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Early Development of Referential Communication among Swedish 

Children Aged 2;6, 3;0 and 3;7 Years 

Referential communication is a part of Theory of Mind. The ability begins developing among 

children in preschool age. Referential communication signifies functional communication 

between the speaker and the listener. The speaker is responsible for contributing with enough 

information for the listener to understand and the listener is responsible for identifying if the 

speaker has contributed with enough information. Science has tried mapping when different 

Theory of Mind abilities develop and their relationship with language abilities. 

       The purpose of the present study was to examine the development of referential 

communication and its relationship to other Theory of Mind abilities and language among 

Swedish children 2;6, 3;0 and 3;7 years old. The relationship between referential 

communication and demographic factors such as number of siblings, gender and caretakers’ 

occupation was also examined. 

       A total of 34 children participated, of whom 14 were girls and 20 boys. The mean age and 

the standard deviation among the participating children was 2;6 (1,3), 3;0 (0,6) and 3;7 (0,5) 

years. Referential communication was examined with a newly developed test (Mimmi-testet) 

that was translated into Swedish by the authors of the present study. Other Theory of Mind 

abilities and language comprehension was examined with age-appropriate test materials. 

Information about the children’s language development and demographic factors was 

collected from the caretakers using a questionnaire. 

       The results indicate that referential communication starts developing among Swedish 

children between the ages 3;0 and 3;7 years. Referential communication appears to correlate 

with language comprehension. No correlation between referential communication and 

language development estimated by caretakers, number of siblings, gender and caretakers’ 

occupation could be detected in this study. 

       According to the results, the development of referential communication is facilitated if 

the ability to understand that other people’s desires and beliefs can differ from one’s own 

already exists. It’s hard to determine if the children have been helped by good language 

comprehension when testing referential communication, but the results implies that the 

understanding of Theory of Mind is the deciding factor for a better result regarding referential 

communication. If referential communication is to be included in the Theory of Mind Scale in 

the future, the ability should be placed after the tasks Diverse Desire and Diverse Belief. 
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Sammanfattning 

Referentiell kommunikation är en Theory of Mind-förmåga som börjar att utvecklas hos barn 

i förskoleåldern. Förmågan innebär funktionell kommunikation mellan talare och lyssnare. 

Talaren ansvarar för att bidra med tillräcklig information för att lyssnaren ska förstå och 

lyssnaren ansvarar för att identifiera om talaren har bidragit med tillräcklig information. 

Forskare har försökt kartlägga när referentiell kommunikation och andra Theory of Mind-

förmågor utvecklas och dess relation med språkliga förmågor.  

       Syftet med föreliggande studie var att undersöka utvecklingen av referentiell 

kommunikation samt dess samband med vedertagna Theory of Mind-förmågor och språklig 

förmåga hos svenska barn 2;6, 3;0 och 3;7 år gamla. Även sambandet med demografiska 

faktorer såsom syskonantal, kön och vårdnadshavares yrke undersöktes.  

       Sammantaget medverkade 34 barn, 14 flickor och 20 pojkar. Medelålder och 

standardavvikelse för de deltagande barnen var 2;6 (1,3), 3;0 (0,6) och 3;7 (0,5) år.  

Referentiell kommunikation undersöktes med ett nyligen framtaget test (Mimmi-testet) som 

översattes till svenska av författarna till föreliggande uppsats. Vedertagna Theory of Mind-

förmågor samt språkförståelse undersöktes med åldersanpassade test. Information om barnens 

språkutveckling samt demografiska faktorer inhämtades från vårdnadshavare med hjälp av en 

enkät.  

       Resultatet indikerar att referentiell kommunikation utvecklas hos svenska barn när de är 

3;0-3;7 år. Förmågan till referentiell kommunikation förefaller samvariera med 

språkförståelse. Inga samband mellan referentiell kommunikation och språkutveckling skattad 

av vårdnadshavare, syskonantal, kön och vårdnadshavarnas yrke kunde påvisas i föreliggande 

studie.  

        Av resultatet att döma, underlättas utvecklingen av referentiell kommunikation av att  

förmågan att förstå att andra människors viljor och uppfattningar kan skilja sig från ens egna 

föreligger. Det går inte att avgöra om en god språkförståelse har underlättat för barnen vid 

testning av referentiell kommunikation, men resultatet antyder att det är förståelse av ToM 

som är den avgörande faktorn för ett högre resultat vad gäller referentiell kommunikation. Om 

uppgifter som speglar referentiell kommunikation skall ingå i Theory of Mind Scale bör de 

placeras efter uppgifterna Diverse Desire och Diverse Belief. 
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1. Inledning 

 
Under barns tidiga levnadsår sker en komplex utveckling av Theory of Mind (ToM) och 

språkliga förmågor (Apperly, 2012). ToM handlar om att kunna leva sig in i andra människors 

tankar, kunskap och känslor (Wellman, 2014). ToM innehåller flera olika delförmågor. En av 

dessa delförmågor är referentiell kommunikation. Referentiell kommunikation är en 

pragmatisk skicklighet som innebär funktionell kommunikation mellan talare och lyssnare 

(John, Rowe & Mervis, 2009). Funktionell kommunikation är när talaren kan bidra med 

tillräcklig information och när lyssnaren kan identifiera om talaren har bidragit med tillräcklig 

information eller om informationen behöver kompletteras (Bunce, 1991). I vilken ordning 

olika ToM-förmågor utvecklas och huruvida språkförståelsen påverkar ToM-utvecklingen och 

vice versa är omdiskuterat (Keenan & Evans, 2009). Forskning har visat att svenska barn 

utvecklar ToM-förmågan Real Apparent Emotion tidigare än vad barn i många andra länder 

gör (Grape & Sandstig, 2012; Karlsson & Östling, 2012). Dock har inte samtidig referentiell 

kommunikation undersökts i dessa studier. I Sverige har inga studier av referentiell 

kommunikation hos typiskt utvecklade barn tidigare gjorts. Det finns därför ett intresse av att 

undersöka svenska barns utveckling av referentiell kommunikation och förhållandet till övriga 

ToM-förmågor och språkförståelse, vilket motiverar föreliggande studie.  

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Theory of Mind  

ToM är förmågan att förstå andra människors tankar, kunskaper och känslor och att dessa kan 

skilja sig från de egna och inte heller alltid behöver överensstämma med verkligheten 

(Wellman, 2014). ToM innefattar även förmågan att förstå att dessa tankar, kunskaper och 

känslor styr människors handlingar. Förmågan är således grundläggande för all social 

interaktion (Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla & Youngblade, 1991). ToM är oerhört 

komplext och har i flera studier setts samvariera med en individs exekutiva funktioner, 

språkliga förmåga och/eller sociala kompetens (Apperly, 2012; Wellman, 2014). Dock är 

ålder den enskilda faktor som har störst inverkan på ToM-utvecklingen hos typiskt utvecklade 

barn (Wellman, Cross & Watson, 2001).  
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I en studie av Repacholi och Gopniks (1997) visade deltagande barn tecken på ToM vid 1;6 

års ålder. I studien fick barn se en kvinna uttrycka avsmak när hon åt en sak och uttrycka 

njutning när hon åt en annan sak. När kvinnan sedan sträckte fram en hand mot barnen för att 

få någon av de sakerna hon nyss smakat gav barnen som var 1;6 år henne det som hon hade 

uttryckt njutning av, även om det inte var den typ av smak som de själva föredrog. Vid 2;0 års 

ålders börjar barn prata om sina och andras intentioner och konsekvenserna av dem 

(Bretherton & Beeghly, 1982). I början av det tredje levnadsåret börjar barn prata om både 

positiva och negativa känslor på ett mer utvecklat sätt (Trabasso, Stein & Johnson, 1981). I 

treårsåldern kan barn oftast tolka sina egna känslor men tenderar att feltolka andras känslor 

(Stanzione & Schick, 2014). De börjar prata om sina och andras tankar och uppfattningar, 

men det är fortfarande deras egen uppfattning om känslor och vilja som påverkar hur de ser på 

andra människor och deras handlingar. Treåringar utvecklar ett mer komplext tänkande kring 

tankar och uppfattningar och kan förstå att två människor som vill samma sak kan handla på 

olika sätt på grund av deras olika uppfattningar (Keenan & Evans, 2009). Mellan 3;0 och 5;0 

års ålder sker den mest intensiva utvecklingen av ToM (Calero, Salles, Semelman & Sigman, 

2013; Flavell, 1999) och vid 6;0 års ålder har de flesta barn en god förmåga till ToM (Flavell, 

1999; Wellman, 1993). De kan identifiera orsaker till en persons känslor och någorlunda 

förklara vad som frambringade känslorna (Green, 1977).   

