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1 Inledning 
 
Med införandet av en läroplan för förskolan år 1998 (Lpfö 98) förenades 

förskolans och den obligatoriska skolans verksamheter i en gemensam syn på 

kunskap, lärande och utveckling. Syftet var att förstärka förskolans pedagogiska 

uppdrag samtidigt som man ville att förskolans pedagogik skulle få genomslag i 

skolan. Förskolans verksamhet övergick därmed från att vara en fråga för 

välfärds- och familjepolitiken till att bli en utbildningspolitisk fråga (Prop. 

1995/96:206). Med Lpfö 98 fick förskolan mål och riktlinjer, men till skillnad 

från skolans mål formulerades förskolans mål inte som uppnåendemål för det 

enskilda barnet utan som generella mål för inriktningen på förskolans arbete.  

Ungefär ett decennium efter införandet av Lpfö 98 föreslog regeringen 

ytterligare förstärkningar av förskolans pedagogiska uppdrag. I regeringens 

uppdrag åt Skolverket ingick att förtydliga och komplettera målen för barns 

matematiska och språkliga utveckling. I Skolverkets Redovisning av uppdrag om 

Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan betonas bl.a. vikten av att barn 

tidigt får möjlighet att upptäcka och utforska grundläggande matematiska 

begrepp (Skolverket 2009), och av den reviderade versionen av Lpfö 98, vilken 

gäller från 1 juli 2011, framgår att förståelsen för spatiala begrepp utgör ett av 

dessa prioriterade områden: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn […] 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp […] utvecklar sin förståelse 

för rum, form, läge och riktning” (Lpfö 98, reviderad 2010, sid. 11f). Vidare 

framgår nu än tydligare att personalen ska utmana och stimulera barnen i deras 

utveckling och lärande. 

Framskrivandet och förtydligandet av barns matematiska och språkliga 

utveckling markerar en ambitionshöjning vad gäller det pedagogiska arbetet i 

förskolan, något som ställer större krav på personalen att kunna utmana, 

stimulera och stötta förskolebarn i deras matematiska och språkliga utveckling. 



Denna ambitionshöjning medför också ett ökat behov av ny forskning om 

barns matematiska och språkliga utveckling. Det pedagogiska arbetet med 

förskolebarns förståelse av begrepp för spatiala relationer förutsätter t.ex. att 

personalen har kunskap om de spatiala begreppens komplexitet, om hur 

begreppens tolkning samverkar med den omgivande miljön och om hur 

förståelsen av dessa begrepp utvecklas hos barn med såväl svenska som 

förstaspråk som svenska som andraspråk. 

Begrepp för spatiala relationer har fått mycket litet utrymme inom svensk 

barnspråksforskning. I denna artikel behandlas förskolebarns förståelse av två 

begrepp för spatiala relationer: framför och bakom. Syftet är att redogöra för hur 

barn med svenska som förstaspråk utvecklar sin förståelse för de spatiala 

begreppen framför och bakom i åldersperioden 2–5 år samt att diskutera några 

konsekvenser för barn som lär sig svenska som andraspråk. 

 
 

2 Prepositioner och barn 
 
Spatiala relationer uttrycks språkligt bl.a. med hjälp av ordklassen preposition. 

Prepositioner anger prototypiskt en semantisk relation mellan två led (Teleman 

m.fl. 1999[1], sid. 211, 1999[2], sid. 684). Den semantiska relationen kan 

uttrycka bl.a. rum, tid och instrument, såsom illustreras i satserna (1)–(3). 

Exempelvis uttrycker prepositionen i en rumslig relation mellan katten och trädet 

i exempel (1). 

 
(1)  Hunden skällde på katten i trädet.  (rum) 
(2)  Matchen är slut om någon minut.  (tid) 
(3) Spiken slogs i med hammaren.  (instrument) 
 
Tidigare forskning har visat att barn inledningsvis utelämnar prepositioner när 

de talar (Josefsson & Håkansson 2000; O’Grady 2005). Barnyttrandena i (4) ger 

exempel på utelämnade prepositioner, där den utelämnade prepositionen anges 

i parentes efter yttrandet. 

