inte testet som en skala utan varje delförmåga bedömdes som 

lika mycket värd där totalpoängen för antal klarade ToM-uppgifter räknades som mått på 

barnens ToM-förmåga som helhet.  

Testdel i ToMS Uppgift   

    

Not-own desire  Barnet får höra en historia om gubben Hugo som ska välja sitt mellanmål. 

Han får välja mellan en morot och en kaka. Först tillfrågas barnet om vilket 

mellanmål han/honskulle välja och testledaren berättar sedan att gubben 

Hugo tycker allra bäst om det motsatta till vad barnet vill ha. Sedan 

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

Barnet klarar uppgiften om han/hon väljer det Hugo tycker om. 

 

  

Not-own belief  

 

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/hontror 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/hontror att Linda kommer att leta. Barnet klarar 

uppgiften om han/honsvarar att Linda kommer leta där hon tror att katten 

gömt sig. 

 

  

Knowledge access 

 

 

 

 

 

 

Contents False-Belief  

 

En stängd plastlåda visas för barnet. Testledaren frågar sedan vad barnet 

tror finns i lådan. Barnet kan antingen gissa eller säga att han/honinte vet. 

Testledaren visar därefter vad lådan innehåller – en plasthund. Sedan 

introducerar testledaren dockan Emma och frågar barnet om han/hontror att 

Emma vet vad som finns i lådan. För att barnet ska klara uppgiften krävs att 

han/honsvarar nej på frågan då Emma inte vet vad som finns i lådan. 

 

En plåsterlåda visas för barnet. Barnet tillfrågas sedan vad han/hontror finns 

i lådan. Det rätta svaret är plåster. Testledaren visar sedan innehållet i lådan, 

vilket är en plastgris. Sedan introduceras dockan Peter. Barnet tillfrågas vad 

Peter tror finns i lådan. För att klara uppgiften behöver barnet svara 

”plåster”. 

 

  

Explicit False-Belief 

 

Denna uppgift handlar om 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  Barnet får höra en saga om Mattias som fått en present han inte vill ha av 

sin moster. Han vill inte visa hur kan känner sig (ledsen) och istället 

försöker han se glad ut inför mostern. Testledaren frågar barnet hur Mattias 

verkligen kände sig och hur han försökte se ut när mostern gav honom den 

oönskade presenten. För att få rätt måste barnet svara att Mattias försökte se 

gladare ut än hur han verkligen kände sig. 
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I alla uppgifter, förutom i den sista, användes små leksaksfigurer för att tydliggöra 

berättelserna. Förutom leksaksfigurer användes också bilder som stöd när barnen lyssnade till 

berättelserna och besvarade frågorna. Testet administrerades enligt den svenska manualen 

(Grape & Sandstig, 2012; Karlsson & Östling, 2012) dock med två modifieringar av uttryck. 

Istället för “...ser ut att känna sig i ansiktet” användes “..ser ut i ansiktet” samt istället för 

“..måste dölja” användes “...vill inte visa “. För att tydliggöra byttes de ursprungliga tecknade 

bilderna ut mot fotografiska bilder. Testet tog 12-15 minuter att administrera. 

Explicit False-Belief förståelse 

Den explicita FB-förståelsen testades i form av två uppgifter som båda ingår i det ovan 

beskrivna materialet, Theory of Mind Scale (ToMS). De två ingående FB-uppgifterna är 

”Contents False-Belief” som är en motsvarighet till den klassiska Smarties-uppgiften 

(Hogrefe et al., 1986) och ”Explicit False-Belief” som är en motsvarighet till den klassiska 

Maxi-uppgiften (Wimmer & Perner, 1983). För närmare beskrivning av de två explicita FB-

uppgifterna som användes i föreliggande studie se Tabell. 2 samt Bilaga 3. Vardera uppgift 

kunde ge ett poäng.  

Implicit False-Belief förståelse  

Den implicita FB-förståelsen testades med en ögonrörelsekamera, Tobii T120, som med hjälp 

av infraröda kameror filmade barnets tittmönster medan två korta, ljudlösa, animerade filmer 

visades på skärmen. Filmerna hade två olika händelseförlopp och visades en i taget – med ett 

intervall på minst 60 minuter. Innan filmerna visades fick föräldern instruktion om att sitta 

med barnet i knät och att kisa eller blunda under filmen så att inte förälderns ögonrörelser 

spelades in istället för barnets. Därefter gjordes en fempunkts-kalibrering för att korrekt 

registrera och spela in barnets ögonrörelser och för att undvika störningsmoment drogs ett 

skynke för. Barnet fick instruktionen “Titta noga på filmen”. Om barnet var ouppmärksamt 

när filmen startades igång gavs återigen uppmaningen att titta på filmen. Varje filmtillfälle tog 

cirka fem minuter.   

Den animerade filmen (TomRim) som visas på skärmen testar barnets förmåga att förutsäga 

ett visst händelseförlopp och samma film har tidigare använts i en studie med barn i 

tvåårsåldern (Meristo et al., 2012). TomRim handlar om en katt och en mus. I animeringen 

följer katten efter musen genom ett Y-format rör där det vid respektive utgång finns en låda. 

Animeringen består av en True-Belief (TB) betingelse (kontrollfilm) och en False-Belief (FB) 

betingelse.  
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I TB-filmen (kontrollfilmen) ser katten när musen färdas genom det Y-formade röret och 

sedan gömmer sig i en av lådorna som finns vid utgångarna av röret. Han ser också att musen 

sedan byter gömställe och flyttar till den andra lådan. Därefter följer katten efter genom röret 

till rätt gömställe (se True Belief i Figur 2.). Under den tid som katten är osynlig för barnet 

och färdas genom det Y-formade röret registreras barnets ögonrörelser för att avgöra om 

barnet kommer förutsäga i vilken låda katten kommer leta.  

I FB-filmen sker samma som ovan förutom att katten inte bevittnar när musen byter gömställe 

från ena lådan till den andra (se False-Belief i Figur 2.). Alltså tror katten att musen befinner 

sig i det första gömstället och har därför en felaktig uppfattning (FB) om var musen är. 

                                                                 

Figur 2. Sekvenser av animeringen TomRim som visades för barnen (Meristo et al., 2012). 

Figur 2. visar de sekvenser som ingår i de båda filmerna. Varje film inleds med två 

övningssekvenser (se Familiarizations i Figur 2.)”, där barnet får bekanta sig med figurerna 

genom att, två gånger efter varandra, få se hur katten följer efter musen genom röret till 
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musens gömställe. Syftet med dessa två inledande övningsfilmer är att introducera filmens 

handling för barnet och etablera en förståelse, för att i efterhand kunna kontrollera att barnet 

förstått vad filmen går ut på. Därefter påbörjas den första testningen med att barnet får se den 

ena betingelsen (antingen TB eller FB). Detta sker randomiserat i dataprogrammet. Efter ett 

intervall på minst 60 minuter får barnet återigen bekanta sig med figurerna, via 

övningsfilmerna, som vid första tillfället och de barn som sett TB i första filmen får nu se FB 

och vice versa. För att kontrollera att barnens tittmönster inte påverkas av ledtrådar i filmen, 

balanseras detta genom att gömstället är på olika sidor i de olika filmsekvenserna. 

Tolkning av implicit False-Belief förståelse 

För att undersöka om barnet har en implicit FB-förståelse observerades var barnet tittade i FB 

och TB-filmerna utifrån det inspelade materialet. Detta gjordes av tre personer, vid tre olika 

tillfällen. Det intressanta var, var barnet först tittade efter det att katten försvunnit in i röret 

och tills dess att katten återigen visade sig vid någon av de två utgångarna. Var barnet först 

tittade, innan det såg var katten kom ut, tolkades som att barnet omedvetet förutsåg i vilken 

låda katten skulle leta efter musen. I FB-filmen har katten två alternativ, antingen går katten 

dit musen faktiskt är eller dit katten tror att musen är (se False Belief i Figur 2.). Om barnet 

först tittade på det gömställe där katten tror att musen gömt sig, tolkades detta som att barnet 

har en implicit FB- förståelse, eftersom barnet tar hänsyn till kattens okunskap om var musen 

faktiskt har gömt sig. Detta under förutsättning att barnet kunnat förutsäga händelseförloppet i 

de inledande två övningsfilmerna och i kontrollfilmen (TB) (Meristo et al., 2012).  

För att kunna analysera materialet krävdes fullständig data, det vill säga, att barnets 

ögonrörelser lyckades spelas in under de cirka tre sekunder som katten färdas genom den Y-

formade röret. Endast resultat från de barn där fullständiga data spelats in för TB och FB-

filmerna inklusive samtliga övningsfilmer togs med i den slutgiltiga analysen.  
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Statistisk analys 

För analys av kontinuerlig data med normal distribution användes oberoende t-test, envägs-

ANOVA och Pearsons produkt-moment korrelationer. För data som inte nådde upp till kraven 

för normal distribution användes Mann-Whitney U-test.  För samtliga analyser sattes på 

förhand signifikansnivån till α = .05.  

Jämförelser mellan olika demografiska grupperingar och prestation på de test som undersöker 

ToM-förmåga och språkliga förmågor utfördes med oberoende t-test förutom gällande 

variablerna ”Förskoletid” och ”Antal syskon”, där envägs-ANOVA användes då dessa bestod 

av tre grupper. Korrelationsanalyser mellan FB-förståelse och demografiska variabler 

genomfördes med både Spearmans rho och Pearsons produkt-moment korrelationer. Då inga 

skillnader hittades mellan de båda, rapporteras enbart Pearsons produkt-moment korrelationer.  