2.2 Bedömning av Theory of Mind  

2.2.1 Referentiell kommunikation 

En pragmatisk delförmåga inom ToM är referentiell kommunikation. Förmågan innebär bland 

annat förståelse för innebörden av egennamn. Om ett barn har en faster som heter Lisa och en 

av barnets förskolpedagoger också heter Lisa, behöver barnet tillföra ytterligare information 

hemma för att familjen ska förstå vilken Lisa barnet pratar om. För att barnet ska förstå att 

denna ytterligare information behövs måste barnet ha den andra personens kunskap i åtanke 

(Norimatsu, Blin, Hashiya, Sorsana & Kobayashi, 2014). Referentiell kommunikation innebär 

funktionell kommunikation mellan talare och lyssnare (John, Rowe & Mervis, 2009). Talaren 

ansvarar för att bidra med tillräcklig information för att samtalspartnern ska förstå. 

Samtalspartnern ansvarar för att identifiera om talaren har bidragit med tillräcklig information 

eller om informationen behöver kompletteras. Om båda parter klarar av detta uppstår 

funktionell kommunikation mellan dem. Två förmågor som är avgörande för funktionell 

kommunikation är dels förmågan att identifiera ett specifikt föremål/handling med dess 
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egenskaper och dels förmågan att beakta vilken kunskap samtalspartnern har, hur mycket 

information som eventuellt behöver tilläggas och vad som är underförstått (Bunce, 1991).  

 

Personer i alla åldrar och utvecklingsstadier kan ha svårigheter med referentiell 

kommunikation av olika anledningar. Svårigheter kan uppstå till exempel om det som ska 

förklaras är för komplicerat för personen i fråga eller om hen har bristande talar- och/eller 

lyssnarfärdigheter (Sonnenschein & Whitehurst, 1984). Om en person har svårigheter med 

ToM och referentiell kommunikation bidrar det till bristande pragmatisk förmåga (John, 

Rowe & Mervis, 2009).  

 

Forskning har visat att barn börjar utveckla sin förmåga till referentiell kommunikation i 

förskoleåldern. Vid 6 års ålder är förmågan fullgod och vid 10 års ålder är förmågan förfinad 

(Bishop & Adams, 1991; Hedelin & Hjelmquist, 1998; Lempers & Elrod, 1983; Robinson & 

Robinson, 1983). I en studie av referentiell kommunikation hos 6;0 och 9;0 år gamla barn 

med typisk utveckling (Lloyd, Camaioni & Ercolani, 1995) visade resultaten att samtliga hade 

en mer välutvecklad talarroll än lyssnarroll. Dock var alla barn på god väg att bli adekvata 

lyssnare. Forskning på huruvida referentiell kommunikation, övriga ToM-förmågor samt 

språkliga färdigheter har ett samband hos barn 3;0 till 5;0 år visar att referentiell 

kommunikation och övriga ToM-förmågor samverkar (Astington, 2003).  

 

2.2.1.1 Bedömning av referentiell kommunikation  

Norimatsu med kollegor utformade 2014 ett nytt test, Mimmi-testet, för att bedöma 

referentiell kommunikation och ToM. Syftet var att möjliggöra testning av förmågor hos barn 

yngre än 3;0 år och samtidigt minimera den kulturella påverkan som test tenderar att ha. 

Eftersom att testet skapades för att bedöma så pass små barn utformades det som en lekstund 

som inte krävde fullgod eller förfinad referentiell kommunikation. Testet kräver inte heller 

förståelse för komplex grammatik eller att barnen ska producera ett verbalt svar. För att klara 

testet behöver barnen ta hänsyn till både egennamn och testledarens kunskap. Testet användes 

sedan i en studie med 16 franska och 16 japanska pojkar i åldrarna 1;4-3;2 år. I studien 

klarade inga barn under 2;6 års ålder testuppgiften, men av barnen som var 2;6-3;2 år klarade 

50 % (franska) respektive 29 % (japanska) av barnen testuppgiften. Det vanligaste felsvaret 

var att endast ta hänsyn till egennamn. Slutsatsen var att barn börjar att förstå referentiell 

kommunikation efter 2;6 års ålder (Norimatsu et al., 2014).  
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2.2.2 Övriga Theory of Mind-förmågor  

För att testa övriga ToM-förmågor har testet Theory of Mind Scale (ToMscale) tagits fram 

(Wellman & Liu, 2004). Testet har fått stor spridning och har undersökts i många olika 

kontexter (Grape & Sandstig, 2012; Karlsson & Östling, 2012). ToMscale undersöker 

förmågorna Diverse Desire, Diverse Belief, Knowledge Access, Contents False Belief, 

Explicit False Belief samt Real Apparent Emotion. Fortsättningsvis kommer förmågorna att 

benämnas efter förkortningar, se tabell 1. Enligt Wellman och Liu (2004) tillägnar barn sig 

dessa förmågor i ovanstående ordning och förmågorna testas därför i den ordningen i 

ToMscale.  Forskning har dock visat att svenska barn tenderar att klara den sista uppgiften 

RAE även om de inte har klarat föreliggande uppgifter (Grape & Sandstig, 2012; Karlsson & 

Östling, 2012).  

 

Tabell 1. Namn på ToM-förmåga samt dess förkortning och innebörd.  

ToM-förmåga Förkortning   Innebörd 

Diverse Desire  

 

Diverse Belief  

 

Knowledge Access 

 

Contents False Belief 

 

Explicit False Belief   

 

Real Apparent Emotion                         

DD  

 

DB 

 

KA 

 

CFB 

 

EFB 

 

RAE 

Förståelse för att människor kan ha en vilja 

som skiljer sig från den egna  

Förståelse för att människor kan ha en 

uppfattning som skiljer sig från den egna  

Förståelse för att människor kan ha olika 

bakgrundskunskap   

Förståelse för att människor kan ha felaktig 

uppfattning om innehåll 

Förståelse för att människor kan ha felaktig 

uppfattning om verkligheten 

Förståelse för att människor kan uttrycka en 

känsla utåt men känna en annan inuti 

 

2.3 Sambandet mellan Theory of Mind och språkliga förmågor  

Tidigt i språkutvecklingen består barns ordförråd av substantiv och verb. Senare i 

språkutvecklingen får barn även mer abstrakta ord, såsom ord för mentala tillstånd, i sitt 

ordförråd. Hur väl barn förstår mentala ord förefaller ha samband med hur väl de presterar på 

ToM-test (Moore, Bryant & Furrow, 1989). Ju större ordförråd barnet har, desto bättre blir 

barnets språkförståelse (Berk, 2006). Det är svårt att säga om språkutvecklingen och ToM-
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utvecklingen är beroende av varandra eller vilken av dem som påverkar den andra mest. I 

sociala samspel utvecklas de språkliga färdigheterna och ToM, samtidigt som de båda 

förmågorna är grundläggande för sociala samspel (Keenan & Evans, 2009). Problemet med 

att tidigt testa huruvida barn har ToM, är att testen ofta innebär att barnet måste ha en relativt 

komplex språkkunskap för att klara uppgiften. Även om barnets respons kan vara icke-verbal 

så måste barnet ha en god impressiv språkförmåga för att förstå vad uppgiften går ut på och 

vad testledaren vill ha för respons (Astington & Jenkins, 1999). Trots att det kan vara svårt att 

mäta om språklig förmåga och ToM-förmåga är beroende av varandra, har forskning visat att 

det finns samband mellan ett barns språkliga förmågor och hur väl hen presterar på ToM-

uppgifter. Detta gäller alla språkliga domäner (Milligan, Astington & Dack, 2007). Flickor 

förefaller utveckla både språkliga förmågor (Fenson, Dale, Reznick, Bates, Thal & Pethick, 

1994; Holm, Crobie och Dodd, 2007) och ToM tidigare än pojkar (Charman, Ruffman & 

Clements, 2002).  

