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Introduktion 
Vi rör oss ständigt i olika rum med olika utseende och egenskaper, och utan att 

egentligen reflektera över det manövrerar vi våra kroppar med stor precision så att 

vi undviker sammanstötningar med väggar, inredning, objekt, andra kroppar m.m. 

Denna orienteringsförmåga kan tyckas självklar och trivial, men om vi tänker på 

hur små barn snubblar över trösklar, springer in i bord och slår huvudet i soffbor-

det när de kryper omkring på golvet kan vi konstatera att vår orienteringsförmåga 

förutsätter att vi bygger upp en förståelse för en hel del komplexa spatiala rela-

tioner. En intressant tanke som bygger på Piagets kognitiva inlärningsteori (t.ex. 

Piaget 1973) är att denna spatiala förståelse grundläggs i den tidiga barndomen 

genom vår fysiska erfarenhet av att vara och agera i omvärlden – av att uppleva 

miljön, röra våra kroppar, manipulera objekt, utöva och uppleva krafter m.m. 

(Gibbs 2005). Denna erfarenhet ligger till grund för språkliga begrepp som vi an-

vänder för att tala om spatiala förhållanden. Exempel på sådana språkliga begrepp 

är prepositionerna framför och bakom, vilka uttrycker position i förhållande till 

ett referensobjekts fram- respektive baksida (exempel 1–4). Så anges t.ex. i exem-

pel 1 att bilarna parkerades på en plats som bestäms utifrån kyrkans framsida och i 

exempel 2 att flickan stod på en plats som bestäms utifrån bilens baksida.  
 

(1) Besökarna parkerade sina bilar framför kyrkan. 

(2) Flickan stod skrämd bakom bilen.  

(3) Framför stenen hade någon grävt en stor grop. 

(4) Flickan stod skrämd bakom trädet. 

 

Att avgöra vad som utgör fram- respektive baksida hos ett objekt kan tyckas vara 

en trivial uppgift. Och det råder onekligen en stor enighet när det gäller objekt 

såsom hästar, bilar, datorskärmar, kyrkor och soffor, eftersom dessa har naturliga 

egenskaper som förknippas med fram- och baksidor. En framsida är den sida som 

på ett eller annat sätt framstår som framträdande i förhållande till den motstående 

sidan (Clark 1973). Exempelvis associeras perceptuella mekanismer för syn och 

lukt med framsidan. Vidare definierar framsidan i typfallet åt vilket håll ett objekt 

rör sig och baksidan från vilket håll ett objekt rör sig. I fortsättningen kommer jag 

att kalla objekt med naturliga fram- och baksidor för riktade referensobjekt 

(RRO). 
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Däremot är det inte lika självklart vad som utgör fram- respektive baksida på 

objekt såsom glas, stenar, tallrikar och träd, eftersom dessa saknar naturliga egen-

skaper som förknippas med fram- och baksidor. Vad som definieras som fram- 

respektive baksida hos dessa objekt varierar beroende på tolkarens positionering i 

förhållande till objektet samt vilket perspektiv tolkaren intar. Objekt som saknar 

naturliga fram- och baksidor kommer jag i fortsättningen att kalla neutrala refe-

rensobjekt (NRO). 

Medan tolkningen av framför och bakom i relation till ett riktat referensobjekt 

sker utifrån det riktade referensobjektets naturliga egenskaper och oberoende av 

tolkarens position och perspektiv, spelar tolkarens position och perspektiv en av-

görande roll för tolkningen av framför och bakom i relation till ett neutralt refe-

rensobjekt. Clark (1973) kallar den första typen av tolkning för inherent tolkning, 

eftersom den utgår från det riktade referensobjektets naturliga fram- och baksida, 

medan den andra typen kallas för egocentrisk tolkning, eftersom den utgår från 

den egna positionen och det egna perspektivet. I exempel 1 ovan anger framför en 

plats som bestäms utifrån den sida på kyrkan vars egenskaper gör att den beteck-

nas som framsida (bl.a. ingången), och i exempel 2 anger bakom en plats som be-

stäms utifrån den sida på bilen vars egenskaper gör att den betecknas som baksida 

(bl.a. körriktningen). En illustration av den inherenta tolkningen presenteras i 

Figur 1 (sedd uppifrån), där tolkaren (T) är vänd mot det riktade referensobjektet, 

vars naturliga framsida (markerad med två pilar) är riktad åt vänster sett från tol-

karen. Betydelsen hos framför blir här ’till vänster’ om referensobjektet, medan 

bakom tolkas som ’till höger’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Illustration av inherent tolkning av framför och bakom vid riktade refe-

rensobjekt (RRO).  

