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Mind-mindedness and Development of Communication 

The Relationship Between the Mother’s Mind-related Comments and the Childs Later 

Language- and Communication Development 

Abstract 

Mind-mindedness refers to the mother’s ability to treat her child as an individual with a 

mental life of his or her own. In the present study, the purpose is to investigate the 

relationship between the amount of mind-related comments the mother produces when the 

child is 9 months of age and the child’s development in language and communication at the 

age of 15 months. The hypothesis is that the amount of mind-related comments the mother 

produces has a positive affect on the child’s language abilities as well as his or her ability to 

initiate joint attention. The number of mind-related comments were identified according to the 

guidelines of Meins and Fernyhough (2006). Language development were measured with the 

parent questionaire SECDI, Swedish early communication development inventory (Eriksson 

& Berglund, 1999). The child’s communicative abilities were measured with ESCS, Early 

social communication skills (Mundy et al. 2003). A positive correlation between the amount 

of mind-related comments by the mother and the use of communicative gestures by the child, 

were observed. No further significant relationships were found in support of the hypothesis in 

the present study. The results are discussed in relation to earlier research concerning mind-

mindedness and communicative development.  

 

Key words: Mind-mindedness, Language Development, Communication Development, Joint 

Attention 
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Sammanfattning 

Mind-mindedness refererar till moderns förmåga att se sitt barn som en individ med ett eget 

känsloliv som styr hans eller hennes agerande. I föreliggande studie är syftet att undersöka 

sambandet mellan moderns användning av mentaliseringsyttranden i samspel med barnet vid 

9 månader och barnets språkliga och kommunikativa utveckling då barnet är 15 månader. 

Hypotesen är att antalet mentaliseringsyttranden modern använder positivt påverkar barnets 

språkliga förmåga samt barnets förmåga att initiera delad uppmärksamhet. Antalet 

mentaliseringsyttranden hos mamman kodades enligt de kriterier som Meins och Fernyhough 

(2006) arbetat fram. Barnets språkliga förmåga mättes genom ett föräldrarskattningsformulär, 

SECDI (Swedish Early Communicative Development Inventories) (Eriksson & Berglund, 

1999). Barnets kommunikativa förmåga skattades med formuläret Early social 

communication scales (Mundy et al. 2003). Ett signifikant positivt samband förelåg mellan 

antalet mentaliseringsyttranden hos modern och barnets användande av kommunikativa 

gester. I övrigt framkom inga signifikanta samband till stöd för föreliggande studies 

hypoteser. Resultaten diskuteras utifrån tidigare forskning med mind-mindedness och 

kommunikativ utveckling. 

 

Nyckelord: Mind-mindedness, språkutveckling, kommunikation, delad uppmärksamhet 
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Inledning 

Det tidiga samspelet har en stor betydelse för barnets kommunikativa 

utveckling. Det finns många exempel och studier som visar på hur barnet i samspel med 

vuxna i sin omgivning utvecklar sina kognitiva, sociala och kommunikativa färdigheter 

(Pineyerd, 1994; Barlotta & Schulman, 2010; Westby, 2010). Genom sin kommunikation får 

barnet sina behov tillfredställda och ges även möjlighet att styra sin omvärld (Goldstein, 

Schwade, & Bornstein, 2009). Interaktionen innebär också att barnet får kommunikativa 

förebilder och tillfälle att utveckla sin egen kommunikation.  Forskning har påvisat att barnets 

utveckling av olika förmågor kan gynnas av en god kvalitet på samspelet mellan förälder och 

barn (Pineyerd, 1994; Westby, 2010). Ett sätt att undersöka detta samspel är att skatta 

förälderns förmåga till mind- mindedness. Mind-mindedness kan förklaras som vårdgivarens 

kapacitet att se barnet som en egen individ med egen vilja, känslor och tankar (Meins, 1997). 

Forskning har visat att mind-mindedness är av betydelse för barnets utveckling av olika 

förmågor (Ikuko, 2007; 2008; Laranjo & Bernier, 2010). Föreliggande studie kommer att 

studera hur mentaliseringsyttranden hos mödrarna inverkar barnets språkliga och 

kommunikativa utveckling. 

Uppsatsen inleds med en forskningsöversikt där barnets kommunikativa 

utveckling beskrivs ur olika perspektiv. Impressiv och expressiv språkutveckling berörs samt 

barnets utveckling av gester. Särskilt fokus ägnas åt delad uppmärksamhet, då detta är en 

förmåga som särskilt studeras i föreliggande studie. Detta följs av ett stycke som berör 

begreppet mind-mindedess; hur det utvecklats, hur vårdgivarens förmåga till mind-

mindedness skattas samt hur forskningsläget kring mind-mindedness ser ut. 
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Tidigare forskning 

Barnets kognitiva, sociala och kommunikativa utveckling 

Kommunikativ utveckling 

Redan som nyfödd börjar barnet att ljuda, dessa signaler gör att omgivningen 

kan tolka vad barnet vill och önskar. Signalerna är viktiga för den fortsatta kommunikativa -, 

och framförallt den sociala utvecklingen (Pinyerd, 1994). De mest framträdande och de 

kanske viktigaste tidiga signalerna är skrik, vokalisation samt leende. Den första 

kommunikationen uppstår med dessa signaler, då den vuxne försöker tolka barnets ljudande 

och då besvarar barnets önskemål (Pinyerd, 1994). Då barnet är cirka 6 månader blir 

kommunikationen mer spontan vad gäller mimik istället för att enbart imitera moderns 

skiftningar i mimiken vilket gör samvaron mer lik en dialog (Kaye & Fogel, 1980).  

Spädbarnet interagerar med sin omvärld med hjälp av blickkontakt och mimik. Dessa 

handlingar skapar en reaktion hos omvärlden (Barlotta & Schulman, 2010). Då barnet är cirka 

6 månader gammalt kan barnet fixera sin förälders blick och hålla kvar ögonkontakten. Barnet 

och föräldern kan då ha interagera ansikte mot ansikte och kan både börja en interaktion 

genom att ta ögonkontakt samt avsluta den genom att titta bort. Här tillägnar sig barnet 

grunderna i interaktionen, exempelvis turtagning och icke-verbal kommunikation (Westby, 

2010).  

Gester 

Barnet kan visa kommunikativ intention bland annat genom användandet av 

kommunikativa gester. En tidig kommunikativ gest är förmågan att peka med pekfinger vilket 

etableras runt då barnet är 9-10 månader och ökar kraftigt i frekvens runt 12 månaders ålder 

(Tetzchner, 2005). De mer komplicerade symboliska gesterna representerar ord genom att 

gesten då den utförs tjänar till att ersätta eller komplettera ett talat ord. Dessa gester börjar 
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etableras hos barnet i samband med att de första orden yttras. Ett exempel på en symbolisk 

gest är då barnet lutar huvudet mot sina händer för att visa att det är trött eller vill sova. 

Majoriteten av symboliska gester etableras först efter etablering av ordet i sig, barnet måste ha 

en förståelse för ordet innan det kan använda sig av symboliska gester (Petito, 1992). Barnets 

användande av symboliska gester kan underlätta och föregå barnets utveckling av expressiv, 

verbal förmåga (Goodwyn, Acredolo, & Brown, 2000; Özçalişkan & Goldin- Meadow, 2005). 

Inlärning av symboliska gester tros ske genom imitation då barnet imiterar föräldrarnas 

användande av gester (Tomasello & Camaioni, 1997).   

Delad uppmärksamhet 

Även delad uppmärksamt är viktig för den kommunikativa utvecklingen och 

grundar sig på förmågan att kunna styra uppmärksamhet. Genom detta är barnet kapabelt att 

dela den vuxnes uppmärksamhet (Trevarthen, 1998). I situationer med delad uppmärksamhet 

får barnet dela erfarenheter och upplevelser med andra och får därmed kunskap om andras 

erfarenheter (Corkum & Moore, 1998). Hos barn med typisk utveckling börjar förmågan till 

delad uppmärksamhet utvecklas vid cirka 9 månader (Mundy & Crowson, 1997). Vid slutet 

av barnets första år har barnet utvecklat förmågan att med sin blick följa med i blicken hos 

andra (Corkum & Moore, 1998). Det första steget vid utvecklingen av delad uppmärksamhet 

handlar om att kunna hålla kvar ögonkontakten med någon annan (Scassellati, 1999). Nästa 

steg är då barnet kan växla blicken mellan det objekt motparten tittar på och motpartens ögon 

(Corkum & Moore, 1998). Vid cirka 9-12 månaders ålder behärskar barnet förmågan att 

initiera delad uppmärksamhet genom att skifta sin blick mellan föremålet och den vuxne eller 

genom att peka (Bakeman & Adamson, 1984; Tomasello, 1995). Detta kan ses som en mer 

sofistikerad form av delad uppmärksamhet (Jones, Carr, & Feeley, 2006). Efter 12 månaders 

ålder kan barnet kombinera ögonkontakt med en pekning för att rikta den vuxnes intresse till 

något speciellt objekt eller händelse (Tomasello, 1995; Jones et al., 2006). De kan också 
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använda ljudande som ett sätt att initiera delad uppmärksamhet (Tomasello, 1995; Jones et al., 

2006). Barnet kan även svara på andras inviter till delad uppmärksamhet, exempelvis genom 

att följa en pekning (Mundy et al., 2003). Inte förrän barnet är omkring 15 månader kan det 

till fullo följa en pekriktning. I utvecklingens början fokuserar barnet bara på den pekande 

handen (Tetzchner, 2005). Delad uppmärksamhet underlättar barnets ordinlärning. Om barnet 

och motparten fokuserar på ett fysiskt objekt och motparten samtidigt benämner objektet får 

barnet en direkt koppling mellan ett ord och dess referent (Hirotani, Stets, Striano &, 

Friederici, 2009). I en studie av Tomasello och Farrar (1986) visade det sig att i stunder av 

delad uppmärksamhet pratar modern mer och använder kortare meningar vilket i studien visat 

sig vara gynnsamt för barnets språkutveckling, liknande resultat har även hittats i senare 

studier (Markus, Mundy, Morales, Delgado, & Yale, 2000). Mundy, Kasari, Sigman, & 

Ruskin (1995) fann att barnets förmåga att initiera och svara på delad uppmärksamhet (samt 

social interaktion) korrelerade positivt med både barnets språkförståelse och barnets 

uttrycksförmåga. Carpenter, Nagell, & Tomasello (1998) fann i en longitudinell studie på barn 

mellan 9-15 månader att den tid barnet spenderade med sin mor i stunder av delad 

uppmärksamhet även gynnade barnets utvecklande av kommunikativa gester (Carpenter et al., 

1998). Delgado et al. (2002) menar att barnets förmåga att svara på delad uppmärksamhet 

positivt påverkar barnets språkliga utveckling.  

