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Abstract 

A childs’ first five years are characterized by an extensive development of language abilities and 

executive functions. These are skills that have demonstrated large impact on how children develop 

their understanding of their own and others’ thoughts, that is, their Theory of Mind. Within 

contemporary research, a central question has been to investigate how these abilities correlate at 

different stages of age. 

The aim of the present study was to examine the relationship between Theory of Mind, 

language and executive functions in typically developed three-year-old children. A central part in 

this study was also to assess whether differences in performance between boys and girls occurred 

and also if the number of younger and/or older siblings, socioeconomic status, and adult contact 

did affect the children’s performance. 

A total of 30 children with typical development participated, of whom 16 were girls and 14 

were boys. Age-appropriate test materials were used to examine, Theory of Mind, grammatical 

ability, semantic ability, cognitive flexibility, working memory, and phonetic discrimination. The 

demographic information was based on a questionnaire that parents of the participating children 

had to answer.  

The result of this study indicates that the three-year child's ability to manage and understand 

tasks that assess Theory of mind seems to covariate with both grammatical skills and cognitive 

flexibility. A Correlation was also found between grammatical skills and cognitive flexibility, which 

indicate that language ability, executive functions and ToM have a strong dependent relationship.  

The present study confirms that all abilities are more or less integrated at different ages and 

the correlations indicate that certain abilities in language, ToM and executive functions are de-

veloped in interaction with each other. Specifically, the executive component cognitive flexibility 

and the grammatical ability are important abilities for three-year old children’s ToM. 
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Sammanfattning 

Barns fem första levnadsår präglas av en omfattande utveckling av språkliga förmågor och 

exekutiva funktioner, vilka är färdigheter som visat sig ha en stor påverkan på hur barn utvecklar 

förståelse för sina egna och andras tankar, det vill säga deras Theory of Mind. En central aspekt 

inom forskning har varit att undersöka hur förmågorna samvarierar vid olika åldrar. 

Syftet i föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan Theory of Mind, språkliga 

förmågor och exekutiva funktioner hos barn i tre års ålder med typisk utveckling.  Av intresse var 

även att undersöka om det förelåg skillnader i resultat mellan pojkar och flickor samt om de del-

tagande barnens demografiska förhållanden vad gäller antal äldre och/eller yngre syskon, socio-

ekonomisk status och vuxenkontakt påverkade de deltagande barnens Theory of Mind.  

Totalt medverkade 30 barn med typisk utveckling, varav 16 var flickor och 14 var pojkar. 

Åldersanpassade testmaterial användes för att undersöka Theory of Mind, grammatisk förmåga, 

semantisk förmåga, kognitiv flexibilitet, arbetsminne och fonemdiskrimination. Den demografiska 

informationen inhämtades i form av en enkät som föräldrarna fick fylla i.  

Resultatet indikerar att treåriga barns förmåga att hantera och förstå Theory of Mind-

uppgifter samvarierar med både grammatisk förmåga och kognitiv flexibilitet. Samvariationer 

påträffades även mellan grammatisk förmåga och kognitiv flexibilitet, vilket stärker att språk, exe-

kutiva funktioner och ToM har ett beroendeförhållande till varandra.  

Föreliggande studie framhåller att samtliga förmågor är mer eller mindre integrerade vid olika 

åldrar och korrelationerna visar på att vissa delförmågor inom språk, ToM och exekutiva funktioner 

går hand i hand och utvecklas i samspel med varandra. Specifikt kan den exekutiva komponenten 

kognitiv flexibilitet och den språkliga förmågan grammatik ses som viktiga förmågor för just 

treåriga barns ToM. 

 

 

Nyckelord: Språk, Theory of Mind, exekutiva funktioner, Theory of Mind Scale, KUBEN, 

treåringar 
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1. Inledning 

Under de fem första levnadsåren sker en omfattande utveckling av språkliga förmågor och 

exekutiva funktioner, vilka är färdigheter som har en stor påverkan på utvecklingen av Theory of 

Mind (ToM) (Milligan, Astington, & Dack, 2007; Hughes, 1998a). Begreppet ToM innefattar 

förmågan att förstå egna och andra människors tankar genom observation och tolkning av 

beteenden (Slaughter & Peterson, 2011). En central aspekt inom forskning om kognitiv utveckling 

har varit att undersöka relationen mellan språkliga förmågor och de grundläggande begrepp 

varifrån barn utvecklar tankeresonemang. Språket kan ses som nyckeln till begreppsmässig 

förståelse av andras tankar eftersom att språket med sin flexibilitet och adaptiva förmåga är till stor 

hjälp vid problemlösning och resonerande (Surian & Siegal, 2012). Förmågor som innefattar 

planering, koncentration, problemlösning, koordination och beslutsfattande, det vill säga exekutiva 

funktioner, är även centrala för en god utveckling av ToM (Diamond, 2006).  

Beroendeförhållandet mellan ToM, språk och exekutiva funktioner kan förklaras genom 

olika perspektiv. Å ena sidan kan förmågorna ses som kognitiva förmågor som är starkt förenade 

och utvecklas i samspel (Bjorklund, Cormier & Rosenberg, 2005). Å andra sidan kan förmågorna 

ses som enskilda moduler vilka utvecklas separat från varandra. Förhållandet kan också ses utifrån 

båda perspektiven där respektive förmåga verkar stundom självständigt medan det ibland finns ett 

starkt beroendeförhållande (Carlson, Moses & Breton, 2002).  

Det föreligger en stor individuell variation för när barn förvärvar olika delförmågor som 

inkluderas i ToM. Variationen har gett upphov till undersökandet av vilka faktorer som kan påverka 

barns utveckling av ToM, där både kognitiva och sociala variabler har använts för att ta reda på 

varför variationen förekommer (Jenkins & Astington, 1996).  Det finns därför ett stort intresse för 

hur kognitiva funktioner och sociala omständigheter påverkar ToM, vilket föreliggande studie avser 

att undersöka hos treåriga barn under svenska förhållanden.  

2. Bakgrund 

2.1 Theory of Mind 

Mänsklig social kognition är till stor del beroende av ToM, det vill säga vår förmåga att förstå oss 

själva och andra människor genom att kunna läsa av mentala tillstånd och tolka hur dessa ligger till 

grund för beteenden (Slaughter & Peterson, 2011). Exempel på mentala tillstånd som vi förstår hos 

andra kan vara känslor, viljor och vad personer vet och inte vet i ett givet sammanhang (Keenan & 

Evans, 2009; Slaughter & Peterson, 2011). En central del av den socialkognitiva utvecklingen består 

av förmågan att resonera kring mentala tillstånd och tillämpa slutsatser kring dessa för att förklara 
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mänskligt beteende hos andra (Keenan & Evans, 2009). Forskning som har bedrivits kring ämnet 

de senaste 30 åren påvisar att ToM-förmågan utvecklas under de fem första åren av ett barns liv 

(Wellman, Cross & Watson, 2001).  

2.1.1 Theory of Mind vid olika åldrar  

I forskningssammanhang har det varit av intresse att undersöka vid vilken ålder ToM förvärvas 

(Wellman et al., 2001; Wellman & Liu; 2004). Flertalet studier använder material som prövar för-

mågan False Belief (FB) som är viktig för att förstå mentala tillstånd hos andra. FB-förmågan 

innebär en förståelse för att andra personer kan ha en uppfattning som inte stämmer överens med 

den egna. Förmågan innefattar också förståelsen för att personer handlar efter sina egna 

uppfattningar. I många sammanhang har förvärvandet av FB-förmågan setts vara synonymt till 

förvärvandet av ToM. Detta har ifrågasatts då barn förvärvar förmågor som handlar om att förstå 

andras tankar både före och efter att de förvärvar FB-förmågan (Wellman & Liu, 2004). 

Wellman och Liu (2004) utvecklade en skala som syftade till att kunna undersöka ToM vid 

olika åldrar, där fler delförmågor inkluderades än enbart FB-förmågan. Utifrån två omfattande 

studier sammanställdes olika steg för i vilken utvecklingsordning delförmågor av ToM förvärvas, 

vilket kom att ligga till grund för framtagandet av testet ToM Scale. Skalan testades på 75 barn i 

olika åldrar och resultaten visade att 80 % följde samma ordningsmönster, vilket bekräftade an-

tagandet om att utvecklingen sker i en bestämd ordning (Wellman & Liu, 2004). Trots att en viss 

utvecklingsordning går att urskiljas, föreligger det en stor individuell variation som antas bero på 

andra sociala och kognitiva faktorers påverkan på förskolebarns utveckling av ToM (Jenkins & 

Astington, 1996).  

Delförmågorna som är inkluderade i ToM Scale har följande utvecklingsordning: Diverse 

Desire, Diverse Belief, Knowledge Access, Content FB, Explicit FB och Appearant Emotion. De 

två inledande uppgifterna undersöker om barnet har en förståelse för att den egna viljan (Diverse 

Desire) eller uppfattningen (Diverse Belief) kan skilja sig från andras personers viljor och upp-

fattningar (Wellman & Liu, 2004). Förmågorna börjar framträda vid två års ålder vilket 

framkommer av Bartsch och Wellmans analys (1995) av en stor mängd transkriptioner av vardag-

liga samtal.  Utifrån materialet kunde de urskilja att barn i två års ålder frekvent samtalar kring 

tankar om sina viljor och intentioner (ibid.). Även förståelse av att andra människor har önskningar 

och intentioner börjar uppträda vid samma ålder (Wellman, 1990a). Vid tre års ålder har 

förmågorna Diverse desire och Diverse belief förvärvats. Treåriga barn har enligt Wellman (1990a) 

utvecklat en Belief-Desire Psychology som innebär en mer komplex förmåga att kunna förutspå 

andra personers handlingar. Barnet kan genom denna förmåga avläsa vad personer tror eller vill 

utifrån deras agerande vid olika situationer.  
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Delförmågan Knowledge Access undersöker om barn har förståelse för att andra personer 

kan ha tillgång till information som skiljer sig ifrån vad barnet själv vet, det vill säga kunskap om 

vad andra personer vet och inte vet. Denna förmåga förvärvas mellan tre till fyra års ålder (Wellman 

& Liu, 2004).   

ToM Scale innehåller två FB-uppgifter som undersöker förståelse för andras felaktiga upp-

fattningar (Content FB) och om personer handlar därefter (Expilcit FB) (Wellman & Liu, 2004). 

Någon gång mellan fyra och fem års ålder utvecklas FB-förmågan, det vill säga att barnet förvärvar 

förståelsen för att andras uppfattningar, viljor och intentioner är mentala tillstånd som kan skilja 

sig i relation till verkligheten. Barnen kan då göra tolkningar kring att personers mentala tillstånd 

inte nödvändigtvis behöver stämma överens med vad som visas utåt (Perner, 1991; Wellman, 

1990b). Huruvida treåriga barn har förvärvat FB-förmågan har visats variera mellan studier. I en 

metaanalytisk studie av Wellman et al. (2001) sammanställdes resultat från 178 studier som 

undersökte FB, vars resultat visade att förmågan inte är förvärvad vid tre års ålder, medan andra 

studier visar på att förmågan förvärvas tidigare än vid tre års ålder (Norimatsu, Blin, Hashiya, 

Sorsana, & Kobayashi, 2014; Rubio-Fernández & Geurts, 2013). I studierna varierar FB-uppgiftens 

utformning vilket har antagits vara en orsak till de motstridiga resultaten (Norimatsu et al., 2014). 

Den sista uppgiften i skalan är Apperant Emotion, vilken undersöker förståelsen för att en 

person kan känna på ett sätt men visa en annan känsla utåt. Denna förmåga förvärvas mellan fem 

och sex års ålder (Wellman & Liu, 2004).  

ToM Scale har översatts till svenska i två magisterarbeten (Grape & Sandstig, 2012; Karlsson 

& Östling, 2012).  I nuläget pågår en större validering av den svenska översättningen som visar att 

barn i treårsåldern klarar en till två uppgifter, fyraåringar tre till fyra och femåringar fyra till fem 

(Sundqvist, Koch, Holmer & Heimann, 2015).  

2.1.2 Demografiska förhållanden som påverkar utvecklingen av Theory of Mind 

Barns omgivande miljö har på flera sätt påvisats inverka på utvecklingen av ToM. Forskning pekar 

på ett samband mellan föräldrars tendens att prata om sinnestillstånd i interaktion med sina barn 

och barnens utveckling av ToM (Peterson & Slaughter, 2003; Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla & 

Youngblade, 1991). Även antalet familjemedlemmar och andra vuxna personer som barnet träffar 

dagligen inverkar positivt på ToM-förmågan (Lewis, Freeman, Kyriakidou, Maridaki‐Kassotaki & 

Berridge, 1996). Förekomst av syskon i familjen är ännu en faktor som visats främja ToM. Perner, 

Ruffman och Leekam (1994) undersökte om familjestrukturen har någon inverkan på barnets 

ToM-förmåga och kunde i sin studie påvisa att ett större antal syskon bidrar till en bättre prestation 

vid testning av FB-förmågan. Det framkom även att treåriga barn med äldre syskon uppnådde 

samma resultat i uppgifter om FB som fyraåriga barn utan syskon. Sambandet förklaras genom att 
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barn med många och/eller äldre syskon förefaller att exponeras för fler samtal där sinnestillstånd 

förekommer i större utsträckning. 