I exempel 3 ovan anger framför en plats utifrån tolkarens position och perspektiv, 

men för en tolkare som betraktar stenen och gropen från motsatt håll skulle gro-

pen kunna beskrivas som bakom stenen. Motsvarande gäller för tolkningen av 

bakom i exempel 4 ovan. En illustration av den egocentriska tolkningen presente-

ras i Figur 2 nedan. En egocentrisk tolkning kan vara av två typer – symmetrisk 

eller asymmetrisk – där den symmetriskt egocentriska tolkningen av framför in-

nebär att tolkaren betraktar det neutrala referensobjektets riktning (markerad 

T RRO 

 framför 

 bakom 
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med en streckad pil i Figur 2) som symmetrisk med den egna kroppens riktning. 

Framsidan på referensobjektet blir den sida som är riktad åt samma håll som den 

egna kroppen. Betydelsen hos framför blir då ’bortom’, medan bakom tolkas som 

’hitom’. 

En asymmetriskt egocentrisk tolkning av framför (Figur 2b) innebär att det 

neutrala referensobjektet uppfattas som riktat mot tolkaren så att framsidan blir 

den sida som är närmast, tillika synlig för tolkaren och baksidan den sida som är 

längst bort, tillika dold för tolkaren. Betydelsen hos framför blir då ’hitom’, medan 

bakom tolkas som ’bortom’. 

 

    a. 

 

 

 

    b. 

 

 

Figur 2. Illustration av (a) symmetriskt och (b) asymmetriskt egocentrisk tolkning 

av framför och bakom vid neutrala referensobjekt (NRO). 

Notera dock att även om den inherenta tolkningen torde vara mest naturlig vid 

riktade referensobjekt så är en egocentrisk tolkning fullt möjlig. Med andra ord 

skulle en tolkare kunna utgå från sin egen position och sitt eget perspektiv även 

vid riktade referensobjekt, och därmed ignorera objektets naturliga fram- och bak-

sida. Däremot kan neutrala referensobjekt omöjligen utlösa en inherent tolkning. 

Som framgått är det alltså ingen trivial uppgift att tolka framför och bakom, 

och missförstånd kan enkelt uppstå även bland vuxna talare, särskilt vid neutrala 

referensobjekt. För ett barn som håller på att tillägna sig svenska torde dessa be-

grepp innebära än större utmaningar. I denna artikel redovisas en pilotstudie av 

hur enspråkiga svensktalande barn tolkar prepositionerna framför och bakom vid 

såväl riktade som neutrala referensobjekt. Barnens tolkningar kommer att sättas i 

relation till vuxnas tolkningar. 

Metod och material 
Metoden är experimentell och består av två delar: ett utförande- och ett bedöm-

ningsexperiment. I utförandeexperimentet ombads informanterna att placera ett 

litet objekt (t.ex. en legobit) framför eller bakom ett referensobjekt. I bedömnings-

experimentet ombads informanterna att bedöma om ett litet objekt var placerat 

framför eller bakom ett referensobjekt.  

I studien deltog 21 svenskspråkiga barn – 13 flickor och 8 pojkar – från en för-

skola i södra Sverige. Medelåldern på barnen var 50 månader med en spridning 

från 25,5 till 71 månader. Som kontrollgrupp fungerade 44 svenskspråkiga vuxna, 

T NRO framför bakom 

T NRO framför bakom 
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vilka antingen var föräldrar till barnen som deltog i studien eller högskolestuden-

ter. För att resultatredovisningen ska bli så tydlig som möjligt har barngruppen 

delats i två grupper: yngre barn (25,5–47 månader, dvs. 2–3-åringar) och äldre 

barn (48–71 månader, dvs. 4–5-åringar). 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska princi-

per har beaktats vid genomförandet. Detta innebär att barnens vårdnadshavare 

har informerats om studiens syfte, att konfidentialitet garanteras och att de in-

samlade uppgifterna endast kommer att användas i forskningssyfte. Tillstånd att 

delta i studien har inhämtats för samtliga barn. 