Barns utveckling av uttal och språkförståelse 

De första vokaliseringarna förutom skriket brukar yttra sig som gurglingar vilka 

kommer vid 2 till 3 månaders ålder. Gurglingarna brukar avläsas som yttring av välbehag. Det 

har visat sig att barn som förstod att deras vokalisering påverkade vuxna hade en bättre 

språkutveckling (Goldstein et al., 2009). Detta påverkade också barnets språkförståelse 

positivt. Spädbarn som ljudar mycket trots att den vuxne inte ger någon respons kan ha 
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svårare att förstå när deras samtalspartner är redo att interagera (Goldstein et al., 2009). 

Barnet påkallar uppmärksamhet genom att vokalisera då det vill ha omgivningens hjälp att 

tillfredsställa ett behov (Goldstein et al., 2009). När barnet blir större och har längre vakna 

perioder kan det också delta mer aktivt i omvärldens interaktioner och därmed lära sig mer om 

sin omvärld. Under barnets två första levnadsmånader ljudar de vanligtvis när de vill 

tillfredställa ett fysiskt behov, exempelvis då de är hungriga (Barlotta & Schulman, 2010). Då 

barnet blir några månader börjar det kommunicera genom joller, det vill säga producera en rad 

konsonant-vokalkluster i följd, exempelvis ba-ba-ba. Med tiden blir dessa sekvenser mer 

komplexa och kan innehålla olika kluster, exempelvis mo-vo-mo (Bjar, 2010). Vid ungefär 1 

års ålder börjar barnet producera sina första ord (Barlotta & Schulman, 2010) och vid cirka 18 

månader ökar tillväxten av barnets ordförråd kraftigt (Bishop, 1997). Orden är ofta 

förenklingar av riktiga ord och vissa fonem utelämnas. Föräldrarna uppmärksammar detta 

ljudande som riktiga ord och uppmuntrar därmed barnet att öva på att producera ljudet igen. 

Vanligt är också att barnet härmar den vuxnes tal och att föräldern på olika sätt ger 

återkoppling på detta. Barnet kan på så vis ingå i ett samtal trots att det inte använder så 

många ord. Det får också möjligheten att lära sig orden i ett sammanhang vilket underlättar 

både språkförståelsen och tillväxten av ordförrådet (Barlotta & Schulman, 2010). Eriksson 

och Berglund (1999) studerade barns kommunikativa utveckling i en longitudinell studie på 

barn mellan 6 och 16 månaders ålder. För att undersöka detta användes SECDI, ett material 

som låter föräldrarna skatta sitt barns språk. De fann att det fanns stora individuella skillnader 

som var relativt stabila under de månader barnen testades. Det fanns även ett positivt samband 

mellan ordförståelse och ordproduktion (Eriksson & Berglund, 1999). Barnets första 

ettordsfraser brukar kallas för holofraser vilket innebär att de kan representera flera saker än 

vad de gör då vuxna eller äldre barn använder dem (Bjar, 2010). Exempelvis kan ordet 

”mamma” både betyda ”var är mamma?” och ”jag vill att mamma ska komma”.  
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Utveckling av impressiv förmåga innebär stora utmaningar för barnet då det 

ständigt utsätts för nya situationer med samtidigt auditivt tillägg i form av språk. I varje sådan 

situation måste barnet identifiera fraser, meningar och ord. Barnet måste också förstå övriga 

språkliga komponenter i situationen, vilket innebär handlingar och objekt i och kring den 

aktuella situationen. Slutligen måste dessa språkliga delkomponenter kopplas samman 

(Gleitmann & Wanner, 1982). Med samma grundtanke utvecklade Hirsh-Pasek & Golinkoff’s 

(1996) senare en modell för barns utveckling av språkförståelse. Hypotesen som framläggs är 

att barnet är omgivet av en stor mängd stimuli som måste bearbetas. Barnet väljer dock att 

lägga större fokus på vissa stimuli och använder då vad författarna till modellen kallar guided 

distributional learning. Barnen bygger upp mer komplexa lingvistiska system med byggstenar 

skapade utifrån sin befintliga kunskap. Hirsh-Pasek & Golinkoff’s (1996)  menar även att i ett 

initialt skede av utveckling av språkförståelse läggs fokus på prosodi. Mot slutet av denna fas 

har barnet börjat förstå enstaka ord. Därefter infinner sig en period där semantiska ledtrådar 

har störst inverkan på vidare utveckling. Då barnet nått en ungefärlig ålder på 2 år blir 

semantiska ledtrådar mindre viktigare och grammatiken övertar barnets fokus (Hirsh-Pasek & 

Golinkoff’s, 1996). 

Mind-mindedness 

Utveckling av begreppet mind-mindedness  

Meins (1997) myntade ett uttryck för mammans förmåga till mentalisering 

vilket hon kallade maternal mind-mindedness. Fonagy, Steele, Steele, Higgitt, & Target 

(1994) samt Meins (1997) menar att det är viktigt att modern i sitt beteende mot barnet visar 

lyhördhet för barnets tankar och känslor och att detta är en viktig aspekt för att undersöka 

kvaliteten på anknytningen mellan mor och barn. Begreppet är en vidareutveckling på det 

redan etablerade begreppet maternal sensitivity vilket myntades av Ainsworth, Bell och 



  

7 

 

Stayton (1971) och ger beskrivningar på betydelsen av, samt vägen till en säker anknytning 

mellan förälder och barn. Maternal sensitivity syftar till att beskriva moderns beteende i 

interaktion med sitt barn. Ainsworth et al. (1971) redogjorde för fyra egenskaper hos modern 

som syftar till att beskriva vad maternal sensitivity innebär och som visats sig vara viktiga för 

kvaliteten på anknytningen mellan mor och barn. Dessa fyra egenskaper är som följer: 

Sensitivity, mammans lyhördhet för barnets kommunikativa initiativ, acceptance, moderns 

förmåga att acceptera barnets beteende, även om det kan uppfattas som störande, co-

operation, samverkan, moderns förmåga att se sitt barn som en individ med egen vilja samt 

accessibility, mottaglighet, moderns mottaglighet för sitt barns kommunikation. Det visade sig 

att dessa fyra faktorer korrelerade med varandra, exempelvis hade mamma som visade stor 

lyhördhet mot sitt barn även en hög mottaglighet för dess kommunikation. I samma rapport 

visade de på att spädbarn till mödrar som visade högre grad av maternal sensitivity visade 

högre grad av trygg anknytning i obekanta situationer då de var 12 månader. En moder 

uppvisar maternal sensitivity om hon har förmåga att se omvärlden ur sitt barns perspektiv 

och ser på barnet som en individ med egen vilja och respekterar denna vilja (Ainsworth et al., 

1971). 

Meins (1997) utvecklade sin teori om mind-mindedness för att beskriva 

moderns benägenhet att behandla sitt barn som en individ med en personlighet och med en 

åsikt, och inte bara som ett objekt med behov att tillfredsställa. En mamma som använder sig 

av mind-mindedness är lyhörd för sitt barns beteende. Tillämpning av denna teori ger en 

möjlighet att undersöka mer än bara mammans generella lyhördhet mot barnet, den ger 

möjlighet att titta på mer specifik lyhördhet mot barnets mentala tillstånd och pågående 

aktivitet. Särskilt gäller detta vårdgivarens förmåga att förstå att barnets tankar, känslor och 

upplevelser är orsak till att barnet handlar som det gör. Meins, Fernyhough, Fradley, & 
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Tuckey (2001) menar att begreppet maternal sensitivity inte tar hänsyn till huruvida modern 

korrekt tolkar sitt barns tankar och känslor (Meins et al., 2001). För att visa skillnaden mellan 

en förälder som använder sig av mind-mindedness och en person som inte gör detta 

exemplifierar Meins et al. (2001) detta på följande sätt: Föräldern och barnet står framför en 

spegel. De menar att en förälder som inte använder sig av mind-mindedness skulle yttra sig 

liknande: ”Vem är det där inne? Är det du?” medan en förälder som använder sig av mind-

mindedness skulle kunna yttra sig: ”Vem tror du att det är? Vem tror du att det är? Tror du att 

det är du?”  (Meins et.al., 2001, s. 641). Ord som tror, vet och tänker är exempel på ord som 

kan anses tyda på att modern är lyhörd för barnets sinnesstämning och förstår att barnet agerar 

utefter denna (Meins & Fernyhough, 2006). 

Kodning av mind-mindedness 

För att undersöka frekvensen av mammans användning av mind- mindedness 

används i forskningssammanhang en kodningsmanual framtagen av Meins och Fernyhough 

(2006) i en svensk översättning av Holmer (2010). Studier har visat att det mått som fås fram 

då kodningsmanualen används kan ge statistiskt säkerställda samband mellan exempelvis 

moderns förmåga till mind-mindedness och barnets senare förmåga till att ta olika perspektiv 

och förstå hur andra tänker (Meins et al., 2003; Meins et al., 2002; Meins & Fernyhough, 

1999). Statistiskt säkerställda samband har även hittats mellan moderns förmåga till mind-

mindedness och kvaliteten på barnets anknytning till modern (Meins, et al., 2001). Kodningen 

av mind-mindedness syftar till att identifiera de yttranden där vårdgivaren fokuserar på 

barnets inre egenskaper, samt bedöma om dessa yttranden stämmer överrens med de tankar 

och känslor barnet för stunden har. Dessa yttranden kallas mind-related comments vilket har 

översatts till mentaliseringsyttranden av Holmer (2010).  
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Mind-mindedness skattas vanligtvis med hjälp av två olika metoder. För att 

skatta graden av mentaliseringsyttranden hos föräldrarna då barnen är i förskoleålder eller 

äldre används intervjuer där föräldrarna fritt får beskriva sitt barn. Från det barnet är 6 

månader gammalt fram till dess att barnet är i förskoleåldern anser Meins och Fernyhough 

(1999) det lämpligt utgå från ett material där vårdnadshavaren och barnet leker fritt. 

Författarna rekommenderar att spela in 20 minuter av denna aktivitet. När materialet har 

spelats in transkriberas allt vårdgivaren säger under leksituationen. För att sedan identifiera de 

yttranden som fokuserar på barnets mentala tillstånd, mentaliseringsyttranden, har Meins och 

Fernyhough (2006) definierat dessa yttranden som a) kommenterar vad barnet skulle kunna 

tänka, känna eller uppleva samt b) yttranden som innebär att vårdgivaren talar i barnets ställe 

(t.ex. ”Jag är hungrig mamma”). I sin kodningsmanual delar Meins och Fernyhough (1999) 

upp mentaliseringsyttranderna i två olika kategorier; Appropriate Mind- Related Comments 

samt In- appropriate Mind- Related Comments. Dessa har Holmer (2010) översatt till 

intonade mentaliseringsyttranden samt icke- intonade mentaliseringsyttranden.  Ett intonat 

mentaliseringsyttrande är enligt Meins och Fernyhough (2006) ett yttrande där den som kodar 

materialet håller med vårdgivaren om tolkningen av barnets nuvarande sinnesstämning, 

exempelvis att vårdgivaren säger ”du vill leka med bollen” då barnet tydligt visar att den vill 

ha bollen genom att sträcka sig efter den. Det kan också vara att vårdgivaren förbinder 

nuvarande situation med en föregående, exempelvis att vårdgivaren säger ”kommer du ihåg 

att vi lekte med bollar igår” då barnet leker med en boll. Mentaliseringssyttranden tolkas 

också som intonat då det syftar till att aktivera barnet igen efter en paus i leken. Ett exempel 

är då vårdgivaren säger ”Ska vi leka med nallen nu?” vid ett tillfälle då barnet inte är 

engagerat i någon annan aktivitet eller leksak. Yttrandet räknas då som ett intonat 

mentaliseringsyttrande eftersom det syftar till att återigen aktivera barnet efter en paus i leken. 