Studier visar även på samband mellan ToM och socioekonomisk tillhörighet hos barn i för-

skoleåldern (Cole & Mitchell, 1998; 2000; Holmes, Black & Miller, 1996). Cutting och Dunns 

(1999) visade att föräldrars socioekonomiska tillhörighet bedömt genom yrkesnivå påverkar 

prestationen på ToM-uppgifter hos barn mellan tre och fem års ålder. I samma studie korrelerade 

mammans utbildningsnivå även starkt med ToM-förmågan hos barnet. Kuntoro, Saraswati, 

Peterson och Slaughter (2013) visade dock att ToM verkar oberoende av socioekonomisk till-

hörighet.  

Varierande resultat har redovisats vad gäller huruvida pojkar och flickors ToM-förmåga 

skiljer sig åt. Charman, Ruffman och Clements (2002) analyserade ToM-förmågan hos barn i tre 

till sex års ålder från två omfattande studier. Resultatet indikerade en signifikant skillnad i prestation 

vid testning av FB-uppgifter till flickornas fördel. Skillnaden kunde inte påvisas i alla åldersgrupper, 

utan endast hos barn mellan 2;6-3;6 år. Även i en tidigare studie av Hughes, Deater-Deckard och 

Cutting (1999), som inkluderade 125 barn med en medelålder på 43 månader, visade sig flickorna 

ha en mer välutvecklad ToM-förmåga. I studien tycktes sambandet bero på att föräldrar tenderade 

att samtala mer ToM-inriktat med sina döttrar. Hughes & Cutting, (1999) kunde dock i sin studie 

med 119 samkönade tvillingpar i förskoleåldern redovisa att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan pojkar och flickors resultat.   

 

2.2 Språkliga förmågor 

I samband med att barn förvärvar fler ord kan de införskaffa djupare kunskap om vuxnas mentala 

tillstånd. Tidiga färdigheter i både ToM och språkliga förmågor kan ses som ett resultat av att barnet 

börjar utveckla en gemensam uppmärksamhet genom att följa sina vårdnadshavares eller andra 

vuxnas blickar. Genom att följa andra personers blickar exponeras barn mer för mänskliga 

reaktioner och känslouttryck och kan därigenom urskilja mönster för tankar och beteenden vid 

olika situationer (Bloom, 2000; Zarbatany & Lamb, 1985). Barn som utvecklar gemensam upp-

märksamhet tidigt utvecklar generellt en bättre språkförståelse, ett större expressivt lexikon och en 

snabbare lexikal utveckling (Flom & Pick, 2003; Silvén, 2001). 

Flertalet studier visar på ett nära samband mellan barns språk och ToM, vilka är förmågor 

som utvecklas parallellt under de fem första levnadsåren (Wellman et al., 2001; Milligan et al., 2007). 

Utav de språkliga förmågorna har den semantiska och den grammatiska utvecklingen visats vara av 

stor betydelse för ToM (Astington & Jenkins, 1999; De Villiers, 2007; Farrar & Maag, 2002 Jenkins 

& Astington, 1996).  



5 
  

2.2.1 Semantisk förmåga 

Begreppet semantik innefattar betydelsen av språkliga enheter såsom morfem, ord, fraser och 

satser. Lexikal semantik innebär betydelser i enskilda ord, men också betydelseförhållanden mellan 

ord. (Nettelbladt, 2007a). Semantisk förmåga består av både lexikal kunskap men även av aspekter 

av mening som går under ett yttrandes faktiska betydelse, vilket är vanligt förekommande i 

vardagliga samtal (Milligan et al., 2007). Ordförrådets storlek är ett mått som i många forsknings-

sammanhang och utredning används för att mäta barns semantiska förmåga (Bjorklund, 2012). 

Barns språk utgörs i sin helhet till stor del av hur barnet kan använda och förstå de ord som är 

inkluderade i ordförrådet i kommunikation med omgivningen (Nettelbladt, 2007a).  

Under den tidiga språkutvecklingen består barnets ordförråd av ord som betecknar personer, 

föremål och aktiviteter för att senare fyllas på med mer abstrakta begrepp (Berk, 2006). Vartefter 

ordförrådet ökar växer också språkförståelsen, vilket har påvisats i studier som undersökt 

korrelationer mellan barns ordförråd och språkförståelse (Fernald, Perfors & Marchman, 2006). 

De tidiga orden är starkt kontextbundna och har i många fall en stark känslomässig anknytning. 

För att kunna förvärva begrepps språkliga form måste barnet kunna kombinera olika 

sammansättningar av ljudmönster till betydelser, vilket innebär att fonologisk och lexikal utveckling 

är starkt kopplade och beroende av varandra (Stoel-Gammon, 2011).  

Ordinlärning kräver kunskaper om att kategorisera erfarenheter, plocka fram ord från minnet 

och att uttala ord korrekt, vilka är avgörande förutsättningar för den semantiska utvecklingen 

(Dapretto & Bjork, 2000; Gershkoff-Stowe & Smith, 1997). Generellt är antalet ord som kan 

förstås fler än vad som kan uttryckas. Förståelse av ett ord kräver endast att barnet känner igen 

ordet medan ordproduktion ställer krav på att via minnet plocka fram ordets form och betydelse 

(Berk, 2006). Vid ordidentifiering behövs arbetsminnet för att få tillgång till semantisk information 

och kombinationer av ljudenheter som redan finns i långtidsminnet. När nya ord presenteras för 

barnet finns inga färdiga representationer som matchar ordet, men det finns representationer som 

delvis överensstämmer med det nya ordet som kan stödja inlärningen (Nettelbladt, Samuelsson, 

Sahlén & Ors, 2008). Utvecklingen av semantik och arbetsminne är således starkt integrerade 

(Gathercole, 1995; Gathercole, Hitch & Martin, 1997; Metsala, 1999).  

Omgivningen har visats vara betydande för den semantiska utvecklingen. I en studie på 

amerikanska barn mellan ett och tre år påvisas att barn som kommer från familjer där föräldrarna 

tillhör en högre socioekonomisk klass hör tre gånger så många ord som barn som kommer från 

familjer i samhällets lägre klass. I resultatet redovisades ett samband mellan hur mycket de delta-

gande föräldrarna samtalade med sina barn och hur många ord barnet själv uttryckte (Hart & Risley, 

1995). 
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2.2.2 Grammatisk förmåga 

Generell språklig förmåga stärks av en god grammatisk förståelse. Separata delar av ett språkligt 

yttrande kan vara avgörande i hur det tolkas, där verb och prepositioner ofta är involverade i att 

förklara samband mellan olika objekt, föremål, platser och handlingar. Förmågan att förstå me-

ningar är en komplicerad process som kräver goda kunskaper om syntaktiska regler och relationer 

mellan ord (Bjorklund, 2012). Ytterligare krävs förståelse av bundna morfem, där exempelvis 

pluraländelser eller verbböjningar ingår (Bishop, 1997). 

Barns grammatiska utveckling är ett gradvist tillägnande av förståelse och produktion av 

grammatiska strukturer. Under de första två levnadsåren kännetecknas språket av ett- eller två-

ordsyttranden som främst består av verb och substantiv med mer eller mindre korrekta böjningar. 

Vid tre års ålder formas längre satser som innehåller prepositioner, och bisatser börjar användas i 

större utsträckning. Mellan tre till fyra års ålder sker en ökad användning av mer semantiskt 

utvecklade verbformer. Även ordföljden i bisatser inklusive negationens placering formas mer 

korrekt (Håkansson & Hansson, 2007). Barns grammatik utvecklas inte helt isolerat från de andra 

delarna av språket. Relationen mellan ett omfattande ordförråd och grammatisk förmåga har visats 

vara starkt (Marchman & Bates, 1994). Vid den tidpunkt då ett barn uppnår cirka 200 ord ökar 

ordinlärningshastigheten dramatiskt och grammatiska ord och funktionsord börjar användas mer 

korrekt i rätt sammanhang (Bates och Goodman, 1997). Det har även påvisats att svårigheter att 

förstå längre grammatiskt komplexa meningar till stor del beror på den semantiska förståelsen av 

enskilda ord (De Villiers & De Villiers, 1973).  

2.2.3 Könsskillnader i språkutvecklingen 

Studier som har avsett att jämföra pojkar och flickors språkutveckling har redovisat varierande 

resultat. Statistiskt signifikanta skillnader har presenterats till flickors fördel hos treåriga barn med 

typisk språkutveckling (Fenson et al., 1994; Holm, Crosbie & Dodd, 2007). I Holm, Crosbie & 

Dodds (2007) studie undersöktes ordförråd och fonologi hos 409 barn i åldrarna tre till fem år. I 

resultatet påvisades en statistisk signifikant skillnad mellan pojkar och flickors resultat till flickornas 

fördel vad gäller både ordförråd och fonologi.  

 

2.3 Exekutiva funktioner 

I flertalet studier har en stark korrelation mellan exekutiva funktioner och ToM påvisats (Hughes 

& Ensor, 2007; Zelazo & Müller, 2005). För ökad kontroll av den egna kognitionen krävs ut-

veckling av en rad basala förmågor vars gemensamma benämning är exekutiva funktioner (Jones, 

Rothbart & Posner, 2003; Wiebe, Espy & Charak, 2008). Funktionerna är viktiga vid vardagliga 

situationer som kräver planering, koncentration, problemlösning, koordination och beslutsfattande 
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(Diamond, 2006). Det råder delade meningar om vilka förmågor som inkluderas i begreppet, 

(Diamond, 2013; Zelazo, Carlson, & Kesek, 2008; Wiebe et al., 2008), men flera forskare är överens 

om tre huvudkomponenter: inhibering, arbetsminne och kognitiv flexibilitet (Diamond, 2013; 

Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter & Wager, 2000). Inhibering innefattar förmågan att 

kunna ignorera distraktioner och rikta uppmärksamheten till en viss uppgift samt att motstå 

invanda impulser (Diamond, 2006). Komponenten arbetsminne inbegriper förmågan att hålla 

information i minnet och manipulera den (Baddeley & Hitch, 1994). Den tredje huvud-

komponenten är kognitiv flexibilitet som handlar om att skifta perspektiv eller anpassa sig till nya 

regler för att lösa ett problem (Diamond, 2006; Zelazo et al., 2008).  

2.3.1 Arbetsminne 

Arbetsminnet utgör en betydelsefull resurs vid förvärvandet av kognitiva färdigheter men också 

vid utförandet av minneskrävande uppgifter i vardagen (Hitch, 2006). Baddeley och Hitch (1974) 

utvecklade en välkänd modell för att beskriva arbetsminnets funktion och uppbyggnad. Modellen 

innehåller ett kontrollsystem, den centrala exekutiven, som följs av två sidoordnade system; den 

fonologiska loopen och det visuo-spatiala skissblocket. Den fonologiska loopen består av ett 

lagringsutrymme av fonologisk information där det även sker en artikulatorisk upprepandeprocess 

för att förhindra att fonologiska representationer försvinner. Det visuo-spatiala skissblocket 

ansvarar för den temporära lagringen och bearbetningen av visuell och spatial information. Centrala 

exekutiven riktar delvis uppmärksamheten mot de sidoordnade systemen men även till andra 

kognitiva funktioner (Baddeley, 2004; Baddeley, 2000). Modellen har modifierats över tid 

(Baddeley, 2000; Baddeley, Allen & Hitch, 2011; Baddeley & Hitch, 1994). Bland annat har 

införandet den episodiska bufferten gjorts, vilken innefattar temporär lagring och integrering av 

information från de två sidoordnade systemen och information från långtidsminnet (Baddeley, 

2000). 