Materialet som användes i de båda experimenten bestod av neutrala referens-

objekt (sten, glas), riktade referensobjekt (bil, häst) och små objekt som placerades 

framför/bakom referensobjekten (legobit, boll, sten). Samtliga barn utom två ge-

nomförde experimentet med både neutrala och riktade referensobjekt, medan de 

vuxna genomförde experimentet med antingen neutrala eller riktade referensob-

jekt. Antal informanter fördelade på neutrala och riktade referensobjekt visas i 

Tabell 1. För att dokumentera barnens svar användes ett schema som fylldes i un-

der experimentets genomförande. 

 

Tabell 1. Antal informanter fördelade på neutrala och riktade referensobjekt 

 
 Neutrala Riktade 

Yngre barn (2–3 år)  8 7 

Äldre barn (4–5 år) 13 12 

Vuxna 33  11 

 

Neutrala och riktade referensobjekt testades vid separata tillfällen inom loppet av 

ungefär en vecka med ett barn i taget i ett avskilt rum. Förutom barnet och expe-

rimentatorn var en förskolelärare närvarande för att barnet skulle känna sig tryggt. 

Dessutom hade experimentatorn deltagit i den reguljära verksamheten vid tidigare 

tillfälle och hade då lärt känna samtliga barn som deltog i studien. Experimentet 

inleddes med att samtliga närvarande satt på golvet och tittade i samma riktning. 

De olika scenarierna spelades därefter upp på golvet framför barnet. För vuxna 

tillämpades en förenklad procedur där scenarierna spelades upp med hjälp av en 

projektor. 

Informanterna uppmanades dels att placera ett objekt framför/bakom ett ne-

utralt referensobjekt (t.ex. Lägg legobiten framför glaset!), dels att utifrån två 

olika situationer bedöma om ett mindre objekt var placerat framför/bakom ett 

neutralt referensobjekt (t.ex. Ligger någon legobit framför glaset? (Om ja) Vil-

ken?). Detta illustreras i Figur 3a respektive 3b nedan.  
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Figur 3. Illustration av utförandeexperimentet (a) och bedömningsexperimentet 

(b) med neutrala referensobjekt. 

 

På motsvarande sätt uppmanades informanterna dels att placera ett objekt fram-

för/bakom ett åt vänster eller höger riktat referensobjekt (t.ex. Lägg legobiten 

framför bilen!), dels att utifrån två olika situationer bedöma om ett mindre objekt 

var placerat framför/bakom ett riktat referensobjekt (t.ex. Ligger någon legobit 

framför bilen? (Om ja) Vilken?). Detta illustreras i Figur 4a respektive 4b nedan.  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Figur 4. Illustration av utförandeexperimentet (a) och bedömningsexperimentet 

(b) med riktade referensobjekt. 

Alla informanter fick höra fyra frågor/uppmaningar som testade framför och fyra 

som testade bakom. Därtill fick de höra åtta kontrollfrågor/-uppmaningar dels av 

enkla och tidigt etablerade spatiala relationer (i och på, t.ex. Lägg legobiten i gla-

set), dels av ja-/nej-svar (t.ex. Ligger någon legobit i glaset?). Syftet med kon-

trollfrågorna/-uppmaningarna var att minimera risken för att informanterna 

skulle genomskåda vad experimentet gick ut på. I resultatet nedan redovisar jag 

endast informanternas tolkningar av framför och bakom. 

Resultat 
Det sammanlagda resultatet för riktade referensobjekt presenteras i Figur 5. Av 

figuren framgår att riktade referensobjekt framkallar en inherent tolkning hos 

vuxna i 97 % (60/62) av fallen. Däremot uppvisar såväl den yngre (2–3-åringar) 

som den äldre (4–5-åringar) barngruppen en stor andel egocentrisk tolkning 

(64 % (25/39) resp. 55 % (43/78)). 

Barn 

Barn 

legobit 

legobit 
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Figur 5. Andel inherent och egocentrisk tolkning i respektive undersökningsgrupp 

vid riktade referensobjekt. 