I gruppanalyser användes en median split för gruppindelning, varefter oberoende t-test 

användes för jämförelser mellan ToM-förmåga och språkliga förmågor. För gruppjämförelser 

mellan FB-förståelse och språkliga förmågor användes oberoende t-test där grupperna delades 

in efter de som klarade en eller båda FB-uppgifter och de som inte klarade någon FB-uppgift.  

Multipel linjär regression (metod: enter) användes för att analysera effekter av språkliga 

förmågor på ToM-förmågan. Eftersom variablerna ”Impressiv grammatik” och ”Expressiv 

grammatik” i hög grad korrelerade, gjordes två regressioner med vardera variabel. För att 

kontrollera att inte extrema värden påverkade resultaten för regressionsmodellen exkluderades 

två deltagare där Cook’s distans ≥ 2 (Tabachnick & Fidell, 2012). I resultaten rapporteras 

”Adjusted R Square” för regressionsmodellen.  

Resultat 

Resultaten redovisas inledningsvis med jämförelser av de deltagande barnens testresultat med 

befintliga normer. Vidare analyseras barnens demografiska faktorer och testresultat vad gäller 

språkliga förmågor, ToM-förmåga och explicit FB-förståelse. För att undersöka om det finns 

samband mellan språkliga förmågor, Theory of Mind-förmåga och explicit False Belief-

förståelse redovisas först resultaten mellan språkliga förmågor och ToM-förmåga i 

korrelationsanalyser och på gruppnivå. Därefter redovisas resultaten på barnens språkliga 

förmågor och explicit FB-förståelse. Resultaten för barnens implicita FB-förståelse kommer 

endast presenteras deskriptivt av två orsaker, dels på grund av stort bortfall vid 

datainsamlingen med ögonrörelsekameran, dels för att majoriteten av de barn där data samlats 
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in, inte förstått filmens handling. Därför kan inte samband mellan implicit FB-förståelse och 

språkliga förmågor undersökas.  

Jämförelser med normvärden 

Jämförelser mellan de deltagande barnens testresultat och befintliga svenska normer vad 

gäller impressiv grammatisk förmåga och semantisk förmåga tyder på att de deltagande 

barnen presterar något bättre vad gäller impressiv grammatik (Eriksson & Grundström, 2000; 

Fält & Jilderos, 2005; Hyltefors & Lindqvist, 2005) och i enlighet med normvärdet vad gäller 

semantisk förmåga (Westin & Ytterdahl, 2007). Då inga referensvärden finns tillgängliga vad 

gäller testet för expressiv grammatik (LUMAT) kommer endast barnens råpoäng analyseras 

som mått på generell expressiv grammatisk förmåga, (för närmare beskrivning hur råpoängen 

beräknats se ”Grammatisk förmåga” under ”Metod”).  

Resultaten av barnens svarsmönster i ToMS visar att totalt 48 % av barnen följer de skalsteg 

som utformats av Wellman & Liu (2004). Detta resultat är betydligt lägre än det procentvärde 

som Wellman & Liu presenterar, där 64 % av treåringarna följer skalstegen i ToMS. Då 

majoriteten av de deltagande barnen (52 %) inte följer skalstegen kommer totalpoängen för 

antal klarade uppgifter användas som mått på ToM-förmåga istället för att tolkas som en 

skala. 

Deltagarnas demografiska faktorer  

För att undersöka relationen mellan deltagarnas demografiska faktorer och testresultat 

genomfördes statistiska beräkningar på gruppnivå mellan demografiska skillnader och 

testresultat för Semantisk förmåga (BNT60), Expressiv grammatik (LUMAT), Impressiv 

grammatik (Reynell), samt ToM-förmåga. Vidare gjordes korrelationer mellan explicit FB-

förståelse och demografiska faktorer. Variabeln ”FB-förståelse” innehåller värden mellan 0-2, 

där värde 0 innebär att barnet inte klarar FB, värde 1 att barnet klarar en FB-uppgift och värde 

2 att barnet klarar två FB-uppgifter.  

Utifrån gruppens demografiska information och de gruppanalyser som gjorts påvisas inga 

signifikanta skillnader vad gäller Kön, Ålder, Antal syskon, Äldre/yngre syskon, 

Vuxenkontakt eller Förskoletid (se Tabell 3.). Utifrån korrelationsanalyserna hittas inga 

signifikanta samband mellan FB-förståelse och Kön (r=,11), Ålder (r=,27), Antal syskon 

(r=,05), Äldre/yngre syskon (r=,04), Vuxenkontakt (r=,24) eller Förskoletid (r=,01). Därför 

kommer de demografiska skillnaderna inte vidare analyseras. 
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Tabell 3. Deltagarnas demografiska information jämfört med resultat för Semantisk förmåga 

(BNT60), Expressiv grammatik (LUMAT) och Impressiv grammatik, (Reynell), samt resultat 

för ToM-förmåga. 

Grupper Total 

 

n=21ꜝ 

Semantisk 

förmåga 

M (SD) 

Expressiv 

grammatik 

M (SD) 

Impressiv 

grammatik 

M (SD) 

ToM-förmåga 

 

M (SD) 

Kön      

     Pojke 13 24.7 (6.1) 41.1 (5.0) 52.0 (3.1) 2.2 (1.5) 

     Flicka 8 26.8 (9.5) 37.5 (14.9) 48.4 (7.7) 2.6 (2.3) 

Ålder (mån)      

   35-43 månader 10 26.1 (9.3) 39.2 (11.0) 49.6 (6.0) 2.3 (2.0) 

   44-48 månader 11 24.9 (5.6) 40.2 (9.2) 51.6 (5.2) 2.5 (1.8) 

Antal syskon ♦      

     Inga syskon 3 27.0 (14.1) 37.3 (9.1) 51.3 (5.5) 2.0 (2.6) 

     Ett syskon 14 26.1 (6.5) 41.5 (9.3) 51.6 (5.0) 2.4 (1.8) 

     Två syskon  4 22.3 (5.6) 35.3 (12.9) 46.8 (7.4) 2.5 (1.7) 

Äldre/Yngre      

     Äldre syskon 6 22.5 (4.4) 37.7 (11.0) 49.0 (6.7) 2.5 (1.6) 

    Yngre syskon 12 26.6 (7.0) 41.3 (9.9) 51.3 (5.4) 2.4 (1.9) 

Vuxenkontakt      

     < 7/dag 6 26.8 (9.2) 40.2 (13.6) 50.2 (7.9) 2.8 (1.94) 

     ≥ 7/dag 15 24.9 (13.6) 39.5 (8.5) 50.8 (4.7) 2.2 (1.82) 

Förskoletid ♦      

     < 3000 h 7 24.1 (5.9) 39.7 (12.5) 48.3 (6.4) 2.9 (1.8) 

     ≥ 3000 h 7 27.7 (7.4) 42.3 (3.9) 53.4 (2.6) 2.1 (1.5) 

     > 4000 h 7 24.6 (9.3) 37.1 (11.6) 50.1 (6.3) 2.1 (2.3) 

      

Notering: Oberoende t-test om inte annat anges, ᴥ Mann-Whitney U-test, ♦ Envägs-ANOVA, ꜝ3 saknas i 

gruppen ”Äldre/Yngre”. Inga signifikanta skillnader framkommer i jämförelse mellan grupperna och resultat på 

Semantisk förmåga, Expressiv grammatik, Impressiv grammatik och ToM-förmåga.  

 

Samband mellan semantisk-, grammatisk- och Theory of Mind-förmåga 

 
Genomförda korrelationer mellan språkliga förmågor och ToM-förmåga påvisar signifikant 

positivt samband mellan ToM-förmåga och Expressiv grammatik, r = 0,706, p < 0,01, likaså 

gällande Semantisk förmåga, r = 0,711, p < 0,01. Inget signifikant samband hittas mellan 

ToM-förmåga och Impressiv grammatik. Samtliga språkliga förmågor korrelerar signifikant 

även sinsemellan (p < 0,01) (se Tabell 4.). 
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Tabell 4. Pearsons produkt-moment korrelationer mellan ToM-förmåga, Impressiv 

grammatik (Reynell), Expressiv grammatik (LUMAT) och Semantisk förmåga (BNT60). 

Test 1 2 3 4 

     

1. ToM-förmåga - .392 .706** .711** 

2. Impressiv grammatik  - .844** .662** 

3. Expressiv grammatik   - .716** 

4. Semantisk förmåga    - 

     

**Korrelationen är signifikant för .01 nivån  (2-tailed).  

 

 

För att närmare undersöka eventuella samband mellan impressiv grammatik och ToM-

förmåga gjordes korrelalationer mellan ToM-förmåga och testresultat på Reynell uppdelat 

efter de ingående testdelarna A-J (se Tabell 5.). Resultaten påvisar signifikant positivt 

samband mellan ToM-förmåga och delarna B. (Relation mellan två objekt), r = 0,574, p < 

0,01 och F. (Nominalfraser), r = 0,583, p < 0,01.  

 

Tabell 5. Pearsons produkt-moment korrelationer mellan de ingående delarna i Reynell (A.- 

J.) och ToM-förmåga. 

Test A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. 

           

ToM-

förmåga 

.359 .574** -.392 -.069 .251 .583** .332 .087 .194 .112 

           

Notering: ** Korrelationen är signifikant för .01 nivån (2-tailed). Tabell utläses; A. Enstaka ord, B. Relation 

mellan två objekt, C. Agent och handling, D. Satsdelar, E. Attribut, F. Nominalfraser, G. Lokativa relationer, H. 