Ett icke-intonat mentaliseringsyttrande är då den som kodar materialet inte håller med 

http://tyda.se/search/appropriate
http://tyda.se/search/appropriate
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vårdgivaren vad gäller tolkningen av barnets sinnesstämning. Det kan till exempel vara då 

vårdgivaren säger ”Är du trött?” när barnet inte visar något tecken på trötthet.  Då vårdgivaren 

i sin kommentar refererar till en händelse som inte kan kopplas till nuvarande aktivitet ska 

detta också kodas som ett icke intonat mentaliseringsyttrande. Detta gäller också då 

vårdgivaren föreslår barnet en ny aktivitet trots att barnet redan aktivt leker eller sysslar med 

något annat. I Holmers översättning (2010) av den engelska kodningsmanualen skiljer sig en 

sak från den engelska versionen. Detta är tolkningen av funny/amusing. Detta ska enligt den 

engelska manualen kodas som ett mentaliseringsyttrande om vårdgivaren använder detta 

yttrande som svar på att barnet visar att det tycker något är roligt eller om barnet gör något 

roligt. Holmer (2010) bedömde att funny/amusing kan användas synonymt med ”intressant” 

eller ”spännande” då vårdgivaren upptäcker att ”något fångat barnets uppmärksamhet” 

(Holmer, 2010, s. 15). Därför kodas yttranden som innehåller roligt som ett 

mentaliseringsyttrande. 

Mind-mindedness och barnets kognitiva, sociala och kommunikativa förmågor 

Moderns förmåga till mind-mindedness har studerats på en mängd olika sätt och 

vid olika åldrar. Bernier, Carlson och Whipple (2010) har undersökt och funnit ett signifikant 

positivt samband mellan moderns förmåga till mind-mindedness då barnet var 12 och 15 

månader gammalt och barnets exekutiva funktioner vid 18 och 26 månader. Ikuko (2007; 

2008) fann i sin studie ett signifikant positivt samband mellan moderns förmåga till mind-

mindedness då barnets var 6 månader och barntes förmåga att svara på delad uppmärksamhet 

vid 9 respektive 18 månader. Flera studier (Meins, Fernyhough, Russel, & Clark-Carter, 1998; 

Lundy, Dietrich, McMillen- Dod, & Kenner, 2003) har även hittat positiva samband mellan 

moderns förmåga till mind-mindedness och anknytningen mellan mor och barn. Barnen var i 

denna studie mellan 6 och 37 månader gamla. 
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Lundy et al. (2003) visade att föräldrar som hade en hög andel intonade 

mentaliseringsyttranden, som skattades då barnet var 6 månader, hade en mer ömsesidig 

interaktion med sitt barn. Detta kan exempelvis innebära att föräldern är mer lyhörd för 

barnets verbala produktion (Lundy, 2002). Meins och Fernyhough (1999) har undersökt 

sambandet mellan antalet mentaliseringsyttranden hos modern då barnet var mellan 20 

månader och 3 år och barnets senare förmåga till att ta andras perspektiv och förstå hur andra 

tänker, vilket mättes då barnet var 5 år, och fann då ett positivt samband. En förklaring till 

detta menar Meins (1999) kan vara att barnet då det exponeras för ett språk som fokuserar på 

barnets känsloliv får en ökad förståelse för sina och andras känslor samtidigt som de får att 

språk att uttrycka dessa med. De mödrar som i högre grad använder intonade 

mentaliseringsyttranden använder mindre nedvärderande kommentarer till sina barn under 

interaktionen, de är också mindre benägna att visa att de är uttråkade av interaktionen och de 

uppvisar mindre ofta ett hotfullt beteende mot barnet (Lok & McMahon, 2006). Barnets kön 

kan även det påverka moderns förmåga till mind-mindedness (Lok & McMahon, 2006). Lok 

& MchMahon (2006) fann i sin studie att mödrar till döttrar i högre grad visade mind-

mindedness än mödrar som hade söner. Meins et al. (1998) har undersökt kopplingen mellan 

trygg anknytning hos spädbarn då barnet var 6 månader och moderns senare beskrivning av 

sitt barn vilket undersöktes då barnet var 3 år. Studien visade att i de fall då det fanns en trygg 

anknytning mellan mor och barn var modern, då hon fick i uppgift att beskriva sitt treåriga 

barn mer angelägen att prata om sitt barns mentala förmågor snarare än om dess fysiska 

förmågor.  Vidare redovisar Meins et al. (2001) att mödrar som är mer känsliga för sitt barns 

mentala liv också är mer lyhörda för sitt barns skifte av uppmärksamhet. Modern skiftar då 

sin uppmärksamhet så hon och barnet riktar sin uppmärksamhet mot samma sak. Vidare 

menar Meins et al. (2001) att mödrar som inte använder mind-mindedness i samma 

utsträckning, ignorerar att barnet skiftat sin uppmärksamhet genom att försöka får barnet att 
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uppmärksamma samma sak som hon själv.  Det kan också vara så att modern inte registrerar 

att hennes barn inte längre är koncentrerad på samma sak (Meins et al., 2001). En annan 

faktor som undersöks är i vilken grad modern uppmuntrar barnet att vara självständigt vad 

gäller att utföra olika aktiviteter som att ta ett önskat föremål (Meins et al., 2001).  

Mind-mindedness och språkliga förmågor 

I en studie av Laranjo och Bernier (2010) undersöktes sambandet mellan 

moderns förmåga till mentaliseringsyttranden och barnets kommunikativa utveckling. 

Moderns förmåga till mind-mindedness studerades då barnet var 12 månader gammalt och 

barnets expressiva språkliga förmåga studerades då barnet var 18 och 26 månader. Resultatet 

visade att moderns förmåga till mind-mindedness inte hade något samband med barnets 

språkliga förmåga då barnet var 18 månader, dock fanns det ett signifikant positivt samband, 

(r = .24, p < .10), då barnet var 26 månader. Författarna menar att mind-mindedness påverkan 

på barnets språkliga förmåga blir framträdande då barnets utveckling av ordförrådet tagit fart. 

Meins och Fernyhough (1999) fann att mödrar som uppvisar en lägre förekomst av mind-

mindedness generellt har barn som använder högre grad av stereotypa fraser (en fras som 

barnet lärt sig utan att analysera enskilda ord som förekommer i frasen). Meins och 

Fernyhough (1999) menar att detta kan bero på att modern har svårare att se sitt barn som en 

individ med egna tankar och känslor om barnet använder ett stereotypt och oflexibelt språk.  

Föreliggande studies intresseområden 

Föreliggande studies fokus ligger på sambandet mellan moderns förmåga till 

mind-mindedness och barnets språkliga och kommunikativa utveckling. Det har visat sig att 

en mamma som i hög grad använder intonade mentaliseringsyttranden visar lyhördhet för sitt 

barns tankar och känslor, följer dess fokus och kan sägas skapa en god kommunikativ miljö 

(Meins, 1999; Lundy et al., 2003) som kan skapa tillfällen för delad uppmärksamhet. Studier 
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(Tomasello & Farrar, 1986; Carpenter et al., 1998; Delgado et al., 2002) har dessutom visat 

att förmågan till delad uppmärksamhet kan gynna den språkliga utvecklingen, vilket gör det 

intressant att närmare studera denna förmåga i en magisteruppsats inom logopedi. Det har 

även visat sig finnas ett positivt samband mellan antalet mentaliseringsyttranden hos modern 

och barnets språkliga förmåga (Laranjo & Bernier, 2010) vilket utgör ytterligare en intressant 

aspekt av sambandet mellan mind-mindedness och barnets kommunikativa förmåga som är 

intressant att studera närmare. 

Föreliggande studie är en uppföljningsstudie av en magisteruppsats som skrevs av Holmer 

(2010). Holmer (2010) undersökte i sin studie sambandet mellan mödrars användande av 

mentaliseringsyttranden då barnet var 9 månader och barnets samtida minnes- och 

kommunikationsförmåga. Holmer fann inget samband mellan andelen intonade 

mentaliseringsyttrande hos modern och barnets samtida impressiva och expressiva verbala 

förmåga samt barnets användande av kommunikativa gester och handlingar. En förklaring till 

detta reslutat var att kategorin "Tala i barnets ställe" (ett yttrande där vårdnadshavaren talar i 

barnets ställe, till exempel ”jag är hungrig mamma”) vid skattning av moderns 

mentaliseringsyttranden, uteslöts eftersom inteberdömarrelabilitet ej uppnåddes. Andelen 

intonade mentaliseringsyttranden blev lägre än tidigare studier (Meins et al., 2002; Pawlby et 

al., 2010) vilket kan bero på att kategorin ”Tala i barnets ställe” (TBS) uteslöts. I en studie av 

Laranjo et al. (2008) var TBS den största kategorin vad gäller mentaliseringsyttranden. Om 

alla mentaliseringsyttranden modern använde inte identifierades som en följd av att kategorin 

”Tala i barnets ställe” uteslöts kan detta ha gjort att inga samband hittades mellan moderns 

förmåga till mind-mindedness och barnets språkliga förmåga.  Detta gjorde att kategorin 

”Tala i barnets ställe” ansågs viktig att inkludera i föreliggande studie. En annan förklaring till 

att inga signifikanta positiva samband hittades mellan andelen mentaliseringsyttranden 
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modern yttrade och barnets samtida språkliga förmåga kan vara att samband ses först då 

barnet blivit äldre (Holmer, 2010). Denna studie tar vid då barnet är 15 månader för att 

undersöka om samband kan ses då barnet har kommit något längre i sin kommunikativa och 

sociala utveckling.  

SYFTE 

Syftet med föreliggande studie är att studera sambandet mellan antalet 

mentaliseringsyttranden modern producerar då barnet är 9 månader och barnets språkliga och 

kommunikativa förmåga vid 15 månaders ålder.  

Frågeställningar 

Vilka samband finns mellan moderns mentaliseringsyttranden när barnet är 9 

månader och barnets expressiva och impressiva verbala förmåga då barnet är 15 månader? 

Vilka samband finns mellan moderns mentaliseringsyttranden då barnet är 9 månader och 

barnets icke-verbala förmåga då barnet är 15 månader? 

