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Förord 
Jag vill tacka Felix Koch och Anett Sundqvist på IBL vid Linköpings universitet som erbjudit mig 

möjligheten att genomföra denna studie och som handlett arbetet med uppsatsen, ert engagemang har 

varit smittsamt. Stort tack riktas också till Örjan Dahlström som alltid hjälpsamt svarat på mina frågor 

och funderingar kring statistik. Även Lisa Johansson förtjänar ett tack som välvilligt hjälpt till att 

redigera experimentets stimuli i Photoshop.  



 

 

Sammanfattning 
Denna explorativa studie ämnar generera en hypotes om ett potentiellt samband mellan 

ögonrörelsemönster och mentaliseringsyttranden. Frågor som ställs i studien är hur ett sådant samband 

ser ut och hur det skulle kunna mätas. Ett experiment designas där försöksdeltagarna får uppgiften att 

berätta en sammanhängande berättelse utifrån en serie bilder, såväl berättelsen som försöksdeltagarens 

ögonrörelsemönster spelas in. Data analyseras på flera sätt; ögonrörelsemönstret jämförs mellan 

försöksdeltagarna och mellan stimuli, dessutom utförs en närmare granskning av 

ögonrörelsemönstrens utseende just innan försöksdeltagaren använder ett mentaliseringsyttrande. 

Slutsatserna som dras i studien är att det finns ett flertal sätt att undersöka förhållandet mellan 

ögonrörelsemönster och mentaliseringsyttranden. De analysmetoder som används i studien har inte 

visat på något samband mellan försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster och deras 

mentaliseringsyttranden varför ingen hypotes har kunnat genereras. Studien visar däremot på att 

emotioner tycks vara den vanligaste typen av mentaliseringsyttrande vid berättande och bör beaktas 

enskilt istället för att klumpas ihop med övriga mentaliseringsyttranden. 
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1. Introduktion 
Denna kandidatuppsats är ett förled, eller en pilotstudie om man så vill, i ett större projekt som bedrivs 

av Mikael Heimann, Felix Koch och Anett Sundqvist på institutionen för beteende och lärande (IBL) 

vid Linköpings Universitet. Projektet kallas för Jag tänker därför pratar jag - visuell uppmärksamhet i 

socialt tänkande och i socialt samspel och går ut på att undersöka hur barns sociala kognition 

utvecklas genom att närmare undersöka förhållandet mellan barns språkförmåga och deras 

ögonrörelsemönster (Heimann, Koch, & Sundqvist, 2011). Såväl ögonrörelser och språkförmåga 

misstänks vara viktiga byggstenar i barns tillägnelse av mentaliseringsförmåga - förmågan att förstå att 

andra människor har mentala tillstånd som känslor, intentioner och önskemål som kan skilja sig från 

barnets egna mentala tillstånd. Barns förståelse av mentaliseringsförmågan är något som just nu 

dominerar hela forskningsfältet för social kognition och kognitiv utveckling (Flavell, 1999). 

Projektets idé är att ett 20-tal barn ska testas före, under och efter utvecklingen av 

mentaliseringsförmågan. Genom att titta på hur barn växlar mellan och använder visuella samt 

språkliga förmågor när de berättar en berättelse utifrån bilder som visas för dem hoppas 

forskargruppen att nya intressanta pusselbitar till barns sociala kognition och mentaliseringsförmåga 

ska hittas. En sådan ansats till att studera utvecklingen av social kognition har inte gjorts tidigare 

varför projektet kan komma att erbjuda unika insikter (Heimann, Koch, & Sundqvist, 2011) . 

För en adekvat social förmåga krävs att människan behärskar flera färdigheter, exempel på färdigheter 

som ligger till grund för en social kompetens är förmågan att följa andra människors blickar och 

språkförmågan. Langton et al. (2000) hävdar att barn föredrar att se andra personer i ögonen framför 

andra delar av ansiktet redan vid två månaders ålder. Det är dock oklart om barn som följer blickar 

verkligen förstår den vuxnas mentala upplevelse, om barnet kan representera det faktum att den vuxna 

ser någonting eller om förmågan att följa andras blickar endast är slags medfödd reflexiv reaktion. 

Samtidigt så visar Meltzoff (2008) hur 12 månader gamla spädbarn som får erfara effekten av en 

ögonbindel slutar att följa vuxnas blickar då den vuxna bär ögonbindel. Vilket måste tolkas som att 

barnet faktiskt förstår att den vuxna inte längre ser och att barnet kan representera den vuxnas mentala 

tillstånd.  

Dennet (1996) är nästan övertydlig när han understryker den språkliga förmågans betydelse för social 

kompetens och insikten om att andra människor har mentala tillstånd: 

 “That’s how I know that you, gentle reader/listener, have a mind. So do I. Take my word for it. In fact: 

that’s what we routinely do: we take each other’s words as settling beyond any reasonable doubt the 

question of whether we each have minds.” (Dennet, 1996, s. 8) 

1.1 Syfte 
Föreliggande uppsats är en explorativ studie med tvådelat syfte, den huvudsakliga avsikten är att 

utifrån resultatet generera en eller flera hypoteser kring sambandet mellan vuxnas ögonrörelsemönster 

och mentaliseringsförmåga. Samtidigt fungerar uppsatsen som ett pilottest för fortsatt forskning inom 

projektet Jag tänker därför pratar jag - visuell uppmärksamhet i socialt tänkande och i socialt 

samspel.  

1.2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel ges en förklaring av vad mentaliseringsförmåga är för något och hur 

mentaliseringsförmågan används när vi förklarar andra människors beteenden. Vidare beskrivs tidigare 

studier som undersökt ögonrörelser och förhållandet mellan visuell perception och mänskligt 
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tänkande. Avslutningsvis ges en beskrivning av vad som utgör berättande och hur 

mentaliseringsförmågan appliceras vid berättande. 

1.2.1 Mentaliseringsförmåga 

Mentaliseringsförmåga är förmågan att förstå att andra människor har mentala tillstånd, att de tänker, 

önskar, avser, hoppas, tror etcetera. De flesta studier på området undersöker vad barn vet om mentala 

tillstånd och huruvida de besitter mentaliseringsförmåga eller ej. Ett vanligt och utmärkande 

experiment för forskningen av mentaliseringsförmågan är så kallade ”false belief - test”. Dessa har 

tillämpats i flera olika varianter och går ut på att undersöka om barn förstår att människor kan ha 

felaktiga uppfattningar (Flavell, 1999). Ett idag klassiskt false belief - test utvecklades av Heinz 

Wimmer och Josef Perner, det gick till som så att ett barn (försöksdeltagarna var mellan 3 och 9 år) 

presenterades för följande scenario:  

Maxi stoppar sin chokladbit i ett köksskåp(x) och går sen ut för att leka i ett annat rum. När Maxi inte 

ser så tar Maxis mamma chokladbiten och stoppar den i en kökslåda(y). Sedan kommer Maxi tillbaka 

till rummet.  

Var kommer Maxi leta efter chokladbiten? 