Verb och tematiska roller, I. Ordförråd och komplex grammatik, J. Inferens. 

 

 

Gruppjämförelser mellan semantisk-, grammatisk- och Theory of Mind-förmåga  

 

Barnens resultat gällande ToM-förmåga delades in efter de som klarar få uppgifter (0-2) och 

de som klarar fler uppgifter (3-6). Signifikant skillnad mellan de barn som klarar 0-2 ToM-

uppgifter, och de som klarar 3-6 ToM-uppgifter påvisas vad gäller resultat på Expressiv 

grammatik, (p =,029), där de som klarar två eller färre uppgifter presterar sämre 35,8 (SD 

11,2) än de som klarar tre eller fler uppgifter 45,0 (SD 3,7). Vidare påvisas signifikant 

skillnad gällande Semantisk förmåga, (p =,014), där de som klarar 0-2 ToM-uppgifter  
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presterar sämre 22,2 (SD 6,2) än de som klarar 3-6 uppgifter 29,9 (SD 6,9) se Tabell 6. Inget 

signifikant samband hittas mellan grupperna vad gäller Impressiv grammatik.  

 

Tabell 6. Fördelning av testresultat för Impressiv grammatik (Reynell) och delarna B och F, 

Expressiv grammatik (LUMAT), samt Semantisk förmåga (BNT60) mellan barn som klarar 

0-2 ToM-uppgifter och barn som klarar 3-6 uppgifter. 

Test Total 

n=21 

  M (SD) 

ToM (0-2) 

n=12 

M (SD) 

ToM (3-6)  

n=9 

M (SD) 

p-värde 

     

Impressiv grammatik 50.6 (5.6) 49.6 (6.7) 52.0 (3.5) .339 

   B. Relation mellan två objekt 5.6 (0.7) 5.4 (0.8) 5.9 (0.3) .219 ᴥ 

   F. Nominalfraser 3.7 (1.4) 3.3 (1.6) 4.2 (1.0) .161 

Expressiv grammatik 39.7 (9.8) 35.8 (11.2) 45.0 (3.7) .029** 

Semantisk förmåga 25.5 (7.4) 22.2 (6.2) 29.9 (6.9) .014** 

     

Notering: Oberoende t-test, (2-tailed). ᴥ Mann-Whitney U-test, p-värde för jämförelser mellan barn som klarar 

0-2 ToM-uppgifter och barn som klarar 3-6 ToM-uppgifter. **Signifikant skillnad finns vad gäller Expressiv 

grammatik och Semantisk förmåga mellan grupperna.  

 

Gruppjämförelser mellan semantisk- och grammatisk förmåga och explicit False-Belief 

förståelse 

 

Resultaten av gruppjämförelser mellan de barn som klarar en eller två explicita FB-uppgifter i 

ToMS, och de barn som inte klarar explicita FB-uppgifter, och deras prestation på de 

språkliga testen visar signifikant skillnad vad gäller Impressiv grammatik, dock enbart 

gällande del B. (Relation mellan två objekt) i testet (p =,014).  De barn som klarar FB 

presterar bättre 6,0 (SD 0,0) på del B, än de som inte klarar FB 5,4 (SD 0,8). Vidare finns 

signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller Expressiv grammatik (p =, 023) och 

Semantisk förmåga (p =, 007) där de barn som klarar FB, genomgående presterar bättre än de 

som inte klarar FB. Se Tabell 7.  
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Tabell 7. Fördelning av testresultat på Impressiv grammatik (Reynell), delarna B och F, 

Expressiv grammatik (LUMAT) och Semantisk förmåga (BNT60 barn som klarar en eller två 

explicita False Belief-uppgifter (FB), och barn som inte klarar FB.  

Test Total 

n=21 

M (SD) 

Klarar inte FB 

n=13  

M (SD) 

Klarar FB 

n=8 

M (SD) 

p-värde 

     

Impressiv grammatik 50.6 (5.6) 49.5 (6.5) 52.5 (3.1) .235 

   B. Relation mellan två objekt 5.6 (0.7) 5.4 (0.8) 6.0 (0.0) .014** ᴥ  

   F. Nominalfraser 3.7 (1.4) 3.3 (1.5) 4.4 (0.9) .095 

Expressiv grammatik 39.7 (9.8) 36.0 (10.8) 45.8 (3.4) .023** 

Semantisk förmåga 25.5 (7.4) 22.2 (5.9) 30.8 (6.8) .007** 

     

Notering: Oberoende t-test om inte annat anges, (2-tailed). ᴥ Mann-Whitney U-test, p-värde för jämförelser 

mellan barn som klarar explicit FB och barn som inte klarar FB.** Signifikant skillnad finns vad gäller B. 

Relation mellan två objekt, Expressiv grammatik och Semantisk förmåga mellan grupperna.  

  

Resultat av regressionsmodellen 

För att undersöka hur mycket av variansen i ToM-förmågan som förklaras av språkliga 

förmågor gjordes en multipel linjär regression. Utifrån regressionsanalysen förklarade 

variablerna ”Semantisk förmåga”, och delarna B. ”Relation mellan två objekt” och F. 

”Nominalfraser” i det impressiva grammatiska testet, sammanlagt 52,8 % (R
2 

=,528) av 

variansen i ToM-förmågan. Regressionsmodellen var statistiskt signifikant, (F (16) = 11,1, p= 

,001). Eftersom variablerna B. ”Relation mellan två objekt” och F. ”Nominalfraser” i hög 

grad korrelerade med variabeln ”Expressiv grammatik” (r =,936) gjordes ytterligare en 

regressionsanalys, och då med variabeln ”Expressiv grammatik”, för att se om detta 

påverkade resultatet i regressionsmodellen. Även denna regressionsmodell var statistiskt 

signifikant, (F (16) = 13,1, p=,000). Skillnaden mellan de båda modellerna var endast 4,5 % 

(R
2 

=,573) av det totala förklaringsvärdet (52,8 %).   

 

Vidare undersöktes om impressiv grammatik (delarna B och F), expressiv grammatik och 

semantisk förmåga enskilt kunde förklara ToM-förmåga. Resultatet visade att enbart den 

semantiska förmågan (BNT60) signifikant förklarade ToM-förmåga (p=,004, β=,692) i båda 

regressionsmodellerna. Semantisk förmåga bidrog enskilt till att förklara 30 %  av den totala 

variansen i ToM-förmågan. 
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Resultat av implicit False-Belief förståelse 

De tre bedömarna som analyserade barnens tittmönster var till 100 procent överens gällande 

tolkningen av samtliga filmer. Fullständiga ögonrörelsedata för båda filmtillfällerna (TB & 

FB), inklusive övningsfilmerna, (F1 & F2) erhölls från 7 av 21 barn.  Fullständiga data för 

enbart kontrollfilmen (TB) erhölls från 10 av 21 barn (se Tabell 8.). I de fall där data saknades 

har antingen: a) kalibreringen inte fungerat, b) barnet har tittat bort under viktiga delar av 

filmerna, c) ögonrörelserna har inte registrerats under de kritiska 3 sekunderna. För närmare 

beskrivning av de ingående filmsekvenserna och bedömning av tittmönster, se ”Tolkning av 

implicit False-Belief förståelse” under ”Metod”.  

Tabell 8. Ögonrörelsedata (Tobii) för samtliga barn för filmerna TB & FB, och endast TB (n). 

Barn: Total Data finns* Data saknas** 

    

Inspelning TB & FB 21 7 14 

Inspelning TB 21 10 11 

    

Notering: *Data finns, innebär också att data för samtliga övningsfilmer finns, **Data saknas, innebär att data 

saknas för TB, FB, eller någon av övningsfilmerna.  

 

 

Av de sju barn där fullständiga data erhölls för båda filmtillfällena (se Tabell 8.) har endast ett 

barn förstått filmens handling enligt de kriterier som presenteras i Meristo et al. (2012) och 

som finns beskrivna i metoddelen under ”Tolkning av implicit False-Belief förståelse”. Detta 

barn har tittat enligt det förväntade i samtliga övningsfilmer och i kontrollfilmen (TB), vilket 

är ett krav för att kunna bedöma om barnet har implicit False-Belief förståelse. Dock kunde 

barnet inte förutsäga var katten kommer leta i FB-filmen och bedöms därför inte ha implicit 

FB-förståelse. Däremot klarade samma barn den motsvarande explicita FB-uppgiften 

”Explicit False-Belief”. 

De övriga sex barnen där fullständiga data erhölls från båda filmtillfällena kunde inte 

förutsäga handlingen i övningsfilmerna, eller i kontrollfilmen (TB), och därmed kan inga 

slutsatser dras om deras implicita FB-förståelse. Däremot klarade tre av dessa sex barn en 

eller två explicita FB-uppgifter (Explicit False-Belief & Contents False-Belief). 