Vilka samband finns mellan moderns mentaliseringsyttranden då barnet är 9 månader och 

barnets förmåga till delad uppmärksamhet vid 15 månader? 

Hypoteser 

1) Det finns ett positivt samband mellan antalet intonade mentaliseringsyttranden 

modern producerar då barnet är 9 månader och barnets förmåga till delad 

uppmärksamhet vid 15 månader. 

2) Det finns ett positivt samband mellan antalet intonade mentaliseringsyttranden 

modern producerar vid 9 månader och barnets språkliga utveckling vid 15 

månader. 
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Metod 

Deltagare 

I föreliggande studie har 17 mamma-barndyader analyserats.  För hela gruppen 

barn var medelålder i hela veckor vid observation 1 (inspelning av den leksituation som ligger 

till grund för kodning av moderns mentaliseringsyttranden) 38 veckor (SD= 2), se tabell 1. 

Medelvärdet för födelsevikt var 3553 gram (SD =735) för hela gruppen. Gestationsålder var i 

enlighet med vad som kan förväntas och medelvärdet för sociala aktiviteter i genomsnitt per 

vecka (exempelvis besök på öppen förskola), då barnet var nio månader, var 2,3 (SD=1,1). 

För könsaspekter, se tabell 2. Socioekonomisk status (SES), beräknades med Hollingshead 

(1975) klassifikationssystem och baserades på föräldrarnas yrke. SES räknades ut genom att 

varje yrke fick en viss poäng enligt Hollingsheads klassifikationssystem av yrken. Denna 

poäng multiplicerades sedan med koefficienten 5 i enlighet med Hollingshead (1975). 

Värdena för SES kan variera mellan 0-90 där 0 representerar ingen sysselsättning/ 

arbetslöshet och 9 representerar yrken som exempelvis högre chefer eller tandläkare.  

Medelvärdet för hela gruppen i denna studie var medelhögt. Vad gäller apgarvärde, som är en 

sammanställning av barnets hjärtfrekvens, andning, muskeltonus, reflexer och hudfärg 5 

minuter efter födsel (Moster, Lie, Irgens, Bjerkedal, & Markestad, 2001) hade alla barn >7, ett 

apgarvärde motsvarande det typiska. Vid 9 månaders ålder ammades fyra av barnen, alla 

dessa var pojkar. 12 av barnen hade inga syskon och fem av barnen hade ett syskon eller fler. 

Deltagarnas medelålder i hela veckor vid observation två (bedömning av barnets 

kommunikativa och språkliga förmåga) var 65 veckor (SD=9), (se tabell 1, för könsaspekter 

se tabell 2). 
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Tabell 1 

Deskriptiv statistik för de barn som ingår i föreliggande studie 

 Hela gruppen (n=17) 

 M SD Min-Max 

Ålder i veckor vid observation 1 38 2 34-42 

Ålder i veckor vid observation 2 65 9 58-90 

Gestationsålder i veckor    40 2 36-42 

Födelsevikt i gram    3553 735 2100-5090 

Sociala aktiviteter genomsnitt/vecka 2,3 1,1 0,25-5 

Socioekonomisk status 70,60 13,30 30-85 

 

Tabell 2 

Deskriptiv statistik för de barn som ingår i föreliggande studie, uppdelat i kön 

 Pojkar (n=13) Flickor (n=4) 

 M SD Min-

Max 

M SD Min-Max 

Ålder i veckor vid observation 1 38 2 34-40 38 4 34-42 

Ålder i veckor vid observation 2    66 10 58-90 62 2 60-64 

Gestationsålder i veckor    40 2 36-42 40 2 38-42 

Födelsevikt i gram    3546 818 2100-

5090 

3576 448 3065-4000 

Sociala aktiviteter 

genomsnitt/vecka 

2,4 1,2 0,25-5 2,1 0,9 1-3 

Socioekonomisk status 68,90 14,80 30-85 76,30 4,80 70-80 

Urvalsprocess 

Denna studie är en uppföljningsstudie till Holmer  (2010) baserat på redan 

inspelat material varav delar av materialet vid observation 1 vid 9 månader redan använts i 

Holmer (2010).   
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Rekrytering av försökspersoner gick i tidigare studie till som följer: Mamma-

barndyaderna rekryterades främst genom kontakt med Öppna förskolor i Linköpings kommun 

samt kontakt med föräldrar som tidigare deltagit i spädbarnsforskningsprojekt vid Linköpings 

Universitet. Ett fåtal rekryterades via kontakt med BVC samt via personlig relation till 

psykologstudent som tidigare skrivit magisteruppsats inom ramen för det övergripande 

forskningsprojektet. Inklusionskriterierna för barnen som deltar i studien är en typisk 

utveckling med inga kända avvikelser enligt information från föräldrarna.  

Procedur 

Observation 1 vid 9 månader-  mentaliseringsyttranden 

Datamaterialet har samlats in då föräldrar och barn besökt Linköpings 

Universitet.  Testledare har varit doktorander och en professor från institutionen för 

beteendevetenskap och lärande vid Linköpings Universitet. Även en psykologstudent har varit 

testledare. Varje besök inleddes med att modern fick information om besöket samt svara på 

bakgrundsfrågor (se bilaga 1).  Sedan följde en leksession där mamman fick instruktionen att 

leka med barnet som hon brukar göra hemma. Sessionen varade i cirka 10 minuter, (M =615 

sekunder, SD =22 sekunder), under denna tid befann sig testledaren i rummet men skymd 

bakom en skärm. Leksessionen låg till grund för skattningen av moderns förmåga till mind-

mindedness. Sedan utfördes följande bedömningar (i den ordning de presenteras): test för 

nyhetspreferens vilket avser undersöka barnets preferens för nya stimuli, (NP) (i.e., Fagan 

Test of Infant Intelligence; Fagan & Detterman, 1992) och respons på direkt imitation och 

Early Social and Communication Scales (ESCS; Mundy, Hogan & Doheing, 1996). 

Föräldrarna fick också två formulär att fylla i hemma och sedan återsända; Swedish Early 

Communicative Development Inventories: Words and gestures (SECDI; Eriksson & 

Berglund, 1999) och Ages and Stages Questionnaire vilket avser undersöka barnets 
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kommunikation, grov- och finmotorik, problemlösningsförmåga samt socio-emotionella 

förmåga (ASQ; Squires, Potter & Bricker, 1999). Hela testförfarandet tog ungefär 1 timme 

och videodokumenterades med en Canon HV30 digitalvideokamera. I föreliggande studie 

användes från observation 1 enbart den leksession som ligger till grund för kodning av 

moderns mentaliseringsyttranden vid analys av data. Författarna till denna studie har utgått 

från detta material då de omkodat inspelad data från 9 månader. 

Observation 2 vid 15 månader 

Övergripande förfarande vid både observation 1och 2 var liknande, dock 

genomfördes inte den inledande leksessionen som ligger till grund för kodning av mind-

mindedness för vissa barn vid observation 2. I den aktuella studien användes följande 

instrument från observation 2; Swedish Early Communication Development Inventories: 

Words and gestures (SECDI) samt Early Social and Communication Scales (ESCS). 

Instrument och observationsmetoder 

Observation 1 vid 9 månader- Mentaliseringsyttranden 

Mamma och barn har videofilmats i leksituationer tillsammans. De är då 

placerade på en matta på golvet med leksaker anpassade för barnets ålder. Mamman är 

ombedd att leka med barnet på det sätt hon brukar göra. Mammans yttranden transkriberades i 

samtliga filmer. Därefter markerades mentaliseringsyttranden enligt kodningsmanualen för 

mentaliseringsyttranden som kan användas från då barnet är 6 månader och upp till 

förskoleåldern. Ett mentaliseringsyttrande definieras som ett yttrande där a) modern 

kommenterar barnets aktuella sinnesstämning exempelvis vad barnet tänker, b) modern 

kommenterar barnets mentala processer, exempelvis ”du kommer ihåg att vi lekte med en bil 

igår”, c) modern kommenterar barnets emotionella intresse i leken exempelvis ”du är uttråkad 

av att leka med bilen, d) modern kommenterar barnets försök till att manipulera andra ”du 
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skämtar med mig” samt yttranden där modern talar i barnets ställe exempelvis ”jag vill ha mat 

mamma!”. Efter detta bedömdes mentaliseringsyttrandena som intonade eller icke-intonade. 

Ett intonat mentaliseringsyttranden definieras som ett yttrande där kodaren håller med modern 

i hennes tolkning av barnets aktuella sinnesstämning, tankar och känslor, exempelvis då 

mamman säger ”du gillar vovven” då barnet leker med en leksakshund. Ett icke-intonat 

mentaliseringsyttrande innebär ett yttrande där testledaren inte håller med modern i hennes 

bedömning av barnets mentala tillstånd, exempelvis då modern säger ”du vill inte bygga mer 

med klossarna” då barnet är engagerat i att leka med klossarna. De olika 

menatliseringsyttrandena kodades utifrån manualen (Meins & Fernyhough, 2006). Detta 

gäller samtliga yttranden förutom ’tala i barnets ställe”. För att kunna koda denna kategori på 

ett enhetligt sätt utformades specifika kriterier vilka lades till i manualen (se bilaga 2). För att 

ett yttrande ska kunna kodas som TBS krävs att mamman på något sätt förändrar sin röst för 

att visa att hon tar barnets roll. Efter visuell inspektion av leksessionerna valdes 

objektspecifika situationer ut då leken skedde kring vissa specifika leksaker som eliciterade 

en hög grad av TBS. De utvalda leksakerna förekommer dessutom i samtliga filmer. 

Dessutom valdes situationen ”testledaren lämnar rummet” ut som ett tillfälle då TBS kan 

kodas. Detta beror på att kommentarer kring dessa händelser är vanliga och de har ofta har 

inslag av att modern talar i barnets ställe. Då mamman upprepar exakt samma yttrande som 

föregående ska endast det första yttrandet kodas som TBS. Detta beror på att det är svårt att 

avgöra om barnet skulle säga exakt samma yttrande upprepade gånger i följd. Då ögonkontakt 

mellan mamma och barn förekommer kodas ej heller TBS eftersom författarna till 

föreliggande studie anser att då mamman tar barnets roll eftersträvas inte ett utbyte av 

information mellan mamman och barnet, mamman pratar inte med barnet utan för barnet 

varpå ögonkontakt ej är att förväntas. Samtliga filmer som använts i denna studie är sedan 

tidigare kodade av Holmer (2010) med avseende på mentaliseringsyttranden. Författarna till 
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föreliggande studie kodade om ett antal filmer för att nå interbedömarreliabilitet med Holmer 

(2010) och kunde därmed använda dessa kodningar. Kategorin ”Tala i barnets ställe” ingick 

inte i Holmer (2010) material.  Denna kategori har kodats av författarna till föreliggande 

studie i samtliga filmer och lagts till som kategori för resultatberäkning. 