Chokladbiten har alltså flyttats från position x till y och för att klara uppgiften gäller det att svara att 

Maxi kommer leta i position x, där Maxi sist lämnade chokladbiten och följaktligen tror att den ligger 

(Wimmer & Perner, 1983). Tolkningen som görs av resultaten från dylika false belief - test är att 

mentaliseringsförmågan utvecklas någonstans mellan 3 och 5 års ålder. Det är först då som barn börjar 

förstå att människor tänker och agerar i sin omvärld i överrensstämmelse med hur de representerar 

världen mentalt snarare än hur världen faktiskt är (Flavell, 1999).  

Förmågan att förstå att andra människor har mentala tillstånd kan liknas med perspektivtagande. De 

Villiers (2005) hävdar att språkutveckling är grundläggande för förmågan att ta någon annans 

perspektiv och därmed också för mentaliseringsförmågan, ett bevis på detta är att dövstumma barn 

som är försenade i sin språkutveckling också är försenade i sitt resonerande kring false belief test. 

Huruvida perspektivtagningsförmågan påverkar vår sociala kompetens och situation har studerats 

flitigt. Long & Andrews (1990) resonerar att utan en tillräcklig förståelse av en annans perspektiv så 

riskerar individens beteende att uppfattas som opassande. Författarna undersöker i en studie 

perspektivtagningsförmågan effekter på social kompetens, närmare bestämt hur 

perspektivtagningsförmågan påverkar individens förmåga att anpassa sig till äktenskap. Hypotesen är 

att perspektivtagande, definierat som förmågan att kognitivt sätta sig in i en annan persons situation, 

skulle inverka positivt på den äktenskapliga anpassningen. Resultaten av studien visade också mycket 

riktigt att personer som hade god förmåga till perspektivtagande också hade en make/maka som 

trivdes mycket bra i sitt äktenskap. Resultaten visade också att kvinnor var bättre perspektivtagare än 

män och att båda parter ansåg att makor var bättre på att ta någon annans perspektiv. 

Enligt Underwood & Moore (1982) finns det tre (a-c) överlappande sätt att mäta perspektivtagande på, 

försöksdeltagaren kan bli ombedd att; (a) bokstavligt talat se något från någon annans visuella 

perspektiv, (b) identifiera en annan persons tankar, intentioner och motiv eller (c) sluta sig till en 

annan persons känslor och reaktioner.  I sin metaanalys undersöker de hur olika typer av 

perspektivtagande främjar utvecklingen av altruism (handlingar som utförs utan någon uppenbar egen 

vinning). De finner att den altruistiska förmågan ökar i takt med personens ålder och att den vanligaste 

förklaringen till detta är att även förmågan till att ta någon annans perspektiv ökar med åldern. 

Metaanalysen visar att det finns ett statistiskt samband mellan altruistisk förmåga och förmågan till 

perspektivtagande. Ett resultat som inte harmonierar med fynd som görs av Ligneau-Hervé och Mullet 
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(2005) då de undersökte hur perspektivtagningsförmågan förändras med ålder. I sin studie fann de att 

perspektivtagningsförmågan var sämre hos försöksdeltagaren från 74 år och uppåt än vad den var hos 

unga vuxna och medelålders försöksdeltagare.    

Ett annat vanligt begrepp som används i samband med perspektivtagande och mentaliseringsförmåga 

är attribution, ett begrepp som omfattar hur människor går till väga när de identifierar vilka orsaker 

som ligger till grund för olika händelser i sin vardag. Attribution är kausala resonemang som 

människor använder för att förklara sina medmänniskors beteende, framförallt så används attribution 

för att förklara oväntade händelser i omgivningen (Fiske & Taylor, 2010). Vid attribuering används 

tidigare kunskap om en viss person eller kontext som förklarar dennes beteende. Exempelvis på detta 

sätt: ”han behöver låna pengar av mig nu på grund av att han nyligen förlorat jobbet.” 

I sitt examensarbete genomförde Emil Holmér (2010) en studie av sambandet mellan mammors mind-

mindedness (MM) och deras 9 månader gamla barns samtida minnes- och kommunikationsförmåga. 

Holmér 2010 beskriver MM som kapaciteten att kunna se andra personer som subjekt med intentioner, 

känslor och tankar och förmågan att tillskriva andra personers mentala tillstånd som orsaken till deras 

beteenden. Med andra ord är MM ett sätt att projicera sin mentaliseringsförmåga och använda den som 

förklaringsmodell till andra människors handlingar, en slags blandning av attribution och 

mentaliseringsförmåga. Hypoteserna som drivs av Holmér (2010) går ut på att det finns ett positivt 

samband mellan mammors MM och deras barns kognitiva utveckling, resultatet gav dock inga belägg 

för hypoteserna.  

Det finns fler än ett sätt att mäta mentaliseringsförmåga, ett sätt är att helt enkelt räkna hur många 

mentalistiska termer som förekommer i det som försöksdeltagaren säger. Mentalistiska termer är 

sådana termer som refererar till mentala tillstånd och processer, de vanligaste är verb som tänka, tro 

och vilja (Astington & Baird, 2005). Emil Holmér översatte Meins & Fernyoughs (2006) modell för 

skattning av MM från engelska till svenska, se Bilaga 2, för att kunna mäta MM (i vilken utsträckning 

mammorna behandlade sina barn som subjekt med mentala tillstånd och använde dessa mentala 

tillstånd som förklaring till barnets beteende). Ett instrument som anses vara valitt och reliabelt. 

Modellen innehåller regler för vilka ord som är att betrakta som så kallade mentaliseringsyttranden, 

ord som tjänar som bevis på att den som talar tillskriver den han/hon talar om mentala tillstånd.  

1.2.2 Visuell perception och ögonrörelser 

Även om studier av förhållandet mellan ögonrörelser och mentaliseringsförmåga inte gjorts tidigare så 

är studier av ögonrörelser inte alls något ovanligt och används i synnerhet i studier av social kognition. 

Bland annat för att undersöka människans förmåga att känna igen ansikten, vår förmåga att följa 

andras blickar samt vår vilja att söka ögonkontakt (Langton, Watt, & Bruce, 2000). Ett populärt 

användningsområde idag för ögonrörelsemätning är att undersöka huruvida människor tänker i bilder 

eller inte (Brandt & Stark, 1997) (Johansson, Holšánová, & Holmqvist, 2006). 