 
(4)  Den vila min knä.  (i) (Hanna, 2;01) 
 Åka dagis.  (till) (Karin, 1;11) 
 
Observationen att barn utelämnar prepositioner baseras framförallt på data från 

inspelningar av barns spontana tal. Ett problem med denna metod är att 

                                                           
1
 Detta noteringssätt är vedertaget inom barnspråksforskningen för att ange ett barns exakta ålder 

i år, månader och dagar enligt formeln ”år;månader.dagar”. Ibland anges endast år och månader. 



resultaten endast visar att barn utelämnar det språkliga uttrycket. Att barn 

utelämnar en preposition betyder dock inte per automatik att de inte behärskar 

den semantiska relation som den utelämnade prepositionen uttrycker. Det torde 

exempelvis inte råda något tvivel om att Hanna i sitt yttrande i exempel (4) 

ovan förmedlar att min knä utgör den plats där den vilar. På motsvarande sätt 

uttrycker Karin i sitt yttrande att dagis utgör målet för åkandet. I båda 

barnyttrandena uttrycks alltså en rumslig betydelse, dock utan att denna 

betydelse synliggörs språkligt genom prepositionerna i och till. För att få inblick 

i hur barn tillägnar sig prepositioners betydelse – i detta fall den spatiala 

betydelsen – kan man använda sig av en experimentell metod istället för 

inspelningar av spontant tal. 

Tidigare forskning om barns spatiala förståelse har visat att barn tillägnar sig 

lokativa prepositioner i en bestämd ordning utefter komplexiteten i det spatiala 

förhållandet. Denna komplexitetshypotes, som myntades av Clark (1973), 

innebär att barn lär sig enkla positionsangivelser före mer komplexa 

positionsangivelser. Barns spatiala förståelse utvecklas således i följande 

ordning: 

 
1. Enkla positionsangivelser (i, på) 
2. Position + riktning (till, från) 
3. Position + relation (framför, bakom) 

 
Denna inlärningsordning får stöd av Langes (1976) studie av ett svenskt barns 

spontana tal, men det begränsade materialet gör resultaten osäkra. En annan 

problematisk omständighet är att själva inlärningsordningen är tämligen grov 

och förutsätter att prepositioner uttrycker en enhetlig betydelse som lärs in vid 

ett tillfälle. Prepositioners betydelse kan dock vara väldigt komplex och 

tolkningen kan variera mellan olika kontexter. Så är fallet med prepositionerna 

framför och bakom, vilka är denna artikels undersökningsobjekt. 

Prepositionerna framför och bakom uttrycker en position i relation till ett 

referensobjekts fram- respektive baksida. Vissa referensobjekt har en naturlig 

fram- och baksida, s.k. riktade referensobjekt (RRO), och i kombination med 

ett RRO definierar framför en position i relation till den naturliga framsidan och 

bakom en position i relation till den naturliga baksidan, såsom exemplifieras i (5). 

Exempel på riktade referensobjekt är bilar, hästar och kylskåp.  

 
(5)  Framför bilen sprang en älg över vägen. 

Chauffören stod skrämd bakom bilen. 
 



Andra referensobjekt saknar en naturlig fram- och baksida, s.k. neutrala 

referensobjekt (NRO), t.ex. stenar, träd och dricksglas. Detta hindrar oss dock 

inte från att tala om framför och bakom neutrala referensobjekt, såsom 

exemplifieras i (6). För att kunna använda framför och bakom tillsammans med 

ett neutralt referensobjekt måste talaren/tolkaren själv definiera vad som är 

referensobjektets fram- och baksida, något som sker utifrån talarens/tolkarens 

position och det perspektiv som han/hon intar. 

 
(6)  Framför stenen hade det legat en älg. 

Mannen stod skrämd bakom stenen. 
 
Inom utvecklingspsykologisk forskning har barns begreppsutveckling kopplats 

samman med deras sensomotoriska utveckling (Piaget 1973; Gibbs 2005). 