Traditionellt sett har minnets kapacitet testats genom minnesspannstest som undersöker hur 

många enheter som kan hållas i minnet. För barn går sådana test vanligtvis ut på att bilder och/eller 

ord exponeras och återges sedan muntligen av barnet (Gathercole, 1999). Enheterna presenteras i 

ett snabbt tempo för att minimera tiden för applicering av strategier som exempelvis direkt 

repetition. Ett minnesspann anses vara en återspegling av kapaciteten av arbetsminnet eller 

korttidsminnets lagringsutrymme. Förmågan att komma ihåg enheter ökar med åldern och det 

genomsnittliga minnesspannet hos tvååriga barn är två enheter och hos femåriga barn cirka fyra 

enheter. För vuxna ligger minnesspannet på cirka 7 enheter (Dempster, 1981; Schneider, Knopf & 

Sodian, 2009). 
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2.3.1.1 Fonologiskt arbetsminne och fonemdiskrimination 

Hur tydligt ett barn kan skapa en mental bild av något det ser, hör eller känner kallas mentala 

representationer, vilka återspeglar barnets minne. Ett sätt att mäta fonologiskt arbetsminne och 

fonemdiskrimination är genom att undersöka barnets fonologiska representationer, det vill säga 

mentala representationer av enskilda och kombinationer av fonem. Diskrimination av fonem i 

minimala ord- och stavelser (exempelvis paren ”pil”-”bil” eller ”ba”-”da”) ger en bild av vilka 

fonologiska representationer som är förvärvade (Sutherland & Gillon, 2005; Nettelbladt, 2007b). 

Vid inlärning av nya ord och tillägnandet av nya fonem har det fonologiska arbetsminnet en 

väsentlig betydelse; fonologiska representationer lagras först tillfälligt i den fonologiska loopen för 

att sedan implementeras in i långtidsminnet (Baddeley, 2000; Gathercole & Baddeley, 1990; 

Gathercole, 1999) Hur väl ett barn kan diskriminera fonem i stavelser kan därmed ge en bild av 

barnets fonologiska arbetsminne men också förmågan att förärva ord (Elliott, Hammer, Scholl; 

1989; Masterson, Laxon, Carnedgie, Wright & Horslen, 2005). Fonologiskt arbetsminne kan 

givetvis också mätas med hjälp av spanntest. Gathercole och Adams (1993) använde spanntest för 

att undersöka fonologiskt arbetsminne hos barn i yngre åldrar, och deras resultat visade att treåriga 

barn kan komma ihåg mellan två till fem enheter och det genomsnittliga minnesspannet för 

åldersgruppen är mellan två och tre enheter (Gathercole & Adams, 1993). 

2.3.1.2 Visuellt arbetsminne 

När förskolebarn ämnas att memorera benämnda bilder används främst den visuella kapaciteten 

för att komma ihåg bildernas motiv. Det är först vid sju års ålder som barn i högre grad tar hjälp 

av det fonologiska arbetsminnet genom att visuell information kodas om till fonologiska enheter 

(Gathercole & Baddeley, 1993). Vid testning av visuellt arbetsminne på barn har det påvisats att 

barn mellan tre och fyra år visuellt kan minnas två till tre enheter (Simmering, 2012). Adams och 

Gathercole (2000) påvisade att visuellt arbetsminne i vissa avseenden korrelerar med språk och att 

språk i sin tur har ett starkt samband till fonologiskt arbetsminne.  

2.3.2 Kognitiv flexibilitet 

I jämförelse med arbetsminne och inhibering förvärvas kognitiv flexibilitet senare i utvecklings-

ordningen; för att kunna byta synsätt krävs inhibering av irrelevanta perspektiv samt att kunna hålla 

det korrekta alternativet aktivt i arbetsminnet (Diamond, 2013). Vanligen används skiftnings-

uppgifter för att pröva barns förmåga att kunna växla mellan ett kriterium till ett annat (Zelazo et 

al., 2008). Ett exempel på en sådan uppgift är Dimensional Change Card Sorting (DCCS) som 

inleds med att barnet får se olika kort som varierar i dimensionerna form och färg. Barnet instrueras 

att först sortera korten enligt form och efter att regeln har implementerats, uppmanas barnet att 

sortera korten enligt färg (Frye, Zelazo & Palfait, 1995). Enligt Zelazo, Frye och Rapus (1996) 
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tenderar treåringar att misslyckas med uppgiften och fortsätter att sortera korten enligt den första 

regeln. Svårigheten antas bero på att barnens kognitiva flexibilitet ännu inte är fullständigt 

utvecklad, något som stärks av att barnen i studien svarade rätt på en kontrollfråga som handlade 

om vilken regel som gällde efter regelväxlingen. Till skillnad från majoriteten treåringar klarade 

fyraåringarna uppgiften, vilket tyder på att förmågan förvärvas någon gång mellan tre till fyra års 

ålder (ibid.). Utvecklingen av kognitiv flexibilitet kan enligt teorin Cognitive Complexity and 

Control (CCC) förklaras genom att barnet får en mer medveten kontroll av sin 

problemlösningsförmåga. Under utvecklingen uppnås successivt fler nivåer av komplext tänkande 

som via reflektion ger ökad kontroll av beteenden och resonerande. När en nivå ännu inte är 

etablerad kan det uppstå en skillnad mellan att förstå hur ett problem ska lösas och att kunna utföra 

lösningen av problemet (Zelazo & Frye, 1998).   

2.3.3 Könsskillnader i utvecklingen av exekutiva funktioner 

Könsskillnader gällande prestation vid testning av exekutiva funktioner har påvisats i forsknings-

sammanhang, bland annat av Wiebe et al. (2008), där resultat visat att flickor generellt presterar 

bättre än pojkar. Testerna mätte arbetsminne och inhibering och signifikanta skillnader kunde 

påvisas mellan könen. Totalt deltog 243 barn med typisk utveckling i åldrarna två till sex år. Frye 

et al. (1995) kunde inte konstatera några skillnader mellan pojkar och flickors prestation vid 

mätning av kognitiv flexibilitet. 

 

2.4 Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner 

Såväl språket som exekutiv kontroll krävs vid problemlösning och resonerande för att förstå egna 

och andras mentala tillstånd. Flertalet studier har visat evidens för att språk och exekutiva 

funktioner predicerar ToM-utveckling (Carlson et al., 2004; Farrar & Maag, 2002; Müller et al., 

2012; Ruffman et al., 2003), medan det finns få studier som visar på att ToM-förmåga predicerar 

utveckling av språk och exekutiva funktioner (Carlson et al. 2004; Hughes & Ensor, 2007). När det 

kommer till förhållandet mellan exekutiva funktioner och språk, har studier visat att det är den 

språkliga förmågan som predicerar exekutiva funktioner (Hughes & Ensor, 2007). I en studie av 

Müller et al. (2012) förklaras förhållandet mellan ToM, exekutiva funktioner och språk närmare 

hos barn med typisk utveckling, där det framhävs att ToM-förmåga hos yngre barn kan predicera 

exekutiva funktioner två år senare. Utifrån resultatet diskuteras en alternativ syn på språket som en 

brygga mellan ToM och exekutiva funktioner. I studien undersöktes tvååriga barns förmåga att 

förstå vad andra tänker genom uppgifter om visuellt perspektivtagande och imitation vid lek. 

Barnens tidiga ToM förutspådde en god verbal förmåga vid tre års ålder, vilket i sin tur predicerade 
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exekutiva funktioner vid fyra års ålder (ibid.) Ett kontrastivt perspektiv till Müller et al. (2012) visar 

istället på att de exekutiva funktionerna fungerar som en länk mellan språk och ToM. Barn som 

har goda exekutiva förmågor har visats ha god social kompetens vilket kan utnyttjas i social 

interaktion för att ta del av andra personers tankar (Hughes, 1998b).  

2.4.1 Språkliga förmågors samband med Theory of Mind 

Idag finns det tre olika inriktningar för hur sambandet mellan ToM och språk undersöks i studier 

(Norimatsu et al., 2014). Den första inriktningen inkluderar studier som inte tar någon hänsyn till 

språket utan ser det endast som ett verktyg i framförandet av ToM-uppgifter (Wellman & Liu, 

2004). Den andra inriktningen lyfter relationen mellan språkliga förmågor och ToM men testar 

förmågorna separat (Milligan et al., 2007) och den sista inriktningen testar språkets inverkan på 

ToM i en och samma uppgift, där vanligen en språkligt avskalad ToM-uppgift används. Inom den 

tredje inriktningen ses språket som en barriär för barnets egentliga ToM-förmåga (Rubio-

Fernández & Geurts, 2013; Norimatsu et al., 2014). Många studier faller inom den andra in-

riktningen som undersöker ToM och språk separat. Däribland påträffas en omfattande metaa-

nalytisk studie av Milligan et al. (2007) som sammanställde 104 studier i vilka FB-förmågan i relation 

till språkliga förmågor hos barn i förskoleåldern undersöktes. I resultatet åskådliggörs en tydlig 

relation mellan barns språk och FB-förmågan och i studiens diskussion för författarna  fram att 

språket som helhet är ett hjälpmedel för att förstå och kommunicera kring andras felaktiga 

uppfattningar. Metaanalysens resultat bekräftar därmed tidigare studier vars fynd visar att språk är 

en fundamental förutsättning för utveckling av ToM-förmåga (Astington & Jenkins, 1999; De 

Villiers & Pyers, 2002). Siegal & Beattie (1991) upptäckte att huvudfrågan i den FB-uppgift som 

användes i deras studie misstolkades av de deltagande treåringarna i studien, då frågan förutsatte 

slutledningsförmåga kring implicita betydelser. För att underlätta uppgiften omformulerades 

huvudfrågan, vilket medförde att fler barn klarade uppgiften. Utifrån studiens resultat lyftes det 

faktum att hur barns tolkningar av de frågor som ställs påverkar om de klarar uppgiften eller inte 

(ibid.). 

2.4.2 Grammatiska och semantiska förmågors samband med Theory of Mind 

Huruvida ToM korrelerar med en mer generell språklig förmåga eller med specifika språkliga del-

förmågor har varit av intresse i en rad olika studier (Astington & Jenkins, 1999; De Villiers, 2007; 

Farrar & Maag, 2002; Jenkins & Astington, 1996). I Milligan et als. (2007) metaanalytiska studie 

konstaterades att samtliga språkliga förmågor var signifikant relaterade till FB-förmågan, där gram-

matisk och semantisk förmåga i synnerhet visade sig vara betydande för utvecklingen av ToM. 

Slade och Ruffman (2005) har också kunnat påvisa att både grammatisk och semantisk förmåga är 
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betydande för FB-förståelsen hos barn mellan tre och fyra års ålder. Enligt författarna till studierna 

ovan krävs alltså såväl grammatisk och semantiska förmåga för förståelse av ToM.  

Om det är grammatisk eller semantisk förmåga som är mest betydande för utvecklingen av 

ToM är ett omdebatterat ämne. Det finns evidens för att förmågorna åtskilda kan förklara pre-

station på ToM. Astington och Jenkins (1999) undersökte både grammatisk och semantisk förmåga 

och fann i sitt resultat att den grammatiska förmågan självständigt påverkar ToM-förmågan. 

Grammatisk förmåga anses vara ett verktyg som öppnar upp för ett nytt sätt att resonera om andra 

människors tankar vid olika situationer (De Villiers, 2007). Även i en longitudinell studie framförs 

grammatisk förmåga som en prediktor för senare ToM-förmåga (De Villiers & Pyers, 2002). I 

kontrast till detta har studier istället visat att det är den semantiska förmågan som korrelerar med 

FB-förmågan (Ruffman, Slade, Rowlanson, Rumsey & Garnham, 2003). Förståelsen för andras 

mentala tillstånd reflekteras till stor del i verbal kommunikation. Hur väl barn förstår ord som 

representerar mentala tillstånd, såsom ”vill ha” och ”tänka”, predicerar prestation på FB-uppgifter 

(Moore, Bryant & Furrow, 1989). Farrar och Maag (2002) visade i sin studie att ordförrådets tillväxt 

vid två års ålder var mer avgörande prediktor för ToM vid fyra års ålder än grammatisk komplexitet. 

Relationen mellan ordförrådets omfattning och grammatisk förmåga lyfts i studien, där den 

semantiska förmågan anses vara avgörande för ett barns grammatik. Studiernas skillnader i resultat 

framhåller att det ännu inte finns någon tydlig förklaring för vilken förmåga som är den mest 

avgörande för ToM-utvecklingen.  

2.4.3 Exekutiva funktioners samband med Theory of Mind 

Bland de teorier som förklarar exekutiva funktioners relation till ToM framhåller Perner och Lang 

(1999) ett perspektiv som beskriver att båda förmågorna utvecklas i ett starkt beroende till varandra. 

Förhållandet kan utifrån ett annat perspektiv förklaras som en del av en och samma process i 

utvecklingen. Inom det första perspektivet är den centrala frågeställningen huruvida exekutiva 

funktioner är en förutsättning för att förstå ToM eller omvänt. Respektive synsätt går att förstärka 

med evidens från studier i vilka sambandet har undersökts, men förhållandet kvarstår komplext 

(Perner & Lang, 1999).  