Buswell (1935) var en av de första som undersökte människors ögonrörelser då de tittade på bilder. En 

utav frågorna som undersöks i studien är om barn tittar på bilder på ett annorlunda sätt än vuxna, men 

resultatet visar inga signifikanta skillnader. Däremot så visar resultaten att vilken instruktion som ges 

försöksdeltagaren starkt påverkar ögonrörelsemönstret samt att ju längre en person tittar på en bild 

desto längre varar fixeringspunkterna. Apparaturen som användes då var givetvis primitiv i jämförelse 

med dagens ögonrörelsekameror och exaktheten för en fixeringspunkts centrum kunde avvika upp till 

5 millimeter. En fixeringspunkt varaktighet mättes med enheten 1/30 av en sekund. Idag ger 

mjukvaran forskaren en möjlighet att definiera ”areas of interest”, positioner i bilden som drar till sig 

extra mycket uppmärksamhet från försöksdeltagarna. Ett underliggande antagande som görs i studien 
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är att en fixeringspunkt avspeglar en människas uppmärksamhet, de ses som symptom på den 

perceptuella process som sker när en person tittar på en bild. Ögonrörelser ses som omedvetna 

justeringar på de krav som människans uppmärksamhet ställer då hon tittar på en bild.  

En annan pionjär på området är Alfred Yarbus som med sin bok Eye Movements and Vision (1967) 

grundligt går igenom hur ögat fungerar samt beskriver hur människor tittar på såväl bilder som rörliga 

objekt. Han fastställer att en fixering tycks utgöras av stillastående ögon, men i själva verket så utgörs 

ögonens fixeringar av att ögonen rör sig på tre olika sätt, genom; drift, tremor och sackader. En drift 

innebär att ögats fixeringspunkt rör sig mycket långsamt och oregelbundet inom fovea (den del av 

näthinnan där vår syn är som skarpast), varför det egentligen vore mer korrekt att kalla 

fixeringspunkter för fixeringsområden. En tremor är en rytmisk ryckning, något som förekommer ofta 

men som har en väldigt låg amplitud. Sackader är snabba skiftningar av fokus som används för att 

korrigera för ögats drift och för att byta fixeringspunkt, de sker så fort att de inte går att avbryta. Den 

visuella perceptionen uppfattas som en kontinuerlig fortlöpande process då den i själva verket är 

ryckig. Yarbus menar att dessa tre rörelser tillsammans med huvudrörelser och blinkningar motverkar 

att ett tomt område bildas inom synfältet. 

I samma andetag som Yarbus (1967) presenterar flera intressanta resultat om hur människor tittar på 

bilder så spekulerar han också kring förhållandet mellan visuell perception och mänskligt tänkande. 

Då ögonrörelser avspeglar människans tankeprocesser så går det att skönja hur människor tänker 

genom att titta på ögonrörelser, menar han, och då människor tänker olika så tittar de även på bilder på 

olika sätt. Bland annat märker Yarbus hur vissa objekt i bilden ges stor uppmärksamhet medan andra 

delar av bilden knappt uppmärksammas alls. Förklaringen som ges till detta är att människor fokuserar 

främst på objekt som de tror kan vara användbara för att tillskriva mening i det dem ser, därför 

fokuserar också den observerande ofta på sådant som är oväntat eller sticker ut ur bilden på något sätt. 

När människor tittar på ansikten så ägnas störst fokus åt ansiktets ögon och läppar, Yarbus hävdar att 

dessa delar av ansiktet fokuseras mest på grund av att de säger något om personen; vilket humör 

personen har, och vilken inställning och attityd personen har gentemot den observerande. 

Yarbus fastslår också att de olika objektens detaljrikedom inte har någonting att göra med var den 

observerande väljer att fokusera. Inte heller den observerandes preferenser (som exempelvis 

favoritfärg), bildens material, eller med vilken teknik bilden framställts har något att göra med hur 

denne riktar sin uppmärksamhet. Precis som Buswell (1935) så hävdar Yarbus att något som 

uppenbarligen spelar roll för hur människor fokuserar och fördelar sin uppmärksamhet är vilken 

uppgift de för tillfället ägnar sig åt samt allting som har att göra med bildens komposition (som 

objektens storlek, placering, förhållande till varandra etc.), en slutsats som även dras av Mishra & 

Marmolejo-Ramos (2010). Implikationerna av dessa fynd är som Brandt & Stark (1997) understryker 

att visuell perception och visuell utforskning av omvärlden inte sker slumpmässigt eftersom ett 

ögonrörelsemönsters karaktär går att förändra genom att ge försöksdeltagaren nya instruktioner eller 

uppgifter. Yarbus (1967) hävdar också att personer som betraktar en bild för första gången undersöker 

den annorlunda än en person som redan är bekant med en bild något som återigen är samstämmigt 

med Mishra & Marmolejo-Ramos (2010) tankar att tidigare kunskap om en bild påverkar var en 

försöksdeltagare lägger sin visuella uppmärksamhet. 

I ett experiment lät Yarbus (1967) en försöksdeltagare titta på en tavla (Den oväntade gästen av I.E. 

Repin) flera gånger, varje gång försöksdeltagaren skulle titta på tavlan fick denne nya instruktioner. 

Experimentet visade att instruktionen ”bedöm åldern på personerna i bilden” gav upphov till många 

fixeringspunkter i personernas ansikten. Instruktionen ”uppskatta hur länge den oväntade gästen har 

varit borta från familjen” gav också det upphov till ett ögonrörelsemönster med många och upprepade 
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fixeringspunkter i personernas ansikten, denna instruktion fick även försöksdeltagarna att ständigt 

växla fram och tillbaka mellan ansikten på personerna i bilderna. ”Uppskatta familjens materiella 

status” och ”memorera människornas och objektens position i bilden” gav istället upphov till ett 

mycket mer utspridd ögonrörelsemönster där en större del av bilden undersöktes.  

Modernare studier än ovan nämnda Buswell (1935) och Yarbus (1967) för ofta en diskussion kring 

huruvida ögonrörelser verkligen är ett bra mått på vår uppmärksamhet, alla har vi väl varit med om 

situationer där vi tittar utan att se. När morgontidningen ögnas igenom vid frukostbordet exempelvis, 

plötsligt kan man komma på sig själv med att ha läst en hel artikel utan att vara medveten om vad den 

handlade om. Holšánová (2001) anser sig dock kringgå detta problem genom att ge försöksdeltagarna 

en specifik uppgift, nämligen att beskriva vad de ser i en bild samtidigt som deras ögonrörelsemönster 

spelas in med en ögonrörelsekamera, vilket gör att varje fixeringspunkt också är ett mått på 

försöksdeltagarens medvetna uppmärksamhet. Syftet med experimentet var att undersöka om det finns 

något samband mellan talat språk och ögonrörelsemönster i hopp om att ett sådant samband skulle 

kunna ge oss ledtrådar om hur vårt inre fungerar. 

”The trouble is, of course, that we cannot directly uncover the content of our mind. The mind can 

be conceived of as the inner bridge, creating the couplings between language and vision. If we 

want to learn about it we have to do it indirectly, via spoken language in action (via language’s 

overt manifestations) and via the process of visual focusing (via fixations as overt visual 

manifestations)!” Holšánová (2001, s. 74). 