Interbedömmarreliabilitet beräknades också mellan föreliggande studies författare för att 

erhålla en samstämmighet i kodningarna. För att ta hänsyn till spridningen i mammans totala 

antal yttranden under en testning beräknades proportion mentaliseringsyttranden (i procent) 

genom att dividera antalet mentaliseringsyttranden med totala antalet yttranden  

Observation 2 vid 15 månader  

Early Social Communication Scale (ESCS) 

Early Social Communication Scale är en observationsmetod som syftar till att 

mäta ickeverbal kommunikation och social kognition hos barn mellan 8-30 månader. 

Sessionen som spelas in för att sedan bedömas varar i cirka 20 minuter (Mundy, Hogan & 

Doehring, 1996) och medelvärdet för föreliggande studie är 13,95 minuter, (SD=2,62 

minuter). Förfarandet gick till som följer: Testledaren och barnet, sittandes i förälderns knä, 

var placerade mitt emot varandra. Ett antal leksaker; en bil, en bok, en hatt, en boll, ett par 

glasögon, en borste, en burk samt ett antal uppvridbara och handmanövrerade leksaker 

placerades framför, men utom räckhåll för barnet. Leksakerna presenterades en i taget framför 

barnet. Affischer fanns på testrummets väggar, en var placerad bakom barnet, en framför och 

en vid 90 graders vinkel från barnets sida. Leksakerna användes för att locka fram olika 

beteenden hos barnet. Affischerna användes så att testledaren pekade och tittade på en affisch 

i taget samtidigt som denne upprepade barnets namn tre gånger. Barnet fick också på svara på 

uppmaningar från testledaren samt delta i turtagningslekar. Barnet fick också möjlighet att 

följa testledarens pekningar då de tittade i en bok (Mundy, Hogan & Doehring, 1996).  
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I enlighet med manualen för ESCS (Mundy et al., 2003) bedömdes barnets 

förmåga inom icke-verbal kommunikation. Förmågorna delas in i tre huvudgrupper (se figur 

1). En av grupperna handlar om delad uppmärksamhet (Joint Attention, JA) och innebär 

kortfattat barnets förmåga att använda icke-verbalt beteende för att dela med sig av 

upplevelser om händelser och föremål till andra. Här studeras i vilken utsträckning barnet kan 

etablera ögonkontakt och peka för att skapa ett gemensamt fokus på önskat föremål eller 

händelse. Gruppen delas in i ”Initiating” (IJA) och ”Responding” (RJA). Den andra gruppen 

berör barnets förmåga att med ett icke-verbalt beteende initiera eller svara på ett begär. Detta 

mäts genom att studera hur väl barnet följer testledarens intentioner och pekgester (initiating 

object request, IOR), även barnets förmåga att svara på en begäran undersöks (RR, 

responding to request). I gruppen ”Social Interaktion” (SI) undersöks barnets förmåga att 

medverka i turtagningsinteraktioner. Här riktas fokus mot barnets förmåga att använda 

ögonkontakt under pågående social interaktion, samt förmåga att initiera och upprätthålla 

turtagning. Även denna grupp delas in i ”Responding” eller ”Initiating” beroende på om 

barnet initierar eller svarar på en invit (Mundy et al., 2003) (se figur 1). För bedömning av 

ovan nämnda beteenden har ett kodningsschema arbetats fram vilket även delar in barnets 

beteende i enklare, ”low”, eller mer komplexa beteenden, ”high” (Mundy et al., 2003). I 

föreliggande studie har en av Heimann (2011) omarbetad version av kodningsschemat använts 

(se bilaga 3). I detta kodningsschema har kategorin social imitation (SIT) lagts till. Denna 

kategori undersöker barnets förmåga att imitera testledarens pekningar.  
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Figur 1 

Hierarkiskt uppdelning av ESDS bedömningsschema 

För ESCS kodades av författarna till föreliggande studie 17 filmer, i enlighet 

med manualen för ESCS (Mundy et al., 2003). Vid sammanställning av poängen på ESCS 

upptäcktes att barnen fått olika många möjligheter att visa ett visst beteende. För att ta hänsyn 

till detta beräknades proportioner för samtliga beteenden ut, detta genom att dividera antalet 

gånger barnet utförde ett visst beteende med antalet möjligheter barnet fått. Det är dessa 

proportionssiffror som använts i samtliga analyser. 

Swedish early communication development inventory (SECDI) 

Swedish early communicative development inventory (SECDI) är en svensk 

version av det amerikanska föräldrarskattningsformuläret ”MacArthur Communicative 

Development Inventories” (Fenson et al., 1993). Materialet används, genom rapporter från 

föräldrar, för att fastställa ett barns kommunikativa förmågor. Det skattningsformulär som 

används i föreliggande studie är främst till för barn i åldern 8 till 16 månader, vilket fokuserar 
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på ord och fraser samt kommunikativa gester och handlingar (Eriksson & Berglund, 1999). 

Första delen av SECDI undersöker barnets förståelse av ord och fraser samt produktion av 

ord. Detta är uppdelat i fem undergrupper som frågar om a) tidiga tecken på förståelse, b) 

förståelsen av vardagliga fraser, c) barnets vardagliga språkanvändning samt d) barnets 

impressiva och expressiva ordförråd. (Eriksson & Berglund, 1999) (se figur 2). Andra delen 

av SECDI undersöker barnets användning av kommunikativa gester och handlingar. Denna 

del är indelad i fem undergrupper vilka frågar om a) kommunikativa gester b) lek och rutiner 

c) handling med/vid objekt d) låtsas vara en förälder, e) imitera andra vuxnas beteende samt f) 

barnets förmåga att låtsas att ett föremål är något annat, exempelvis att en banan är en telefon 

(Eriksson & Berglund, 1999) (se figur 2).  

 

Figur 2 

Hierarkisk uppdelning av SECDI 

Poängsättningen utifrån föräldrarnas skattning har gått till som följer; vid 

SECDI del 1 har barnet fått 1 poäng om modern har angett att barnet förstår ett ord eller en 

fras och 2 poäng om modern angett att barnet både kan förstå och uttala ordet. Vid SECDI del 

2A har barnet fått 0-2 poäng beroende på hur ofta modern har noterat den kommunikativa 

gesten. I övriga delar har barnet fått 1 poäng för varje uppvisad kommunikativ gest eller 

handling. 
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Dataanalyser 

Samtliga dataanalyser gjordes med Statistical Package for the Social Sciences 

19.0. För att få fram medelvärden och standardavvikelser för de olika variablerna användes 

deskriptiv statistik. För att undersöka bakgrundsvariablernas betydelse för resultatet användes 

oberoende t-test, p < 0,05. För att undersöka eventuella korrelationer användes det icke-

parametriska testet Spearmanrho. Att ett icke-parametriskt test användes beror på det låga 

deltagarantalet vilket gör att det ej går att förutsätta att det är normalfördelat. För analys i 

relation till studiens specifika hypoteser användes ensidiga test. I övriga fall användes 

tvåsidiga test. På grund av den skeva könsfördelningen gjordes ingen uppdelning efter kön vid 

korrelationsanalyserna. 

Etiska överväganden 

Föräldrarna har fått skriftlig information (bilaga 4) och förfrågan om deltagande 

i studien och godkänt sin och barnets medverkan genom att underteckna en 

samtyckesförklaring (bilaga 5) som bekräftar deltagande med rättighet att när som helst dra 

sig ur projektet. Inför varje besök gick försöksledaren igenom hur observationen skulle gå till. 

Föräldern hade möjlighet att innan och efter testsituationen ställa frågor till testledaren. Detta 

gäller för samtliga inspelningar förekommer i föreliggande studie.  Efter varje session fanns 

också möjlighet för föräldern att kommentera vad som framkommit under sessionen. 

Datamaterialet hålls inlåst. Projektet har värderats och godkänts av den regionala 

etikprövningsnämnden i Linköping (dnr 79-09).  Föräldrarna fick, vid önskemål, en kopia av 

det inspelade materialet. 

Interbedömarreliabilitet 

Samtliga beräkningar för interbedömarreliabilitet har gjorts på randomiserade 

filmer (www.random.org).  

http://www.random.org/
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Observation 1 vid nio månader- mentaliseringsyttranden 

Interbedömarreliabilitet mellan föreliggande studies författare och tidigare 

kodare beträffande samtliga kategorier frånsett TBS beräknades med hjälp av Cohens kappa 

på fem av de filmer som ingick i materialet. Detta reslutat gjorde att författarna till 

föreliggande studie kunde använda de kodningar av mentaliseringsyttranden som redan gjorts 

i Holmers (2010) uppsats. 

Interbedömarreliabilitet vad gäller mentaliseringsyttranden, TBS exkluderat, 

beräknades på fem randomiserade filmer var κ = 0,94. Efter diskussioner arbetades det fram 

ett appendix till kodningsmanualen (Holmer, 2010) för TBS (se bilaga 2) för att ytterligare 

klargöra vilka yttranden som ska kodas som TBS. Efter att denna bilaga arbetats fram 

beräknades återigen interbedömarreliabilitet på fem randomiserade filmer, TBS inkluderat, 

mellan författarna till föreliggande studie. Resultaten blev κ = 0,94. 

Observation 2 vid 15 månader 

Interbedömarreliabilitet beräknades även av ESCS. För att sätta sig in i 

kodningsförfarandet fick författarna till föreliggande studie öva på filmer som inte hör till den 

aktuella studiens datamaterial samt en film som är inkluderad i studien. 

Interbedömarreliabilitet beräknades sedan på fyra randomiserade filmer varav två av dessa 

filmer ingick i föreliggande studies datamaterial. Resultatet gentemot träningsfilm på hela 

ESCS blev κ = 0,90. Resultaten gällande IJA blev κ = 0,88 och gällande RJA κ = 0,83. 

Gentemot slumpade filmer som ingår i projektet blev interbedömarreliabiliteten på hela ESCS 

κ = 0,83.  

Resultat 

I resultatdelen beskrivs först deskriptiv statistik för observation 1 vid 9 månader: 

mentaliseringsyttranden.  Därefter presenteras deskriptiv statistik för observation 2 vid 15 
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månader: barnets förmåga till samspel och kommunikation samt barnets språkliga utveckling. 

Sedan presenteras sambanden över tid utifrån hypoteserna i föreliggande studie. Här visas 

stöd för en av hypoteserna då ett samband mellan antalet intonade mentaliseringsyttrande 

modern producerar vid 9 månader och barnets användning av kommunikativa gester och 

handlingar vid 15 månader hittades.   

Observation 1 vid 9 månader- mentaliseringsyttranden 

Inga skillnader i antalet mentaliseringsyttranden mamman producerade kunde 

ses bero på de bakgrundsfaktorer som presenterades i tabell 1. Dock kunde det ses tendenser 

att mödrar som fortfarande ammade sina barn i högre grad använde mentaliseringsyttranden 

(rs= 0,45, p= 0,07). I denna studie var medelvärdet för moderns totala antal yttranden 190, 94 

(SD= 55,14), (se tabell 3). Andelen intonade mentaliseringsyttranden av totala antalet 

yttranden mamman producerade, var för hela gruppen 7,26 % (SD 5,56). För pojkar var 

medelvärdet 7,50 % (SD= 6,10) och för flickor var M 6,60 % (SD = 4,40). Medelvärdet för 

andelen icke-intonade mentaliseringsyttranden var 1,05 %, (SD = 0,09), se tabell 3. 