Av de tio barn där fullständiga data erhölls för enbart kontrollfilmen (TB) (se Tabell 8.) kunde 

två barn förutsäga handlingen i både övningsfilmerna och i TB-betingelsen. Övriga åtta kunde 

inte förutsäga filmens handling. Av dessa tio barn klarade fyra barn en eller två explicita FB-

uppgifter.  
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Diskussion 

I föreliggande studie undersöktes språkliga förmågor och deras förhållande till ToM-förmåga 

och FB-förståelse hos barn i treårsåldern och resultaten bekräftar att det finns ett nära 

samband mellan de språkliga förmågor som undersökts och förmågan till ToM. Vidare 

undersöktes om demografiska faktorer påverkar språkliga förmågor, ToM-förmåga och FB-

förståelse och resultaten visar att barnens demografiska faktorer inte påverkar de förmågor 

som undersökts. Sambandet mellan språkliga förmågor och implicit FB-förståelse kunde 

däremot inte analyseras då majoriteten av de deltagande barnen inte förstått det implicita 

testet och därför kan inga slutsatser dras om deras implicita FB-förståelse. Detta resultat 

motsäger tidigare forskning med barn i tvåårsåldern, där majoriteten av barnen rapporteras ha 

förstått implicita test. Inledningsvis diskuteras resultaten vad gäller de demografiska 

faktorerna och därefter diskuteras resultaten mellan semantisk förmåga, grammatisk förmåga, 

ToM-förmåga och explicit FB-förståelse. Slutligen diskuteras resultaten vad gäller de 

deltagande barnens implicita FB-förståelse.  

 

Resultatdiskussion 

Deltagarnas demografiska skillnader 

Vad gäller barnens demografiska faktorervisar de gruppanalyser som gjorts på att inga 

signifikanta skillnader föreligger vad gäller språkliga förmågor och ToM-förmåga i relation 

till kön, ålder, antal syskon, äldre eller yngre syskon, daglig vuxenkontakt och tid i förskola. 

Vidare hittas inte heller signifikanta samband vad gäller demografiska faktorer och FB-

förståelse. Resultaten som presenterats visar att de deltagande barnens demografiska faktorer 

inte påverkar de förmågor som undersökts.  

Flertalet tidigare studier har kunnat påvisa att både antal syskon (Perner et al., 1994) och 

syskonens ålder korrelerar med FB-förståelse (Cassidy et al., 2005; Perner et al., 1994; 

Ruffman et al., 1998), där barn som har fler syskon också klarar FB-uppgifter i yngre ålder 

och där barn som enbart har äldre syskon också presterar bättre på FB-uppgifter. I 

föreliggande studie har inte sådana samband påträffats. En förklaring till detta kan vara att 

endast tre av de deltagande barnen inte har några syskon och av de som har syskon, har 

majoriteten yngre syskon. Möjligtvis kan det finnas andra effektriktningar där till exempel 

pojkar med äldre syskon presterar bättre än flickor med yngre syskon, men för att undersöka 

sådana effekter krävs fler deltagare och en mindre homogen grupp.  
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En studie har också kunnat påvisa att antalet vuxna som barnet har daglig kontakt med har 

stor påverkan på FB-förståelse (Lewis & Freeman, 1996). I denna studie har inget sådant 

samband hittats. Detta kan bero på att antalet vuxna de deltagande barnen har daglig kontakt 

med inte skiljer sig nämnvärt inom gruppen. 

Även om föreliggande studie enbart inkluderar barn i treårsåldern skulle det kunna antas att 

de äldsta barnen i gruppen också presterar bättre vad gäller språkliga förmågor, ToM-förmåga 

och FB-förståelse. Däremot har inga signifikanta skillnader hittats mellan yngre och äldre 

barn i gruppen vad gäller språkliga förmågor och ToM-förmåga. Ingen signifikant korrelation 

mellan ålder i månader och FB-förståelse har heller kunnat påvisas. Detta tyder på att ålder 

inte är en faktor som påverkar de förmågor som undersöks.  

Semantisk förmåga, grammatisk förmåga och Theory of Mind-förmåga 

Resultaten av de korrelationsanalyser som gjorts mellan ToM-förmåga och språkliga 

förmågor påvisar signifikanta positiva samband mellan ToM-förmåga och mått på både 

semantisk och grammatisk förmåga. Dock är det enbart två delar i det impressiva 

grammatiska testet (Reynell) som visar sig korrelera med ToM-förmåga. En förklaring till 

detta kan vara att de deltagande barnen ligger förhållandevis jämt när den totala poängen i 

Reynell beräknats, men i enskilda delar av testet finns större variationer. Eftersom testet mäter 

generell språkförståelse förväntas de deltagande barnen vara på en viss nivå i treårsåldern och 

de normer som finns bekräftar att barnen presterar enligt det förväntade. Dock tyder de delar i 

testet som visat sig korrelera med ToM-förmåga på att barnen inte presterar lika jämnt på 

delarna B. ”Relation mellan två objekt” och F. ”Nominalfraser”, jämfört med testet i sin 

helhet.  Då Reynell är uppbyggt med stigande svårighetsgrad hade det förväntade varit att 

större skillnader skulle finnas i de svårare delarna av testet. Istället finns skillnaderna i 

barnens prestation på testet i de lägre nivåerna, B. och F. Vad gäller de svårare delarna (G-J) 

är resultaten jämna inom gruppen och därför blir variationen inte utslagsgivande. 

Tidigare studier som undersökt samband mellan ToM och språkförmåga har enbart valt att 

undersöka specifikt FB-förståelse (Astington & Jenkins, 1999; de Villiers & Pyers, 2002; 

Jenkins & Astington, 1996; Slade & Ruffman, 2005). Dock är FB endast en del av ToM-

förmågan och därför är det viktigt att ta hänsyn till ToM ur ett helhetsperspektiv och dess 

samband med språkliga förmågor. Därför har föreliggande studie undersökt fler delförmågor 

av ToM än enbart FB-förståelse, och resultaten påvisar att de språkliga förmågor som 

undersöks har ett positivt samband med ToM-förmågan som helhet.   
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På gruppnivå presterar de barn som klarar fler ToM-uppgifter bättre vad gäller semantisk 

förmåga (BNT60) och expressiv grammatik (LUMAT) än de barn som klarar färre ToM-

uppgifter. Detta gäller dock inte impressiv grammatik (Reynell). Däremot, när jämförelser av 

enbart FB-förståelse gjorts, presterar de barn som klarar en eller två FB-uppgifter bättre, både 

vad gäller impressiv grammatik (B. Relation mellan två objekt) och expressiv grammatik samt 

semantisk förmåga (BNT60), än de barn som inte klarar FB. Detta tyder på att den impressiva 

grammatiska förmågan är mer betydande för specifikt FB-förståelse än för ToM-förmågan 

som helhet.  

Tidigare studier har visat att förståelsen av specifika grammatiska strukturer är nödvändig för 

att klara FB-uppgifter (Villiers & de Villiers, 2000; de Villiers & Pyers, 2002).  För att 

kommunicera om sinnestillstånd krävs komplexa meningskonstruktioner som består av en 

huvudsats och en bisats, till exempel, ”Emma tror [att] jorden är platt”. Påståendet i bisatsen 

”jorden är platt” agerar som objekt till verbet ”tror” i huvudsatsen. Konstruktionen i en sådan 

mening tillåter att meningen som helhet är sann, trots att påståendet i bisatsen ”jorden är platt” 

är falsk. Det vill säga, sanningsvärdet i meningen som helhet är oberoende av sanningsvärdet i 

bisatsen.  Endast mentala verb som till exempel “tror”, ”tänker” och ”gissar” och 

kommunikationsverb såsom ”säger” och ”berättar”, tillåter denna typ av konstruktion. Det vill 

säga, denna grammatiska struktur ger det format som behövs för att kunna föreställa sig vad 

som finns i Emmas tanke (att jorden är platt) – alltså en felaktig uppfattning. De Villiers & 

Pyers (2002) menar att innan barnet förstår att påståendet “Emma tror att jorden är platt” kan 

vara sant medan påståendet i bisatsen ”jorden är platt” är falskt, har barnet inte möjliget att 

föreställa sig och förstå de nödvändiga strukturer som krävs för att kunna bedöma om 

innehållet i Emmas tanke är sant eller falskt, och klarar därför inte FB-uppgifter. För att kunna 

tolka och förstå satsernas sanningsvärden krävs förutom semantisk och grammatisk förmåga 

även förmåga till koncentration och god minnesfunktion (Ahlsen & Nettelbladt, 2009). I en 

longitudinell studie fann de Villiers och Pyers (2002) att förmågan att förstå och minnas dessa 

grammatiskt komplexa meningar predicerar treåringars prestation på FB-uppgifter. De 

Villiers (2007) menar därför att denna förmåga är verktyget som möjliggör ett nytt sätt att 

resonera kring andras mentala tillstånd och är en förutsättning för att barnet ska utveckla FB-

förståelse. Hon anser därför att FB-förståelse är beroende av barnets grammatiska utveckling.  

I en av FB-uppgifterna i föreliggande studie (Explicit False-Belief) finns denna typ av 

meningskonstruktion, där testledaren berättar för barnet att Kalles vantar är i hans ryggsäck 

men att “Kalle tror att hans vantar är i garderoben” (se Bilaga 3). Eftersom de barn som klarar 
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FB också presterar signifikant bättre vad gäller impressiv grammatik kan detta bero på att de 

också har kunskap om de grammatiska konstruktioner som finns i FB-uppgiften och kan 

därmed föreställa sig en annan persons felaktiga uppfattning. 

Andra anser att små barns svårigheter med explicita FB-uppgifter helt enkelt beror på att de 

missförstår frågorna som ställs i FB-uppgifterna (Siegal & Beattie, 1991; Surian & Leslie, 

1999). Siegal & Bettie (1991) upptäckte i sin studie med den klassiska Maxi-uppgiften att 

barn missuppfattar frågan “Var kommer Maxi att leta efter föremålet” och istället tolkar den 

som “Var kommer Maxi att leta för att hitta föremålet?”. När frågan sedan omformulerades 

till “Var kommer Maxi leta först?” fann de att signifikant fler yngre barn klarade uppgiften. 