Författaren hävdar nämligen att talat språk och visuell perception interagerar med varandra, det enda 

sättet för oss att säga något om hur det går till är att titta på spåren som interaktionen lämnar efter sig, 

nämligen talat språk och ögonrörelsemönster. Denna interaktion är på intet sätt orimlig att tänka sig, 

jämför exempelvis Buswells (1935) beskrivning av ögonrörelser med beskrivningen av vanligt tal som 

ges av Chafe (2000), båda beskriver sitt respektive intresseområde som något som sker ryckigt och 

orytmiskt : 

“Ordinary speech is produced in spurts of vocalization that can be identified prosodically. They 

tend to be between 1 and 2s long, and frequently they are separated by pauses of varying lengths.” 

Chafe (2000, s. 620) 

“In looking at a picture, just as in the process of reading, the eyes moves in a series of quick jerks 

and pauses. The eye does not slide over the picture, as many people seem to think it does.” 

Buswell (1935) 

Även Andrew Meltzoffs fynd att 42 minuter gamla spädbarn kan imitera läpp- och mun rörelser 

som de ser andra utföra (Meltzoff, 1999) (Meltzoff, 2009)  och fynd inom neuropsykologin som 

hävdar att samma neuroner aktiveras i hjärnan när vi ser andra artikulera som när vi själva 

artikulerar (Möttönen, Järveläinen, Sams, & Hari, 2004) pekar på att det finns en interaktion 

mellan visuell perception och talat språk. I ljuset av dessa insikter tycks tanken om att talat 

språk och visuell perception interagerar med varandra rimlig.  Holšánová (2001) och Holšánová 

et al. (2010) jämför information från försöksdeltagares ögonrörelsemönster med deras muntliga 

redogörelse av en bild och kommer fram till att ett element i en bild kan fokuseras visuellt av 

olika anledningar; antingen för att lokalisera var i bilden elementet är placerat eller för att 

konstatera att elementet finns med i bilden.  

Holšánová (2001) når slutsatsen att en temporal matchning mellan verbalt och visuellt fokus är mycket 

sällsynt, däremot så beskriver Holšánová et al. (2010) att visuell fokusering oftast föregår verbal då en 
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försöksdeltagare beskriver vad denne ser i en bild, det händer också att verbal fokusering föregår 

visuell. Detta skedde då försöksdeltagaren kontrollerade sina egna yttranden 

1.2.3 Språkförmåga och berättande 

I sin analys delar Holšánová (2001) upp det talade språket i olika verbala fokus och jämför det med 

fixeringspunkter från försöksdeltagarens ögonrörelsemönster. Ett verbalt fokus kan förklaras med 

vilken utgångspunkt som försöksdeltagaren tar i sitt yttrande. Talaren kan exempelvis lokalisera vad 

denne ser; ”i mitten står ett träd” eller räkna upp vad denne ser; ”i trädet finns tre fåglar och ett 

fågelbo”. Flera olika verbala fokus kunde urskiljas men en perfekt temporal matchning mellan de 

verbala fokusen och ögonrörelsemönstrens fixeringspunkter var, som ovan nämnts, sällsynt. Däremot 

så hittades matchningar mellan försöksdeltagarens ögonrörelsemönster och dess beskrivning av bilden 

om man ser till sammanhängande enheter i det talade språket, så kallade superfokus. Ett superfokus 

utgörs av två eller flera sammanhängande verbala fokus, exempelvis ” i mitten står ett träd… i trädet 

finns tre fåglar och ett fågelbo”.  

Holšánová (2001) drar slutsatsen att det fortsättningsvis är meningsfullt att jämföra talat språk med 

visuell perception och hyser förhoppningen att vidare studier inom området kan svara på många frågor 

om mänsklig kognition. 

”The informants thus go beyond pure description of the contents and spontaneously provide 

explanations and descriptions of their thought processes. […] In this way we can gain more 

detailed information about the structure of thoughts and the process of generating or accessing 

them” Holšánová (2001, ss. 146-147). 

Människor berättar saker för varandra dagligen, men vad är det egentligen vi gör när vi berättar? Vad 

är berättande egentligen? Bruner (1991) definierar hela tio särdrag som utgör berättande. I huvudsak 

innebär berättande att man återger en temporalt och kausalt ordnad sekvens av händelser som upplevs 

av en eller flera huvudpersoner. Labov & Waletzky (1967) menar att berättande utgörs av att den 

berättande hela tiden växlar mellan två huvudsakliga funktioner, en refererande och en utvärderande. 

Den förstnämnda karaktäriseras av att den berättande beskriver händelser som temporalt följer på 

varandra, de händelser som utgör själva berättelsen. Medan den utvärderande funktionen 

karaktäriseras av att den berättande personen yttrar satser som hänvisar till mentala tillstånd hos 

berättelsens karaktärer eller till orsaker och konsekvenser av skeenden och handlingar i berättelsen.  

Küntay & Keiko (2004) betraktar den utvärderande funktionen som en uppsättning verktyg som den 

berättande kan använda sig av för att berika och göra berättelsen mer levande. En uppsättning som 

omfattar allt från enskilda påståenden till hela uttryck om attityder kring vad som händer i berättelsen, 

såväl berättarens egna attityder som berättelsens karaktärers attityder. I en undersökning av vilka 

lingvistiska strategier som används av turkisktalande respektive japansktalande personer vid 

användandet av den utvärderande funktionen vid berättande identifierar Küntay & Keiko (2004) 

följande kategorier: 

 Frames of mind: Uttryck som hänvisar till karaktärernas mentala och känslomässiga tillstånd. 

Exempel är uttryck som ”glad”, ”rädd”, ”överraskad” eller ”orolig” 

 Hedges: Uttryck som beskriver den berättandes osäkerhet gällande sanningshalten i vad som 

nyligen sagts. Exempel är uttryck som ”antagligen” eller ”det kan vara”. 

 Negative qualifiers: Uttryck som understryker den berättandes förväntningar. Detta sker 

genom att poängtera saker som kulle kunnat ske men som inte inträffar i berättelsen. Ett 

exempel skulle kunna vara ”han föll omkull men slog sig inte”. 
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 Character speech: Uttryck som visar att någon utav karaktärerna i berättelsen säger något. 

Markeras oftast med ändrat röstläge och intonation. 

 Causal connectors: Uttryck som markerar varför en handling utförs, vilka motiv som ligger 

bakom. Ett exempel skulle vara uttrycket ”han sprang för att hinna före dem andra” 

 Enrichment expressions: Uttryck som tjänar till att förstärka lyssnarens intresse för särskilda 

händelser som ”jätte” eller ”väldigt” och uttryck som markerar att något oväntat sker, som 

exempelvis ”plötsligt”.  

 Onomatopoeia and miesis: En kategori som beskriver uttryck som inte består av egentliga ord 

men som ändå beskriver hur någonting låter, exempelvis ”hoo-hoo lät det uppifrån trädet” 

 Evaluative remarks: Uttryck som avslöjar berättarens reflektioner kring vad som händer och 

som ger berättarens subjektiva uppfattning kring ett skeende i berättelsen. 