I en metaanalytisk studie av Perner och Lang (1999) presenteras ett starkt samband i 

utvecklingen av ToM och exekutiva funktioner i åldrarna tre till fem år. De inkluderade studierna 

varierar både vad gäller vilken exekutiv huvudkomponent som undersöks och vilka tester som 

ingår. I samtliga studier används FB-uppgifter av olika slag för att mäta barnens ToM. Ett starkt 

samband mellan exekutiva funktioner och ToM påvisades i metaanalysens resultat. Förståelsen av 

mentala tillstånd hos sig själv och andra ger fördel vid uppgifter som kräver hög exekutiv kontroll 

och omvänt; för att bygga en god ToM-förmåga är utövandet av exekutiv kontroll grundläggande 
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(ibid.) Andra studiers resultat pekar på att exekutiva funktioner samverkar med ToM vid åldrarna 

tre och fyra år men inte vid två års ålder (Carlson, Mandell & Williams, 2004; Müller, Lieberman-

Finstone, Carpendale, Hammond & Bibok, 2012). Hughes (1998b) påvisade att barns exekutiva 

funktioner vid tre års ålder kunde predicerar ToM-förmågan i senare ålder. Uppgifter om exekutiva 

funktioner vid två respektive tre års ålder har även påvisats predicera ToM-förmågan ett år fram i 

tiden (Carlson et al., 2004; Müller et al., 2012) 

2.4.4 Arbetsminne och kognitiv flexibilitets samband med Theory of Mind 

Arbetsminnets samt kognitiv flexibilitets enskilda betydelse för utvecklingen av ToM har 

undersökts i ett flertal studier, i vilka arbetsminne och inhibering lyfts som de mest avgörande 

komponenterna (Carlson et al., 2002; Davis & Pratt; 1995; Hughes, 1998a). Arbetsminnets 

kapacitet har visat sig ha en stark korrelation till resultat om ToM-förmågan (Gordon & Olson, 

1998; Hughes, 1998a; Keenan, Olson & Marini, 1998), där bland annat Davis och Pratt (1995) fann 

en signifikant korrelation mellan prestation på spanntest och FB-uppgifter. Gordon och Olson 

(1998) använde arbetsminnestester baserade på Baddeleys modell vilka visade sig korrelera med 

ToM-uppgifter (ibid.). Trots att barn innehar kunskaper om andra människors mentala tillstånd 

kan prestation på till exempel en FB-uppgift påverkas av arbetsminnet, eftersom lösningen kräver 

förmågan att hålla sitt eget och någon annans perspektiv i minnet samtidigt (Moses, Carlson & 

Sabbagh, 2005). 

Trots att kognitiv flexibilitet inte har setts som den mest avgörande komponenten för 

utvecklingen av ToM har studier visat evidens för ett existerande samband. Frye et al. (1995) 

påvisade en korrelation mellan prestation på mått på kognitiv flexibilitet (Standard DCCS) och FB-

förmågan hos barn i tre till fem års ålder. Även Carlson et al. (2004) visade på en korrelation mellan 

kognitiv flexibilitet och ToM hos treåriga barn.   

2.4.5 Sammanfattning av förmågornas samband vid tre års ålder 

Vid tre års ålder pågår en känslig period i utvecklingen av just språkliga förmågor, exekutiva 

funktioner och ToM (Hughes, 1998a; Milligan et al, 2007), varför det är viktigt att undersöka hur 

förmågorna utvecklas och eventuellt samvarierar. Åldersgruppen har kommit i skymundan i tidi-

gare forskning då äldre barn främst studerats. Sammanfattningsvis är det av vikt att vidare under-

söka hur förmågorna samvarierar närmare i svenska förhållanden hos barn i förskoleåldern. 
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3. Syfte 

Föreliggande studie syftar till att undersöka sambandet mellan ToM, språkliga förmågor och 

exekutiva funktioner hos barn i tre års ålder. Vidare ämnas att undersöka demografiska faktorers 

inverkan på ToM-förmågan hos de deltagande barnen.  

 

3.1 Frågeställningar 

» Hur ser sambandet mellan ToM, språkliga förmågor och exekutiva funktioner ut hos 

treåriga barn med typisk utveckling?  

» Hur påverkar demografiska faktorer barnens resultat vid testning av ToM?   

» Hur skiljer sig pojkar och flickors resultat vad gäller ToM, språkliga förmågor och exekutiva 

funktioner? 

4. Metod 

4.1 Deltagare 

4.1.1 Kontaktförande 

Initialt kontaktades ansvariga områdeschefer för 14 förskolor i sydvästra Sverige med förfrågan om 

att kontakta förskolor i respektive område. Därefter kontaktades förskolechefer för berörda 

förskolor via mail med förfrågan om att kontakta pedagoger, vilka i sin tur kontaktades via telefon. 

Vid slutgiltigt godkännande från pedagogerna skickades samtyckes- och informationsblanketter 

särskilt riktade till föräldrarna ut, se appendix 1. Blanketterna distribuerades ut och samlades in av 

pedagogerna på förskolorna. Samtliga barn som av pedagogerna antogs uppfylla inklusion- och 

exklusionskriterierna för deltagande i studien fick breven hemskickade med förfrågan till 

vårdnadshavare om godkännande. Vid ett utsatt datum kontaktades förskolorna åter för planering 

av tidpunkt för testning.  

4.1.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

I samtyckesblanketten ställdes bakgrundsfrågor till föräldrarna för att se om barnen uppfyllde 

inklusions- och exklusionskriterierna. För att säkerställa en jämn åldersfördelning bestämdes 

kriteriet att endast barn som var mellan 3;4 till 3;8 fick delta i studien. Därtill behövde samtliga 

deltagare ha fullgod syn och hörsel samt ha svenska som modersmål för deltagande. Vidare fick 

barnen inte ha någon utvecklingsförsening eller ha någon tidigare eller pågående kontakt med 

varken logoped eller talpedagog.  



14 
  

4.1.3 Urvalsprocess 

Figur 1 anger tillfrågade deltagare och bortfall under urvalsprocessen.  

 

Tillfrågade deltagare          Bortfall  

Figur 1. Illustration av urvalsprocessen. 
 

Totalt delades 50 information- och samtyckesbrev ut till föräldrarna. Av dessa lämnades 37 

samtycken in till ansvarig förskolepersonal. Sju barn exkluderades; tre barn angav själva att de inte 

ville delta när testningen skulle ske, två stycken på grund av ålder, en på grund av tidigare 

logopedkontakt och ett barn för att utjämna deltagarantalet i grupperna om kön. I tabell 1 

åskådliggörs den slutgiltiga fördelningen.  

 

Tabell 1. Deltagarantal (n), medelålder i månader och standardavvikelser (SD) för flickor, pojkar och den totala gruppen  

Grupper n Medelålder i månader SD 

Flickor 16 42 1,7 

Pojkar 14 42 1,5 

Totalt 30 42 1,6 

  

4.2 Testförfarande  

Testningen utfördes enskilt med varje barn i ett rum avskilt från övrig aktivitet på barnens 

respektive förskola.  

4.2.1 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes i det huvudsakliga syftet att klargöra om ordningsföljden och tids-

åtgången lämpade sig för åldersgruppen. Pilotstudien inkluderade sex barn i åldrarna tre till sex år. 

Resultatet från pilotstudien ingick även i en mindre fältstudieuppsats som i sin helhet har fungerat 

som ett förarbete till föreliggande studie. Alla tester genomfördes under drygt en timme inklusive 

kortare pauser. Trots att barnen verkade uppskatta och trivas i testsituationen, kunde en bristande 

koncentration hos barnen märkas av i slutet av testningen. På grund av detta planerades testningen 

att delas upp till två testtillfällen inför datainsamlingen. Varje testtillfälle beräknades pågå cirka 30 

min med en längre paus om minst en timme mellan tillfällena, vilket blev den slutgiltiga 

anpassningen av testproceduren.  

50 

37 

30 barn 

13 lämnade inte in samtycke 

7 barn exkluderades 
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4.2.2 Testprocedur 

Under 5-15 minuter innan testningen påbörjades, utfördes en kontaktskapande aktivitet i syfte att 

barnet skulle bekanta sig med testledarna. Samtliga testtillfällen videoinspelades för att senare 

analyseras. Båda testledarna medverkade vid samtliga testtillfällen, där ena testledaren utförde 

testerna samt bestämde när det fanns behov för kortare pauser. Den andra testledarens roll var att 

föra protokoll, ansvara för videofilmningen samt leka med barnet under pauserna. Respektive 

testledare utförde alltid samma tester; testledare 1 ansvarade för administrering av tester vid det 

första testtillfället och testledare 2 ansvarade administrering av testerna vid det andra testtillfället. 

Under testningens gång uppmuntrades barnet med positiv feedback oavsett prestation. Respektive 

testtillfälle pågick cirka 25-30 min inklusive kortare pauser om max 5 minuter som tillämpades för 

att inte trötta ut barnen. 

 

4.3 Material 

Materialet som användes i föreliggande studie var dels en föräldraenkät med frågor om barnets 

demografiska förhållanden och dels tester för att mäta förmågorna ToM, exekutiva funktioner och 

språk. Nedan ges ordningsföljden för respektive testtillfälle.  

Första testtillfället: Theory of Mind Scale (ToM Scale) och Boston Naming Test (BNT). 

Andra testtillfället: Reynell Developmental Language Scales III (Reynell), Standard Dimensional 

Change Card Sorting (Standard DCCS) och Kognitiv utveckling hos små barn (KUBEN). 

4.3.1 Demografiska faktorer: Föräldraenkät 

En enkät med frågor om barnens demografiska förhållanden skickades hem till föräldrarna, se 

appendix 1. Frågor ställdes angående syskonantal i familjen, syskonens ålder, föräldrarnas syssel-

sättning, hur många vuxna som barnet träffar dagligen och vistelsetid på förskolan per veckan. Vid 

ett fåtal tillfällen var enkäten obesvarad, vilket löstes via telefonkontakt där föräldrarna muntligen 

erbjöds att besvara frågorna. Den demografiska faktorn vistelsetimmar på förskolan per vecka 

exkluderades i efterhand på grund av att timantalen inte skiljde sig nämnvärt mellan deltagarna.  

Socioekonomisk status bestämdes utifrån båda föräldrarnas angivna sysselsättning. Statistiska 

centralbyråns publikation av Socioekonomisk indelning (SEI) användes för att få fram ett värde 

utifrån en femgradig skala för respektive förälders sysselsättning (Statistiska centralbyrån, 2009). 

Yrkeskategorier som översteg den femgradiga skalan samt de kategorier som inte fanns med i 

klassificeringen exkluderades. I gruppen var det endast ett barn som räknades bort på grund av 

detta.  
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4.3.2 Testning av Theory of Mind förmåga 

Vid testningen av ToM undersöktes följande delförmågor genom ToM Scale: Diverse Desire, 

Diverse Belief, Knowledge Access, Content FB, Explicit FB och Apperant Emotion. 

4.3.2.1 Theory of Mind Scale 

Testmaterialet som användes var ToM Scale (Wellman & Liu, 2004) i en svensk översättning som 

gjorts i samråd med originalförfattarna (Grape & Sandstig, 2012; Karlsson och Östling, 2012). 

Testet består av sex uppgifter som genomförs i form av berättade med tillhörande frågor till bilder 

och diverse föremål som stöd.  Materialet består i sin helhet av fotografiska bilder, leksaksdockor, 

leksakshund och -gris, samt en plåster- och plastlåda. I appendix 2 ges en kort beskrivning av varje 

uppgift i den ordningsföljd som administrerades vid testningen. När barnet inte angett något svar 

har frågan repeterats. För varje uppgift ges max en poäng, vilket innebär att den totala poängen för 

hela testet är sex poäng.  

4.3.3 Testning av språkliga förmågor 

4.3.3.1 Semantisk förmåga: Boston Naming Test 

Semantisk förmåga bedömdes utifrån expressivt ordförråd med testmaterialet BNT (Tallberg, 

2005). Testet består i sin helhet av 60 svartvita bilder på föremål som barnet ska benämna. I före-

liggande studie användes de 30 första bilderna utifrån riktlinjer för barn i tre till fyra års ålder 

(Westin & Ytterdahl, 2007). Vid testningen introducerades barnen till testet med instruktionen: 

”Nu ska vi titta på bilder i den här pärmen och du ska få säga vad det är på bilderna.”  Under testets gång 

fanns möjlighet att ge ytterligare instruktioner såsom ”Vad heter det” eller ”Vad TROR du det är”. 

Om barnet inte hade benämnt bilden efter 20 sekunder gavs fonologisk promting men inget poäng 

tilldelades barnet därefter. Synonymer, underordnade ord samt om målorden innehöll en 

fonologisk eller morfologisk felaktig struktur räknades som korrekta svar (Westin & Ytterdahl, 

2007). Maximal poäng för testet var 30 poäng.  