Tanken är att förståelsen av spatiala relationer grundläggs i barndomen genom 

återkommande mönster av kroppslig aktivitet. Genom sina erfarenheter av att 

agera i omvärlden – röra kroppen, manipulera objekt, utöva och uppleva krafter 

m.m. – bygger spädbarn upp konceptuella strukturer för spatiala förhållanden, 

s.k. scheman. Dessa scheman ligger till grund för de språkliga begrepp som 

används för att uttrycka spatiala förhållanden. Exempelvis har studier av 

engelska barn visat att den tidigaste förståelsen och användningen av 

prepositionerna framför och bakom uttrycker en position utifrån den egna 

kroppens fram- och baksida (Harris & Strommen 1970, 1971; Kuczaj & 

Maratsos 1975). Med andra ord har det grundläggande schemat för framför och 

bakom byggts upp genom att barn fysiskt upplever sin egen kropps fram- och 

baksida. För att till fullo kunna tolka betydelsen hos framför och bakom måste 

dock detta schema lösgöras från den egna kroppen och utvidgas till att omfatta 

även riktade och neutrala referensobjekt.  

För riktade referensobjekt, där framför uttrycker en position i relation till den 

naturliga framsidan och bakom en position i relation till den naturliga baksidan, 

kan detta schema illustreras såsom i figur 1 (framsidan är markerad med två 

pilar). En sådan tolkning av framför och bakom kallas inherent tolkning. 

 
 
 
    
 
 
 
Figur 1. Inherent tolkning av framför och bakom. 
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Vad gäller neutrala referensobjekt måste dock talaren/tolkaren själv tillskriva 

referensobjektet en fram- och baksida. Detta kan ske på två olika sätt, antingen 

genom att referensobjektet betraktas som vänt mot talaren/tolkaren så att den 

närmaste sidan utgör framsidan, eller genom att referensobjektet betraktas som 

vänt i samma riktning som talaren/tolkaren så att den bortre sidan utgör 

framsidan. I det första fallet associeras framför med en position hitom 

referensobjektet och bakom med en position bortom referensobjektet, en 

tolkning som kallas asymmetriskt egocentrisk tolkning. I det andra fallet associeras 

framför med en position bortom referensobjektet och bakom med en position 

hitom referensobjektet, en tolkning som kallas symmetriskt egocentrisk tolkning. 

Dessa scheman illustreras i figur 2 (framsidan är markerad med en pil). 

 
 
  
  
 
 
  
 
Figur 2. Asymmetriskt egocentrisk och symmetriskt egocentrisk tolkning av framför och bakom. 

 
Nedan redovisar jag en undersökning av svenskspråkiga barns förståelse av 

framför och bakom vid riktade och neutrala referensobjekt i åldersperioden 2–5 

år. Resultaten kommer också att jämföras med svenskspråkiga vuxnas 

tolkningar. 

 
 

3 Studien 
 
3.1 Metod 
 
Informanter i studien är 62 svenskspråkiga barn från två olika förskolor, en i 

södra och en i norra Sverige.2 Barnens ålder sträcker sig från 2;0 till 5;10 med en 

medelålder på 4;1.8. I resultatredovisningen har barnen delats in i 2-åringar, 3-

åringar, 4-åringar och 5-åringar. I studien ingår även 44 svenskspråkiga vuxna, 

vilka antingen är föräldrar till barnen som deltog i studien eller 

universitetsstudenter. Syftet med att inkludera en vuxengrupp är att möjliggöra 

jämförelser mellan barns och vuxnas tolkningar av framför och bakom för att få 

en bättre förståelse för barns utveckling mot en vuxenlik förståelse av 

begreppen. 

                                                           
2
 Jag vill rikta ett stort tack till personal, föräldrar och barn på de inblandade förskolorna. 

 
 bakom framför 

 
 framför bakom 



Vid genomförandet av studien har humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets forskningsetiska principer beaktats. Detta innebär att barnens 

vårdnadshavare har informerats om studiens syfte, att konfidentialitet 

garanteras och att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas i 

forskningssyfte. Tillstånd för barnen att delta i studien har inhämtats från 

samtliga barns vårdnadshavare. Utgångspunkten har varit att respektera barnens 

vilja att delta. Om ett barn inte har velat delta eller om barnet har velat avbryta 

genomförandet så har barnets vilja respekterats. 