 

Mönstret i Figur 5 återspeglas i såväl utförandeexperimentet som bedömningsex-

perimentet. Av Figur 6 och 7 nedan framgår att riktade referensobjekt utlöser en 

inherent tolkning för vuxna (95,5 % (41/43) resp. 100 % (19/19)), medan båda 

barngrupperna uppvisar en avsevärt mindre andel inherent tolkning. Den yngre 

barngruppen har i genomsnitt 74 % (20/27) egocentrisk tolkning i utförandeexpe-

rimentet och 41,5 % (5/12) i bedömningsexperimentet, medan den äldre barn-

gruppen i genomsnitt har 56 % (26/47) egocentrisk tolkning i utförandeexperi-

mentet och 55 % (17/31) i bedömningsexperimentet. 

Både utförandeexperimentet och bedömningsexperimentet visar att barn och 

vuxna skiljer sig avsevärt vad gäller föredragen tolkning vid riktade referensobjekt. 

Vuxna föredrar den inherenta tolkningen, medan båda barngrupperna uppvisar en 

preferens för den egocentriska. I den yngre barngruppen finns dock en skillnad i 

egocentrisk tolkning som beror på valet av preposition. Medan den egocentriska 

tolkningen av bakom uteslutande är asymmetrisk är den egocentriska tolkningen 

av framför såväl asymmetrisk som symmetrisk, även om den senare är vanligare. 

Något liknande mönster återfinns inte i den äldre barngruppen, utan den egocent-

riska tolkningen är uteslutande symmetrisk oberoende av preposition.  
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Figur 6. Andel inherent och egocentrisk tolkning i respektive undersökningsgrupp 

vid riktade referensobjekt i utförandeexperimentet. 

 

 

 
Figur 7. Andel inherent och egocentrisk tolkning i respektive undersökningsgrupp 

vid riktade referensobjekt i bedömningsexperimentet. 
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Vid riktade referensobjekt framkommer alltså en svag preferens för den asymmet-

riskt egocentriska tolkningen bland yngre barn och för den symmetriskt egocent-

riska bland äldre barn. Detta mönster framträder även vid neutrala referensobjekt 

i Figur 8, där det tydligt framgår att yngre barn föredrar den asymmetriska (64,5 % 

(22/34)), medan äldre barn och vuxna föredrar den symmetriska (74,5 % (56/75) 

resp. 64,5 % (117/182)). 

 

 
Figur 8. Andel asymmetriskt och symmetriskt egocentrisk tolkning i respektive 

undersökningsgrupp vid neutrala referensobjekt. 

 

Detta mönster återspeglas i såväl utförandeexperimentet som bedömningsexperi-

mentet. Av Figur 9 och 10 nedan framgår att neutrala referensobjekt utlöser en 

asymmetriskt egocentrisk tolkning för yngre barn (63,5 % (14/22) resp. 66,5 % 

(8/12)) och en symmetriskt egocentrisk för de två andra undersökningsgrupperna. 

De äldre barnen uppvisar i genomsnitt 77,5 % (38/49) symmetriskt egocentrisk 

tolkning i utförandeexperimentet och 69 % (18/26) i bedömningsexperimentet, 

medan motsvarande siffror för de vuxna är 69 % (84/122) i utförandeexperimentet 

och 55 % (33/60) i utförandeexperimentet.  

Båda experimenten visar att yngre barn och vuxna skiljer sig avsevärt vad gäl-

ler föredragen tolkning vid neutrala referensobjekt. Yngre barn föredrar en asym-

metriskt egocentrisk tolkning, medan vuxna föredrar en symmetriskt egocentrisk. 

De äldre barnen föredrar, liksom vuxna, en symmetriskt egocentrisk tolkning. 
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Figur 9. Andel asymmetriskt och symmetriskt egocentrisk tolkning i respektive 

undersökningsgrupp vid neutrala referensobjekt i utförandeexperimentet. 

 

 
Figur 10. Andel asymmetriskt och symmetriskt egocentrisk tolkning i respektive 

undersökningsgrupp vid neutrala referensobjekt i bedömningsexperimentet. 
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Sammanfattningsvis ges i Figur 11 och 12 nedan en illustration av hur de tre 

undersökningsgrupperna i typfallet tolkade framför och bakom vid riktade och 

neutrala referensobjekt. Av figurerna framgår det att yngre barn och vuxna skiljer 

sig åt avsevärt vad gäller föredragen tolkning vid både riktade (Figur 11) och ne-

utrala (Figur 12) referensobjekt. Äldre barn däremot grupperar sig med de yngre 

barnen vid riktade och med vuxna vid neutrala referensobjekt. 