4.3.3.2 Grammatisk förmåga: Reynell Developmental Language Scale III 

Den grammatiska förmågan bedömdes utifrån mått på impressiv grammatik. Materialet som 

användes var deltester ur Reynell; ”Relation mellan två benämnda objekt”, ”Nominalfraser” och 

”Lokativa relationer”. I samtliga deltester ska barnet manipulera ett föremål utav två eller fler, enligt 

den instruktion som ges. Reynell är ett engelskt standardiserat test som är normerat för barn i 

åldrarna ett och ett halvt till sju års ålder (Edwards, Fletcher, Garman, Hughes, Letts & Sinka, 1997) 

och i föreliggande studie har en svensk översättning använts (Eriksson & Grundström, 2000; Fält 

& Jilderos, 2005; Hyltefors och Lindqvist, 2005). Total poäng för samtliga deltester var 16 poäng. 
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4.3.4 Testning av exekutiva funktioner 

Visuellt och fonologiskt arbetsminne samt fonemdiskrimination undersöktes med hjälp av deltester 

ur materialet KUBEN (Sundqvist, Eriksson & Rex, 2015). Materialet är en spelapplikation till en 

surfplatta med en inbyggd funktion som automatiskt beräknar barnets poäng. Genom testets gång 

guidas barnet av en förinspelad röst som instruerar varje deltest. Testledaren som Vid testning av 

kognitiv flexibilitet användes Standard DCCS.  

4.3.4.1 Visuellt arbetsminne: Hundkojorna  

Det första deltestet i KUBEN är uppbyggt som ett traditionellt spanntest med stegrande nivåer 

vilket innebär att antalet enheter ökar efter att en uppgift slutförts korrekt. På surfplattans skärm 

visas 12 hundkojor på och framför hundkojorna dyker hundar upp och exponeras för barnet i 

några sekunder. När hundarna förvinner ombeds barnet att med fingret tycka på de hundkojor som 

hundarna varit placerade framför innan de försvann från skärmen. Barnet får inledningsvis 

bekantas med principen för testet i form av en testomgång. Därefter startar testet där uppgifter på 

den första nivån består i att memorera en enhet (en hund). På respektive nivå ges två uppgifter 

varav en uppgift måste vara rätt för att fortsätta till nästa nivå. Testet avslutas när inkorrekt svar 

ges på samtliga två uppgifter på samma nivå. Barnet erhåller ett poäng för varje avklarad nivå.  

4.3.4.2 Fonologiskt arbetsminne: Ludde på bondgården 

Det andra deltestet i KUBEN är ett fonologiskt spannstest där barnet förväntas att memorera olika 

djur som visas på surfplattans skärm samtidigt som de benämns muntligt av applikationens 

förinspelade röst. Djuren försvinner sedan från skärmen och därefter ombeds barnet att ange vilka 

djur som har benämnts och visats på skärmen. Testet är uppbyggt på ett liknande sätt som 

”Hundkojorna”; det består av två uppgifter på varje nivå där endast en uppgift behöver vara rätt 

för att uppnå nästkommande nivå.  Nio djur är inkluderade i testet och för att säkerställa att barnet 

känner till namnen på djuren presenteras dessa för barnet i en förberedande uppgift innan deltestet 

startar. Barnet får då även peka ut djuren varefter de benämns av den förinspelade rösten. Barnet 

erhåller ett poäng för varje avklarad nivå.  

4.3.4.3 Fonemdiskrimination: Ida lär sig piggolitiska  

Det tredje deltestet i KUBEN mäter fonologisk diskrimination genom att barnet får höra ut 

skillnader i enkla nonsensstavelser som presenteras i par. Det är två figurer (piggoliter) som be-

nämner varsin reduplicerad stavelse. Redan innan stavelserna benämns ställs frågan ”Vem säger 

XX?” för att uppmärksamma barnet om vilken stavelse det ska lyssna efter. Sedan uppmanas barnet 

att peka ut rätt stavelse, vilket i sammanhanget innebär att de ska trycka med fingret på en av 

piggoliterna på skärmen. I föreliggande studie testas inte alla nonsensstaveser som ingår i testets 

fullversion. De stavelser som valdes ut innehåller fonem vilka förvärvas sent i språkutvecklingen 
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(Nettelbladt, 2007b). I föreliggande studie testades diskrimination mellan: [sɵ sɵ - fɵ fɵ], [tɛ tɛ - kɛ 

kɛ], [da da - ga ga], [lɵ lɵ - rɵ rɵ], [kɔ kɔ - gɔ gɔ], [ɕɛ ɕɛ - sɛ sɛ] och [fɵ fɵ - fʏ fʏ].  

4.3.4.4 Kognitiv flexibilitet: Standard Dimensional Change Card Sorting 

Materialet Standard DCCS (Zelazo et al., 2003; Frye et al. 1995) avser att undersöka kognitiv 

flexibilitet och består av 21 kort med följande motiv: blå kaniner, röda kaniner, blå båtar och röda 

båtar. Eftersom att uppgiften går ut på att sortera korten antingen enligt färg eller figur, användes 

lådor med till korten matchande motiv för att underlätta sorteringen. Inledningsvis instrueras 

barnet i att sortera korten enligt figur; kaninerna i ena lådan med motivet en röd kanin, och båtarna 

i den andra lådan med motivet en blå båt. Barnet får sedan sortera fem kort enligt figurleken och 

feedback ges för att korrigera barnet till att förstå uppgiften. Reglerna ändras efter att figurleken 

har avslutats och testledaren instruerar istället färgleken som innebär att korten sorteras i lådorna 

enligt figurernas färg. I färgleken upprepas den nya regeln inför varje kort och efter varje sorterat 

kort ges kommentaren ”Okej, nu tar vi nästa”. Det är i färgleken som poäng ges efter varje korrekt 

sorterat kort och maximalt antal poäng som kan uppnås är fem. Poäng har getts om barnet har 

korrigerat sitt misstag och aktivt har visat detta genom att öppna lådan och uttryckt att det lagt i fel 

låda. 

 

4.4 Bedömning  

Vid bedömning tillämpades konsensusbedömning där båda testledarna var uppmärksamma på 

barnens prestation vid testningen och när oklarheter uppstod användes det videoinspelade 

materialet för att säkerställa barnets prestation i efterhand. Exempel då videoinspelningen användes 

var när barnen gav ickeverbala svar eller att en av testledarna inte hörde svaret. Testblanketterna 

fylldes i under tiden testtillfället pågick. Direkt efter avslutad testning beslutades huruvida video-

inspelningen behövdes användas för närmare bedömning.   

 

4.5 Etiska överväganden 

Deltagande godkändes med en vårdnadshavares underskrift på samtyckesblanketten. Barnen till-

delades kodnummer vid testningen, vilka var kopplade till det videoinspelade materialet och test-

blanketter för att försäkra om anonymitet. Samtliga resultat presenteras på gruppnivå och inga 

individuella resultat redovisas i studien. Efter studiens genomförande kommer all data att förvaras 

på Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande (IBL) vid Linköpings universitet i minst fem 

år. Ovanstående information gällande etiska överväganden delgavs föräldrarna via informations-

brevet. Därtill inkluderades även information gällande publicering av föreliggande studie, att 
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resultatet eventuellt kommer att ingå i framtida forskning samt möjligheten att närsomhelst kunna 

avbryta sitt deltagande.  

 

4.6 Statistisk analys 

Programvaran IMB SPSS® Statistics version 22 användes vid samtliga dataanalyser. Beräkning av 

medelvärden och standardavvikelser gjordes för samtliga variabler. Av förekommen anledning 

exkluderades ett extremvärde som en deltagare erhöll vid testning av ToM (0 poäng). Detta gjordes 

för att korrelationsberäkningarna skulle bli mer tillförlitliga. Vid beräkningar av korrelationer 

användes det parametriska testet Pearson korrelationskoefficient för att undersöka ToMs sam-

variation med olika språkliga förmågor, exekutiva funktioner och demografiska faktorer. 

Anledningen till att parametrisk test användes vid korrelationsanalyserna var att samtliga variabler 

var på kvot- och intervallskalenivå samt att jämförelser mellan icke-parametriska och parametriska 

testers korrelationer inte påvisade några utmärkande skillnader. Korrelationernas effektstorlek 

bestämdes utifrån Cohens definition där 0,1–0,29 motsvarar en svag korrelation, 0,3–0,49 en 

medelstark korrelation och ≥0,5 en stark korrelation (Cohen, 1988). Det icke-parametriska testet 

Mann Whitney U Test användes vid jämförelser mellan grupper om kön eftersom att data inom de 

två grupperna inte var normalfördelad. För att undersöka vilka förmågor som till störst del förklarar 

ToM-förmågan genomfördes en multipel linjär regression, först med metod: enter och sedan med 

metod: forward. Signifikansnivån för samtliga statistiska beräkningar sattes till p<0,05. 

5. Resultat

5.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 2 illustrerar deskriptiv statistik för ToM-förmåga, språkliga förmågor, exekutiva funktioner 

och demografiska faktorer i fråga om antal deltagare (n), medelvärden (M), standardavvikelser (SD) 

samt minimi- och maximivärden (Min-Max).  

I genomsnitt klarade barnen två till tre uppgifter av de sex uppgifter som fanns vid testning 

av ToM. Medelpoängen för grammatisk förmåga uppmättes till 12,7 poäng av 16 möjliga, och för 

semantisk förmåga till 14,3 poäng av 30 möjliga. Gällande arbetsminne klarade barnen i genomsnitt 

att komma ihåg ungefär två enheter vid både visuell (1,8 av 4 poäng) och fonologisk (2,0 av 4 

poäng) testning. Fonemdiskriminationens medelvärde uppnådde fem poäng av sju möjliga. 

Medelprestationen för kognitiv flexibilitet uppmättes till 2,5 poäng av maximalt 5 poäng. Något 

som bör tilläggas vid iakttagelse av medelpoängen för kognitiv flexibilitet är att de flesta barnen 

antingen klarade eller misslyckades med uppgiften. Följaktligen fick 50 % av barnen inget eller ett 

poäng och 50 % fick fyra eller fem poäng. Demografisk data visar att medelvärdet för 
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socioekonomisk status var 2,5 från den femgradiga skalan. I genomsnitt träffade barnen sex vuxna 

dagligen och antalet syskon sträckte sig mellan en till två stycken. Utav den totala gruppen hade 21 

barn äldre syskon, sju hade yngre syskon och två saknade syskon.  

Tabell 2. Deltagarantal (n), medelvärde (M), standardavvikelse (SD), minimi- och maximivärde (Min-Max) samt 
totalvärde för Theory of Mind, språkliga förmågor, exekutiva funktioner och demografiska faktorer. 

 

Notering: ¹Ett barns extremvärde exkluderades; ²Ett barns socioekonomiska status exkluderades;  
³Två föräldrar hade inte svarat på frågan i enkäten; 4Maxpoängen anges som totalpoäng. 

5.2 Theory of Mind, språk och exekutiva funktioner 

Pearsons korrelationskoefficient användes för att undersöka hur förmågorna grammatik, semantik, 

kognitiv flexibilitet, fonemdiskrimination, visuellt arbetsminne och fonologiskt arbetsminne re-

laterar till ToM-förmågan. Som framgår av tabell 3 påvisas starka signifikanta samband mellan ToM 

och grammatisk förmåga, r=0,53 (p=0,003) och mellan ToM och kognitiv flexibilitet, r=0,51 

(p=0,005). Resultaten visar även att grammatisk förmåga och kognitiv flexibilitet hade ett 

medelstarkt signifikant samband sinsemellan, r=0,43 (p=0,019). Resterande korrelationer som går 

att urskilja i tabellen är: en medelstark korrelation mellan visuellt arbetsminne och kognitiv 

flexibilitet, r=0,37 (p=0,04), en stark korrelation mellan semantisk och grammatisk förmåga, r=0,54 

(p=0,002), en stark signifikant korrelation mellan semantisk förmåga och visuellt arbetsminne, 

r=0,55 (p=0,002), en medelstark korrelation mellan grammatisk förmåga och visuellt arbetsminne, 

r=0,47 (p=0,009), samt en medelstark korrelation mellan semantisk förmåga och 

fonemdiskrimination, r=0,44 (p=0,016).  