 

2.4 Faktorer som påverkar utvecklingen av Theory of Mind  

Det finns en rad olika faktorer som påverkar ToM-utvecklingen. Barnets närmaste omgivning 

spelar en stor roll för barnets förståelse för andra människors tankar, kunskaper och känslor 

(Wellman, 2014). När vårdnadshavare pratar med sina barn om känslor får barnen ord för vad 

de känner, och de får också bättre förståelse för hur sociala situationer och känslor hänger 

ihop (Adrián, Clemente & Villanueva, 2007; Dunn, 2000; Ruffman, Slade & Crowe, 2002). 

Andra faktorer som har visat sig påverka barnets utveckling av ToM är syskon, barnets kön, 

familjens socioekonomiska status och förskola.  

 

2.4.1 Syskon  

I flera studier visas att syskon har en positiv inverkan på ToM-utvecklingen hos barn (Perner 

& Leekman, 1994; Peterson, Wellman & Liu, 2005). Det är typen av samtal som syskon har 

med varandra, snarare än mängden verbal exponering, som påverkar ToM-utvecklingen 

(Cassidy, Fineberg, Brown & Perkins, 2005). Under låtsaslekar pratar syskon mycket om 

känslor, vilket förmodas träna barns ToM-förmåga (Howe, Rinaldi, Jennings & Petrakos, 

2002; Youngblade & Dunn, 1995). Att det inom familjen förekommer olika åsikter som 

uttrycks med känslor och tankar och som i efterhand diskuteras, kan hjälpa barns utveckling 

av ToM (Denham, Zoller & Couchoud, 1994). Exempelvis kan syskonbråk vara utvecklande 

för barn, då vårdnadshavare ofta pratar känslor med sina barn vid sådana bråk (Dunn, 
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Bretherton & Munn, 1987). Det är däremot visat att barn som växer upp i familjer där 

vårdnadshavare och syskon blir arga och bråkar, utan att i efterhand reda ut vad som hände 

och känslorna som uppstod, i stor utsträckning har en sämre utvecklad ToM (Denham, Zoller 

& Couchoud, 1994).  

 

2.4.2 Kön 

Flickor förefaller ha en mer välutvecklad ToM-förmåga än vad pojkar har (Charman, 

Ruffman & Clements, 2002). Redan vid nio månaders ålder bedöms flickor vara mer 

följsamma i sitt samspel än pojkar. Detta kan förklaras med att barn från tidig ålder fostras 

olika. Vårdnadshavare har mer fysisk och visuell kontakt med döttrar än med söner. 

Vårdnadshavare till döttrar tenderar också vara mer känsliga och följsamma i sin 

kommunikation med sitt barn än vad vårdnadshavare till söner är (Lindahl & Heimann, 1997). 

I Hughes, Deater-Deckard och Cutting (1999) studie på 125 barn, drygt 3;6 år gamla, tycks 

flickors mer välutvecklade ToM-förmåga bero på att vårdnadshavare oftare försöker förstå 

hur flickor tänker och känner medan samtal med pojkar är mer uppfostrande. Detta fenomen 

syns även i en studie av Dunn, Bretherton och Munn (1987) som visar att både 

vårdnadshavare och äldre syskon tenderar att prata mer om känslor med flickor än med 

pojkar. I studien initierade vårdnadshavare, redan när barnen var 2;0 år, dubbelt så många 

samtal om känslor till flickorna jämfört med vad de gjorde till pojkarna.  

2.4.3 Socioekonomisk status  

Enligt en studie av Cutting och Dunn (1999) har familjens socioekonomiska status inverkan 

på barns utveckling av ToM. Studien visade att barn, 3;0 till 5;0 år gamla, från 

medelklassfamiljer har större förståelse för False Belief och känslor samt bättre 

språkkunskaper jämfört med barn från arbetarklassfamiljer. En liknande studie av Kuntoro, 

Saraswati, Peterson och Slaughter (2013) visade dock att förmågan till FB är jämbördig trots 

skillnader i socioekonomisk status.  

 

Värt att beakta är att dessa studier har utförts i England, Indonesien samt Australien och att 

resultaten skulle kunna se annorlunda ut om studierna hade utförts i Sverige. Länder med en 

välfärdspolitik minskar de ekonomiska klyftorna och har färre familjer med instabila 

familjeförhållanden (Chiu, 2010). Enligt statistiska centralbyrån (2016) baseras en 

socioekonomisk indelning (SEI) på en individs ställning på arbetsmarknaden, vilken anses ha 

en betydande roll för välfärdstillgång och livsmöjligheter. Indelningen syftar till att 
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åskådliggöra den hierarkiska uppbyggnaden av ett samhälle (http://www.scb.se/sei). 

 

2.4.4 Förskola  

Förskolan i Sverige är en pedagogisk verksamhet som handlar utefter en nationell läroplan där 

syftet är att stimulera varje barns utveckling och lägga grunden för ett livslångt lärande 

(Skolverket, 2006). Av barn i förskoleåldern i Sverige år 2015 gick 84,3 % i förskola 

(Skolverket, 2015). Andelen barn som går i förskola ökar för varje år. I Sverige har även barn 

till vårdnadshavare som är arbetslösa, pensionärer och föräldralediga rätt att vara på förskolan 

15 timmar/vecka. Dessa faktorer gör att sociala skillnader i samhället tenderar att minska 

(Nordström & Dunér, 2014).  Kvaliteten på förskolan påverkar barns emotionella, sociala och 

kognitiva utveckling (Heckman, 2000). Enligt organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD, 2006) fokuserar förskolan i de nordiska länderna och i de 

centraleuropeiska länderna på en bred förberedelse inför livet, medan förskolan i 

engelskspråkiga länder och Frankrike fokuserar på förberedelser inför skolan. Nordens länder 

utmärker sig med lång föräldraledighet med hög ersättningsgrad och stor tillgång till formell 

barnomsorg (Bradshaw & Hatland, 2007). 

 

2.5 Sammanfattning av referentiell kommunikation och övriga Theory of Mind-

förmågor  

Förmågan till ToM utvecklas som mest mellan 3;0 och 5;0 års ålder (Calero, Salles, 

Semelman & Sigman, 2013; Flavell, 1999). Förmågan till referentiell kommunikation är en 

viktig ToM-förmåga som i tidigare studier har visat sig samvariera med övriga ToM-förmågor 

(Astington, 2003). Tidig förmåga till referentiell kommunikation hos små barn har endast 

kartlagts i ett fåtal studier, till exempel av Norimatsu med kollegor (2014). Det har tidigare 

inte forskats på referentiell kommunikation hos svenska barn med typisk utveckling. Vid 

misstanke om svårigheter med pragmatik och referentiell kommunikation är tidig behandling 

viktigt. Det är därför kliniskt relevant att undersöka utvecklingen av referentiell 

kommunikation hos svenska barn.  

 

 

 

http://www.scb.se/sei)
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3. Syfte  

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka utvecklingen av referentiell kommunikation 

hos svenska barn 2;6, 3;0 samt 3;7 år. Vidare undersöks huruvida det föreligger samtida 

samvariation mellan förståelse för referentiell kommunikation, Theory of Mind, språk samt 

olika demografiska faktorer.  