Medelvärdet för pojkar var 1,20 % (SD = 1,00) samt för flickor 0,60, (SD = 0,20). 
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Tabell 3 

Deskriptiv statistik för mentalisingseringsyttranden, hela gruppen 

 Hela gruppen (n=17) 

 M SD Min-Max 

”Mindmindedness”    

   Antal yttranden 190,94 55,14 72-273 

   Intonade (IMY)   7,26 5,56 0-18 

   Icke-intonade (IIMY) 1,05 0,09 0-3,8 

 Värdena för intonade och icke-intonade mentaliseringsyttranden 

är angivna i procent av totala antalet yttranden 

Observation 2 vid 15 månader 

Samspel och kommunikation- Early social communication scale 

Medelvärdet för frekvens (korrigerad för antalet försök barnet fått) av uppvisad 

förmåga till delad uppmärksamhet för hela gruppen var 1,33 (SD =0,48). Vad gäller frekvens 

för uppvisad förmåga till att initiera eller svara på begär var M =1,58 (SD= 0,55) för hela 

gruppen. Medelvärdet för frekvensen för uppvisad förmåga till att initiera och svara på social 

interaktion var för hela gruppen 0,68 (SD= 0,28), (se tabell 4). Vad gäller frekvensen av 

förmågan att imitera var M= 1,57 (SD= 1,54) för hela gruppen, (se tabell 4). 
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Tabell 4 

Deskriptiv statistik för samspel och kommunikation, hela gruppen.  

 Hela gruppen (n=17) 

 Medelantal
1 

SD Min-Max 

Kommunikation    

   Delad uppmärksamhet (JA) 1,33 0,48 0,76-2,35 

    Initiera (IJA) 0,93 0,49 0,21-2,00 

    Respondera (RJA) 3,08 1,08 1,00-4,50 

  Begär (OR) 1,58 0,55 0,83-2,09 

    Initiera (IOR) 2,75 1,14 0,75-5,00 

    Respondera (RR) 0,44 0,48 0,00-1,75 

  Social interaktion (SI) 0,68 0,28 0,26-1,14 

    Initiera (ISI) 0,13 0,11 0,00-0,33 

    Respondera (RSI) 1,99 0,90 0,67-3,75 

  Social imitation (SIT) 1,57 1,54 0,20-5,00 

1
 Värdena representerar frekvens (korrigerad för antalet möjligheter barnet haft att uppvisa ett specifikt beteende) 

Tre barn var något äldre (91, 81 samt 78 veckor gamla) vid observationen som 

ligger till grund för ESCS.  För ESCS-RR samt ESCS-SIT identifierades barn som presterade 

högre än övriga gruppen. Samband kunde även ses mellan barnets förmåga att svara på begär 

och barnets förmåga att svara på inviter till delad uppmärksamhet. Det fanns även tendenser 

till samband mellan barnets förmåga att svara på inviter till delad uppmärksamhet och barnets 

förmåga att imitera (rs= 0,48, p< 0,05).  Denna skillnad försvinner då tre något äldre barnen 

exkluderas från analysen.  

Samspel och språk: Swedish early communicative developement inventory 

Medelvärdet för barnens impressiva förmåga var 46,64 (SD= 64, 37) för hela 

gruppen. Medelvärde för hela gruppen vad gäller expressiv förmåga var 12,28 (SD=19,44).  
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Medelvärdet för barnets användning av kommunikativa gester och handlingar var 42,18 (SD= 

8,71) för hela gruppen, (se tabell 5). 

Tabell 5 

Deskriptiv statistik för samspel och språk, hela gruppen 

 Hela gruppen (n=17) 

 M SD Min-Max 

Språk    

   Impressiv (SECDI del 1)  46,64 64,37 0-260 

   Expressiv(SECDI del 1) 12,38 19,44 0-80 

  Gester och handlingar (SECDI del 1) 42,18 8,71 27-55 

 

Positivt samband kan ses mellan den expressiv och impressiv förmåga (SECDI 

del 1) och barnets användning av kommunikativa gester och handlingar (SECDI del 2), (rs=0, 

51, p<0,05).  

Sambandet mellan moderns mentaliseringsyttranden och barnets förmåga till 

delad uppmärksamhet 

Vid korrelationsanalys mellan proportionen mentaliseringsyttranden hos 

mamman och antalet (korrigerad frekvens) observerade tillfällen barnet visar förmåga till 

delad uppmärksamhet hittades inga signifikanta samband (rs= -0,13, ns). Inget positivt 

signifikant samband upptäcktes heller om utstickande värden exkluderas. Inga 

bakgrundsfaktorer påverkade barnets förmåga till delad uppmärksamhet. Inte heller kön 

påverkade. 
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Sambandet mellan modens mentaliseringsyttranden och barnets språkliga 

utveckling 

Samband hittades mellan antalet intonade mentaliseringsyttranden hos modern 

och barnets användande av kommunikativa gester (SECDI del 2) vid 15 månader (rs = 0.49, 

p< 0,05). Sambandet förstärks något då de tre äldre barnen i exkluderades i analysen, (rs= 

0,52, p< 0,05), (se tabell 6). 

Tabell 6 

Korrelation mellan procent mentaliseringsyttranden modern producerar och barnets 

impressiva och expressiva förmåga samt produktion av kommunikativa gester och handlingar 

             Mentaliseringsyttranden 

N=17  

 Intonat Icke-intonat 

 r p< r p< 

Impressiv och expressiv 

förmåga (SECDI I total) 

0,28 ns 0,09 ns 

   Exkl. de tre äldre barnen 0,24 ns -2,3 ns 

Gester och handlingar 

(SECDI 2 total)    

0,49 0,05 -0,11 ns 

   Exkl. de tre äldre barnen 0,52 0,05 -0,18 ns 

 

Inga samband fanns mellan intonade mentaliseringsyttranden och 

språkförståelse och språkproduktion (SECDI del 1), inte heller då SECDI del 1 delades upp i 

sina undergrupper. Detta gällde även då de tre något äldre barnen exkluderats från analysen. 

Inga bakgrundsvariabler visade sig påverka barnets uttrycksförmåga eller förståelse av talat 

språk. Inte heller påverkade de barnets användning av kommunikativa gester. Inte heller 

barnets kön påverkade.  
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Diskussion  

Studiens huvudfynd är att ett signifikant samband hittades mellan antalet 

mentaliseringsyttranden modern producerar då barnet var 9 månader och barnets förmåga att 

producera kommunikativa gester och handlingar då barnet var 15 månader. Hypotesen vad 

gäller antalet mentaliseringsyttranden modern producerar då barnet var 9 månader och barnets 

förmåga till delad uppmärksamhet då barnet var 15 månader kunde inte bekräftas.  

Resultatdiskussion 

Samspel och språk- Swedish early communicative developement inventory 

Ett positivt samband antogs finnas mellan moderns användning av intonade 

mentaliseringsyttranden då barnet var 9 månader och barnets förmåga att producera 

kommunikativa gester och handlingar då de var 15 månader, vilket också bekräftades, detta 

positiva samband var signifikant (rs = 0.49, p< 0,05) (se tabell 6), en hög andel intonade 

mentaliseringsyttranden hos modern visade högre frekvens av kommunikativa gester och 

handlingar av barnet vid samspel med modern. Lundy et al. (2003) menar att en hög andel 

intonade mentaliseringsyttranden innebär en mer ömsesidig interaktion mellan förälder och 

barn vilket exempelvis kan innebära att föräldern är mer lyhörd för barnets verbala produktion 

(Lundy, 2002). Detta tyder på att en moder som använder intonade mentaliseringsyttranden i 

hög grad kan ha lättare att uppfatta barnets handlingar och gester. Det har visat sig att barnets 

språkliga produktion gynnas av att föräldern uppmärksammar och tolkar barnets ljudande 

(Goldstein et al., 2009; Barlotta och Schulman, 2010).  Det förefaller troligt att barnets 

produktion av gester och handlingar på liknande sätt gynnas av att modern uppmärksammar 

och tolkar dem. Barnet får då motivation att använda gester för att visa sin vilja och få sina 

behov tillfredställda, då det märker att modern uppfattar, tolkar och svarar på barnets gester. 

Vidare kan en interaktion som präglas av ömsesidighet mellan förälder och barn gynna 
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barnets förmåga till turtagning och icke-verbal kommunikation (Westby, 2010) vilket också 

kan göra att barnet ökar sin användning av kommunikativa gester och handlingar. I analyserna 

av datamaterialet i den aktuella studien hittades inget signifikant positivt samband mellan 

moderns mentaliseringsyttranden och barnets utveckling av expressivt och impressivt 

ordförråd. Vid observation 2, då barnen i genomsnitt var 15 månader gamla har de ännu inte 

ett så stort ordförråd. Vid cirka 18 månaders ålder inträffar en kraftig ökning av barnets 

ordförråd vilket betyder att barnen vid observation två generellt inte uppnått detta stadium än 

(Bishop, 1997) och att deras språkliga utveckling ännu inte kan sägas ha tagit fart. Laranjo 

och Bernier (2010) menar att sambandet mellan moderns förmåga till mind-mindedness och 

barnets expressiva verbala förmåga kan ses först i ett längre tidsperspektiv, då barnets 

språkliga förmågor kommit längre i utvecklingen. De undersökte sambandet mellan moderns 

förmåga till mind-mindedness då barnet var 12 månader gammalt och barnets expressiva 

språkliga förmåga vid 18 och 26 månaders ålder. Laranjo och Bernier (2010) fann en positiv 

korrelation mellan moderns förmåga till mind-mindedness och barnets expressiva verbala 

förmåga först då barnet var 26 månader gammalt. Det har visat sig att det finns ett positivt 

samband mellan barnets ordförståelse och ordproduktion (Eriksson & Berglund, 1999). Detta 

skulle kunna betyda att en uppföljningsstudie liknande den i Laranjo och Bernier (2010) ger 

en positiv signifikant korrelation med barnets impressiva förmåga och att den positiva 

inverkan moderns mentaliseringsyttranden har på barnets språkförståelse och språkproduktion 

visar sig först när tillväxten av barnets ordförråd tagit fart. Eftersom det i denna studie skiljer 

endast cirka 6 månader mellan observation 1 och observation 2 kan denna korta tidsperiod ha 

bidragit till att inget positivt signifikant samband hittades. Eftersom användningen av 

kommunikativa gester ofta föregår barnets första ord (Tetzchner, 2005; Barlotta & Schulman, 

2010) och gynnar barnets expressiva förmåga (Goodwyn, Acredolo & Brown, 2000; 