Samtliga informanter har deltagit i ett utförandeexperiment och ett 

bedömningsexperiment. I utförandeexperimentet ombads informanterna att 

placera ett mindre objekt (t.ex. en legobit) framför eller bakom ett 

referensobjekt (se figur 3 nedan). I bedömningsexperimentet ombads de att 

utifrån två olika situationer bedöma om ett mindre objekt var placerat framför 

eller bakom ett referensobjekt (se figur 4 nedan). 41 barn (ålder: 2;0–5;10, 

medelålder: 4;0.25) och 33 vuxna genomförde de båda experimenten med 

neutrala referensobjekt (sten, glas), medan 21 barn (ålder: 2;6–5;9, medelålder: 

4;2.3) och 11 vuxna genomförde experimenten med riktade referensobjekt (bil, 

häst).  

 
 
 
 
 
 Lägg legobiten framför glaset! Lägg legobiten framför bilen! 
 
Figur 3. Illustration av utförandeexperimentet med neutrala och riktade referensobjekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ligger någon legobit framför glaset? (Om ja) Vilken? Ligger någon legobit framför bilen? (Om 

ja) Vilken? 
 
Figur 4. Illustration av bedömningsexperimentets två situationer med neutrala och riktade 
referensobjekt. 
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Experimenten inleddes med att ett barn, en förskollärare och experimentatorn 

satt på golvet vända i samma riktning. De olika scenarierna spelades därefter 

upp på golvet framför barnet. Barnets svar dokumenterades genom att ett 

schema fylldes i under experimentets genomförande. För vuxna tillämpades en 

förenklad procedur där scenarierna spelades upp med hjälp av en projektor. 

Samtliga informanter fick höra 4 frågor/uppmaningar som testade framför och 4 

som testade bakom. För att minimera risken att informanterna skulle 

genomskåda vad experimenten gick ut på fick de också höra 8 

kontrollfrågor/kontrolluppmaningar bestående dels av enkla och tidigt 

etablerade positionsangivelser (i och på), dels av ja-/nej-svar. 

 
 
3.2 Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas resultaten av undersökningen. En sammanställning av 

informanternas svar från experimenten med riktade referensobjekt (bil, häst) 

presenteras i figur 5 nedan. I figuren redovisas procentandelen egocentrisk 

respektive inherent tolkning i syfte att besvara frågan om barn i olika åldrar har 

tillgång till en inherent tolkning av framför och bakom. Antalet svar redovisas 

också i figuren. 

Av figur 5 framgår att alla undersökningsgrupper har tillgång till och 

uppvisar en preferens för den inherenta tolkningen av framför och bakom vid 

riktade referensobjekt (2-åringar: 72 %, 3-åringar: 100 %, 4-åringar: 97 %, 5-

åringar: 76 %, vuxna: 97 %). Med andra ord associerar informanterna oftast 

framför med referensobjektets naturliga framsida och bakom med dess naturliga 

baksida. 2- och 5-åringar skiljer sig dock från övriga informantgrupper genom 

att de i viss mån även uppvisar egocentriska tolkningar (2-åringar: 28 %, 5-

åringar: 24 %), trots att referensobjektet har en naturlig fram- och baksida. 

Framförallt rör det sig om en asymmetriskt egocentrisk tolkning, dvs. framför 

associeras med den sida som är närmast barnet och bakom med den bortre 

sidan. Även om 2- och 5-åringar liknar varandra i detta avseende skiljer de sig åt 

genom att flera barn i 2-årsgruppen uppvisar en asymmetriskt egocentrisk 

tolkning, medan ett barn står för nästan samtliga förekomster av denna tolkning 

i 5-årsgruppen. I detta sammanhang är det också viktigt att påpeka att en 

egocentrisk tolkning naturligtvis inte är felaktig, även om en inherent tolkning 

torde ligga närmare till hands vid riktade referensobjekt. 

 



 
Figur 5. Egocentrisk och inherent tolkning vid riktade referensobjekt. 

 
En sammanställning av informanternas svar från experimenten med neutrala 

referensobjekt presenteras i figur 6 nedan. I figuren redovisas procentandelen 

symmetriskt egocentrisk respektive asymmetriskt egocentrisk tolkning i syfte att 

besvara frågan om barn i olika åldrar uppvisar samma tolkningspreferenser för 

framför och bakom vid neutrala referensobjekt som vuxna.  