 

3.1 Frågeställningar  

 När utvecklas referentiell kommunikation hos svenska barn? 

 Föreligger det någon samvariation mellan referentiell kommunikation och andra 

delförmågor inom Theory of Mind och hur ser den i så fall ut? 

 Föreligger det någon samvariation mellan referentiell kommunikation och 

språkförståelse, språkutveckling skattad av vårdnadshavare, syskonantal, kön och 

vårdnadshavares yrke och hur ser den i så fall ut?    

 

4. Metod 

 

4.1 Deltagare  

4.1.1 Kontaktförfarande  

Vårdnadshavare till barn i specifika åldersgrupper (2;6, 3;0 respektive 3;7 år) kontaktades. 

Samtliga vårdnadshavare som kontaktades har tidigare, med sina barn, deltagit i studier vid 

Baby- och barnlabbet vid Linköpings universitet och godkänt att bli kontaktade gällande 

framtida studier. De kontaktades via telefon eller mejl och fick information om studien samt 

förfrågan om att delta.  

 

4.1.2 Inklusions-och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier var att barnen skulle vara 2;6, 3;0 respektive 3;7 år (+/- 1 månad) och att 

svenska talades i hemmet. Exklusionskriterier var om barnen hade en språkstörning och/eller 

någon kognitiv funktionsnedsättning.  
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4.1.3 Urval av deltagare  

Sammanlagt kontaktades 60 vårdnadshavare till barn i åldrarna 2;6, 3;0 samt 3;7 år i sydöstra 

Sverige, varav 47 svarade. Av dessa tackade fyra nej till att delta, fem bortföll på grund av 

uteblivna besök och fyra barn inkluderades inte på grund av exklusionskriterier. Sammanlagt 

deltog 34 barn.  

 

Tabell 2. Åldersgrupper, medelålder (M) med standardavvikelse (SD) och deltagarantal.  

 Åldersgrupp 1, 

M 2;6 år (1,3)  

Åldersgrupp 2, 

M 3;0 år (0,6)  

Åldersgrupp 3, 

M 3;7 år (0,5)  

Flickor   

Pojkar  

Antal                              

6  

8 

14  

3  

8 

11   

5  

4  

9 

 

4.2 Testförfarande  

4.2.1 Pilotstudie  

En pilotstudie genomfördes i syfte att testledarna skulle få bekanta sig med testmaterialet och 

klarlägga om testproceduren och tidsåtgången var lämpliga samt att undersöka vilka 

eventuella svårigheter som skulle kunna uppstå i testsituationen. Pilotstudien inkluderade tre 

barn i åldrarna 3;0-3;2 år som alla tidigare hade deltagit i studier vid Linköpings universitet 

och vars vårdnadshavare hade godkänt att bli kontaktade gällande framtida studier. 

Testtillfällena varade i cirka 45 minuter, testningen tog cirka 35 minuter. Tidsåtgången 

bedömdes vara lämplig, barnen verkade trivas i situationen och testproceduren fungerade bra. 

Dock lades en eventuell paus in i testproceduren vid behov. Resultatet på pilotstudien 

inkluderades inte i studien.  

 

4.2.2 Testprocedur  

Testningen hölls i Baby- och barnlabbets anpassade lokaler på avdelningen för psykologi vid 

Linköpings universitet. Alla tillfällen filmades med två kameror; en vänd mot barnet och en 

med uppsikt över hela testsituationen. Innan testningen började lekte testledarna (T1 och T2) 

med barnet för att barnet skulle få bekanta sig med dem och omgivningen. T1 började leka 

med barnet medan T2 gav muntlig och skriftlig information (se bilaga 1) om studien samt 

erhöll skriftligt samtycke från vårdnadshavare (se bilaga 2). T2 lekte med barnet medan T1 

fyllde i enkäten tillsammans med vårdnadshavaren (se bilaga 3) samt presenterade Swedish 



 

 10 

Communactive Development Inventories III för vårdnadshavaren. Lekstunden avbröts och 

testningen påbörjades när barnet visade tecken på att trivas. Först testades barnets impressiva 

språkförståelse med delar ur Reynell Developmental Language Scales III. Efter det testades 

barnets förmåga till referentiell kommunikation med Mimmi-testet. Avslutningsvis användes 

Theory of Mind Scale (se bilaga 4) för att undersöka barnets Theory of Mind-förmåga.  

 

4.2.3 Bedömning  

Vid varje testtillfälle var båda testledarna uppmärksamma på barnets prestation. Testprotokoll 

fylldes i medan testningen pågick. Om det uppstod osäkerhet kring barnets respons användes 

det videoinspelade materialet i efterhand för att säkerställa bedömningen. Efter testningen 

sammanställde och analyserade T1 och T2 tillsammans insamlat material.  

 

4.3 Material  

4.3.1 Enkät till vårdnadshavare  

Enkäten utformades av författarna till föreliggande studie. Den innehöll åtta frågor som 

ställdes till vårdnadshavaren i början av testtillfället. Enkäten behandlade syskonantal, 

syskonens ålder och kön, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och sysselsättning, barnets 

barnomsorgssituation, vilket språk som talades i hemmet samt att vårdnadshavaren kortfattat 

fick beskriva sitt barn. För att beräkna socioekonomisk status användes Statistiska 

centralbyråns (SCB) publikation av socioekonomisk indelning (SEI). Varje vårdnadshavares 

sysselsättning graderades utefter en fem-gradig skala (Statistiska centralbyrån) där ett ger det 

lägsta värdet och fem det högsta. Yrkeskategorier som inte fanns med i klassificeringen eller 

som översteg SCB:s femgradiga skala (student, arbetslös, egenföretagare och lantbrukare) 

exkluderades för att ge ett rättvist medelvärde av vårdnadshavarnas yrken. Vid beräkningar av 

socioekonomisk status exkluderades nio barn på grund av att någon eller båda deras 

vårdnadshavare var student, arbetslös eller egenföretagare, vilket gav ett högre värde än fem.  

 

4.3.2 Swedish Communactive Development Inventories (SCDI-III)  

SCDI-III är ett frågeformulär om språkutveckling hos barn 2;6-4;0 år. Formuläret består av 

delarna; bakgrundsfrågor, barnets allmänna kommunikationsnivå, ordförråd, 

meningsbyggnad, meningskomplexitet, uttal samt språk om språk. Bakgrundsfrågorna handlar 

bland annat om syskon och vårdnadshavarnas utbildningsnivå. I delen om barnets allmänna 

kommunikationsnivå ska vårdnadshavaren skatta barnets allmänna kommunikationsnivå på en 
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sex-gradig skala. Ordförrådsdelen innehåller 100 ord inom olika kategorier (mat-, kropp-, 

tanke- och känsloord) som vårdnadshavaren ska svara på om barnet kan eller inte. 

Meningsbyggnadsdelen behandlar bland annat barnets användande av adjektivkomparativ och 

tempusböjning. Meningskomplexitetsdelen innefattar frågor bland annat huruvida barnet 

använder prepositioner och bisatser. I delen om uttal ska vårdnadshavaren skatta hur barnets 

uttal är i förhållande till andra barn i samma ålder. I delen om språklig medvetenhet ska 

vårdnadshavaren svara på sju olika ja-/nejfrågor, till exempel om barnet har uppmärksammat 

att ljud kan rimma eller om hen är intresserad av bokstäver (Eriksson, subm.).  