 

   Vuxna        Yngre och äldre barn 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Illustration av undersökningsgruppernas föredragna tolkning av framför 

och bakom vid riktade referensobjekt (RRO). 

   Vuxna och äldre barn       Yngre barn 

 

 

 

 

 

Figur 12. Illustration av undersökningsgruppernas föredragna tolkning av framför 

och bakom vid neutrala referensobjekt (NRO). 

Diskussion 
I denna studie har jag med hjälp av två experiment undersökt svenska barns och 

vuxnas tolkning av prepositionerna framför och bakom. Experimenten designades 

så att ett moment med riktade referensobjekt testade informanternas förmåga att 

aktivera en inherent tolkning, och ett moment med neutrala referensobjekt testade 

informanternas val mellan en asymmetriskt och en symmetriskt egocentrisk tolk-

ning. 

Vid riktade referensobjekt uppvisade vuxna så gott som genomgående en inhe-

rent tolkning, dvs. de associerade framför med ett riktat referensobjekts naturliga 

framsida och bakom med objektets naturliga baksida. Såväl yngre (2–3-åringar) 

som äldre barn (4–5-åringar) uppvisade däremot en preferens för en egocentrisk 

tolkning vid riktade referensobjekt, yngre för en asymmetriskt egocentrisk tolk-

ning (framför = ’hitom’, bakom = ’bortom’) och äldre för en symmetriskt egocent-

risk tolkning (framför = ’bortom’, bakom = ’hitom’). Även vid neutrala referens-
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objekt uppvisade yngre barn en preferens för en asymmetriskt egocentrisk tolk-

ning, medan äldre barn och vuxna uppvisade en preferens för en symmetriskt ego-

centrisk tolkning. Vuxna tog alltså hänsyn till referensobjektets naturliga egen-

skaper vid tolkningen av prepositionerna, medan barnen i större utsträckning 

utgick från sitt eget perspektiv oberoende av referensobjektets egenskaper. Sam-

manfattningsvis presenteras i Tabell 2 en sammanställning av de tolkningar som 

är mest utmärkande för respektive undersökningsgrupp. 

 

Tabell 2. Utmärkande tolkningar i respektive undersökningsgrupp 

 
 Neutrala referensobjekt Riktade referensobjekt 

Yngre barn (2–3 år)  asymmetrisk asymmetrisk 

Äldre barn (4–5 år) symmetrisk symmetrisk 

Vuxna symmetrisk inherent 

 

Det resultat som framkommit av studien leder till frågan om det mönster som har 

observerats kan tolkas som en utvecklingsgång. Det verkar nämligen som att tolk-

ningen förändras med stigande ålder, dels mer övergripande från en egocentrisk 

till en inherent tolkning, dels från en asymmetriskt egocentrisk till en symmetriskt 

egocentrisk tolkning. Denna utvecklingsgång kan sammanfattas som i Figur 13. 

 
Figur 13. Förändring i tolkning med stigande ålder. 

 

Tidigare forskning på engelska barn ger ett visst stöd för en sådan utvecklings-

gång, även om den bild som framkommer där ingalunda är entydig (se t.ex. Harris 

& Strommen 1970; 1971; Kuczaj & Maratsos 1975). Vissa studier har visat på en 

utveckling från egocentrisk till inherent tolkning. Cox & Ryder Richardson (1985) 

fann i sin studie att barn upp till sex års ålder förstår den horisontella–frontala 

dimensionen (hitom–bortom) tidigare än den horisontella–laterala (vänster–hö-

ger). Clark (1973) förklarar detta med att den horisontella–frontala dimensionen 

har ett positivt värde för det som syns (framför dig själv) och ett negativt värde för 

det som inte syns (bakom dig själv), vilket den horisontella–laterala dimensionen 

saknar. Enligt Clark underlättar asymmetrin i den horisontella–frontala dimen-

sionen för barn att förstå dessa begrepp. Detta stämmer väl överens med de före-

Asymmetriskt 
egocentrisk 

tolkning 

Symmetriskt 
egocentrisk 

tolkning 

Inherent 
tolkning 
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liggande resultaten. Barnen, som alla var under sex år, hade uppenbara svårighet-

er med att aktivera en inherent tolkning (horisontell–lateral dimension) utan upp-

visade en preferens för en egocentrisk tolkning (horisontell–frontal dimension). 