Özçalişkan & Goldin- Meadow, 2005) är det rimligt att den positiva inverkan moderns 
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mentaliseringsyttranden har på barnets språkliga och kommunikativa utveckling märks 

tidigare gällande barnets användande av kommunikativa gester och handlingar än gällande 

barnets expressiva och impressiva verbala förmåga. Då barnet använder sig av en 

kommunikativ gest eller handling och samtidigt ljudar kan gesten vara lättare att tolka än 

barnets verbala yttrande. Eftersom barnets första ord präglas av att de är förenklingar av 

målordet, där flera fonem kan vara utelämnade (Barlotta & Schulman, 2010) kan gesterna 

vara lättare att tolka. I föreliggande studie framkom ett positivt signifikant samband mellan 

moderns mentaliseringsyttranden och barnets användning av gester och handlingar vilket kan 

bero på att den kommunikativa gesten eller handlingen i vissa fall är lättare för modern att 

tyda än barnets verbala produktion. Detta skulle åter kunna gynna barnets användande av 

kommunikativa gester och handlingar då det märker att modern kan tolka den icke-verbala 

kommunikationen korrekt.  Meins & Fernyhough, (1999), Meins et al.(2002), samt Meins et 

al.(2003) har i sina studier sett tendenser som indikerar ett positivt signifikant samband 

mellan mammans intonade mentaliseringsyttranden och barnets förmåga till att ta olika 

perspektiv och förstå hur andra tänker. Denna teori stödjer resultaten i föreliggande studie 

som visar att moderns förmåga till mind-mindedness positivt påverkar barnets förmåga att i 

sin lek imitera föräldern. Detta kan ses som att barnet visar en begynnande förmåga till att 

sätta sig in i förälderns perspektiv genom att imitera dennes handlingar.  

Samspel och kommunikation- Early social communication scale 

I den andra hypotesen i föreliggande studie förväntades ett samband mellan 

antalet mentaliseringsyttranden modern producerar då barnet är 9 månader och barnets 

förmåga till delad uppmärksamhet vid 15 månader. I föreliggande studie hittades inget belägg 

för denna hypotes. Detta kan bero på att barnet ännu inte fullt utvecklat sin förmåga till delad 

uppmärksamhet. Barnets förmåga att till fullo följa en pekriktning etableras då barnet är cirka 

15 månader gammalt (Tetzchner, 2005). Detta kan betyda att vissa av barnen i föreliggande 



  

34 

 

studie, som var cirka 15 månader vid observation 2 då förmågan till delad uppmärksamhet 

bedömdes, inte till fullo utvecklat denna förmåga ännu.  Det har visat sig att moderns förmåga 

till mind-mindedness påverkar olika kommunikativa och sociala förmågor i ett längre 

tidsperspektiv (Meins & Fernyhough, 1999; Meins et al., 2002; Meins et al., 2003; Laranjo & 

Bernier, 2010). Liknande resonemang förs också av Holmer (2010) som i sin magisteruppsats 

studerade sambandet mellan moderns mentaliseringsyttranden och barnets minnesförmåga 

samt språkliga förmåga, då barnet var 9 månader. Detta talar för att sambandet mellan 

moderns förmåga att producera intonade mentaliseringsyttranden och barnets förmåga till 

delad uppmärksamhet, yttrar sig först efter en längre tid, då barnets kommunikativa och 

sociala förmåga utvecklats ytterligare.  Detta innebär att en uppföljningsstudie då barnet 

kommit längre i sin kommunikativa och sociala utveckling, skulle kunna ge ett annat resultat. 

Ikuko (2007; 2008) fann dock ett samband mellan moderns mentaliseringsyttranden då barnet 

var 9 månader och barnets förmåga till att respondera på delad uppmärksamhet vid 9 och 14 

månaders ålder. I föreliggande studie upptäcktes inga liknande samband och detta kan bero på 

att antalet mamma- barndyader var högre (N= 35; N=38) än i föreliggande studie och 

kulturella skillnader kan förkomma. 

Övriga fynd 

Analysen av datamaterialet i föreliggande studie visade tendenser till att mödrar 

som fortfarande ammade sina barn i högre grad använde intonade mentaliseringsyttranden. 

Liknande resultat fann även Holmer (2010) i sin magisteruppsats. Detta resultat kan ha flera 

orsaker. Mödrar som fortfarande ammar sina barn har större möjligheter att ha enskild 

samvaro med sitt barn där hon helt fokuserar på sitt barn. Sådan samvaro kan gynna moderns 

mind-mindedness (Meins & Fernyhough, 1999). En reflektion kring detta är att en mamma 

som spenderar mycket tid med sitt barn då hon ammar det, lär sig att korrekt tyda sitt barns 
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signaler och sinnesstämning. Hon kan då ha lättare att i sitt språk tolka barnets beteende som 

en konsekvens av dess känslor. 

Metoddiskussion 

Allmän metoddiskussion 

Föreliggande studie består av ett litet antal deltagare vilket är viktigt att ha i 

åtanke då resultaten tolkas.  Det är också viktigt att beakta könsfördelningen i föreliggande 

studie.  Det skulle vara önskvärt att ha en mer heterogen fördelning vad gäller kön, då endast 

cirka 24 % av barnen är flickor. Jones et al. (2006) upptäckte i sin studie att mödrar till barn 

av kvinnligt kön använder sig av mind-mindedness i högre grad. Detta gör en jämnare 

könsfördelning än viktigare. Vid analys av datamaterialet i den aktuella studien framkom inte 

bakgrundsfaktorer som en påverkande faktor vad gäller barnets språkliga förmåga eller 

förmåga till samspel och kommunikation. Dock hittades tendenser till att mödrar som 

fortfarande ammande sina barn använde mentaliseringsyttranden i högre grad. Inte heller 

moderns produktion av mentaliseringsyttranden påverkades av bakgrundsfaktorer.  Detta 

tyder på att deltagarna i föreliggande studie var en relativt homogen grupp och att 

bakgrundsfaktorer hos modern eller barnet inte påverkat resultatet på föreliggande studie.  

Observation 1 vid 9 månader- mentaliseringsyttraden 

Interbedömarreliabiliteten vad gäller kodning av mentaliseringsyttranden, 

inklusive TBS var hög, κ = 0,94. I föreliggande studie var medelvärdet av andelen intonade 

mentaliseringsyttranden 7,26 %, vilket är i linje med kontrollgruppen i Pawlby et al. (2010) 

där medelvärdet var 5,38 %.  Detta talar för att det appendix som arbetats fram tjänar sitt syfte 

vad gäller att tydliggöra när kategorin ”Tala i barnets ställe” ska kodas eftersom den 

identifierar lika stort antal yttranden som tidigare studier samt att det ger samma reslutat 

oavsett vem som kodar. För att nå interbedömarreliabilitet vad gäller underkategorin ”Tala i 

barnets ställe” (TBS) konstruerades till föreliggande studie ett tillägg till manualen. Här 
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valdes objektspecifika situationer ut för att begränsa när i leksessionen ”Tala i barnets ställe” 

kunde kodas. Den okända testsituationen och det faktum att leksessionen spelades in förefaller 

inte påverka mamman till att producera färre mentaliseringsyttranden.  

 Observation 2 vid 15 månader 

Generellt ligger föreliggande studies råpoäng på ESCS lägre än vad tidigare 

studier har funnit vid ungefär samma åldersspann hos typiskt utvecklade barn (Mundy et al., 

1995; Chiang, Soong, Lin & Rogers, 2008). Dock ligger resultaten för Heimann et al. (2006) i 

linje med föreliggande studies reslutat. Heimann et al. (2006) har i sin studie ett medelvärde 

för uppvisad förmåga att initiera delad uppmärksamhet (IJA) vilket räknats ut genom att 

dividera råpoäng på uppvisad förmåga till att initiera delad uppmärksamhet, högre 

komplexitet (IJAH) med totalpoäng på IJA. På samma sätt räknades medelvärdet för uppvisad 

förmåga att svara på inviter till delad uppmärksamhet (RJA) ut. Heimann et al. (2006) 

medelvärde för IJA var 0,17 (SD = 0,16). Medelvärde på IJA uträknat på samma sätt blev i 

föreliggande studie 0,24 (SD = 0,15) Även vad gäller kategorin RJA var resultaten linje med 

Heimann et al (2006). En anledning till att föreliggande studies resultat på ESCS IJA och RJA 

är lägre än tidigare studier kan vara det faktum att olika kodningsscheman använts samt att 

kulturella skillnader föreligger.  Föreliggande studies medelvärden vad gäller förmågan till 

delad uppmärksamhet liknar de hos Heimann et al.(2006). Detta kan bero på att denna studie 

använt ett liknande kodningsschema samt att båda studierna samt att båda studierna är utförda 

i Sverige. Detta talar för att föreliggande studies reslutat vad gäller barnets förmåga till delad 

uppmärksamhet ger en korrekt bild av barnets förmågor.  

Testsituationen kan på olika sätt påverka den observerade frekvensen av de 

beteenden som studeras i föreliggande studie. Observationsmetoden ESCS utfördes i slutet av 
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besöket och artikelförfattarna till föreliggande studie uppfattade upprepade gånger trötthet hos 

barnen. Ett sätt att hantera dessa problem är att dela upp besöken i flera, kortare tillfällen.  

I föreliggande studie används föräldrarskattningsformuläret Swedish early 

communicative development inventories: Ord och gester (SECDI). SECDI ses i 

forskningssammanhang som ett reliabelt och valitt redskap för att skatta barnets språkliga 

förmåga (Eriksson & Berglund, 1999; Heimann et al., 2006). Att använda föräldraenkäter som 

bedömning av ett barns språkliga kompetens kan vara att föredra då föräldern har god insikt i 

hur barnet fungerar språkligt i vardagen. Det minskar även risken för missvisande resultat på 

grund av testning i främmande och eventuellt pressande miljö (Feldman et al., 2005). 

Föreliggande studies resultat på SECDI ligger i linje med tidigare studier. Medelvärdet i 

föreliggande studie vad gäller SECDI då enbart språkförståelse skattas, (M= 120,06, SD= 

66,75), liknar resultaten i Heimann et al. (2006) som hade ett medelvärde på 119,59, (SD= 

77,96), där barnen var cirka 14 månader vid skattningstillfället. Även vid SECDI del 2: gester 

och handlingar, kan likheter ses; M =42,18 (SD =8,71) i föreliggande studie, M =40,07 (SD= 

10,51) i Heimann et al. (2006). Detta talar för att de reslutat vad gäller barnets impressiva och 

expressiva verbala förmåga samt användning av kommunikativa gester och handlingar, som 

framkommit i denna studie ger en riktig bild av barnets skattade språkliga förmåga.  

Slutsats 

Enligt hypotesen i föreliggande studie förväntades ett samband mellan antalet 

intonade mentaliseringsyttranden hos modern då barnet var 9 månader och barnets språkliga 

förmåga vid 15 månader. Denna hypotes kunde verifieras då en signifikant, positiv korrelation 

hittades mellan moderns användande av intonade mentaliseringsyttranden då barnet var 9 

månader och barnets användning av kommunikativa gester och handlingar vid 15 månader. 