 

4.3.3 Reynell Developmental Language Scales III (Reynell)  

Reynell är ett standardiserat engelskt test och finns normerat för barn 1;9-7;3 år (Edward, 

Fletcher, Garman, Hughes, Letts & Sinka, 1997). I föreliggande studie användes en svensk 

översättning (Eriksson & Grundström, 2000) och endast tre impressiva deltester; ”Relation 

mellan två objekt”, ”Nominalfraser” och ”Lokativa relationer”. Testmaterialet består av olika 

leksaksfigurer; en nalle, en säng, en nyckelknippa, en låda, ett äpple, en stol, två pennor (en 

lång och en kort), fem knappar (tre vita och två röda), en kopp och en lastbil. Barnets uppgift 

är att manipulera dessa föremål utefter instruktioner från testledaren. Total poäng för de tre 

utvalda deltesten var 16.  

 

4.3.4 Mimmi-testet 

Mimmi-testet är ett nytt testmaterial för referentiell kommunikation. Det publicerades 2014 av 

Norimatsu med kollegor i en studie på japanska respektive franska barn, 1;4-3;2 år gamla. 

Författarna till föreliggande studie har översatt testet från engelska till svenska och därefter 

har två personer med god kunskap inom det engelska språket granskat översättningen för att 

säkerställa kvaliteten. Författarna till föreliggande studie har också givit figurerna svenska 

namn, i övrigt är testproceduren exakt likadan som i originalartikeln. Testmaterialet består av 

en leksaksbil, en låtsaskaka, en låda samt fyra figurer; en elefant, en hund, en uggla och en 

häst. Två av figurerna (elefanten och ugglan) hade samma namn; Mimmi. Hunden hette Titti 

och hästen hette Peppe. Testet krävde två testledare; T1 och T2. T1 berättade en historia om 

Mimmi och Titti för barnet, ställde en kontrollfråga för att försäkra sig om att barnet visste 

vilken figur som var Mimmi och lämnade sedan rummet. T2 kom in och berättade en historia 

om den andra Mimmi och Peppe, ställde en kontrollfråga för att försäkra sig om att barnet 

visste vilken figur som var Mimmi och lämnade sedan rummet. T1 kom tillbaka och bad 



 

 12 

barnet visa var Mimmi fanns och om barnet kunde ge T1 Mimmi. Det som observerades var 

om barnet indikerade var Mimmi fanns samt vilken figur barnet gav T1. Om barnet gav T1 

rätt Mimmi fick barnet 1 poäng. Felsvaren, som gav 0 poäng, kategoriserades in i fyra 

alternativ; tar Titti eller Peppe, tar fel Mimmi, tar båda Mimmi samt tar Titti och rätt Mimmi. 

Samtliga barn fick två chanser på sig, resultaten räknades efter barnens andra svar. Total 

poäng för testet var 1. 

4.3.5 Theory of Mind Scale (ToMscale) 

ToMscale består av sex uppgifter som alla testar olika delar av ToM. Delförmågorna som 

testas är: Diverse Desire, Diverse Belief, Knowledge Access, Contents False Belief, Explicit 

False Belief och Real Apperant Emotion (Wellman & Liu, 2004). Testproceduren med 

ToMscale i föreliggande studie genomfördes i enlighet med en svensk översättning av Grape 

och Sandstig (2012). Testmaterialet bestod av sju fotografiska bilder, en tecknad bild, fyra 

olika leksaksdockor, en leksaksgris, en leksakshund, en plåsterlåda och en plastlåda. Barnet 

fick olika scenarier presenterat för sig. Testet gick ut på att barnet skulle ta hänsyn till ett 

annat perspektiv än sitt eget. Uppgifterna prövade barnets förmåga att förstå och ta hänsyn till 

någon annans matpreferens, kunskap om verkligheten, falsk uppfattning om verkligheten, 

handlingar utefter dess kunskap om verkligheten, handlingar utefter dess falska uppfattning 

om verkligheten samt att någon kan känna en annan känsla inombords än vad den visar utåt. I 

föreliggande studie användes samma rättningsprocedur som Wellman och Liu (2004), men 

poängsättningen var annorlunda. Enligt Wellman och Liu (2004) får barnet endast poäng på 

en uppgift om det har klarat föreliggande uppgifter. I föreliggande studie gav varje individuell 

uppgift ett poäng, oavsett om barnet hade klarat föreliggande uppgift eller inte. Denna 

anpassade poängsättning användes för att kunna undersöka var referentiell kommunikation 

utvecklas i förhållande till vedertagna ToM-förmågor hos svenska barn. Total poäng för testet 

var 6 poäng.  

4.4 Statistisk analys  

Alla statistiska beräkningar genomfördes i programvaran IBM SPSS ® Statistics 23. 

Medelvärde och standardavvikelse beräknades på alla variabler. Vid analys av skillnader 

mellan flickor och pojkar användes det icke-parametriska Mann Whitney U Test. Vid 

variansanalys användes ANOVA med post-hoc test och MANOVA. Vid undersökning av 

korrelation användes Pearson korrelationskoefficient där effektstorleken på korrelationen 

sattes efter Cohens definition där en svag korrelation motsvarar 0,1–0,29, en medelstark 
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korrelation motsvarar 0,3–0,49 och en stark korrelation motsvarar ≥0,5 (Cohen, 1988). För att 

beräkningarna skulle bli tillförlitliga exkluderades ett extremvärde (0) som en deltagare erhöll 

på Reynell och ToMscale. För att undersöka statistiskt signifikanta skillnader mellan grupper 

sattes signifikansnivån till p<.05.  

 

4.5 Etiska överväganden  

Godkännande av deltagande inhämtades med ena vårdnadshavarens underskrift på 

samtyckesblanketten. Alla barn anonymiserades genom tilldelande av kodnummer som 

kopplades till samtyckesblankett, videofilm och testprotokoll. Barnet eller vårdnadshavaren 

fick avbryta testningen eller välja att inte delta i studien när som helst fram till publicering av 

uppsatsen. Samtliga resultat presenteras på gruppnivå och inga individuella resultat kan 

således spåras. All data kommer sparas på Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

(IBL) vid Linköpings universitet i minst fem år. Föreliggande information fick 

vårdnadshavaren muntligt samt skriftligt i informationsbladet. 

 

5. Resultat  

 

5.1 Deskriptiv statistik  

I tabell 3 illustreras statistik för medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för Mimmi-

testet, ToMscale, Reynell samt SCDI-III. På samtliga tester fick den yngsta åldersgruppen det 

lägsta resultatet och den äldsta åldersgruppen det högsta resultatet. På Mimmi-testet och 

ToMscale var poängökningen störst mellan den mellersta och den äldsta åldersgruppen. 

Ökningen mellan den yngsta och mellersta åldersgruppen var i jämförelse liten. På deltesten 

ur Reynell ökade genomsnittspoängen relativt jämnt för åldersgrupperna. 

Genomsnittspoängen på SCDI-III ökade som mest mellan den yngsta och den mellersta 

åldersgruppen.  
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Tabell 3. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) på Mimmi-testet, ToMscale, Reynell 

och SCDI-III.  

 Åldersgrupp 

2;6 år  

M (SD) 

Åldersgrupp 

3;0 år 

M (SD) 

Åldersgrupp 

3;7 år 

M (SD) 

RefKom 0,2 (0,4)  0,3 (0,5)  0,8 (0,4)  

ToM 

Språkförståelse 

Språkutveckling 

1,5 (0,7)  

7,3 (1,7) 

84,0 (20,1) 

1,7 (0,9)   

10,0 (4,3)  

115,5 (24,4) 

3,0 (0,9)  

14,0 (2,5) 

118,3 (14,0) 

Notering:  = ett värde har exkluderats. 

 

5.2 Resultat av referentiell kommunikation  

I den yngsta åldersgruppen gav 3 av 14 (21,4 %) barn rätt Mimmi, i den mellersta 

åldersgruppen gav 3 av 11 (27,3 %) barn rätt Mimmi och i den äldsta åldersgruppen gav 7 av 

9 (77,8 %) barn rätt Mimmi. Då det var fyra figurer som barnet fick välja mellan var således 

chansen att slumpmässigt ge rätt Mimmi 25 %. Signifikansskillnad återfanns mellan den 

yngsta och äldsta åldersgruppen (n=34, p=.045). I samtliga åldersgrupper var det vanligaste 

felsvaret att barnet gav fel Mimmi, (se figur 1).  