Av figur 6 framgår att alla undersökningsgrupper har tillgång till både en 

symmetriskt egocentrisk och en asymmetriskt egocentrisk tolkning. Det 

framkommer dock vissa tolkningspreferenser i olika åldrar. Hos vuxna aktiveras 

oftast en symmetriskt egocentrisk tolkning (64 %), dvs. vuxna tolkar oftast den 

bortre sidan som framsida och den närmaste sidan som baksida. I motsats till 

detta aktiveras oftast en asymmetriskt egocentrisk tolkning hos 2-åringarna 

(72 %), dvs. de tolkar oftast den närmaste sidan som framsida och den bortre 

sidan som baksida. Vidare ser vi en tydlig utveckling från en preferens för en 

asymmetriskt egocentrisk tolkning till en preferens för en symmetriskt 

egocentrisk tolkning i barngrupperna. Med andra ord blir barnen mer och mer 

vuxenlika vad gäller tolkningen av framför och bakom vid neutrala referensobjekt 

i åldersperioden 2–5 år. 

 

 
Figur 6. Symmetriskt egocentrisk och asymmetriskt egocentrisk tolkning vid neutrala referensobjekt. 

 

13 

33 35 

22 

60 

5 

1 

7 

2 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2-åringar 3-åringar 4-åringar 5-åringar Vuxna

EGO

INH

26 

12 
28 

12 

65 

10 

11 
37 

60 

117 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2-åringar 3-åringar 4-åringar 5-åringar Vuxna

SYM

ASYM



Sammanfattningsvis visar studien att även de yngsta barnen, 2-åringarna, har 

byggt upp scheman för prepositionerna framför och bakom som möjliggör 

samtliga 3 tolkningar: inherent, symmetriskt egocentrisk och asymmetriskt 

egocentrisk tolkning. Däremot aktiveras inte alltid samma schema hos barn i 

olika åldrar. 2-åringarna uppvisar exempelvis en preferens för asymmetriskt 

egocentrisk tolkning vid neutrala referensobjekt, medan 5-åringarna, i likhet 

med de vuxna, uppvisar en preferens för symmetriskt egocentrisk tolkning. 

Möjligen finns det också en viss tendens hos 2-åringarna att tolka egocentriskt 

även vid riktade referensobjekt, men i detta avseende kan inga säkra slutsatser 

dras, eftersom antalet belägg är för få. Slutligen visar studien att barnen 

utvecklar samma tolkningspreferenser som vuxna i åldersperioden 2–5 år. 

 
 
3.3 Analys 
 
En naturlig följdfråga av resultaten är varför de yngsta barnen uppvisar en 

preferens för en asymmetriskt egocentrisk tolkning vid neutrala referensobjekt. 

Svaret torde delvis ligga i att barn upp till 6 års ålder verkar förstå den 

horisontella-frontala dimensionen (framåt-bakåt) tidigare än den horisontella-

laterala (vänster-höger) (Cox & Ryder Richardson 1985). Den horisontella-

frontala dimensionen kännetecknas nämligen av en asymmetri som den 

horisontella-laterala dimensionen saknar, en asymmetri som enligt Clark (1973) 

underlättar barns förståelse. Denna asymmetri består i att den horisontella-

frontala dimensionen kan sägas ha ett positivt värde för det som syns (framför 

den egna kroppen) och ett negativt värde för det som inte syns (bakom den 

egna kroppen). En tidig förståelse av den horisontella-frontala dimensionen 

ligger väl i linje med observationen att barns tidigaste förståelse och användning 

av framför och bakom utgår från den egna kroppens fram- och baksida (Harris & 

Strommen 1970, 1971; Kuczaj & Maratsos 1975). Detta har tolkats som att 

framför inledningsvis associeras med betydelsen ’synlig’ och bakom med ’osynlig’ 

(se även Johnston 1984). Barns tidigaste förståelse av begreppen innefattar 

således inte någon spatial relation mellan två objekt, utan består endast av en 

enkel positionsangivelse utifrån förutsättningen att ett objekt kan göras synligt 