Olika strategier används inte bara vid berättande utan även vid beskrivande av en bild. Holšánová 

(2001) uppmärksammar att människor använder sig av företrädelsevis två olika tillvägagångssätt då de 

beskriver en bild, en teknisk beskrivningsstil och en berättande beskrivningsstil. Den förstnämnda 

beskrivningsstilen innebär en systematisk och detaljerad beskrivning av bildens innehåll och områden, 

medan den berättande beksrivningsstilen liknar Labov & Waletzkys (1967) utvärderande funktion i 

berättande samt Küntay och Keikos (2004) förfining av densamma. Holšánová (2001) hävdar att den 

berättande beskrivningsstilen av bilder som flera utav försöksdeltagarna använde sig av lika gärna 

kunde ha varit de första meningarna i en barnbok: 

” 1217 .and (2s) it was . such a . summer day’ 

 1218 and the weather was very fine’” Holšánová (2001, s. 54). 

Aksu-Koç & Tekdemir (2004) hävdar att barns förmåga att berätta utvecklas vid fyra-fem års 

ålder. I den åldern har barn även börjat bemästra mentaliseringsförmågan; att tillskriva andra 

människor mentala tillstånd, önskningar och känslor men de har ännu inte lärt sig att andra 

människors åsikter och önskningar kan skilja sig från deras egna.  Mot bakgrund av detta 

undersöks hur turkiska och amerikanska barn i åldrarna 3, 4, 5, 7 och 9 års ålder berättar vad 

som händer i en serie bilder. Även vuxnas förmåga att berätta undersöks i experimentet. 

Engelska och Turkiska skiljer sig åt väsentligt rent strukturellt på ett sätt som gör att det är 

lättare att byta perspektiv på Turkiska, varför författarna driver hypotesen att turkisktalande 

berättare är mer benägna att hänvisa till huvudpersonernas mentala tillstånd än vad 

engelsktalande berättare är och att turkiska barn kommer visa tecken på att växla mellan 

berättandets två funktioner, som definierats av Labov & Waletzky (1967), vid en tidigare ålder 

än engelsktalande barn. Hypotesen visade sig dock inte stämma. Försöksdeltagarna värderade 

inte det som hände i bilderna och hänvisade inte till huvudpersonernas mentala tillstånd förrän 

vid sju års ålder och det fanns inte heller någon skillnad mellan turkisktalande berättare och 

engelsktalande berättare. Perner et al. (2005) noterar dock att det är vanligt att det förekommer 

ett glapp mellan barns förståelse av orsaken bakom ett beteende och deras förmåga att prata om 

den förståelsen på ett sätt som är begripligt. Aksu-Koç & Tekdemir (2004) tror att oförmågan att 

applicera mentaliseringsförmåga vid berättande tidigare än vid sju års ålder beror på svårigheten 

att integrera det man ser och förstår om andra (huvudpersonerna i bilderna) till en sekvens av 

händelser som kausalt följer på varandra. Att konstruera en berättelse utifrån en serie bilder är i 

sig en komplex uppgift som kräver erfarenhet. Slutsatsen som författarna drar är med andra ord 

att den relativt svåra uppgiften; att berätta vad som sker i bilderna och växla mellan berättandets 

två ansatser, urholkar barnens mentaliseringsförmåga, något som överbryggs kring sju års ålder. 



13 

 

1.3 Funderingar att ta med sig från den teoretiska bakgrunden 
Den teoretiska bakgrunden står på tre ben och ger oss flera viktiga insikter. Det första benet 

beskriver mentaliseringsförmåga och kontrasterar det med likartade begrepp som 

perspektivtagningsförmåga och attribution. Från detta ben bör läsaren ta med sig en förståelse 

om att mentaliseringsförmåga kan mätas och betraktas på olika sätt, att räkna en 

försöksdeltagares mentaliseringsyttranden är endast ett sätt.  

I det andra och tredje benet argumenteras det för att ögonrörelsemönster och talat språk är två 

sätt som åskådliggör vad som pågår i människans inre och att det är spåren som vår medvetna 

uppmärksamhet lämnar efter sig. I talat språk så manifesteras detta i första hand genom vad vi 

väljer att prata om medan våra ögonrörelser avspeglar vår medvetna uppmärksamhet genom att 

avslöja vad vi väljer att titta på. Men även hur vi tittar och hur vi pratar säger något om vår 

medvetna uppmärksamhet.  

Frågor och funderingar som läsaren bör ta med sig från den teoretiska bakgrunden för att få så 

stor behållning som möjligt av föreliggande studie är följande: 

- Går det överhuvudtaget att spåra människans mentaliseringsförmåga?  

- Går det att lära sig mer om hur mentaliseringsförmågan fungerar genom att titta på 

spåren av människans medvetna uppmärksamhet? 

- Om såväl talat språk som ögonrörelser avspeglar vår medvetna uppmärksamhet så är det 

rimligt att tänka sig att det finns ett samband mellan dem vid användandet av vår 

mentaliseringsförmåga. 

1.4 Frågeställningar 
Kvalitativ forskning syftar till generera hypoteser kring det som beforskas utifrån resultatet (Bryman, 

2006), detsamma gäller för denna uppsats. Följande frågeställningar har tjänat som utgångspunkter 

under arbetets gång: 

 Finns det något samband mellan vuxnas ögonrörelsemönster och användande av sin 

mentaliseringsförmåga, mer specifikt uttryckt; hur förhåller sig en persons ögonrörelsemönster 

och mentaliseringsyttrande till varandra? 

 Hur mäts ett förhållande mellan människors ögonrörelsemönster och mentaliseringsyttrande? 
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2. Metod 
För att undersöka förhållandet mellan mentaliseringsförmåga, visuell perception och 

mentaliseringsyttranden genomfördes ett experiment där försöksdeltagarna fick se en serie bilder som 

presenterades på en skärm samtidigt som de berättade en sammanhängande berättelse utifrån bilderna. 

Försöksdeltagarnas ögonrörelser spelades in med en ögonrörelsekamera (Tobii Studio 2.4.4) och deras 

berättelse fångades medelst en mikrofon som var placerad på bordet mellan ögonrörelsekameran och 

försöksdeltagaren. Ögonrörelsekameran mätte försöksdeltagarnas ögonrörelser i form av givna 

fixeringspunkter (det fanns ingen möjlighet att själv definiera vad som utgjorde en fixeringspunkt) 

samt sackader. Experimentet genomfördes med förhoppningen att det skulle gå att skönja ett samband 

mellan försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster och mentaliseringsyttranden (MY). 

2.1 Pilotstudie 
Till att börja med genomfördes en pilotstudie, dels för att jag själv skulle få klarhet i hur 

ögonrörelsekameran fungerade men också för att undersöka hur experimentsituationen förflöt som 

helhet. Efter att tio piloter genomfört experimentet framkom det att en optimal tid att visa varje bild 

var tolv sekunder. Tolv sekunder uppfattades som tillräckligt för att det skulle gå att berätta vad som 

hände i bilden samtidigt som det inte blev onödigt långa tysta pauser. Vidare framkom att 

försöksdeltagaren med fördel kunde presenteras för bilderna en gång innan själva experimentet 

började, detta för att underlätta själva berättandet och undvika en tid av tyst överraskelse och 

eftertänksamhet hos försöksdeltagaren. Ytterligare lärdom som drogs av pilotstudien var att en skärm 

mellan experimentledaren och försöksdeltagaren endast skapade en onaturlig situation där 

försöksdeltagaren satt och pratade högt med sig själv. Det blev dessutom uppenbart att instruktionerna 

till försöksdeltagaren behövde vara mycket tydliga, då flera utav försöksdeltagarna endast berättade 

vad de såg i bilderna utan att anstränga sig för att göra bilderna till en sammanhängande berättelse.  