 

 

Figur 1. Illustration av antal barn och vad de angav för svar på Mimmi-testet i de olika 

åldersgrupperna. 
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5.3 Resultat av samtliga förmågor  

En stark positiv korrelation återfanns mellan referentiell kommunikation och vedertagna 

ToM-förmågor (r=0,555**, n=33, p=.001). Mellan referentiell kommunikation och 

språkförståelse återfanns en medelstark korrelation (r=0,423**, n=33, p=.014). Ett barns 

resultat exkluderades på ToMscale och Reynell på grund av att barnet inte genomförde dessa 

tester (extremvärde). Ingen korrelation mellan referentiell kommunikation och 

språkutveckling skattad av vårdnadshavare återfanns, (r=-.028, n=34, p=.873).  

 

5.4 Resultat av Theory of Mind-förmågor  

Resultatet visar att deltagarna i alla åldersgrupper fick högre eller samma poäng på 

uppgifterna Diverse Desire (DD) och Diverse Belief (DB) som på referentiell 

kommunikation. I de två yngsta åldersgrupperna klarade deltagarna även uppgiften Real 

Apparent Emotion (RAE) bättre än referentiell kommunikation, vilket inte sågs i den äldsta 

åldersgruppen. Lägst resultat fick deltagarna på uppgifterna Knowledge Access (KA), 

Contents False Belief (CFB) och Explicit False Belief (EFB).  

 

 
 
Figur 2. Illustration av rätt svar (angivet i % på y-axeln) på ToM-förmågor i de olika 

åldersgrupperna.  

 

5.5 Relation mellan referentiell kommunikation och bakgrundsvariabler  

Syskonantalet hos deltagarna sträckte sig mellan noll och fyra stycken. Medelvärdet för 

socioekonomisk status var 4,1 i den yngsta åldersgruppen, 4,4 i den mellersta åldersgruppen 

och 4,1 i den äldsta åldersgruppen. Sammantaget i studien var medelvärdet för 

socioekonomisk status 4,2. Ingen statistiskt signifikant samvariation mellan resultat på 

referentiell kommunikation och syskonantal samt vårdnadshavarnas yrke kunde påvisas, 
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(p>.05). Medelvärdet på Mimmi-testet för flickor var 0,5 och medelvärdet för pojkar var 0,3. 

Inga signifikanta könsskillnader gällande referentiell kommunikation kunde påvisas (p>.05).  

 

6. Diskussion  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Enligt resultatet i föreliggande studie har svenska barn under 3;0 år inte utvecklat förmågan 

till referentiell kommunikation, förmågan förefaller utvecklas vid 3;0-3;7 års ålder. Förmågan 

till referentiell kommunikation samvarierar med barns ålder, övriga ToM-förmågor samt 

språkförståelse. Andra variabler såsom språkutveckling skattad av vårdnadshavare, 

syskonantal, kön och vårdnadshavarnas yrke förefaller inte korrelera med barns förmåga till 

referentiell kommunikation vid åldrarna 2;6, 3;0 och 3;7 år.  

 

6.1.1 Referentiell kommunikation och ålder 

I föreliggande studie visar resultatet att förmågan till referentiell kommunikation utvecklas 

med åldern, vilket stämmer överens med litteraturen (Wellman, Cross & Watson, 2001). I 

Norimatsu med kollegors (2014) studie gav 50 % franska respektive 29 % japanska barn, 2;6-

3;2 år gamla, rätt Mimmi. Dock är det viktigt att beakta att barnet endast har fyra figurer att 

välja mellan och att slumpen att ge rätt Mimmi således är 25 %. Enligt Norimatsu med 

kollegor (2014) börjar barn att klara Mimmi-testet efter 2;6 års ålder. Av föreliggande studies 

resultat att döma utvecklas referentiell kommunikation när barnet är mellan 3;0 och 3;7 år. 

Norimatsu med kollegors (2014) resultat kunde således inte replikeras. Tänkbara anledningar 

till detta skulle kunna vara om det i huvudsak var barnen i åldrarna 3;0-3;2 år i Norimatsu 

med kollegors (2014) studie som klarade Mimmi-testet men att de breda åldersgrupperna ger 

ett missvisande resultat. För att tydligt kunna undersöka hur förmågan till referentiell 

kommunikation utvecklas hade föreliggande studie, till skillnad från Norimatsu med kollegor 

(2014), specifikt avgränsade åldersgrupper (2;6, 3;0 och 3;7), fler deltagare och dessutom 

undersöktes både flickor och pojkar.  

 

I de två yngre åldersgrupperna var fel Mimmi det mest förekommande svaret. Det mest 

förekommande svaret i den äldsta åldersgruppen var att ge rätt Mimmi och att ge fel Mimmi 

var det vanligaste felsvaret. Att ge fel Mimmi visar att barnen har tagit hänsyn till egennamn 
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men inte till testledarens kunskap. En anledning till att de äldsta barnen klarade detta, skulle 

kunna vara att barnen i den äldsta åldersgruppen har ett bättre utvecklat minne än barnen i de 

två yngre åldersgrupperna och att de yngre således handlar efter senaste input. En annan 

tänkbar förklaring är att de äldsta barnen har en mer välutvecklad referentiell kommunikation 

än de yngre barnen och att de då kan ta hänsyn till testledarens kunskap. Felsvaret att ge båda 

Mimmi observerades bara hos barn i den mellersta åldersgruppen. De har således ett 

tillräckligt gott minne att de vet att två figurer heter Mimmi och tillräckligt god 

språkförståelse för att förstå att testledaren vill ha Mimmi. De har dock inte tillräckligt 

utvecklad referentiell kommunikation för att förstå att testledaren vill ha just sin Mimmi. 

Detta stärker att referentiell kommunikation hos svenska barn utvecklas vid 3;0-3;7 års ålder.  

 

6.1.2 Referentiell kommunikation och övriga Theory of Mind-förmågor   

Anmärkningsvärt i resultatet är att samtliga barn klarade uppgiften Real Apparent Emotion 

(REA) bättre än uppgifterna Knowledge Access (KA), Contents False Belief (CFB) och 

Explicit False Belief (EFB) i ToMscale. Enligt Wellman och Liu (2004) ska RAE utvecklas 

sist av ToM-förmågorna. Dock överensstämmer föreliggande studies resultat gällande RAE 

med tidigare studier av svenska barn (Grape & Sandstig, 2012; Karlsson & Östling, 2012). 

Anledningen till att svenska barn utvecklar RAE tidigare än barn i många andra länder kan 

vara att en majoritet av svenska barn går i läroplansstyrd förskola. Den svenska 

förskolemodellen syftar till ett livslångt lärande (Skolverket, 2006) medan förskolor i många 

andra länder syftar till att förbereda barnen inför skolan (OECD, 2006). I det livslånga 

lärandet ingår att träna det sociala samspelet, vilket krävs för att klara ToM-uppgiften RAE. 

Skillnaderna i resultat på ToMscale i studien av Wellman och Liu (2004) och studier av 

svenska barn skulle också kunna bero på kulturskillnader i vårdnadshavares sätt att prata med 

barn. En teori är att svenska vårdnadshavare pratar mer om mentala tillstånd med sina barn än 

vad vårdnadshavare i många andra länder gör, vilket utvecklar barns egen förmåga att 

resonera kring andra människors tankar och känslor (Ruffman, Slade & Crowe, 2002; Adrián, 

Clemente & Villanueva, 2007). Ovanstående resonemang om kulturskillnader har dock inte 

påvisats i föreliggande studie utan är spekulativa tankar.  