(framför) eller osynligt (bakom). När de båda prepositionerna lösgörs från den 

egna kroppen och appliceras på andra referensobjekt är det därför inte 

förvånande att barn associerar framför med en position där ett objekt kan 

synliggöras och bakom med en position där ett objekt kan osynliggöras. Genom 

att ett barn placerar en legobit hitom en sten utifrån barnets egen position så 

kan legobiten göras synlig, och genom att den placeras bortom stenen så kan 



den göras osynlig. Med andra ord faller betydelsen ’synlig’ och ’osynlig’ ut som 

en asymmetriskt egocentrisk tolkning när framför och bakom appliceras på andra 

referensobjekt än den egna kroppen. 

Att barns tidigaste förståelse av framför och bakom endast innefattar en enkel 

positionsangivelse utifrån ett objekts synlighet och inte någon 

relationsdimension verkar dock bara gälla vid neutrala referensobjekt. Av 

resultatredovisningen ovan framgår att barn redan i 2-årsåldern associerar 

framför med ett riktat referensobjekts naturliga framsida och bakom med den 

naturliga baksidan. Med andra ord verkar den spatiala relationen mellan 

objekten vara inkorporerad i begreppen i förhållande till riktade referensobjekt. 

På riktade referensobjekt är framsidan och baksidan direkt framträdande genom 

att objekten har naturliga egenskaper som vi associerar med fram- och baksidor, 

men neutrala referensobjekt saknar sådana egenskaper och talaren/tolkaren 

måste därför själv tillskriva dessa en framsida och en baksida. De yngsta barnen 

verkar således ha svårigheter med att tillskriva neutrala referensobjekt en fram- 

och baksida, något som gör att de inte kan uttrycka den spatiala relationen 

mellan ett objekt och ett referensobjekts fram- och baksida. Med andra ord 

måste barn först lära sig att tillskriva neutrala referensobjekt en framsida och en 

baksida, så att de kan göra positionsangivelser utifrån den spatiala relationen 

mellan två objekt, och inte utifrån det ena objektets synlighet.  

Ur ett utvecklingsperspektiv ser vi alltså att barn inledningsvis associerar 

framför och bakom med en enkel positionsangivelse vid neutrala referensobjekt. 

Med stigande ålder och ökad spatial erfarenhet utvidgas betydelsen hos de båda 

prepositionerna med en relationsdimension. På detta sätt kan resultaten alltså 

sägas stödja Clarks (1973) komplexitetshypotes. Barns spatiala förståelse 

utvecklas från en låg komplexitet i det spatiala förhållandet (enkel position) till 

att omfatta mer komplexa spatiala förhållanden (position + relation). 

 

 

4 Avslutande diskussion 

 

Den föreliggande studien har fokuserat på barn som tillägnar sig svenska som 

sitt förstaspråk, dvs. en typ av lärande som sker genom att barn exponeras för 

ett naturligt språkligt inflöde och ur detta inflöde extraherar information om 

språkets alla nivåer (fonologi, lexikon, morfologi, semantik, syntax etc.). Barns 

sensomotoriska utveckling spelar en viktig roll i förstaspråksinlärningen genom 

att barn i sitt fysiska utforskande bygger upp konceptuella scheman för spatiala 

relationer, på vilka språkliga uttryck appliceras (Piaget 1973; Gibbs 2005). 



Förstaspråksinlärning är alltså i stort helt oberoende av direkta pedagogiska 

insatser. Men även om studien har fokuserat på denna typ av lärande så är 

förhoppningen att artikeln ska bidra till en allmänt ökad kunskap om spatiala 

begrepps komplexitet, om hur tolkningen av dessa begrepp samverkar med 

faktorer i den omgivande miljön samt om hur dessa begrepp utvecklas hos 

enspråkiga svensktalande barn under tiden i förskolan, och att denna kunskap 

kan bidra till en ökad förståelse för alla barns matematiska, språkliga och fysiska 

agerande och i förlängningen till nya pedagogiska förhållningssätt och en mer 

medveten stimulering och stöttning av barns matematiska och språkliga 

utveckling. Detta är viktigt inte minst för de barn i förskolan som är i behov av 

en mer medveten matematisk och språklig stöttning än de barn vars utveckling 

behandlats i denna artikel. 