De menar därför att utvecklingen mellan de barn som klarar FB och de barn som inte klarar 

FB-uppgifter inte beror på en förståelse för begreppet uppfattningar utan beror på en mer 

generell förmåga att tolka och förstå vad de blir tillfrågade. I en annan studie upptäcktes 

samma sak vad gäller det klassiska Smarties-testet där barn tenderade att misstolka frågan om 

vad personen kommer att tro finns i asken och tolkade den som “Vad kommer personen tro 

finns i asken när vi öppnat locket och visat att det finns pennor i den”. För att tydliggöra 

användes istället frasen “Vad kommer personen tro finns i asken innan vi öppnar locket?”. 

Detta medförde också att signifikant fler yngre barn klarade FB- uppgiften. Dessa studier 

tyder på att barnet kan ha en förståelse för FB, men eftersom frågorna som ställs i FB-

uppgiften ställer krav på språkförståelse – misslyckas yngre barn då de missförstår frågorna.  

Även i föreliggande studie används samma typ av frågor i FB-uppgifterna (Explicit False 

Belief och Content False Belief) där testledaren frågar barnet ”Var kommer Kalle leta efter 

sina vantar?”, och ”Vad tror Peter finns i lådan?” (se Bilaga 3). Detta skulle kunna vara 

ytterligare en förklaring till varför de barn som klarar FB, också presterar signifikant bättre 

vad gäller impressiv grammatik (B. Relation mellan två objekt) då FB-uppgiften också ställer 

krav på att kunna tolka och förstå meningarna som används. 

Frågan är vad de explicita FB-uppgifterna egentligen mäter? Forskare har länge framhållit att 

det är först vid fyra års ålder som barn kan förstå FB (Perner, 1991; Wellman, 1990), eftersom 

yngre barn oftast misslyckas med klassiska FB-uppgifter (Hogrefe et al., 1986; Wimmer & 

Perner, 1983). En anledning till varför de flesta treåringar misslyckas med denna typ av 

uppgift beror enligt Bloom & German (2000) på att FB-uppgiften är en onaturligt och oerhört 

komplicerad uppgift som kräver mer än förståelsen för att uppfattningar kan vara falska. I den 

klassiska FB-uppgiften, med dockan Maxi, behöver barnet resonera kring någon annans 
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felaktiga uppfattning i en konstlad situation där den som innehar denna felaktiga uppfattning i 

själva verket är en docka - som inte ens kan ha uppfattningar (Mitchell, 1996). Det som 

ifrågasätts är den ekologiska validiteten i FB-uppgifterna. Trots dessa argument klarar 8 av 21 

treåringar i föreliggande studie en eller två explicita FB-uppgifter och utifrån de resultat som 

presenteras beror deras framgång på att de också presterar signifikant bättre i de språkliga 

testen, både vad gäller semantisk och grammatisk förmåga.  

Andra anser att yngre barn inte klarar de klassiska FB-uppgifterna på grund av 

minnessvårigheter (Gopnik & Slaughter, 1991; Zelazo & Boseovski, 2001). I det klassiska 

“Smarties-testet” (Hogrefe et al., 1986) får barnet se en Smarties-ask där det istället för godis 

finns pennor. De flesta barn svarar att de tror det finns godis i asken varefter det verkliga 

innehållet visas för dem (pennor).  När barnet senare tillfrågas om vad det från början trodde 

fanns i asken svarar de flesta treåringar “pennor” medan äldre barn svarar “godis”. Efter att 

barnet fått se det verkliga innehållet i asken verkar treåringar inte komma ihåg sin 

ursprungliga tanke. I förliggande studie har minnesstöd använts i samtliga ToM-uppgifter 

med hjälp av fotografiska bilder och figurer vilket till en viss del kontrollerar för att effekter 

av minnesbrist skulle påverka barnens resultat vad gäller ToM-förmåga och FB-förståelse.  

Resultaten från regressionsmodellen visar att semantisk och grammatisk förmåga tillsammans 

förklarar 52,8 procent av variansen i ToM-förmågan. Vid vidare analys är det enbart den 

semantiska förmågan, med mått på expressivt ordförråd (BNT60), som enskilt förklarar 30 

procent av variansen i ToM-förmågan, detta i likhet med korrelationsanalyserna som visar 

starkast samband mellan semantisk förmåga och ToM-förmåga. Även tidigare studier har 

funnit att semantisk, men inte grammatisk förmåga enskilt förklarar prestation på ToM-

uppgifter (Farrar & Maag, 2002; Ruffman et al., 2003). Däremot har andra studier hittat det 

motsatta (Astington & Jenkins, 1999; de Villiers & Pyers, 2002) eller att både semantisk och 

grammatisk förmåga förklarar lika stor del av variansen i ToM-förmågan (Jenkins & 

Astington, 1996; Milligan et al., 2007; Slade & Ruffman, 2005).  

En förklaring till dessa motstridiga resultat kan bero på att de olika studierna använder olika 

språkliga test samt att det är problematiskt att testa specifika delar av språket separat då både 

semantisk och grammatisk förmåga utvecklas integrerat (Håkansson & Hansson, 2007). 

Barnet kan exempelvis använda information om den grammatiska strukturen i meningar för 

att förstå enskilda ords betydelser, eller använda enskilda ords betydelser för att förstå vilken 

funktion ordet har i satsen (Berk, 2009; de Villiers & de Villiers, 1973). Detta gör det också 
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problematisk att jämföra våra resultat med tidigare studier på grund av att olika språkliga test 

använts. I föreliggande studie korrelerar både grammatisk och semantisk förmåga med ToM-

förmågan men de korrelerar även sinsemellan. Detta tyder på att utvecklingen av både 

grammatisk och semantisk förmåga är sammanflätad. I det impressiva grammatiska testet 

(Reynell) som används i denna studie är det därför svårt att enbart testa impressiv grammatik 

då det samtidigt även testar den semantiska förmågan. En förklaring till varför resultaten visar 

att den semantiska förmågan enskilt förklarar ToM-förmåga kan bero på att både grammatisk 

och semantisk förmåga förklarar samma del av variansen i ToM-förmågan.  

En annan förklaring till varför semantisk förmåga visar sig ha starkast korrelation med ToM-

förmåga och enskilt förklarade 30 procent av variansen skulle kunna vara att den semantiska 

förmågan är mer betydande för ToM-förmågan än vad den grammatiska förmågan är, och att 

det finns skillnader mellan semantisk och grammatisk utveckling. Till skillnad från den 

grammatiska kunskapen, där mindre utrymme finns för individuella skillnader, kan det finnas 

stora individuella skillnader vad gäller den semantiska förmågan där ordförrådet varierar 

betydligt mer – både hos vuxna och hos barn (Huttenlocher et al., 1991). Dessutom har studier 

visat att ordförrådet är indikativt till mängden kommunikativ erfarenhet hos barn 

(Huttenlocher et al., 1991; Weizman & Snow, 2001) och det är i den kommunikativa 

interaktionen som barn får möjlighet att utveckla förståelsen för mentala tillstånd (Astington, 

2006). 

Tidigare studier har visat att tillägnandet av ord som beskriver mentala tillstånd som ”tror” 

och ”vet” är betydande för att förstå FB-uppgifter (Moore et al., 1990). Anledningen till 

varför semantisk förmåga är viktig för ToM-förmågan är på grund av att mentala tillstånd är 

osynliga och subjektiva begrepp som endast åskådliggörs och konkretiseras när de benämns 

med ord (Thompson, 2006). Barnet kan lära sig betydelsen av ett ord som ”äta” genom att 

observera aktiviteten när ordet benämns, men för ord som beskriver mentala tillstånd så som 

”tror”, kan barnet inte lära sig ordets betydelse genom observation. Tidigare studier har också 

visat att barn, vars föräldrar ofta använder ord som beskriver mentala tillstånd i sina samtal 

med barnet också klarar FB-uppgifter i tidigare ålder (Meins et al., 2002) och att moderns 

samtal om barnets viljor och tankar predicerar barnets användning av ord som beskriver 

sinnestillstånd och förmågan till ToM, i senare ålder (Taumoepeau & Ruffman, 2006; 

Taumoepeau & Ruffman, 2008). Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför den 

semantiska förmågan, med mått på ordförråd, i föreliggande studie, har starkast samband med 

ToM-förmåga och enskilt förklarar ToM-prestation.  
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Eftersom föreliggande studie undersöker den semantiska förmågan med mått på expressivt 

ordförråd (BNT60), vilket förutom igenkänning av ordets betydelse också kräver aktiv 

framplockning, kan den starka korrelationen mellan semantisk förmåga och ToM-förmåga 

bero på andra förmågor än enbart den semantiska. Då aktiv framplockning ställer krav på 

minne samt igenkänning och produktion av ordets fonologiska form (Berk, 2009) kan även 

exekutiv funktion påverka resultatet vad gäller den semantiska förmågan. I denna studie har 

dock fonologisk ledtråd använts vid testning av den semantiska förmågan (BNT60) vilket 

minskar kravet på aktiv framplockning och minskar därmed eventuell påverkan på resultatet.  