 

Av föreliggande studies resultat att döma, behöver barn ha tillgodosett sig delförmågorna 

Diverse Desire (DD) och Diverse Belief (DB) för att referentiell kommunikation ska kunna 

utvecklas. Detta resultat är rimligt eftersom DD och DB innebär att kunna förstå att andra 

människor kan ha viljor och uppfattningar som skiljer sig från ens egna, vilket är 
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grundläggande för referentiell kommunikation (Bunce, 1991). Om förmågan referentiell 

kommunikation ska börja utgöra en del av ToMscale bör den därför placeras efter DD och 

DB. Den statistiskt signifikanta starka samvariationen mellan Mimmi-testet och ToMscale i 

föreliggande studie talar för att utvecklingen av referentiell kommunikation hör ihop med 

utvecklingen av vedertagna ToM-förmågor. För att kunna ha ett fungerande socialt samspel 

med andra människor behövs förmågan referentiell kommunikation. Sociala samspel är 

avgörande för att utveckla ToM (John, Rowe & Mervis, 2009) och referentiell 

kommunikation är således en viktig ToM-förmåga och skulle kunna ingå i ToMscale.  

 

6.1.3 Referentiell kommunikation och språkförståelse  

En signifikant, medelstark positiv korrelation återfanns mellan deltagarnas förmåga till 

referentiell kommunikation och språkförståelse, vilket det fanns anledning att tro (Milligan, 

Astington & Dack, 2007). En god impressiv språkförmåga kan följaktligen ha hjälpt 

deltagarna i uppgiften om referentiell kommunikation (Astington & Jenkins, 1999). Den 

positiva korrelationen skulle också enbart kunna bero på att deltagarna har blivit bättre på 

både referentiell kommunikation och språkförståelse i takt med åldern. Både gällande 

referentiell kommunikation (Bishop & Adams, 1991) och språkförmåga (Holm, Crobie & 

Dodd, 2007) presterar äldre barn bättre än yngre. Mimmi-testet kräver inte en komplex 

språkförståelse, vilket antyder att det är förståelse av ToM som är den avgörande faktorn 

snarare än att deltagarna har dragit nytta av sin språkförståelse för att klara testet. 

Svarsalternativet att ge fel Mimmi, som flest barn angav, innebär att de har förstått uppgiften 

språkmässigt men att deras förmåga till referentiell kommunikation inte är tillräckligt 

utvecklad.  

 

6.1.4 Referentiell kommunikation och bakgrundsvariabler    

Resultatet i föreliggande studie visar inte på något samband mellan resultatet på Mimmi-testet 

och kön, syskonantal eller socioekonomisk status. Tidigare forskning har konstaterat 

könsskillnader i ToM-förmåga till flickors fördel (Hughes, Deater-Deckard & Cutting, 1999; 

Charman, Ruffman & Clements, 2002), vilket således inte kunde replikeras i föreliggande 

studie. Anledningen till detta kan vara att deltagarantalet var för lågt och att könsfördelningen 

var ojämn. Forskning har tidigare visat att syskon har en positiv inverkan på ToM-

utvecklingen hos barn (Perner & Leekman, 1994; Peterson et al., 2005). Studier gällande 

huruvida socioekonomisk status påverkar utvecklingen av ToM har visat på varierande 
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resultat (Cutting & Dunn, 1999; Kuntoro, Saraswati, Peterson och Slaughter, 2013). Att inget 

samband mellan referentiell kommunikation och syskonantal respektive socioekonomisk 

status kunde påvisas i föreliggande studie kan bero på att nästintill alla deltagande barn gick 

på förskola. På förskolan får barn träffa jämnåriga och träna på sin förmåga till referentiell 

kommunikation, vilket kan antas jämna ut skillnaderna som syskonantal och socioekonomisk 

status annars skulle kunna bidra till. Att tidigare forskning har visat att syskonantal och 

socioekonomisk status inverkar på ett barns utveckling av ToM, kan bero på att forskningen 

har gjorts i länder med en dyr förskola och att alla vårdnadshavare därmed inte har råd att låta 

sina barn gå i förskola. När vårdnadshavaren behöver vara hemma med barnet fram till 

skolstarten blir vårdnadshavares påverkan på barnets ToM-utveckling avgörande för barnets 

ToM-förmåga (Adrián, Clemente & Villanueva, 2007). Referentiell kommunikation utgör en 

del av ToM och tidigare forskning bör därför kunna tillämpas specifikt på sambandet mellan 

referentiell kommunikation och demografiska faktorer.  

 

6.2 Metoddiskussion  

6.2.1 Deltagare   

Målet med deltagarantalet i studien uppfylldes, däremot fullgjordes inte målsättningen med 

köns- och åldersfördelningen. I studien bortföll fem barn och tre exkluderades. Det låga 

bortfallet kan tyda på att testsituationen var väl anpassad för åldersgrupperna. Barnen som 

deltog var en relativt homogen grupp med vårdnadshavare med hög utbildningsnivå och som 

tidigare deltagit i studier vid Linköpings universitet. Deras resultat bör därför generaliseras 

med försiktighet.  

 

6.2.2 Pilotstudie och testsituation  

Pilotstudien gav testledarna erfarenhet av olika barn och vana att genomföra testen. 

Pilotbarnen var 3;0, 3;2 respektive 3;2 år gamla, för att ge testledarna ytterligare erfarenhet 

hade barnen med fördel kunnat vara mer spridda i ålder. Dock var pilotbarnen olika varandra i 

personlighet vilket gav testledarna värdefull erfarenhet av olika typer av barn. Samma 

testledare genomförde alltid samma tester, vilket gjorde att testsituationerna blev likartade. 

Testsituationen upplevdes passa i alla tre åldersgrupper. Om det hade varit yngre barn eller 

om testsituationen hade varit längre skulle testsituationen förmodligen behöva delas upp på 

två tillfällen.  
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6.2.3 Bedömning och poängsättning  

I början av varje testtillfälle lekte testledarna med barnet, vilket upplevdes vara positivt för 

barnets prestation. Eftersom att båda testledarna medverkade vid samtliga testtillfällen blev 

resultaten konsensusbedömda. Videoinspelningen av testsituationerna stärkte ytterligare 

tillförlitligheten i bedömningen. Vid bedömning av Mimmi-testet fick barnet poäng om det 

gav rätt Mimmi på första eller andra chansen. Alternativt skulle poäng kunna ges endast vid 

barnets första försök, men testledarna ansåg att en inkludering av svaret på andrachansen gav 

en mer rättvis bedömning på vad barnet kunde.  

 

6.2.4 Materialdiskussion  

Vid testning av referentiell kommunikation användes fyra figurer varav en var en apa. Många 

barn blev betydligt mer entusiastiska över apan än över de övriga figurerna. Det verkar dock 

inte ha påverkat resultatet i föreliggande studie eftersom att inget barn valde apan som svar.  

 

Enligt Wellman och Liu (2004) följer barns utveckling av ToM den ordning som 

delförmågorna testas i ToMscale. Poängsättningen innebär att om barnet svarar fel på en 

uppgift kan det inte få poäng på efterliggande uppgifter. I föreliggande studie skedde inte 

poängsättningen i ToMscale enligt Wellman och Liu (2004). Anledningen till detta var att 

svenska barn inte förefaller att utveckla förmågorna i den ordningen som Wellman och Liu 

(2004) beskriver (Grape & Sandstig, 2012; Karlsson & Östling, 2012). För att resultatet inte 

skulle bli missvisande ansågs det därför viktigt att bedöma barnet på hela testet. I 

föreliggande studie fick barnet ett poäng för varje uppgift oavsett om det har klarat den 

närmast föregående uppgiften eller inte.  

 

I föreliggande studie användes endast tre delar ur Reynell för att testa den impressiva 

språkförmågan. För att få en djupare bild av sambandet mellan språkförståelse och ToM 

skulle hela Reynell ha kunnat utföras. Anledningen till att hela Reynell inte genomfördes var 

en avvägning av tidsåtgång samt ork hos 2;6-3;7 år gamla barn.  