En utvecklingsgång från egocentrisk till inherent tolkning ligger också i linje med 

Piagets (1973) tanke om att barn går igenom en egocentrisk period, under vilken 

de utgår från sig själva och sina erfarenheter och upplevelser, och modernare teo-

rier som bygger på idén att barns kroppsliga erfarenheter utgör grunden för bl.a. 

spatial förståelse och de språkliga begrepp som vi använder för att tala om spatiala 

förhållanden (t.ex. Gibbs 2005).  

Vidare ger vissa tidigare studier stöd för tanken om en utvecklingsgång från en 

asymmetriskt egocentrisk till symmetriskt egocentrisk tolkning, även om det inte 

heller här framträder någon entydig bild (se t.ex. Harris & Strommen 1970; 1971; 

Cox 1979). Det har visat sig att den tidigaste användningen av framför och bakom 

sker i relation till barnets egen kropp, något som har tolkats som att begreppen i 

ett tidigt skede betyder ’synlig’ respektive ’osynlig/gömd’ snarare än att de definie-

rar en spatial relation mellan två objekt (Kuczaj & Maratsos 1975; Johnston 1984). 

Om den tidigaste betydelsen hos bakom är ’osynlig/gömd’ är det inte särskilt för-

vånande att de yngsta barnen i den föreliggande studien associerar bakom med 

’bortom’. Genom att en legobit placeras bortom en sten så kan legobiten också 

göras osynlig. På motsvarande sätt kan legobiten göras synlig genom att placeras 

hitom stenen. Att tolka framför som ’synlig’ och bakom som ’osynlig/gömd’ inne-

bär alltså automatiskt en asymmetriskt egocentrisk tolkning.  

Clark (1973) menar att det positiva värdet på den horisontella-frontala di-

mensionen (dvs. framför) borde tillägnas före det negativa värdet (dvs. bakom), 

eftersom framför refererar till den prominenta sidan hos ett objekt medan bakom 

ofta definieras som motsatsen till framför. För att förstå bakom måste man såle-

des först förstå framför. Den föreliggande undersökningen ger ett visst stöd för 

Clarks hypotes. I den yngre barngruppen (2–3-åringar) är den egocentriska tolk-

ningen av bakom uteslutande asymmetrisk, medan den egocentriska tolkningen av 

framför till största delen är symmetrisk. Om den föreslagna utvecklingsgången 

från asymmetrisk till symmetrisk är korrekt ser vi alltså att framför tolkas vuxen-

likt tidigare än bakom, vilket ligger i linje med Clarks hypotes. 

Vi ser alltså att det finns stöd för att de mönster som framkommer i den före-

liggande undersökningen speglar den utvecklingsgång som skisseras i Figur 13 

ovan. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den tidigare forskningen inte är 

entydig i detta avseende. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att den experimen-

tella metoden i sig kan utgöra en osäkerhetsfaktor. Erfarenheter från experimen-

tella undersökningar med barn visar nämligen att ett experiments utformning kan 

leda barn till ett visst svar och därmed dölja barns verkliga språkliga kompetens, 

något som bl.a. har visat sig i studier av såväl förståelse av t.ex. relativa bisatser 

och pronomens referens som produktion av t.ex. passiva satser (Hamburger & 

Crain 1982; Crain & Fodor 1993). En möjlig felkälla i den föreliggande studien är 
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att samtliga barn deltog både i momentet med neutrala referensobjekt och i mo-

mentet med riktade referensobjekt. Barnen genomförde först momentet med ne-

utrala referensobjekt, och därefter genomförde de momentet med riktade referens-

objekt inom loppet av åtta dagar. Det faktum att de först exponerades för neutrala 

referensobjekt och den egocentriska tolkningen kan ha lett dem till att applicera 

samma tolkning vid riktade referensobjekt. Om de neutrala referensobjekten har 

påverkat barnen på detta sätt faller ovanstående resonemang om en utvecklings-

gång från egocentrisk till inherent tolkning. Observera dock att resonemanget om 

en utveckling från asymmetrisk till symmetrisk inte påverkas av denna felkälla. I 

vilket fall som helst framstår det i efterhand som rimligare att genomföra de två 

momenten med olika barngrupper för att eliminera risken för påverkan mellan de 

båda objektstyperna. Framtida forskning får utvisa om mönstret i Tabell 2 ovan 

speglar en utvecklingsgång eller om det är ett resultat av påverkan från de neutrala 

referensobjekten. 
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