En förklaring som lyfts fram till varför små barn inte klarar explicita FB-uppgifter är att det 

först krävs en viss nivå av exekutiv förmåga innan barnet kan uppnå en mer sofistikerad ToM-

förmåga (Carlson & Moses, 2001; Perner & Lang, 2000). Detta resonemang får stöd i en 

studie där barn under 24 veckors tid testades med en rad uppgifter som undersökte FB- 

förståelse och exekutiva förmågor och där majoriteten av barnen först förbättrade sin 

prestation på uppgifterna som undersöker exekutiv funktion innan de förbättrade sin 

prestation på FB- uppgifterna (Flynn, O'Malley, & Wood, 2004). Detta tyder enligt Flynn et 

al. (2004) på att god exekutiv förmåga föregår FB-förståelse och är nödvändig för att klara 

denna typ av uppgifter.  

Även specifika delar av den exekutiva förmågan har lyfts fram som betydande för ToM- 

utvecklingen där framförallt inhiberingsförmågan tros spela en betydande roll (Carlson, 

Moses, & Hix, 1998; Peskin, 1992). I en studie av Peskin (1992) introducerades barnen först 

till en rad olika klistermärken samt en handdocka vid namn “Elaka Apan”. Därefter frågade 

“Elaka Apan” barnen vilka klistermärken de helst av allt ville ha och vilka de inte ville ha 

varpå “Elaka Apan” tog deras favoritklistermärken och lämnade kvar de som de egentligen 

inte ville ha. Studien visade att fyraåringar snart förstod att de skulle välja det motsatta från 

vad de egentligen ville ha när apan frågade medan treåringar fortsatte svara sanningsenligt. 

Detta kan tyda på att en del av förståelsen i den explicita FB-uppgiften kräver förmåga att 

inhibera det verklighetsförankrade svaret – vilket treåringar visade sig ha svårigheter med. 

Baron-Cohen (1995; 2005) anser dock att förmågan att förstå FB är relativt oberoende av 

generella kognitiva förmågor. Stöd för denna tolkning kommer från studier där barn med 

autism konsekvent inte klarar uppgifter som kräver ToM-förmåga, som i de klassiska FB-

uppgifterna, trots att de presterar bra på andra, icke-sociala uppgifter. Detta står i kontrast mot 

hur barn med utvecklingsstörning, som Downs syndrom, presterar på ToM-uppgifter som till 
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skillnad från barn med autism klarar FB-uppgifter trots att de presterar lågt på uppgifter som 

involverar en mer generell intelligens (Baron-Cohen et al., 1985; Happé, 1994).  

Även andra atypiskt utvecklade barn, som döva barn med hörande föräldrar (Meristo et al., 

2012; Peterson & Siegal, 1995), och barn med cerebral pares (Dahlgren, Sandberg, & 

Hjelmquist, 2003) uppvisar svårigheter med ToM-förmåga och presterar ofta på samma nivå 

som barn med autism. Barn som föds döva, eller med cerebral pares har inte nödvändigtvis en 

kognitiv nedsättning som gör dem främmande för social interaktion, men de är på många sätt, 

begränsade vad gäller att delta i vardagliga kommunikativa situationer. Studier har också visat 

att hörande mödrar i betydligt mindre grad använder termer som beskriver sinnestillstånd när 

de kommunicerar med sina döva barn, jämfört med döva tecknande mödrar (Meristo et al., 

2010). Detta tyder på att kommunikativ erfarenhet, som återspeglas i ordförrådet 

(Huttenlocher et al., 1991), har stor betydelse för ToM-utvecklingen och förklarar ytterligare 

varför den semantiska förmågan, med mått på ordförråd, har starkast korrelation med ToM-

förmåga och enskilt förklarar ToM-prestation i föreliggande studie.  

För att undersöka ToM-förmågan, hos de deltagande barnen, användes ToMS (Theory of 

Mind Scale), vilken bygger på antagandet om att ToM-utvecklingen sker stegvis i en 

förutsägbar ordning där den ena förmågan bygger på tillägnandet av en tidigare förmåga. 

Resultaten visar att endast 48 procent av de deltagande barnen följer detta antagande och är 

betydligt lägre än vad som rapporteras i Wellman och Liu (2004), där 64 procent av 

treåringarna följde skalan. Därför valde vi att tolka testet som mått på ToM-förmågan i sin 

helhet istället för att tolka testet som en skala.  

Det intressanta är att inte fler treåringar i Wellman och Lius studie följde skalan då de hävdar 

att utvecklingen sker i en förutbestämd ordning.  De finner stöd för sin teori i att 60 av 75 

barn i den totala barngruppen följde skalstegen. Men de fann också att det var vanligare att 

barn mellan fyra och sju år följde skalan än vad barn i treårsåldern gjorde. Detta kan i sin tur 

betyda att språkutvecklingen påverkar prestationen på ToM-uppgifterna i skalan. I 

föreliggande studie fann vi att de treåringar som klarade fler ToM-uppgifter också presterade 

signifikant bättre vad gäller både semantisk och grammatisk förmåga. Detta tyder på att det 

inte är åldern som har betydelse för hur bra barnet lyckas i testet - utan hur långt barnet 

kommit i sin språkutveckling. Möjligheten finns att utvecklingen av ToM faktiskt sker enligt 

Wellman och Lius teori men på grund av att själva testet, ToMS, ställer krav på både 

semantisk och grammatisk förmåga är det inte ett tillförlitligt mått på barnens verkliga ToM-
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utveckling. Detta skulle också kunna förklara den starka korrelationen mellan ToM-förmåga 

och språkliga förmågor i föreliggande studie.  

Frågan är om det är på grund av att barnet redan har tillägnat sig en ToM-förmåga som barnet 

förstår betydelsen av mentala verb och de grammatiska konstruktioner som de används i, eller 

om det är den språkliga kunskapen i sig som gör att barnet förstår andras mentala tillstånd?  

Utifrån våra resultat framgår det att de språkliga förmågorna signifikant korrelerar med mått 

på ToM-förmågan som helhet och där de barn som uppvisar explicit FB-förståelse också 

presterar bättre både vad gäller grammatisk och semantisk förmåga. Forskare som förespråkar 

modularitetsteorin hävdar att på grund av att de explicita FB-uppgifterna i sig ställer krav på 

språklig förmåga är detta samband inte särskilt förvånande. De anser att sambandet visar på 

att språkets enda roll är att möjliggöra för barnet att explicit uttrycka en förståelse som finns 

sedan tidigare. De som däremot förespråkar en representationell ToM, såsom Theory Theory, 

hävdar att utvecklingen av FB-förståelse är beroende av språket i sig, eftersom det möjliggör 

förmågan till ett metarepresentationellt tänkande (San Juan & Astington, 2012). 

Föreliggande studie tar inte ställning till rådande teorier då båda förklaringsmodeller är 

möjliga utifrån våra resultat. Istället för att välja sida skulle en integrerad syn vara att både 

ToM och språk från början är nära sammankopplade, där FB-förståelsen från början endast är 

implicit men i och med att barnet utvecklar sina språkliga förmågor medvetandegörs detta för 

barnet, där språket fungerar som ett representationellt verktyg. 

Vad gäller resultaten för det implicita måttet på FB-förståelse har åtta av tio barn inte förstått 

filmens handling i övningsfilmerna eller i konrollfilmen (TB) och därmed kan inte deras 

implicita FB-förståelse bedömas. Detta resultat står i kontrast mot de fynd som presenteras i 

Meristo et al. (2012), där endast två av tio tvååringar gjorde detsamma. Resultatet tyder på att 

treåringar inte följer det tittmönster som rapporteras för tvååringar, i samma implicita FB-test. 

Skillnaderna mellan tvååringarnas resultat i Meristos studie och treåringarnas resultat i 

föreliggande studie kan ha flera möjliga förklaringar. En förklaring kan ha att göra med testets 

konstruktion där animeringen i testet är mindre tilltalande för treåringar än för tvååringar. 

Tidigare studier som undersökt implicit FB-förståelse hos barn i treårsåldern har inte använt 

sig av helt icke-verbala test med ögonrörelseteknik, utan i dessa studier har konstruktionen av 

testen sett annorlunda ut. Clements & Perner (1994) undersökte implicit FB-förståelse hos 

barn mellan två och fem år och då genom att testledaren berättade och iscensatte en FB-

historia för barnen. För att sedan elicitera ett implicit svar gavs en verbal prompt ”Jag undrar 
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var han kommer leta” med en efterföljande paus, där barnet gavs chans att med blicken 

förutsäga händelsen. Detta filmades för att i efterhand avgöra var barnet tittade efter att den 

verbala prompten givits. Med denna typ av test följde treåringarna utan problem FB-

berättelsen och besvarade kontrollfrågorna korrekt, medan tvååringarna uppvisade svårigheter 

med uppgiften. I en annan studie där implicit FB-förståelse undersöktes med treåringar (Low, 

2010) användes inte heller ett helt icke-verbalt test utan där iscensattes ett FB-scenario för 

barnet varefter verbala kontrollfrågor användes för att säkerställa att barnet följde med i 

berättelsen. Därefter gavs en verbal prompt ”Jag undrar vilken väg han kommer ta” efter 

vilken barnet gavs tid att med blicken förutsäga scenariot. Treåringarna i Lows studie 

uppvisade inte heller några problem med att förstå berättelsens handling. I en helt icke-verbal 

FB-uppgift, som i föreliggande studie, styrs inte barnet av verbala kontrollfrågor och 

prompting, som i Clements och Perner (1994) samt Low (2010), utan tillåts fritt följa 

berättelsen med blicken – vilket i sin tur kan medföra fler feltolkningar. De test som i tidigare 

studier använts för treåringar skiljer sig markant från det implicita test som använts i 

föreliggande studie där den implicita FB-uppgiften gavs helt icke-verbalt i form av en 

animerad, ljudlös film utan verbala kontrollfrågor eller verbal prompting. Detta kan ha 

medfört att filmen uppfattats som tråkig och ointressant, varför de deltagande treåringarna inte 

kunnat uppmärksamma de detaljer som är avgörande för att förstå filmens handling.  