2.2 Försöksdeltagare 
Femton frivilliga försöksdeltagare som valts ut med ett bekvämlighetsurval deltog i experimentet, 

vilket innebär att urvalet bestod av femton personer som för tillfället fanns tillgängliga på campus 

(Bryman, 2006), 7 män och 8 kvinnor. Försöksdeltagarnas medelålder var 26,87 år. Alla deltagare 

studerade vid Linköpings Universitet, varav 2 studerade sociologi, 5 var lärarstudenter, 1 studerade det 

kognitionsvetenskapliga programmet, 3 studerade psykologprogrammet, 2 studerade ekonomi och 2 

Human Resource Management. Försöksdeltagarna tillfrågades även om de hade fullgod syn och hur de 

korrigerade för eventuella synfel. 

2.3 Stimuli och Design 
Bilderna som använts till experimentet är tagna från en barnbok författad av Mercer Mayer, en 

barnbok som saknar text och som endast består av bilder. Alla sidor i boken användes till 

experimentet, de scannades och redigerades sedan i Photoshop. Skuggor som uppkom vid själva 

inskanningen togs bort och bilderna beskars och storleken anpassades för att passa 

ögonrörelsekamerans upplösning. Experimentet designades som så att utöver de muntliga 

instruktionerna som gavs av experimentledaren presenterades också samma instruktioner skriftligt på 

skärmen. Efter korta skriftliga instruktioner fick försöksdeltagaren se alla stimuli i serieformat, dessa 

presenterades i fyra bilder som alla innehöll sex stimuli var, därefter följde återigen en kort skriftlig 

instruktion. Avslutningsvis presenterades varje stimuli enskilt i tolv sekunder, följt av en skriftlig 

instruktion att experimentet upphört.  Totalt visades 31 olika stimuli för försöksdeltagarna under 

experimentet, varav alla stimuli från sida 01 till sida 28-29 tjänat som grund för analysarbetet. Figur 1 

illustrerar experimentets utförande.  
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Figur 1 - Ger en översikt av experimentet. Bildserien börjar med skriftliga instruktioner åt försöksdeltagaren och 

åtföljs av att alla stimuli presenteras i serieformat. Därefter ges ytterligare skriftliga instruktioner, varje stimuli visas 

sen upp enskilt i tolv sekunder. Slutligen informeras försöksdeltagaren skriftligen att experimentet är avslutat.  

2.4 Procedur 
Studenter som uppehöll sig på campus tillfrågades om de var villiga att ställa upp i ett experiment som 

gick ut på att undersöka förhållandet mellan talat språk och visuell perception. De tillfrågade 

studenterna informerades också om att de skulle få se en serie bilder och utifrån bilderna berätta en 

sammanhängande berättelse. Experimentet genomfördes i ett avskilt rum, endast experimentledaren 

och försöksdeltagaren var närvarande. Försöksdeltagaren satt på en stol tittandes på en skärm med 

ögonen cirka 60 centimeter från ögonrörelsekamerans lins. En mikrofon var placerad mellan 

försöksdeltagaren för att spela in vad denne sade. Experimentledaren satt någon meter därifrån vid ett 

eget bord, tittandes på en egen skärm, där denne kunde kontrollera om ögonrörelsekameran hade 

möjlighet att läsa av försöksdeltagarens ögonrörelser. 

 

Innan experimentet genomfördes informerades försöksdeltagaren om att det hela var frivilligt och att 

denne var fri att ställa frågor eller avbryta närhelst han/hon ville. Försöksdeltagaren fick också fylla i 

en kort enkät, se Bilaga 1, innan experimentet genomfördes. Experimentet tog cirka 10 minuter, efteråt 

bjöds försöksdeltagaren på plockgodis och inbjöds att titta kort på sina inspelade ögonrörelser, 

samtidigt förklarades också vad mentaliseringsförmåga och MY var för något.  

2.5 Analysmetod 
Analysen skedde i åtta steg och berör alla stimuli från sida 01 till sida 28 - 29. Steg 1 och 2 fokuserar 

på försöksdeltagarnas berättelser och framförallt deras MY. Steg 3 togs för att skapa en initial 

uppfattning om förhållandet mellan ögonrörelsemönster och MY:n. Antalet MY:n tas sedan som 

utgångspunkt i steg 4 och 5. I steg 4 jämförs ögonrörelsemönstret mellan försöksdeltagare, 

ögonrörelsemönstret hos försöksdeltagare som använt många MY:n jämförs med ögonrörelsemönster 

hos försöksdeltagare som använt få MY:n I steg 5 görs jämförelsen av ögonrörelsemönster istället 

mellan stimuli. Stimuli där många MY:n förekommit jämförs med stimuli där få MY:n förekommit. 

Steg 6 och 7 tar ett kvantitativt grepp, i det förstnämnda steget görs ett t-test i syfte för att undersöka 

förhållandet mellan fixeringspunkter och MY, i steg 7 beräknas sedan korrelationen mellan variabler 

som mätt ögonrörelsemönster och variabler som mätt MY. Steg 8 är en upprepning och modifiering av 

steg 4 och 5. 

2.5.1 Steg 1 - Transkribering och identifiering 

Till att börja med transkriberades försöksdeltagarnas berättelser för att underlätta vidare analys. 

Transkriberingen skedde på mycket låg nivå och fungerade endast som ett stöd för att räkna och söka 

efter MY:n. Som underlag för transkriptionen användes konventioner hämtade från Linell (1994). 

Följande konventioner användes: 

 .   = avslutningsintonation  

 ,   = fortsättningsintonation 
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 ?   = frågeintonation 

 ((harkling))  = försöksdeltagaren harklar sig 

 ((skratt))  = försöksdeltagaren skrattar 

 -   = försöksdeltagaren avbryter ett påbörjat yttrande 

 --   = försöksdeltagaren fortsätter inte sitt yttrande / yttrandet ebbar ut. 

 =    = att ett yttrande följer omedelbart på föregåendeyttrande 

 (.)  = försöksdeltagaren gör en paus, (.) har använts oavsett pausens längd 

MY:n identifierades i det transkriberade materialet med hjälp av nedanstående definition hämtad från 

Holmér (2010b), se Bilaga 2.  

Ett MY är kommentarer som:  

a) innehåller en explicit term för att beskriva något som karaktären i stunden skulle kunna tänka, 

uppleva eller känna, eller  

b) ”att prata i karaktärens ställe”, där berättaren för karaktärens talan (exempelvis: ”Titta på 

nallen, mamma!”).  