Variabel n M SD Min-Max Totalvärde 

Theory of Mind      

ToM-förmåga 29¹ 2,5 0,8 1-4 6 

Språkliga förmågor      

   Grammatisk förmåga 30 12,7 2,8 7-16 16 

   Semantisk förmåga 30 14,3 4,2 6-23 30 

Exekutiva funktioner      

   Arbetsminne 30 9,0 2,2 4-13 13 

      Visuellt arbetsminne 30 1,8 1,1 0-4  44 

      Fonologiskt arbetsminne 30 2,0 0,9 0-4  44 

      Fonemdiskrimination  30 5,1 1,4 3-7 7 

   Kognitiv flexibilitet 30 2,5 2,5 0-5 5 

Demografiska faktorer      

   Socioekonomisk status 29² 2,5 1,5 1-5 5 

   Vuxenkontakt 28³ 6,0 2,2  3-14 - 

   Syskonantal 30 1,5 1,1 0-5 - 

      yngre syskon  7 - - - - 

      äldre syskon 21 - - - - 
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Tabell 3. Korrelationsberäkningar mellan Theory of Mind och delförmågor inom språk och exekutiva funktioner.  

Förmågor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Theory of Mind -- 0,04  0,53**   0,51** 0,27 0,14 -0,29 

2. Semantisk förmåga  --  0,54**    0,25   0,44*    0,55**  0,16 

3. Grammatisk förmåga   --    0,43* 0,35    0,47**  0,15 

4. Kognitiv flexibilitet    --  0,18  0,37* -0,29 

5. Fonemdiskrimination     -- 0,33  0,02 

6. Visuellt arbetsminne      -- -0,16 

7. Fonologiskt arbetsminne        -- 

Notering: **p<0,01; *p<0,05.  

5.3 Theory of Mind och grammatisk förmåga 

För att i detalj undersöka samvariationer mellan det grammatiska testet Reynell och ToM gjordes 

ytterligare korrelationsanalyser mellan Reynells deltester och ToM, se tabell 4. Deltesterna som 

korrelerade med ToM var ”Nominalfraser”, r=0,48 (p=0,008) och ”Lokativa relationer”, r=0,54 

(p=0,002), där den förstnämnda var en medelstark korrelation och den sistnämnda var en stark 

korrelation. ”Relationer mellan två benämnda objekt” visade inte på någon statiskt signifikant 

korrelation, r=0,23 (p=0,23).  

Tabell 4. Korrelationsberäkningar mellan Theory of Mind och deltester ur Reynell. 

Notering: ** p<0,01. 

5.4 Variabler som enligt regressionsmodellen förklarar Theory of Mind 

En linjär regressionsanalys gjordes för att vidare ta reda på hur stor andel av variansen i ToM-

förmågan som kunde förklaras av de grammatiska delförmågorna ”Lokativa relationer” samt 

”Nominalfraser” och mått på kognitiv flexibilitet. Resultatet från regressionsmodellen var 

signifikant F(3, 25)=5,36, p=0,005, vilket innebär att variablerna tillsammans förklarar 39 % av 

ToM-förmågan (R²=0,391). Vidare gjordes ytterligare en regressionsanalys (metod forward) för att 

undersöka vilka variabler som till störst del förklarade ToM. Därigenom beräknades ”Lokativa 

relationer” förklara 29 % av variansen, (R²=0,293), och modellen visade sig vara signifikant,  

F(1, 27)=11,18, p=0,002. 

 Relationer mellan två 
benämnda objekt 

Nominalfraser Lokativa relationer 

Theory of mind 0,23 0,48** 0,54** 
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5.5 Theory of Mind och demografiska faktorer  

Vad gäller de demografiska faktorerna vuxenkontakt, syskonantal, förekomst av äldre syskon eller 

yngre syskon samt socioekonomisk status kunde inte några statistiskt signifikanta samband med 

ToM konstateras, (p=ns).  

 

5.6 Skillnader mellan pojkar och flickor 

Enligt det icke-paramateriska testet Whitney U test kunde inga signifikanta skillnader i prestation 

mellan könen påvisas vad gäller resultat för ToM, grammatisk förmåga, semantisk förmåga, visuellt 

arbetsminne, fonologiskt arbetsminne, fonemdiskrimination eller kognitiv flexibilitet, (p=ns).  

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Barnets förmåga att hantera och förstå uppgifter som har med ToM att göra förefaller vara sam-

varierande med både barnets impressiva grammatiska förmåga och kognitiva flexibilitet. Andra 

variabler såsom arbetsminne, fonemdiskrimination, semantisk förmåga, men också demografiska 

förhållanden förefaller inte vara kopplat till ToM vid tre års ålder. Inga skillnader vad gäller resultat 

mellan könen kunde påträffas. 

6.1.1 Theory of Minds samband med grammatisk och semantisk förmåga 

Deltestet ”Lokativa relationer” ur Reynell kunde i föreliggande resultat förklara 29 % av variansen 

i ToM, vilket innebär att en avancerad grammatisk förståelse är betydande för treåriga barns ToM-

förmåga. I det grammatiska testet Reynell ökar i svårighetsgraden för varje avklarat deltest. Sent i 

ordningsföljden kommer deltestet ”Lokativa relationer”, vilket innebär att deltestet var det mest 

avancerade av de utvalda deltesterna som användes vid testningen. Alltså kunde prestation på det 

mest avancerade deltestet till störst del förklara ToM-förmågan hos de deltagande barnen. 

Reservationer bör dock tas till att testet är en engelskspråkig översättning och bygger på strukturer 

som anses vara svåra vid språkutvecklingen hos engelskspråkiga barn.  

Enligt både resultat från korrelationsanalyser och regressionsmodellen är grammatisk för-

måga en språklig förutsättning för att förstå och klara ToM-uppgifter som förvärvas vid tre års 

ålder vilket går i linje med de fynd som Astington & Jenkins (1999), De Villiers (2007) och De 

Villiers & Pryers (2002) har påvisat. De Villiers (2007) beskriver grammatisk förmåga som ett 

verktyg som öppnar upp ett nytt sätt att resonera om andra personers tankar. Den grammatiska 

förmågan kan således ha hjälpt de deltagande barnen i föreliggande studie att dra slutsatser kring 

ToM (Astington & Jenkins, 1999; De Villiers, 2007). I longitudinella studier har grammatisk 
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förmåga vid tre års ålder visats predicera FB-förmåga vid fyra och fem års ålder (De Villiers & 

Pryers, 2002). I dessa studier är det FB-förmågan som undersökts vilken förvärvas först vid fyra 

års ålder. Föreliggande resultat kompletterar tidigare forskning genom att det påvisar att den 

grammatiska förmågan också är en avgörande faktor för att klara ToM-uppgifter som förvärvas vid 

tre års ålder.  

Föreliggande resultat visade att den semantiska förmågan inte korrelerade med ToM, vilket 

kan tyda på att den semantiska förmågan inte har någon större betydelse för specifikt treåriga barns 

ToM-förmåga. Den semantiska förmågan kan eventuellt snarare vara mer avgörande som 

predicerande faktor vid tre års ålder för senare ToM-förmågor såsom FB, vilket har påvisats i 

studier som undersökt sambandet mellan ToM och FB (Farrar & Maag, 2002; Ruffman et al., 2003). 

En tänkbar förklaring till att den semantiska förmågan är mer avgörande i senare åldrar kan vara 

att ju mer barn exponeras för kommunikativa situationer i sin omgivning, desto mer ökar både 

barnets ordförråd (Hart & Risley, 1995) och förståelse för andras mentala tillstånd (Dunn et al., 

1991; Peterson & Slaughter 2003). Äldre barn har således mer erfarenhet av kommunikativa 

situationer vilket resulterar i större ordförråd och en mer omfattande ToM-förmåga. Dock kan 

föreliggande resultat inte visa att den semantiska förmågan är en predicerande faktor för barnens 

framtida prestation vad gäller FB-förmågan, utan ovanstående resonemang är mer spekulativa 

tankar grundade i tidigare studiers resultat.  

I genomsnitt klarade de deltagande barnen mellan två och tre uppgifter i ToM Scale, vilket 

är förväntat för åldersgruppen (Sundqvist, Koch et al., 2015; Wellman & Liu, 2004). Gemensamt 

för både ToM Scale och sedvanliga FB-uppgifter är att de presenteras verbalt. Såldes behöver 

barnet förstå den språkliga informationen för att klara uppgifterna. Tidigare studier har visat att 

framförallt förståelsen av ord som förklarar andras mentala tillstånd, såsom orden ”tror” och ”vet”, 

är betydande för barns ToM (Moore et al., 1989). Orden ”tror” och ”vet” innefattades i uppgifter 

som majoriteten barn i föreliggande studie både klarade samt misslyckades med. Därmed kan antas 

att förståelsen för mentala ord inte är avgörande för att klara ToM-uppgifter som förvärvas vid tre 

års ålder. Även det faktum att den semantiska förmågan inte korrelerade med ToM kan betyda att 

förmågan inte utgör ett hinder för att förstå uppgifterna. Eftersom föreliggande studie påvisade en 

stark korrelation mellan grammatisk förmåga och ToM visar resultatet snarare på att det handlar 

om att förstå grammatiska strukturer för att kunna tolka den språkliga informationen som 

presenteras i ToM-uppgifterna. 

Föreliggande studie återspeglar tidigare studiers resultat vad gäller förvärvandet av FB-för-

mågan eftersom förmågan föreföll svår för majoriteten av deltagarna (Wellman et al., 2001).  Siegal 

och Beattie (1991) upptäckte att huvudfrågan i den FB-uppgift som användes i deras studie 



24 
  

misstolkades av de deltagande treåringarna i studien, då frågan ställde krav på att kunna dra slut-

satser kring implicita betydelser. För att kunna besvara sådana frågor krävs en mer komplex språklig 

förmåga, något som barn i tre års ålder saknar. I likhet med Siegal och Beatties (1991) observationer 

är det möjligt att de deltagande barnen i föreliggande studie hade svårt att tolka frågorna i FB-

uppgifterna korrekt, men likaväl går det att dra slutsatsen att FB-förmågan inte var förvärvad hos 

de deltagande barnen. 

6.1.2 Sambandet mellan grammatisk förmåga och semantisk förmåga 

En stark korrelation mellan semantisk och grammatisk förmåga kunde påvisas i föreliggande studie, 

vilket kan förklaras av att förmågorna är starkt sammansvetsande under språkutvecklingen 

(Marchman & Bates, 1994; Bates & Goodman, 1997) och det är svårt att testa förmågorna separat 

från varandra (Håkansson & Hansson, 2007). Förmågan att förstå grammatiskt komplexa meningar 

kräver god förståelse av enskilda ord (De Villiers & De Villiers, 1973), vilket kan kopplas till 

föreliggande studies testning av impressiv grammatik. 

6.1.3 Sambandet mellan språkliga förmågor och exekutiva funktioner 

I föreliggande resultat urskildes en korrelation mellan grammatisk förmåga och kognitiv flexibilitet, 

vilket är jämförbart med tidigare forskning (Müller et al. 2012). Eftersom att språket fungerar som 

ett hjälpmedel vid resonerande och problemlösning (Surian & Siegal, 2012) kan resultatet tyda på 

att den grammatiska förmågan är till stor hjälp för att specifikt kunna lösa uppgifter som handlar 

om att växla perspektiv. Omvänt går det också att resonera kring att barn behöver kunna växla 

perspektiv vid utförande av de tester som användes som mått på grammatisk förmåga i föreliggande 

studie. Samtliga deltester ur Reynell går ut på att manipulera ett objekt av två eller fler efter angiven 

instruktion. I varje deltest presenterades flera instruktioner, vilket medförde att barnen var tvungna 

att växla perspektiv från den precis nämnda instruktionen till den nya. Detta är en tänkbar 

förklaring till varför en god kognitiv flexibilitet genererade högre resultat vid testning av 

grammatisk förmåga hos de deltagande barnen. 

Ett oväntat fynd var att den semantiska förmågan korrelerade med visuellt arbetsminne men 

inte med fonologiskt arbetsminne. Detta var förvånande eftersom tidigare studier har visat att det 

fonologiska arbetsminnet är starkt avgörande för den semantiska förmågan (Gathercole, 1995; 

Gathercole et al. 1997). Däremot korrelerade semantisk förmåga med fonemdiskrimination som i 

sin tur ger en bild av barnets fonologiska representationer och fonologiska arbetsminne (Elliot et 

al., 1989; Materson et al., 2005). Således ger föreliggande resultat en antydan på att det finns en 

koppling mellan semantisk förmåga och fonologiskt arbetsminne genom testning av 

fonemdiskrimination. Grammatisk förmåga samvarierade även med visuellt arbetsminne. Vid 
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utförandet av såväl grammatisk som semantisk testning krävdes visuell uppmärksamhet och 

förmåga för att hantera de uppgifter som bjöds.  

6.1.4 Theory of Minds samband med exekutiva funktioner 

Resultatet i föreliggande studie visar att mått för kognitiv flexibilitet vid tre års ålder har ett starkt 

statistiskt signifikant samband med ToM-förmågan. Sambandet mellan kognitiv flexibilitet och 

ToM replikerar resultat som tidigare forskning har kunnat påvisa (Carlson et al., 2004; Fry et al. 