En annan förklaring kan ha att göra med testets validitet. Av de sju barn där fullständig data 

erhållits har endast ett barn förstått filmens handling. Detta barn har dock inte kunnat 

förutsäga handlingen i FB-betingelsen – vilket därför tolkas som att barnet inte har en implicit 

FB-förståelse. Däremot klarar samma barn motsvarande explicita FB-uppgift. Även om detta 

exempel bygger på resultaten för endast ett barn, ifrågasätts det implicita testets validitet då 

barnet uppenbarligen uppvisar FB-förståelse i den explicita uppgiften. I Meristo et al. (2012) 

rapporterades att samtliga tvååringar (10 barn) kunnat förutsäga handlingen i FB-betingelsen, 

med samma test och samma bedömningskriterier. I en annan studie, med liknande test och 

tillvägagångssätt rapporterades att 17 av 20 tvååringar också kunnat förutsäga FB-betingelsen 

(Southgate et al., 2007). Vi tror därför att testet möjligtvis inte mäter vad det är avsett för att 

mäta på treåringar. Ett sätt att försäkra att testet verkligen mäter implicit FB-förståelse skulle 

vara att validera testet på individer som med säkerhet har en FB-förståelse – till exempel på 

äldre barn eller vuxna. I en studie undersöktes implicit FB-förståelse på en grupp vuxna 

individer med samma ögonrörelseteknik och med en liknande film som i föreliggande studie 

(Rubio-Fernández & Glucksberg, 2012). Resultaten visade att endast 19 av 46 vuxna med 

blicken kunde förutsäga FB-betingelsen. Däremot svarade samtliga, inte helt oväntat, korrekt i 
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motsvarande explicita FB-uppgift. Detta kan betyda att det utifrån tittmönster inte går att 

bedöma om en person förstår FB. Detta i likhet med det barn som, i förliggande studie, inte 

bedömds ha implicit förståelse men uppvisar explicit FB-förståelse. 

En annan möjlig förklaring är att det implicita testet mäter vad det är avsett att mäta, men att 

den implicita FB-förståelsen, efter en viss ålder, inte längre existerar och istället har ombildats 

till en explicit FB-förståelse – i vilken språket har en avgörande roll (de Villiers, 2007; San 

Juan & Astington, 2012).  Detta resonemang framförs i en utvecklingsmodell av Karmiloff-

Smith (1994) som föreslår att språkutvecklingen omformar den implicita kunskapen som 

därmed blir tillgänglig för resonemang och medvetet beslutsfattande. Detta skulle möjligtvis 

kunna förklara varför barnet i föreliggande studie klarar den explicita FB-uppgiften, och 

också presterar bättre på de språkliga testen, men misslyckas med motsvarande implicita FB-

uppgift. Detta är i likhet med de vuxna individer som i studien av Rubio-Fernandez och 

Glucksberg (2012), givetvis klarade den explicita FB-uppgiften men misslyckades med den 

implicita FB-uppgiften.  

 

Metoddiskussion 

Fördelarna med föreliggande studie är att vi har bred demografisk information om de 

deltagande barnen, där individuella skillnader kunnat analyseras. Utifrån de analyser som 

gjorts har individuella skillnader vad gäller kön, ålder, antal syskon, syskonens ålder, daglig 

vuxenkontakt och total vistelse i förskola inte påverkat språkliga förmågor, ToM-förmåga 

eller FB-förståelse vilket styrker de övriga analyserna i studien. En annan styrka i studien är 

att ToM-förmågan undersökts som helhet, genom testning av olika delförmågor, istället för att 

enbart använda FB-uppgifter som mått på ToM-förmåga. På detta sätt har språkliga förmågor 

kunnat undersökas i relation till ToM-förmågan som helhet och inte enbart i relation till FB-

förståelse. Dessutom har en stor mängd data samlats in för flera olika språkliga förmågor, 

trots barnens låga ålder.  

En styrka vad gäller det implicita måttet på FB-förståelse är att insamlad ögonrörelsedata 

analyserats av tre olika bedömare, vilka till 100 procent var överens. Därför kan vi med stor 

säkerhet säga att korrekt bedömning av barnens tittmönster gjorts enligt de kriterier som 

presenteras i Meristo et al. (2012).  
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Studien har också begränsningar. En begränsning skulle kunna vara att de deltagande barnen 

utgör en homogen grupp och som i jämförelser med befintliga normvärden presterar bättre 

vad gäller det impressiva grammatiska testet (Reynell). Därför kan resultaten av studien inte 

generaliseras till treåringar i allmänhet utan enbart till treåringar med likvärdig demografisk 

bakgrund. En annan begränsning är att en relativt liten grupp barn inkluderades i studien och 

att de gruppindelningar som användes i analyserna består av få barn, något som bör tas i 

beaktande när resultaten av gruppindelningarna tolkas. Vidare användes BNT60 som mått på 

semantisk förmåga, vilket kan vara missvisande, då enbart det expressiva ordförrådet 

undersökts. Dessutom ställer det expressiva testet även krav på andra förmågor, såsom 

framplockning och minne. Dessa krav skulle kunnat undvikas med ett impressivt 

ordförrådstest. En annan begränsning är att ToM-skalan (ToMS) som användes som mått på 

ToM-förmåga, inte är validerad och normerad på svenska barn. De resultat som presenteras i 

föreliggande studie visar att majoriteten av barnen inte följde skalstegen och därför har testet 

inte heller kunnat tolkas som en skala. Ytterligare en begränsning kan vara att uppgifterna 

som används som mått på ToM-förmåga ställer höga krav på språkliga förmågor och speglar 

därför inte barnens verkliga ToM-förmåga. Tidigare studier har kunnat visa att treåringar 

missförstår frågorna som ställs i FB-uppgiften och ett sätt att undvika missförstånd skulle vara 

att ställa tydligare och enklare frågor till barnen (Siegal & Beattie, 1991; Surian & Leslie, 

1999).  

Eftersom ToM-skalan ursprungligen är avsedd för engelska barn kan det också finnas brister i 

den svenska översättningen vilket kan ha bidragit till att barnen i föreliggande studie inte 

kunnat följa skalstegen. Eftersom ToM-förmågan i tidigare studer visat sig påverkas av den 

sociala miljön i vilken barnet växer upp (Lewis & Freeman, 1996; Meins et al., 2002; Perner 

et al., 1994), kan också kulturella skillnader mellan de deltagande barnen, och de amerikanska 

barnen i Wellman och Liu (2004), ha inverkan på hur barnen följer skalstegen i ToMS. För att 

minska dessa effekter krävs en normering och validering av ToMS på svenska barn och 

eventuellt en kulturell anpassning av testet. 

Vad gäller det implicita FB-testet skulle en begränsning kunna vara att de två filmtillfällena 

visades vid samma besök, där den ena filmen visades på slutet av besöket, efter att barnet 

redan genomfört en rad språkliga test. Detta kan negativt ha påverkat barnets intresse för den 

sista filmen. I Meristo et al. (2012), där samma test användes, visades de två filmerna med 1-7 

dagars mellanrum, medan filmerna i föreliggande studie visades med ca 1-2 timmars 

mellanrum. Detta kan i sig negativt ha påverkat barnens intresse för filmen.  
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En fördel med studien är att mått på barnens generella kognitiva nivå inkluderas och är inom 

normalvariationen. En begränsning är dock att de kognitiva måtten inte tagits med i vidare 

analyser. Därför kan vi inte utesluta att resultaten av sambandet mellan språkliga förmågor 

och ToM-förmåga påverkas av barnens kognitiva förmågor.  

Slutsats 

Studiens resultat påvisar att de språkliga förmågor som undersöks och ToM-förmåga har ett 

nära samband, och att den semantiska förmågan, i detta fall mätt med expressivt ordförråd, är 

den del av språkförmågan som har den enskilt starkaste påverkan på ToM-förmågan. 

Resultaten visar även att den impressiva grammatiska förmågan är mer betydande specifikt 

för FB-förståelse än för ToM-förmågan som helhet. Det går däremot inte att avgöra om 

språkets roll, i sambandet mellan ToM-förmåga och språkliga förmågor, endast ger barnet 

möjlighet att visa sin förmåga tillToM och FB, eller om de språkliga förmågorna i sig har en 

fundamental roll i barnets ToM-utveckling.  För att vidare kunna undersöka språkets roll i 

ToM-utvecklingen krävs därför mer forskning inom området, inte minst vad gäller implicita 

FB-test. Resultaten av de deltagande barnens implicita FB-förståelse motsäger den tidigare 

forskningen med barn i tvåårsåldern, där majoriteten av tvååringarna rapporteras ha förstått 

implicita test och korrekt kunnat förutsäga FB-betingelsen. Treåringarna i föreliggande studie 

har däremot inte kunnat följa filmens handling och många frågetecken kvarstår kring det 

implicita testets validitet – vilket visar på vikten av mer forskning på området. Studien belyser 

komplexiteten i förhållandet mellan ToM och språk, och de test som används för att 

undersöka dessa förmågor.  