Definitionen modifierades så att den skulle passa det aktuella experimentet, ”barnet” byttes ut mot 

”karaktären” och ”föräldern” byttes ut mot ”berättaren”. Varje yttrande som gick att placera i någon 

av ovanstående kategorier klassades som ett MY.  

Eftersom kategori a har en mycket större spännvidd än kategori b så delades kategori a upp i fyra 

underkategorier i enlighet med Holmér (2010b):s exempel på kommentarer som kan klassas som 

MY:n. Dessa kategorier var; (a1) intentioner, (a2) emotioner, (a3) kognition, samt (a4)begär och 

preferenser. 

Yttranden där försöksdeltagaren beskrev en karaktärs avsikter tolkades som intentioner och yttranden 

som beskrev karaktärernas känslor tolkades som emotioner. I underkategorin kognition placerades 

yttranden som beskrev att en karaktär tänkte och i begär och preferenser placerades yttranden som 

beskrev vad en karaktär tyckte eller föredrog. 

2.5.2 Steg 2 - Översikt 

En tabell skapades för att ge en översikt av vilka typer av MY:n som använts, när de yttrats och av 

vilka försöksdeltagare. Några yttranden var särskilt svårplacerade då de vid en första anblick mycket 

väl kunde passa in i definitionen av ett MY, men trots detta inte gick att placera i någon utav ovan 

beskrivna underkategorier. Svårplacerade fall övervägdes alltid med stor omsorg. 

2.5.3 Steg 3 - En initial uppfattning  

I steg 3 skapades en initial uppfattning om hur försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster och MY:n 

förhöll sig till varandra. Detta gjordes genom att åtskilliga gånger titta igenom varje försöksdeltagares 

ögonrörelsemönster samtidigt som deras berättelser avlyssnades. Till detta användes funktionen 

”replay” i Tobii Studio 2.4.4. Av denna första granskning framkom att samtliga försöksdeltagares 

ögonrörelsemönster innehöll upprepade fixeringspunkter på karaktärerna, företrädelsevis deras 

ansikten. Dessutom tycktes det vanligt att ett MY föregicks av en lång fixering. 

2.5.4 Steg 4 - En jämförelse mellan försöksdeltagare 

Ögonrörelsemönstret hos de två försöksdeltagare (fd01 och fd11) som använt flest MY:n jämfördes 

med ögonrörelsemönstret hos de två försöksdeltagare (fd09 och fd14) som använt minst antal MY:n. 

Denna jämförelse skedde med hjälp av Tobii Studio 2.2.4, genom att lägga de olika försöksdeltagarnas 
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ögonrörelsemönster ovanpå varandra i en så kallad ”gaze plot”, ett sätt att visualisera 

försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster genom att varje fixeringspunkt markeras med en prick och 

varje sackad markeras med ett streck. Ju större prick desto längre fixeringspunkt.   

2.5.5 Steg 5 - En jämförelse mellan stimuli 

I nästa steg så jämfördes stimuli mot varandra. Ögonrörelsemönstret för alla försöksdeltagare på sida 

02 och sida 20-21 jämfördes med ögonrörelsemönstret för alla försöksdeltagare på sida 03 och sida 07 

eftersom detta var de stimuli som gav upphov till minst respektive flest antal MY:n. Jämförelsen 

genomfördes genom att studera likheter och olikheter i en så kallad ”heat map” av respektive stimuli. 

En heat map genereras av Tobii Studio 2.2.4 och är ett sätt att visualisera försöksdeltagarnas 

ögonrörelsemönster genom att med en färgskala som går från grönt till rött markera vilka delar som 

ägnats störst visuell uppmärksamhet.  

2.5.6 Steg 6 - En närmare granskning av den initiala uppfattningen 

Ett kvantitativt grepp togs i det sjätte steget av analysen för att undersöka den föraning som skapades i 

steg 3, att ett MY ofta föregicks av en lång fixering. Två försöksdeltagare valdes ut till denna närmare 

granskning. Försöksdeltagare 02 och 03 ansågs mest representativa då de med sina åtta MY:n vardera 

låg närmast medelvärdet för antalet MY per försöksdeltagare. För varje MY som försöksdeltagare 02 

och 03 yttrat skapades ett fönster som bestod av de fem fixeringspunkter som föregick MY:t. Således 

skapades 16 fönster med MY:n (FMMY). Dessutom skapades 16 fönster utan MY:n (FUMY) som 

bestod av fem fixeringspunkter som föregick ett yttrande utan mentaliseringsord. Längden för varje 

fixering i respektive fönster mättes av Tobii Studio 2.2.4 i sekunder. Sedan beräknades skillnaden 

mellan de längsta fixeringarna i alla FMMY och de längsta fixeringarna i alla FUMY med ett 

ANOVA. Nedan visas exempel på ett FMMY respektive ett FUMY, inom parentes återges vilket 

stimuli yttrandet är hämtat från och vilket typ av fönster yttrandet ger upphov till. 

 ”o dom blir väldigt överraskade” (sida 03, FMMY) 

 ”o så när pojken o hunden vaknar på morgon så ser dom att burken e tom” (sida 03, FUMY) 

Det har eftersträvats att varje FUMY är hämtat från samma sida som varje FMMY, detta för att en 

rättvis jämförelse mellan FUMY och FMMY ska vara möjlig. Dessutom är det viktigt att understryka 

att fönstren består av de fem fixeringspunkter som föregår själva yttrandet som helhet och inte de fem 

fixeringspunkter som föregår det specifika ord som gör ett yttrande till ett MY. Fönstret som tillhör 

yttrandet ” o dom blir väldigt överraskade” består således av de fem fixeringspunkter som föregår 

ordet ”o”. Trots att de allra flesta yttranden startade mitt i en fixeringspunkt användes endast hela 

fixeringspunkter. För en djupare diskussion om var ett yttrande börjar och slutar, se 4.2.2 

Kategorisering och identifiering av mentaliseringsyttranden. 

2.5.7 Steg 7 - Hur mentaliseringsyttranden och ögonrörelser korrelerar 

Avslutningsvis gjordes ytterligare ett kvantitativt försök att utröna ett potentiellt samband mellan 

ögonrörelsemönster och MY:n. Då steg 3, 4 och 5 alla visat att störst fokus ägnats åt 

försöksdeltagarnas ansikte skapades areas of interest (AOI), stora nog att täcka in vare karaktärs 

ansikte. Sedan skapades en tabell med deskriptiv statistik över; hur många fixeringar varje 

försöksdeltagare gjort, hur långa fixeringar, vad i stimuli som ägnats mest uppmärksamhet, samt hur 

många och vilka MY:n som använts. Sex olika variabler användes för att bilda en uppfattning om 

försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster och sex variabler användes för att mäta försöksdeltagarnas 

MY:n. Helt enkelt rådata, som även kompletterades med information om varje försöksdeltagares 

genus, sysselsättning och ålder.  Pearsons r användes för att beräkna hur de olika variablerna 

korrelerade. 
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2.5.8 Steg 8 - Upprepning av steg 4 och 5 

I steg 8 upprepades jämförelsen mellan försöksdeltagares ögonrörelsemönster som gjordes i steg 4 och 

jämförelsen mellan stimuli som gjordes i steg 5, dock med viss modifiering. Detta på grund av att 

beräkningarna av korrelationerna mellan variablerna som gjordes i steg 7 tyder på att emotioner är en 

typ av MY som bör beaktas enskilt. 