1995). I uppgiften Knowledge Access (se appendix 2) i ToM Scale krävs det att barnet kan sätta sig 

in i en annan persons resonerande. Barnet får i uppgiften gissa innehållet i en låda och därefter 

visas lådans innehåll. För att klara uppgiften behövs resonemang om att leksaksfiguren inte känner 

till samma information som barnet, något som kräver förmågan att växla perspektiv från sin egen 

vetskap till någon annans. De deltagande barnen som hade en god förmåga till kognitiv flexibilitet 

kan enligt CCC-teorin ha uppnått en högre nivå av komplex tänkande. En mer utarbetad 

problemlösningsförmåga och ökad nivå av komplext tänkande innebär också en ökad kontroll av 

beteenden och resonerande (Zelazo & Frye, 1998), vilket även är relevant för förståelse av ToM. 

Deltagarna som hade en god kognitiv flexibilitet kunde därmed ha dragit nytta av en högre 

problemlösningsförmåga vid testning av ToM Scale, vilket kan förklara den starka korrelationen 

mellan kognitiv flexibilitet och ToM. Föreliggande resultat har visat på jämförbara värden med 

tidigare studiers resultat för vad treåringar klarar på både Standard DCCS samt ToM Scale (Zelazo 

et al., 1996; Sundqvist, Koch et al., 2015), vilket gör fynden representativa för åldersgruppen.  

Ett oväntat resultat var att varken fonologiskt eller visuellt arbetsminne korrelerade med 

ToM. Detta står i kontrast till tidigare studier som har lyft arbetsminne som en avgörande 

komponent bland exekutiva funktioner som har en inverkan på ToM-förmågan (Carlson et al., 

2002; Hughes, 1998a). En tänkbar förklaring till att ingen signifikant korrelation mellan 

arbetsminne och ToM påträffades kan vara att det stöd i form av bilder, leksaksfigurer och 

minnesfrågor, vilka används i ToM Scale minskar minneskraven för att klara uppgifterna. Om 

stödet inte hade funnits hade troligtvis minnesförmågan haft en mer väsentlig roll för prestation i 

ToM-uppgifterna. Ovanstående spekulation indikerar därmed att de minnesstöd som inkluderas i 

ToM Scale fyller sin funktion och stärker testets tillförlitlighet i att mäta just kärnan för att förstå 

ToM. En annan möjlig förklaring till att föreliggande resultat skiljer sig från tidigare studier kan 

vara att deltagarnas medelålder i tidigare studier vanligen är över fyra år (Carlson et al., 2002; 

Hughes, 1998a) och skiljer sig därför från de deltagande barnen i föreliggande studie. Arbetsminnet 

kan således vara mer betydande för andra delförmågor av ToM som förvärvas efter fyra års ålder, 

men inte för ToM-förmågan hos de deltagande treåringarna i föreliggande studie.  
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Fonemdiskrimination hade inte något signifikant samband med ToM i föreliggande studie. 

Resultatet från korrelationsanalysen kan bero på en jämn prestation mellan de deltagande barnen 

vad gäller fonemdiskrimination, då majoriteten av barnen klarade uppgifterna utan problem. En 

viss takeffekt kan därav ha uppstått och därmed påverkat resultatet.    

6.1.5 Samband mellan kognitiv flexibilitet och arbetsminne 

Visuellt arbetsminne hade en medelstark korrelation med kognitiv flexibilitet vilket skulle kunna 

förklaras genom att testet för kognitiv flexibilitet krävde god visuell uppmärksamhet och förmåga. 

Däremot påträffades ingen korrelation mellan kognitiv flexibilitet och andra delar av arbetsminnet 

såsom fonologiskt arbetsminne och fonemdiskrimination. I Standard DCCS som användes som 

mått på kognitiv flexibilitet ställdes ringa krav på fonologiska minnesförmågan eftersom att 

testledaren i uppgiftens andra del upprepade den avgörande regeln för att klara uppgiften.  

6.1.6 Demografiska förhållandens samband med Theory of Mind 

Angående socioekonomisk status har tidigare studier visat på varierande resultat (Cole & Mitchell, 

1998; 2000; Holmes et al., 1996). De deltagande barnen i föreliggande studie gick alla i kommunala 

förskolor i närliggande områden, vilket kan ha bidragit till en jämn nivå vad gäller socioekonomisk 

status som i sin tur kan ha påverkat resultatet. Även kulturella aspekter kan ha bidragit till att 

resultatet skiljer sig från tidigare studier som har utförts i andra länder.  

Tidigare forskning har visat på samband mellan ToM och antalet vuxna som barn träffar 

dagligen (Lewis et al., 1996), men detta har inte kunnat replikeras i föreliggande studie. Något som 

kan vara viktigt att ha i åtanke när sambandet undersöks, är att vuxenantalet i sig inte säger 

någonting om hur ToM-inriktat de vuxna samtalar med barnen eller om det överhuvudtaget före-

kommer något kommunikativt utbyte. För att få en mer utförlig bild av hur de vuxnas språkbruk 

ser ut, kan det därför vara intressant att undersöka vilka ord föräldrar och/eller andra vuxna i 

barnets omgivning använder i kommunikation med barnen eftersom även detta har visats påverka 

ToM-utvecklingen (Dunn et al., 1991; Peterson & Slaughter, 2003). 

Perner, Ruffman och Leekam (1994) visade att antalet syskon och/eller äldre syskon bidrog 

till en bättre prestation vid testning av ToM-förmågan. Att sambandet inte kunde urskiljas i 

föreliggande resultat kan ha berott på att många deltagande barn hade syskon i vuxen- eller 

tonårsåldern enligt de ifyllda svaren i föräldraenkäterna. Fördelningen i grupperna äldre syskon, 

yngre syskon samt antal syskon hade således sett annorlunda ut om markant äldre syskon 

exkluderats, och detta hade i sin tur eventuellt påverkat resultatet. 

Genom att inga korrelationer mellan demografiska faktorer och ToM kunde påvisas, stärks 

resultatet vad gäller de funna korrelationerna mellan impressiv grammatik och ToM samt kognitiv 

flexibilitet och ToM. Vidare kan antas att de demografiska faktorer som inkluderades i föreliggande 
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studie inte har en större betydelse för utvecklingen av de deltagande barnens ToM, utan att det 

istället kan vara andra faktorer som inte har undersökts som påverkar.  

6.1.7 Skillnader mellan pojkar och flickors resultat  

Skillnader mellan de deltagande pojkarna och flickornas resultat vad gäller ToM, exekutiva funkt-

ioner och språkliga förmågor påträffades inte i föreliggande studie, vilket även synts i tidigare 

resultat (Frye et al., 1995; Hughes & Cutting, 1999). Vid jämförande med tidigare studiers resultat 

bör hänsyn tas till att kulturella aspekter kan påverka hur ToM-inriktat man samtalar med söner 

respektive döttrar (Deater-Deckard och Cutting, 1999). En möjlig förklaring till föreliggande re-

sultat kan vara att föräldrar i svensk kontext inte gör någon tydlig skillnad för hur de pratar med 

sina barn oavsett kön.  

 

6.2 Metoddiskussion  

Vid tolkning av resultatet bör hänsyn tas till flera aspekter: deltagarantal, testsituationen och valet 

av material. Nedan diskuteras aspekternas eventuella påverkan på resultatet. 

6.2.1 Bortfallsanalys 

Den målsättning som eftersträvades vad gäller deltagarantal uppnåddes i föreliggande studie. 

Bortfallet beräknades som mycket lågt eftersom att endast sju godkända barn exkluderades. Endast 

fyra barn visade tydligt vid kontaktskapandet att de inte ville medverka genom att de nekade till att 

följa testledarna till det avskilda rummet där testningen skulle genomföras. I en tidigare studie av 

Gathercole och Adams (1993) där liknande förmågor testades avbröt hela 50 % av deltagarantalet 

testningen. Samtliga barn som påbörjade testningen i föreliggande studie medverkade genom både 

första och andra testtillfället, vilket stärker det faktum att testgenomförandet var väl anpassat för 

åldersgruppen.  

6.2.2 Pilotstudie och testsituationen 

En faktor som bidrog till den välfungerade testsituationen antas vara det gedigna förarbete som 

gjordes i pilotstudien. Eftersom att pilotstudien inkluderade sex barn fick testledarna möjlighet att 

skapa rutin i testproceduren och införskaffa praktisk erfarenhet av hur barn med varierande person-

lighetsdrag, såsom exempelvis blyghet eller hyperaktivitet, reagerade på testsituationen. 

Videofilmningen gav möjlighet att i efterhand kunna reflektera kring förbättringar vad gäller 

hantering av oförutsägbara situationer samt administrering av testen. Detta resulterade i att test-

ledarna var väl förberedda och att testutförandet blev mer likartat för samtliga deltagare med 

reservation till en ojämn fördelning vad gäller mängden pauser, positiv feedback och hjälp-

instruktioner. I efterhand kan föreliggande författare konstatera att testtillfället upplevdes vara 
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välfungerande för åldersgruppen. Dessutom utfördes testerna alltid av samma testledare vilket gav 

motsvarande förutsättningar för samtliga deltagare.  

6.2.3 Bedömning och poängsättning 

Vid samtliga testtillfällen medverkade båda testledarna vilkas konsensusbedömning ligger till grund 

för resultatet. Eftersom att videoinspelningarna användes vid bedömning, medförde detta mer 

tillförlitliga resultat då möjlighet att säkerställa resultaten i efterhand gavs. Även den automatiska 

poängberäkningen från testmaterialet KUBEN underlättade administreringen av testerna för 

arbetsminne och fonemdiskrimination.  

6.2.4 Materialdiskussion  

Tidigare studier har visat att yngre barn är mer benägna till att använda visuella minnestrategier 

snarare än fonologiska vid minnesspanntester som använder benämning av bilder (Gathercole & 

Baddeley, 1993). Vid testning av arbetsminne är det dock alltid generellt svårt att veta exakt vilka 

minnesstrategier som deltagare använder sig av. Deluppgiften som mäter fonologiskt arbetsminne 

innehåller förutom fonologisk input även visuell input. För att säkerställa att av den visuella 

minneskapaciteten inte användes, har samtliga felsägningar vid återgivning betraktats som felsvar. 

Ett förekommande exempel var att flera deltagande barn återgav ordet råtta istället för mus. Detta 

tyder på att barnen använder det visuella minnet vid memorerandet. Bland de barn som anger rätt 

djur är det svårt att avgöra huruvida en fonologisk eller visuell minnesstrategi används. 

En felkälla som märktes vid testning av fonologiskt arbetsminne var den förberedande 

uppgiftens påverkan på hur barnen tolkade huvuduppgiften. Flertalet barn ville benämna samtliga 

djur som presenterades i den förberedande delen istället för att endast benämna det första djuret 

på den första nivån i spanntestet. Vid testning av visuellt arbetsminne kan resultatet ha påverkats 

av att barnen tenderade att trycka på fler hundkojor än vad nivån krävde. Testledarna kunde 

observera att flertalet barn inte tryckte tillräckligt hårt eller länge på surfplattans skäm, vilket 

medförde att de istället tryckte på en/flera nya hundkojor. Barnen tenderade även att trycka innan 

den förinspelade rösten pratat färdigt. Liknande observationer kunde också göras vid testning av 

fonemdiskrimination. Felkällorna kan vara en bidragande faktorer till variation i resultaten. En 

alternativ förbättringsåtgärd som kan has i åtanke är att testledaren muntligen guidar barnet som 

komplement till den inspelade röstens instruktioner för att minska antalet feltryckningar. 

Förslagsvis kan en mall för de muntliga instruktionerna tas fram för att underlätta för testledaren.  

Tidigare studier visar på att barn klarar av att komma ihåg två till tre enheter (Gathercole & 

Adams, 1993; Simmering, 2012). I föreliggande studie indikeras att treåriga barn kommer ihåg 

ungefär två enheter, vilket kan ses som mer representativt för åldersgruppen än vad tidigare studier 

kunnat visa. Bland annat diskuterar Gathercole & Adams (1993) sitt resultat som missvisande på 
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grund av att hela 57 barn av 111 avbröt testningen. Dock bör den stora variabiliteten i föreliggande 

studie vad gäller arbetsminnestesternas resultat has i åtanke, vilket motiverar mer forskning kring 

arbetsminne hos åldersgruppen.  

Vid testning av kognitiv flexibilitet med standard DCCS klarade 50 % av gruppen uppgiften. 

Detta går i linje med tidigare studiers resultat, vilket visar på att metoden var adekvat för 

undersökning av kognitiv flexibilitet (Zelazo et al. 1996).  