 

Angående SCDI-III kunde inte resultatet jämföras med tidigare resultat eftersom att det i 

föreliggande studie användes en preliminär version utan manual. I föreliggande studie var 

dock huvudfokus att jämföra hur resultatet på SCDI-III förhöll sig till de andra förmågorna 

som undersöktes. Denna version användes eftersom att den är anpassad till de åldersgrupper 

som ingick i föreliggande studie.  



 

 21 

6.3 Framtida forskning  

Referentiell kommunikation och testning av denna förmåga bör utforskas mer. Även 

sambandet mellan referentiell kommunikation, övriga ToM-förmågor och språkliga förmågor 

behöver belysas ytterligare. I framtida studier behöver Mimmi-testet utvärderas för att 

säkerställa kvaliteten på det som ett test för referentiell kommunikation. Då skulle apan kunna 

bytas ut mot en mer diskret figur med ett mer neutralt läte för att undvika att barnen blir 

distraherade. Testet skulle då även kunna innehålla en minneskontrollfråga, till exempel 

”Vilken figur var med när Mimmi ramlade?”, för att försäkra att uppgiften speglar referentiell 

kommunikation och inte minne.  

 

Referentiell kommunikation är en så pass viktig ToM-förmåga att den i framtiden skulle 

kunna ingå i ToMscale. För att kunna avgöra om referentiell kommunikation utvecklas efter 

DD och DB även internationellt behövs ytterligare forskning. I föreliggande studie 

undersöktes endast den impressiva språkliga förmågan och språkutvecklingen. I framtiden 

hade det varit intressant att undersöka sambandet mellan referentiell kommunikation och 

språklig förmåga i sin helhet.  

 

6.4 Slutsats  

Föreliggande studie ger en insikt i utvecklingen av referentiell kommunikation och dess 

förhållande till vedertagna ToM-förmågor och språklig förmåga hos svenska barn i 

treårsåldern. Resultatet tyder på att svenska barn utvecklar referentiell kommunikation vid 

3;0-3;7 års ålder. Detta resultat skiljer sig från Norimatsu med kollegors (2014) studie på 

franska och japanska barn där förmågan till referentiell kommunikation konstaterades vid 

tidigare ålder. Resultatet i föreliggande studie indikerar att förståelsen för att andra 

människors viljor och uppfattningar kan skilja sig från ens egna behöver föreligga för att 

referentiell kommunikation ska kunna utvecklas. Ett statistiskt signifikant samband mellan 

referentiell kommunikation och språkförståelse kan konstateras. Det går inte att avgöra om en 

god språkförståelse har underlättat vid testsituationen, men då Mimmi-testet inte kräver en 

komplex språkförståelse antyder resultatet snarare på att det är förståelse av ToM som är den 

avgörande faktorn för ett högre resultat vad gäller referentiell kommunikation. Mimmi-testet 

skulle i framtiden kunna användas kliniskt som en screening av barns förmåga till referentiell 

kommunikation. Testet är enkelt att utföra, icke tidskrävande och ger ett snabbt resultat. 
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Screeningen skulle kunna ge en indikation om behandling av pragmatisk förmåga bör 

påbörjas eller om remiss till psykolog är nödvändig.  
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1, Informationsblad    

   

Information om studien 2-3 åringars inlevelseförmåga    
 

 

Vid baby- och barnlabbet vid Linköpings universitet (www.ibl.liu.se/bbl) bedrivs studier för 

att få en bättre förståelse av barns kognitiva utveckling.  Denna studie genomförs av två 

logopedstudenter, Johanna Kyrö och Linnea Nilsson, som läser fjärde och sista året på 

logopedprogrammet vid Linköpings universitet. Handledare är Anett Sundqvist och Felix 

Koch. Studien kommer att mynna ut i en magisteruppsats om hur små barn förstår andra 

människors tankar och känslor (på engelska Theory of Mind). 

 

Barnet kommer få leka med olika barnanpassade leksaker och få frågor om dessa. 

Testsituationen tar cirka 45 minuter och videofilmas för att senare kunna säkerställa 

analyserna.  

 

Resultaten redovisas i en uppsats som presenteras vid ett seminarium. Uppsatsen kommer 

även att finnas tillgänglig digitalt på Linköpings universitet. 

  

Insamlat material sparas i ett låst arkivskåp vid avdelningen för psykologi i minst fem år och 

kan komma att användas i framtida forskning. Det är dock endast nedanstående forskargrupp 

som har tillgång till materialet. Inga individuella resultat kommer att redovisas och det kommer 

inte vara möjligt att utläsa ett specifikt barns resultat i de publikationer som kan komma att 

göras. Ditt namn sparas inte digitalt och inga personuppgifter kommer att kunna kopplas till 

dina data eller studiens resultat. 

 

Genom att skriva under vårt samtyckesformulär intygar du att du har tagit del av information 

och vill delta i studien. Du kan när som helts avbryta ditt deltagande utan att ange någon 

anledning. 

 

Har du frågor kan du kontakta Johanna eller Linnea eller någon annan i projektgruppen.  

 

 

Johanna Kyrö    Linnea Nilsson  

johky361@student.liu.se    linni455@student.liu.se 

 

 

 

 

Anett Sundqvist          Felix Koch        Mikael Heimann 

Univ.lektor         Univ.lektor       Professor 

anett.sundqvist@liu.se            felix.koch@liu.se       mikael.heimann@liu.se 

Tel: 013-282726         Tel: 013-282016 

http://www.ibl.liu.se/bbl
mailto:johky361@student.liu.se
mailto:linni455@student.liu.se


 

 II 

8.2 Bilaga 2, Samtyckesblankett  

           Informerat samtycke   
 

 

Jag har tagit del av informationen kring studien 2-3 åringars inlevelseförmåga och vill att mitt 

barn deltar i projektet.  

 

 

 

Mitt barns namn: _________________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

Ort och datum 

 

 

___________________________________ 

Namnteckning 

 

 

__________________________________ 

Namnförtydligande  

 

  



 

 III 

8.3 Bilaga 3, Enkät till vårdnadshavare 

 
Dagens datum: 20_____/____/____ (år/mån/dag)   

Samtyckesinformation påskriven:    JA 

Barnets förnamn: __________________________________________________________ 

Barnets kön:    Flicka    Pojke  

Barnets födelsedatum: 20_____/____/____ (år/mån/dag) 

Vem är med:   Mamma       Pappa  Annan, vem:__________________ 

 

1.  Har XX syskon?   Ja Nej  

 Om ja, vilket är deras kön och födelsedatum? 

________________________________________________________________ 

 

2. Vilka bor tillsammans med XX (föräldrar, syskon)?  

________________________________________________________________ 

 

3. Vad har du och den andra föräldern för högsta avslutade utbildning?  

Mamma: ________________________________________________________ 

Pappa: __________________________________________________________ 

 

4. Vad jobbar ni med? (klassificering utifrån SCB:s koder)  

Mamma: ________________________________________________________ 

Pappa: __________________________________________________________ 

 

5. Går barnet i förskola?  Ja (hoppa över fråga 6) Nej (hoppa till fråga 6) 

 Om ja, vid vilken ålder började XX där? 

________________________________________________________________ 

Hur många timmar i veckan är hen där?  

________________________________________________________________ 

  



 

 IV 

6. Har ni någon annan form av barnomsorg?    

Ja       Nej  

Om ja, vilken typ och vid vilken ålder började ni med det? 

________________________________________________________________ 

Hur många timmar i veckan? 

 

________________________________________________________________ 

 

7. Vad pratar ni för språk hemma?  

________________________________________________________________ 

 

8. Hur skulle du beskriva ditt barn?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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8.4 Bilaga 4, Theory of Mind Scale 

 

 

 

 

 

Uppgift 1: Diverse 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: Contents 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: Diverse 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: Real 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. 