Framtida forskning 

Mer forskning krävs vad gäller validiteten i implicita FB-test med ögonrörelseteknik. Tidigare 

studier som undersökt implicit FB-förståelse med ögonrörelseteknik är få och inkluderar ett 

litet antal barn, och enbart barn i ett och tvåårsåldern. Därför behövs fler studier inom området 

som också inkluderar fler barn i fler åldersgrupper. För att ytterligare undersöka sambandet 

mellan språk och ToM skulle det vara intressant att jämföra hur barn med typisk 

språkutveckling och barn med språkstörning presterar på ToM-uppgifter. Detta kan bidra med 

kunskap om hur språkutvecklingen påverkar ToM-förmågan och kan eventuellt bidra till att 

utveckla det logopediska arbetet med språkstörda barn eller barn med autism.  Ökad kunskap 

om språkets roll i ToM-utvecklingen skulle kunna bidra till att logopeden, i interventionen, 
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också tar hänsyn till ToM-förmågan och sätter upp språkliga mål som även gynnar 

utvecklingen av ToM-förmågan. På detta sätt skulle logopeden kunna hjälpa barnet att genom 

språk och kommunikation också få tillgång till andras mentala världar.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hur små barn tänker och tror  
– en uppföljningsstudie 

 

Sedan ett par år tillbaka genomförs ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet kring hur barns 

förmåga att förstå sin omvärld utvecklas. Du och ditt barn medverkade i studien vid två tillfällen, då 

ditt barn var ca 10 månader respektive 14-16 månader. 

  

Nu har vi fått möjlighet att genomföra en uppföljning av barn som hunnit bli tre till fyra år gamla och 

vill därför fråga om du kan tänka dig att medverka igen. Uppföljningsstudien har två syften.  Dels att 

undersöka hur sambandet ser ut mellan barns förmåga att sätta sig in i hur andra människor tänker 

och barnets språkliga förmåga. Dels att undersöka hur det tidiga samspelet mellan förälder och barn 

påverkar barnets senare förmåga att samspela i lek, planera, ändra strategi och hålla information i 

minnet.  

 

Även om studien liksom tidigare i första hand syftar till att kartlägga hur den "normala" eller 

"typiska" utvecklingen ser ut, hoppas vi att resultaten i förlängningen kommer att leda till att 

metoder utvecklas för att bättre förstå barn med svårigheter inom detta område (till exempel döva 

barn och barn med autism). 

  

Att medverka i studien innebär att du och ditt barn vid ett tillfälle besöker Linköpings universitet. 

Tidpunkten för besöket kommer att kunna anpassas till kvällar, helger eller dagtid utifrån era 

möjligheter. Att medverka innebär även att vi träffar ditt barn vid ett senare tillfälle, i dess 

vardagliga miljö (exempelvis förskola, dagmamma, alternativt i hemmet).  Detta besök kommer ske 

under dagtid. Båda tillfällena kommer att ske under perioden februari – mars 2013. 

  

Vid ert besök på universitetet kommer vi att presentera olika uppgifter som på ett lekfullt sätt 

använder barnanpassade berättelser med tillhörande leksaker och frågor som barnet ska svara på. 

Barnet kommer även att få se en kort animering på en skärm som mäter barnets ögonrörelser. På så 

sätt får vi en uppfattning om hur barnet med sin blick talar om vad som är intressant. Besöket 

kommer att ta ca 1 ½ timme med paus och du kommer att vara tillsammans med ditt barn under hela 

tiden. Delar av besöket kommer att filmas för adekvat tolkning av resultaten. 

 

När vi träffar ditt barn i dess vardagliga miljö kommer barnet att få lösa åldersanpassade uppgifter, 

exempelvis bygga mönster med klossar, sortera bilder och hålla saker i minnet. Ditt barn kommer 

även att få leka med en kompis under ca 15 minuter, då vi är intresserade av att se hur 3-4 år gamla 

barn samarbetar i en leksituation. Leken kommer att filmas för senare kodning. De olika momenten 

tar  
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tillsammans med pauser ca 1 ½ timme. Är du som förälder intresserad och har möjlighet får du 

givetvis vara med vid detta tillfälle. 

 

Vår erfarenhet är att samtliga uppgifter i studien oftast upplevs som roliga och motiverande för 

barnen. 

  

Att delta i studien är naturligtvis helt frivilligt och skulle du säga ja nu, men senare ångra dig så går 

det också bra. Du kan när som helst dra dig ur utan att behöva motivera orsaken till detta. Den analys 

som kommer att genomföras baserar sig på gruppjämförelser och inga personuppgifter kommer att 

läggas in i någon datafil (t ex personnummer eller namn). Forskningsmaterialet sparas i minst fem år 

och endast de som är direkt involverade i studien kommer att ha tillgång till materialet. 

  

Studiens resultat kommer dels att presenteras som två examensarbeten under våren 2013 och dels 

som en internationell publikation. Observationerna genomförs av fyra studenter som går sista 

terminen på logoped- respektive psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Studenterna 

kommer att kontakta er per telefon för att boka tid för ett eventuellt besök på universitetet.  

 

  

Sabina Suljanovic        Studenter vid 

sabsu794@student.liu.se, tfn XXX-XXX XXXX                  logopedprogrammet som

  

Maria Rydin         genomför observationen på 

marry436@student.liu.se, tfn XXX-XXX XXXX                       universitetet. 

               

          

Caroline Garhed        Studenter vid 

carga334@student.liu.se, tfn XXX-XXX XXXX                     psykologprogrammet som 

Michaela Dahlin        genomför observationen i 

micda869@student.liu.se, tfn XXX-XXX XXXX                     barnets vardagliga miljö.

       

 

 

Ni är välkomna att kontakta oss för eventuella frågor via telefon eller mail. 

 

 

Mikael Heimann                           Anett Sundqvist                                        Felix Koch 

Professor/projektledare          FD, leg logoped/handledare                FD, univ.lektor/handledare 

mikael.heimann@liu.se            anett.sundqvist@liu.se                          felix.koch@liu.se 

013-281980   013-282726                     013-282016 
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Bilaga 2 

1. Har nn syskon?    Ja Nej  

 Om ja, vilket är deras kön och födelsedatum? 

 _____________________________________________________________________ 

2. Bor nn med båda föräldrarna (och alla syskon) ?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Går barnet i förskola?  Ja Nej  (gå till fråga 4) 

 Om ja, vid vilken ålder började n.n. där?_____________________________________ 

 Hur många timmar i veckan, då och nu? _____________________________________ 

 

4. Har ni någon annan form av barnomsorg? 

Om ja, vid vilken ålder började ni med det?__________________________________ 

Hur många timmar i veckan? ___________________________ 

 

5. Hur många olika vuxna har n.n. daglig kontakt med? ________________________________ 

 

 

6. Har n.n kontakt med mor- och farföräldrar? Ja Nej 

 

Om ja, fråga om mor- och farföräldrar är inräknade i fråga 5 

Hur ofta och hur många timmar?  

 

__________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Skala för Theory of Mind 

Uppgift #1- Not Own Desire:  

 

Rekvisita:  Gubbe, Kaka och Morot. 

 

Berättelse: Det här är Gubben Hugo. 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). 

 

Vilket mellanmål skulle DU vilja ha? Skulle du helst vilja ha en morot (peka) eller…en kaka 

(peka) 

 

 

_____ 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 

 

_____ 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. 

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 
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Uppgift #2 -Not Own Belief  

 

Rekvisita: Liten flicka, buskar och garage  

 

Berättelse: Här är Linda. Linda vill hitta sin katt. Hennes katt kan ha gömt sig i buskarna 

(peka) eller…så kan den ha gömt sig i garaget (peka). 

 

 Var tror DU att katten är? I buskarna (peka) eller…i garaget (peka)? 

 

_____ 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. 

 

_____ 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. 

 

 

 Så…Var kommer Linda (peka på Linda) att leta efter sin katt?...I buskarna eller…i garaget? 

 

 

 

_____buskarna _____garaget 
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Upggift #3- Knowledge Access  

 

Rekvisita: Låda med hund i,  liten flicka 

 

Testledare: Här är en låda  

 

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! 

 

 (Stäng lådan efter en kort stund för att inte barnet ska titta igen) 

 

Fråga: Okej…Vad är det i lådan?__________________ 

 

(Visa igen om barnet svarar fel. 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 
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Uppgift #4- Explicit False- Belief  

 

Rekvisita; Liten pojke, garderob, ryggsäck. 

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 
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Uppgift #5- Contents False- Belief  

 

Rekvisita: Plåsterlåda med gris inuti. Liten pojke. 

 

Testledare: Här är en plåsterlåda. 

 

Fråga till barn: Vad tror du finns i plåsterlådan?  ________________ 

(Om barnet inte svarar rätt; ”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 och visa, lägg tillbaka) 

 

Fråga: 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. 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 plåsterlådan? 

 

 

_____ Ja _____ Nej 
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Uppgift #6- Appearance-Reality Emotion Scale Pre-Training 

 

 Rekvisita: Pojkes huvud. Skala över känslor. 

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 i ansiktet (klappa på egna kinder), men de kan också 

vara olika. 

 

 

(Skalan hålls synlig, men ska inte vara i vägen) .  
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Uppgift #7- Appearance-Reality Emotion  

 

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 vill inte visa 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? 

 

___________________________________________________ 

(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? 

 

 

_____Glad _____Ledsen _____Okej 

 

 (Testledaren ska inte visa några känslor) 

(Upprepa svarsalternativen om barnet inte svarar) 

 

Hur försökte Mattias att se ut i ansiktet (klappa egna kinder), när hans moster gav honom 

boken? Glad, ledsen eller okej?  

 

   _____Glad _____Ledsen _____Okej 

(Testledaren ska inte visa några känslor. Upprepa svarsalternativen om barnet inte svarar) 