En sådan grupp är barn med svenska som andraspråk. Dessa barn måste lära 

sig nya språkliga representationer av spatiala relationer, något som i sig själv 

utgör en svårighet eftersom spatiala relationer kan representeras språkligt på 

olika sätt i olika språk. Hur ett språk representerar en viss spatial relation 

språkligt kan dessutom underlätta eller försvåra inlärningsprocessen. Johnston 

& Slobin (1979) framhåller i detta sammanhang bl.a. graden av semantisk 

genomskinlighet i den språkliga representationen. Som exempel tar de upp 

turkiskans arkasinda ’bakom’ som innehåller ordet för baksida (arka), vilket gör 

arkasinda semantiskt mer genomskinligt än engelskans behind ’bakom’, som inte 

innehåller ordet för baksida (back). Johnston & Slobin menar att den högre 

graden av semantisk genomskinlighet i turkiskan är en bidragande faktor till att 

turkiska barn lär sig bakom snabbare och tidigare än engelska barn. Svenskans 

framför och bakom innehåller åtminstone relevanta delar av orden framsida och 

baksida, något som torde kunna utgöra viktiga semantiska ledtrådar för 

andraspråksinlärare av svenska. 

Konceptualiseringen av spatiala relationer utgör en annan svårighet. 

Konceptuella scheman för spatiala relationer börjar grundläggas i tidig ålder 

genom barns sensomotoriska utveckling och de spatiala erfarenheter som barn 

gör. En komplicerande omständighet är att språk kan skilja sig åt med avseende 

på hur de refererar till ett objekts position. Exempelvis används i svenskan 

främst en relativ referensram för positionsangivelser, vilket innebär att ett 

objekts position fastställs t.ex. utifrån ett annat objekts egenskaper (t.ex. dess 

framsida eller baksida) eller utifrån talarens/tolkarens position och perspektiv. I 

Hunden sitter framför bilen bestäms således hundens position utifrån bilens 

naturliga framsida, och i Hunden sitter framför trädet bestäms hundens position 

utifrån talarens/tolkarens position. I vissa andra språk (t.ex. tenejapan i södra 



Mexiko och longgu på Salomonöarna) skulle däremot en absolut referensram 

användas för att ange hundens position i dessa situationer (Pederson m.fl. 

1998). Detta innebär att hundens position bestäms utifrån fixerade riktningar 

såsom exempelvis väderstreck eller viktiga karaktärsdrag i det omgivande 

landskapet (t.ex. inlandssidan/kustsidan och uppströms/nedströms), t.ex. 

Hunden sitter norr om trädet. 

Dessutom har det visat sig att den språkliga representationen påverkar hur 

barn konceptualiserar spatiala relationer (se t.ex. Choi 2006). Barn som ännu 

inte har börjat tillägna sig ord är väldigt känsliga för spatiala distinktioner och 

kan således även uppfatta spatiala distinktioner som inte görs i det språk som de 

håller på att tillägna sig. Känsligheten för sådana spatiala distinktioner minskar 

dock så fort barn har tillägnat sig en modersmålsenlig språklig representation. 

Med andra ord kan barn som har tillägnat sig ett förstaspråk vars språkliga 

representationer för spatiala relationer bygger på en absolut referensram ha 

svårigheter med att kunna uppfatta spatiala distinktioner som bygger på en 

relativ referensram när de ska tillägna sig ett nytt språk. Av den föreliggande 

studien har det framgått att barn som lär sig svenska som sitt förstaspråk redan 

i 2-årsåldern förstår att positionsangivelser görs i relation till ett objekts fram- 

och baksida, dvs. utifrån en relativ referensram. Detta antyder att tidiga 

pedagogiska insatser är viktiga för barn som lär sig svenska som andraspråk så 

att dessa barn så snabbt och problemfritt som möjligt ska kunna tillägna sig en 

korrekt konceptualisering av spatiala relationer i svenskan. Ett sätt att stimulera 

och stötta dessa barn i deras tillägnande av en målspråklig konceptualisering av 

spatiala relationer torde vara att utgå från barnets egna fysiska aktiviteter och 

erfarenheter. 
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