Resultatet i föreliggande studie ligger till grund för slutsatsen att en hög andel 

mentaliseringsyttranden hos modern kan gynna barnets användande av kommunikativa gester 
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och handlingar. Inget stöd hittades för den andra hypotesen som förutsade en korrelation 

mellan antalet mentaliseringsyttranden vid 9 månader och barnets förmåga till delad 

uppmärksamhet vid 15 månader. Detta kan bero på att skillnader visar sig först i ett längre 

tidsperspektiv. Dock ska dessa resultat tolkas med försiktighet på grund av det lilla 

deltagarantalet och den ojämna könsfördelningen vilket gör det svårt att generalisera 

resultatet. De resultat som framkommit i denna studie skulle kunna betyda att en 

interventionsmetod som syftar till att öka moderns förmåga till mind-mindedness och därmed 

också sin användning av mentaliseringsyttranden, också kan öka barnets användning av 

kommunikativa gester och handlingar.  

Framtida forskning 

Intressant vore att följa barnen i föreliggande studie under en längre tid för att 

undersöka om ytterligare samband mellan moderns förmåga till mind-mindedness och barnets 

kommunikativa färdigheter uppstår. Önskvärt vore då att ha ett större antal förälder-

barndyader samt att könsfördelningen är mer lika, vilket gör det lättare att generalisera 

resultaten. Med ett större datamaterial går det att genomföra multipla regressionsanalyser, 

något som inte gick att genomföra i föreliggande studie. Det kan då studeras i vilken grad 

antalet intonade mentaliseringsyttraden påverkar barnets användande av kommunikativa 

gester och handlingar. Meins och Fernyhough (1999) har resonerat kring att barnets 

användande av stereotypa fraser negativt påverkar moderns förmåga att producera intonade 

mentaliseringsyttranden. Utifrån detta skulle det vara intressant att studera en mamma-

barninteraktionen där barnet har någon typ av funktionsnedsättning som  negativt påverkar 

den kommunikativa förmågan. Påverkas mammans förmåga att se sitt barn som en 

självständig individ med egna tankar och känslor som grund för sina handlingar, om barnet 

inte ger någon respons på mammans kommunikativa initiativ och inte heller initierar 
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interaktion? Om barnet får intervention som syftar till att utveckla den kommunikativa 

förmågan, ökar modern sitt användande av intonade mentaliseringsyttranden som en följd av 

att barnet ger mer respons? 

Det har i en rad studier visats att moderns förmåga till mind-mindedness positivt 

påverkar olika förmågor hos barnet, exempelvis förmågan till delad uppmärksamhet (Ikuko, 

2007; 2008), barnets impressiva förmåga (Laranjo & Bernier, 2010) samt att en mamma som i 

hög grad använder mentaliseringsyttranden är mer lyhörd för sitt barns skifte av fokus (Meins 

et al., 2001) och är mer benägen att tolka sitt barns vokalisering som meningsfullt (Meins 

1999; Lundy 2002). Detta är förmågor som är tätt sammanbundna med barnets språkliga och 

kommunikativa utveckling och kan även gynna barnets utveckling på detta område eftersom 

barnets kommunikativa utveckling i hög grad bygger på interaktion mellan föräldern och barn 

(Goldstein et al., 2009; Barlotta &Schulman, 2010). Det skulle därför vara givande att 

utveckla och en interventionsmetod som syftade till att öka moderns användning av intonade 

mentaliseingsyttranden och sedan studera om barnets kommunikativa utveckling gynnas av 

detta. En sådan interventionsmetod skulle kunna användas för att utveckla kommunikationen 

hos barn med olika typer av funktionshinder som negativt påverkar språket. 
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Bilaga 1 

 

Bakgrundsinformation: Barn 

 

Barnets namn:  _______________________________________ 

 

Mor / Far: _______________________________________ 

 

Adress:  _______________________________________ 

 

 _______________________________________ 

 

Telefon:  _______________________________________ 

 

 

Födelsedatum: _______________________________________ 

 

Födelsevikt:             _______________________________________ 

 

Gestationsålder: _______________________________________ 

 

Vad förlossningen: vaginal   eller med kejsarsnitt  

 

Apgar 5 min postpartum: __________________________________ 
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Medicinska komplikationer: Nej    Ja  :_____________________ 

 

Andra komplikationer: Nej   Ja  : _________________________ 

 

Hur matas barnet? Amning  (tills ___mån),  Flaska  eller både och  

 

Deltar barnet eller har barnet deltagit regelbundet i någon form av social 

verksamhet (t.ex. öppen förskola eller kyrkans barntimme)?            

                                    Ja            Nej  

Hur ofta deltar eller har barnet deltagit i ovanstående verksamhet? 

________________ 

När började barnet krypa? _________________________________ 

 

Syskon: _______________________________________ 

 

Yrke mor: _______________________________________ 

 

Yrke far:  _______________________________________ 

 

Har du  själv varit sjuk sedan nn föddes? Nej     Ja         

Om ja, under hur lång tid och upplever du att sjukdomsperioden påverkade din 

relation till nn på något sätt?_______________________________________ 

Nej   Ja         
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Bilaga 2 

Tillägg för kodning av TBS 

TBS kodas i tydliga fall där man kan se exempel i manualen. 

I övrigt kodas TBS endast i följande situaitoner: 

 När spegeln är aktiv i leken 

 När pop-upp-leksaken är aktiv i leken 

 När skallran (självljudande) är aktiv i leken 

I ovan nämnda situationer ska TBS kodas efter följande regler (förutom de regler som finns i 

manualen): 

 Ögonkontakt mellan moder och barn får ej förekomma 

 Modern ska tala med ändrad röst, var observant på detta! (Exempelvis ljusare röstläge, 

förändrad prosodi) 

 Inga ljudeffekter ska kodas som TBS. Som ljudeffekter räknas också ljudande som 

inte är ord   exempelvis ”huuh”.  

 Yttras flera exakt likadana yttranden efter varandra så kodas de som 1 TBS. OBS! 

minsta skillnad i yttranden innebär olika yttranden och ska därmed kodas som så. 

 

 

 Kollar barnet tydligt efter testledaren då han/hon lämnar situationen och mamman 

kommenterar detta, exempelvis genom att säga ”Ja, vart gick Emil?” ska detta kodas 

som TBS. I denna specifika situation räknas bara första yttrandet i situationen även 

om fler direkt efterföljande yttranden är relaterade till den specifika situationen. HÄR 

SKA DET EJ TAS HÄNSYN TILL ÄNDRAD RÖST UTAN KODAS SOM TBS 

OAVSETT. 

 

 

 

EJ TBS 

 

Yttranden som innehåller ordet ”du” kan inte kodas som TBS, om ”du” i yttrandet syftar på 

barnet. Exempel: I en situation där barnet speglar sig och mamma, med förändrat röstläge 

säger ”Ser du dig själv i spegeln?” kan detta inte räknas som TBS då ”du” syftar på barnet 

(som inte tänker ”du” om sig själv). 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

Januari 2010 

Ett nytt forskningsprojekt inom utvecklingspsykologi: 

Hur utvecklas barns förmåga att samspela med och förstå sin omgivning?  

 

Vid Linköpings universitet startar under våren 2010 ett forskningsprojekt kring hur barns 

förmåga att förstå sin omvärld utvecklas. Den inledande studien genomförs delvis som ett 

examensarbete på psykologprogrammet och undersöker minne, uppmärksamhet och tidig 

kommunikation. Detta görs genom lekfulla observationer samt även genom hur barnet leker 

tillsammans med mamma. 

 

Studien har som huvudsyfte att undersöka hur åtta till tio månader gamla spädbarn samspelar 

med och utforskar sin närmaste omgivning. Senare i år (när barnen är ca 14 månader) planeras 

en uppföljning för att se hur barnens sätt att interagera med omgivningen förändras. 

Förhoppningen är att studien skall ge oss ökad förståelse kring hur barn förstår sin omvärld 

och att vi därmed även kan utveckla bättre metoder för hjälp och tidigt stöd när sådant behövs.  

 

Barn lär sig och utvecklas genom att aktivt interagera med och utforska omvärlden. Många 

studier har visat att barn mycket tidigt lär sig saker enbart genom att observera det som händer 

runt omkring dem men också som en följd av att de aktivt undersöker omgivningen. Det är 

också så att barnets omgivning fungerar som stöd när det gäller hur ett litet barn lär sig att ta 

sig an omvärlden och därmed också hur de lär sig och utvecklas, något du som förälder 

förmodligen känner igen. I den nu aktuella studien undersöker vi hur det tidiga samspelet 

utvecklas genom att bland annat observera hur barn leker tillsammans med sin mor. Dessutom 

observerar vi hur minne, imitation, uppmärksamhet och kommunikation utvecklas. 

Observationerna kräver att mor och barn samspelar på svenska.  

 

Vi vill nu fråga dig om du tillsammans med ditt barn kan tänka dig att delta i denna inledande 

studie. Ett deltagande innebär ett besök på Institutionen för beteendevetenskap där du och ditt 

barn tillsammans genomför de lekbaserade observationerna, varav några dokumenteras med 

hjälp av video. Besöket tar ungefär 60 minuter och de metoder vi använder brukar upplevas 

som motiverande och roliga för barnen. Att delta i studien är naturligtvis helt frivilligt och 

även om du säger ja nu kan du när som helst ångra dig och dra dig ur utan motivera varför. Du 

kan således acceptera att medverka i denna inledande studie men sen tacka nej till deltagande 

i den planerade uppföljningen. Den analys vi kommer att genomföra baserar sig på 

gruppjämförelser och inga personuppgifter lagras in i någon datafil (t.ex. namn och 
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personnummer). Videofilmen lagras i ett låst skåp och kommer inte att innehålla några 

personuppgifter. Familjer som deltar erbjuds även en egen kopia av filmen. 

 

Om du är intresserad av att medverka så kan du skriva upp ditt namn, telefon och eventuell e-

postadress på bifogade lista så kontaktar vi dig så fort som det är möjligt. Du har också 

möjlighet att kontakta NN direkt med en intresseanmälan eller om du har frågor. 

 

NN Mikael Heimann 

stud  Professor/handledare & 

projektansvarig  

tel nr 013 - 281980 

nn@liu.se  mikael.heimann@liu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nn@liu.se
mailto:mikael.heimann@liu.se
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Bilaga 5 

IDnr:_______ 

 

 

Samtyckesförklaring 

 

 

Datum: __________________________ 

 

 

Jag samtycker härmed till att mitt barn __________________________ deltar i 

projekt ”Hur utvecklas barns förmåga att samspela med och förstå sig på sin 

omvärld?”. Jag har tagit del av informationen om projektet och vet att jag när 

som helst kan dra mig ur och inte längre delta. 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Underskrift Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 