De deltagande barnens prestation på ToM Scale var också förväntad för åldersgruppen i 

svenska förhållanden (Sundqvist, Koch et al., 2015). Till skillnad från tidigare forskning där 

vanligen FB-förmågan endast undersöks, har föreliggande studie prövat fler ToM-uppgifter då 

Wellman och Lius (2004) ToM Scale har använts. Således ger måttet för ToM Scale en bredare bild 

av ToM-förmågan och är därmed ett mer lämpligt test för åldersgruppen.  

Vid testning av de språkliga förmågorna utfördes varken Reynell och BNT i sin helhet. 

Anpassningarna som gjordes var dels på grund av rekommendationer för åldersgruppen vid 

testning av BNT (Westin & Ytterdahl, 2007) och dels för att undersöka specifika grammatiska 

delförmågors inverkan på ToM. Styrkan med föreliggande studie är således att fokus kunde riktas 

mot att undersöka specifika delförmågors inverkan på ToM utan att tid ägnades åt att genomföra 

onödigt många uppgifter. Detta hade eventuellt tröttat ut barnen och därmed påverkat resultaten. 

För att mäta semantisk förmåga användes BNT som endast mäter expressivt ordförråd, vilket kan 

ha lett till ett missvisande resultat för semantisk förmåga i sin helhet. För en mer rättvis bedömning 

av den semantiska förmågan hade det därmed varit fördelaktigt att inkludera ett impressivt test som 

ett kompletterande mått vid testning av den semantiska förmågan.  

 

6.3 Slutsats 

Föreliggande studie tillför kunskaper om samtidiga samvariationer mellan språkliga och kognitiva 

förmågor hos treåriga barn i svensk kontext. Resultaten visar på statistiskt signifikanta kopplingar 

mellan ToM och grammatisk förmåga samt ToM och kognitiv flexibilitet hos åldersgruppen, vilket 

antyder att språkliga förmågor och exekutiva funktioner är viktiga komponenter för utvecklingen 

av ToM. Förmågan att förstå grammatiskt komplexa strukturer visades i synnerhet vara av stor 

betydelse för ToM-förmågan hos de treåriga deltagarna, men också förmågan att kunna växla 

perspektiv var en avgörande faktor. Samvariationer påträffades även mellan grammatisk förmåga 

och kognitiv flexibilitet, vilket stärker att språk, exekutiva funktioner och ToM har ett beroende-

förhållande till varandra. Samtliga förmågor är mer eller mindre integrerade vid olika åldrar och de 

korrelationer som påträffats i föreliggande studie visar på att vissa delförmågor inom språk, ToM 

och exekutiva funktioner går hand i hand och utvecklas i samspel med varandra. En illustration 
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över förhållandet mellan förmågorna kan ses i figur 2, där specifikt den exekutiva komponenten 

kognitiv flexibilitet och den språkliga förmågan grammatik kan ses som viktiga förmågor för just 

treåriga barns ToM.  

 

 

6.4 Framtida forskning 

Samvariationer mellan ToM och språkliga förmågor och exekutiva funktioner behöver belysas 

ytterligare i forskning i svenska förhållanden. Därför erfordras mer kunskap om hur ord som 

beskriver mentala tillstånd brukas av såväl föräldrar i hemmiljö som pedagoger på förskolan och 

hur detta inverkar på barns ToM-förmåga. I föreliggande studie användes endast ett mått för 

expressivt ordförråd för att mäta semantisk förmåga, varför det vore intressant att komplettera 

resultatet genom att undersöka semantisk impressiv förmåga i förhållande till ToM. Vidare behövs 

mer forskning om sambandet mellan ToM och exekutiva funktioner hos treåriga barn med väl 

anpassade mått för förmågorna för åldersgruppen. Förslagsvis kan material som användes i före-

liggande studie användas vid framtida undersökning av förmågorna.  

  

  Språk  

 

ToM 

 
 
EF 

Figur 2. Illustration över förhållandet mellan Theory of Mind 

(ToM), exekutiva funktioner (EF) och språkliga förmågor (Språk). 
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8. Appendix 

Appendix 1. Information- och samtyckesbrev till föräldrar 

 

Information till målsmän – Studie om minne, språk och hur barn tänker och tror 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som går sista året på logopedprogrammet vid Linköpings universitet. Som 

färdiga logopeder kommer vi bland annat att arbeta med att utreda och språkträna barn med 

språkliga svårigheter. Inom ramen för vår magisteruppsats ska vi undersöka hur barns 

språkliga förmågor förhåller sig till minne och inlevelseförmåga för andra personers tankar 

och känslor. Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Linköpings 

universitet har det länge pågått forskning kring dessa områden där vår studie kommer ingå 

som ett bidrag (www.ibl.se/bbl). 

 

Tanken är att vi skall komma till ert barns förskola och genomföra vår undersökning där. Vi 

önskar att under en dag träffa barnen enskilt under 30 minuter på förmiddagen och 30 minuter 

på eftermiddagen. Vid besöket kommer vi använda olika barnanpassade tester som 

undersöker minne, språk och inlevelseförmåga. Bland annat kommer de deltagande barnen få 

pröva ett nyutvecklat spel på en Ipad. Vi har planerat flera små lekpauser mellan de 

strukturerade testerna och har som målsättning att under mötet med barnen skapa en god 

kontakt och göra situationen så lättsam, varierande och rolig som möjligt. 

 

För att kunna analysera besöket i efterhand kommer vi behöva göra videoinspelningar.  Det 

inspelade materialet samt blanketter som används för att notera barnens resultat kommer att 

sparas i minst fem år och är endast tillgängliga för personer som är direkt involverade i 

studien. Inga andra uppgifter om barnen än kön och ålder kommer att registreras och alla 

resultat kommer att presenteras på gruppnivå, det vill säga, att inga enskilda barns resultat 

kommer att synliggöras. När uppsatsen är färdig kommer den presenteras på ett seminarium 

och publiceras på internet. Resultaten kommer eventuellt att användas i framtida forskning.  

Barnens medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas av er eller ert barn.  

 

För att säkerhetsställa att inga andra faktorer inverkar på hur barnen presterar får inte 

deltagande barn ha annat modersmål än svenska, hörselbekymmer, tidigare/pågående 

logopedkontakt eller annan känd problematik som kan påverka resultatet. Hur barnets 

omgivande miljö ser ut är även en viktig del av utvecklingen och därför frågar vi om detta i 

enkätform.  

 

För deltagande i studien ber vi er att fylla i samtyckesblanketten med tillhörande frågor som 

sedan lämnas in till ansvarig pedagog. Vi önskar att barnen kommer tycka det är roligt att 

träffa oss och vi ber er därför att prata med ert barn innan ni samtycker om deltagande.  

 

Vi är tacksamma för er hjälp i genomförandet av studien. Vid frågor välkomnar vi er att 

kontakta oss via mail. 

 

Vänliga hälsningar  

Logopedstudent Logopedstudent Handledare 

Anna Nilsson  Ellen Sirén  Anett Sundqvist 

XX  XX  XX 
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Fortsättning Appendix 1.  

 

Svarsblankett för samtycke till att delta i studien om minne, språk och hur 

barn tänker och tror 

 

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till mitt barns deltagande i 

studien.  
 

_____________________________________________________________________ 
Målsmans underskrift  

 

_____________________________________________________________________ 
Namnförtydligande    

 

______________________________________________________________________ 

Ort och datum  

  

_____________________________________________________________________ 
Barnets namn och födelsedatum: år, månad, datum (sex siffror)  

 

(OBS! Barn mellan 3 år 4 mån – 3 år 8 mån får delta i studien) 

 

Ange fullständig adress (Namn och efternamn, gatuadress och postadress) för respektive 

vårdnadshavare 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Efter att vi har träffat ert barn kommer ni att få en kortare enkät hemskickad som handlar om 

hur ni samtalar med ert barn i specifika situationer. Vi hoppas att ni vill hjälpa oss även med 

detta.   
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Fortsättning Appendix 1.  

 

Ringa in vad som bäst stämmer överens för ditt barn.  
 

Svenska är mitt barns modersmål   ja   nej  

 

Mitt barn går eller har gått hos logoped/talpedagog  ja  nej  

 

Mitt barn har eller har haft hörselproblem  ja   nej 

 

Mitt barn har en känd utvecklingsförsening ja  nej 

 

 

Sysselsättning vårdnadshavare 1 ___________________________ 

 

Sysselsättning vårdnadshavare 2 ___________________________ 

 

 

Har barnet några syskon? I så fall, vilket är deras kön och födelseår?  

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Ungefär hur många vuxna har barnet kontakt med dagligen?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Hur många timmar i veckan går barnet i förskola? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Något annat som är värt att veta om ditt barn? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………........ 

 

 

Blanketten lämnas till förskolan senast___________ 
 

Tack för din medverkan! 

Vänliga hälsningar  

 

Anna Nilsson och Ellen Sirén, Logopedstudenter vid Linköping universitet.  
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Appendix 2. Översikt Theory of Mind Scale 
 

Uppgift 1:   Not own desire  

Bilder på mellanmålen kaka och morot samt gubben Hugo placeras på bordet framför barnet. 
Först får barnet ange vilket mellanmål som hen prefererar. Sedan får barnet reda på att gubben 
Hugo föredrar det motsatta mellanmålet och tillfrågas därefter vilket mellanmål Hugo kommer 
att välja. Poäng ges om barnet svarar det motsatta till den egna preferensen. 

Uppgift 2:   Knowledge access 

Inledningsvis får barnet gissa innehållet i en låda. Sedan får barnet se att det är en leksakshund i 
lådan. Efter att barnet har fått se innehållet ställs en kontrollfråga för att säkerställa att barnet 
minns vad som finns i lådan. Därefter får barnet träffa dockan Emma som aldrig har tittat i 
lådan. Målfrågan: ”Vet Emma vad som finns i lådan?” ställs och följs av minnesfrågan: 
”Tittade Emma i lådan?”. Barnet behöver ange korrekt svar på båda frågorna för att få poäng. 

Uppgift 3:   Content false belief 

Barnet får först se en plåsterlåda och tillfrågas sedan vad plåsterlådan skulle kunna innehålla. 
Lådan öppnas och inuti finns en leksaksgris som visas för barnet och läggs sedan tillbaka. Även 
i denna uppgift ställs en kontrollfråga för att säkerställa att barnet minns vad som finns i lådan. 
Sedan får barnet träffa leksaksfiguren Peter som aldrig har tittat i plåsterlådan. Målfrågan: ”Vad 
TROR Peter finns i plåsterlådan, plåster eller en gris?” ställs och följs av minnesfrågan: 
”Tittade Peter i plåsterlådan?”. Poäng ges om barnet anger korrekt svar på båda frågorna. 

Uppgift 4:   Not own belief 

I den fjärde uppgiften letar dockan Linda efter sin katt och en bild på ett garage och ett 
buskage visas för barnet. Barnet tillfrågas ”Var tror du att katten är? I buskarna eller i garaget?” 
Barnet får sedan veta att Linda har en till barnet motsatt uppfattning om var hennes katt är. 
Målfrågan ”Var kommer Linda leta efter sin katt, i buskarna eller i garaget?” ställs och för att få 
poäng måste barnet svara det motsatta från det egna svaret. 

Uppgift 5:   Explicit false belief 

I denna uppgift letar dockan Kalle efter sina vantar och en bild av en väska och en garderob 
placeras på bordet. Barnet får sedan reda på att vantarna faktiskt finns i väskan men att Kalle 
tror att de finns i garderoben. Målfrågan: ”Var kommer Kalle att leta efter sina vantar? I väskan 
eller i garderoben?” ställs och följs av minnesfrågan: ”Var finns Kalles vantar egentligen?” För 
att få poäng behöver barnet ange rätt svar på båda frågorna. 

Uppgift 6:   Apperant emotion 

Känslouttrycken ledsen, glad och neutral presenteras med hjälp av ett A4-ark med smileys. 
Testledaren förklarar att en persons inre känslor inte behöver stämma överens med hur 
personen ser ut att känna sig i ansiktet. I uppgiftens huvuddel får barnet höra berättelsen om 
Mattias som tycker om leksaksbilar och får till sitt missnöje en bok av sin moster i present. I 
berättelsen framkommer att Mattias måste dölja hur han känner, för annars kommer han aldrig 
mer få något av sin moster. Två kontrollfrågor ställs för att se om barnet förstått berättelsens 
innehåll. Därefter ställs målfrågorna: 1) Hur kände Mattias sig egentligen när han fick boken av 
sin moster? 2) Hur försökte Mattias se ut i ansiktet när han fick boken av sin moster? För att få 
poäng måste barnet svara med ett mer negativt känslouttryck på den första frågan jämfört med 
den andra. A4-arket finns till hands som stöd när barnet förväntas ge sitt svar. 

 