I jämförelsen mellan försöksdeltagarna jämfördes försöksdeltagare 04 och 05:s ögonrörelsemönster 

med försöksdeltagare 11 och 14:s ögonrörelsemönster. Detta för att skapa en möjlighet att jämföra 

ögonrörelsemönstret hos försöksdeltagare som endast använt emotioner som MY med 

ögonrörelsemönstret hos försöksdeltagare som använt många (olika) typer av MY:n och med 

försöksdeltagare som använt få MY:n. 

I jämförelsen mellan stimuli togs ögonrörelsemönstret bort för de försöksdeltagare som använt sig av 

emotioner. Sedan jämfördes varje stimulis ursprungliga heat map som genererades i steg 5 med den 

heat map som skapades utan att inkludera de försöksdeltagare som använt sig av emotioner. 

  



19 

 

3. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från varje steg i analysen. 

3.1 Steg 1 och 2 - Översiktliga resultat 
Resultatet från steg 1 utgörs av ett transkriberat material som innehåller 123 MY:n, varje transkription 

återfinns i Bilaga 3. Yttranden där försöksdeltagaren beskrivit en karaktärs avsikter har tolkats som 

”intentioner” och yttranden som beskriver karaktärernas känslor har tolkats som ”emotioner”. I 

underkategorin ”kognition” återfinns yttranden som beskriver att en karaktär tänker och i ”begär och 

preferenser” finns yttranden som beskriver vad en karaktär tycker eller föredrar. Nedan följer ett 

exempel av varje typ av mentaliseringsyttranden. 

a1) ”men där ee o där står han å försöker ropa på grodan ännu mer.” 

Detta är ett mentaliseringsyttrande, närmare bestämt en intention, som är hämtat från försöksdeltagare 

01, stimuli sida 17. Det har klassats som en intention på grund av att det är tydligt vad 

försöksdeltagaren anser att pojken försöker göra, nämligen ropa på grodan. I det här fallet är det tack 

vare kombinationen av ordet ”försöker” och svansen ”ropa på grodan ännu mer” som yttrandet klassas 

som en intention. Vilket inte hade varit fallet om någon av dessa delar saknats.  

a2) ”hjorten ser väldigt nöjd ut.”  

Ovan visas ett yttrande som klassats som en emotion, hämtat från transkriberingen av försöksdeltagare 

02, stimuli sida 22. Ett tydligt fall av en emotion där försöksdeltagaren tillskriver karaktären en 

emotion, nämligen ”nöjd”.    

a3) ”dom undrar var den har tagit vägen.” 

Detta är ett yttrande hämtat från försöksdeltagare 10, stimuli sida 3, och utgör ett exempel på ett 

yttrande som klassats som en kognition. Ordet ”undrar” signalerar här att karaktärerna tänker, ord som 

”grubblar”, ”grunnar på” eller ”funderar över” skulle kunna ersätta ”undrar” utan att yttrandet slutar att 

vara en kognition. 

a4) ”utan han ville ju bara hem till sin familj” 

Ovanstående är ett exempel på hur kategorin begär och preferenser ser ut, på sida 27 tillskriver 

försöksdeltagare 11 karaktären en önskan. 

b) ”Nu får du va tyst säger pojken till hunden” 

Den sista kategorin, att prata i karaktärens ställe, illustreras av ovanstående exempel hämtat från 

försöksdeltagare 07, stimuli sida 24.  Just svansen ”säger pojken till hunden” i kombination med att 

försöksdeltagaren ändrat röstläge gör detta yttrande till ett MY av typen att prata i karaktärens ställe. 

Det har dock inte räckt med att försöksdeltagaren ändrat röstläge för att ett yttrande ska hamna i denna 

kategori utan det har krävts en ytterligare indikation för att det med säkerhet ska gå att klassificera som 

ett ”att prata i karaktärens ställe”. Exempel på sådana indikationer är svansen ”säger pojken till 

hunden” i exemplet ovan, eller förledet ”så säger han till hunden” i nedanstående yttrande som är 

hämtat från försöksdeltagare 11 stimuli sida 7. 

b) ”em när när pojken också kommer utanför fönstret så säger han till hunden att sådär får 

du inte göra du får inte hoppa ut genom fönstret sådär” 
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För en närmare diskussion om vad som gör ett yttrande till ett mentaliseringsyttrande och vilken 

kategori det tillhör se 4.2.2 Kategorisering och identifiering av mentaliseringsyttranden. 

Tabell 1 åskådliggör vilken kategori varje försöksdeltagares MY hamnat i. Tabellen är resultatet av 

analysarbetet som lades ner i steg 1 och 2. Kategori a1 står för ”intentioner”, a2 ”emotioner”, a3 

”kognition”, a4 ”begär och preferenser” medan b markerar att försöksdeltagaren säger något i 

karaktärens ställe. Totalt förekom 123 MY:n varav 13 ”intentioner”, 80 ”emotioner”, 16 ”kognition”, 

8 ”begär och preferenser” samt 6 ”att prata i karaktärens ställe”. 
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Tabell 1 - Vilka kategorier av MY:n som användes i experimentet, när de användes och av vilka försöksdeltagare de 

användes. 

Försöksdeltagare: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

instruktion                

sida 1-6                

sida 7-15                

sida 16-22                

sida 23-29                

instruktion                

sida 1  a2     a2         

sida 2                

sida 3 
a3, 

a2 

a2  a2 a2  
a2, 

a2 

  a3 a2, a3    a2 

sida 4    a2    a1        

sida 5 a4     a1 a4     a1    

sida 6 a2 a3 a2        a3 a2    

sida 7   a2 a2 a2 a2   a2  a1,b,a2 
a2, 

a2 

a2 a2 
a2, 

a2 

sida 8-9           a1     

sida 10        
a1, 

a3 

      a1 

sida 11      a2  a3   a3, b     

sida 12-13 a2 a4        a2     a2 

sida 14-15 a2  a2 a2 a2   
a2, 

a2 

  a2  
a2, 

a2 

  

sida 16 a1 a2 a2     a2   a2, a2  a1  a1 

sida 17 a1               

sida 18     a2   a2        

sida 19 
a4,a2, 

a 3 

 a3    a2 a2   a1 a2    

sida 20-21                

sida 22 a2 a3 a2    a2   a2  a2 a2  a2 

sida 23 
a3, 

a2 
 a2 a2   a2 a4   a2, a2 a2 a2   

sida 24 b      
b, 

a3 
      b  

sida 25             b   

sida 26 
a3, 

a2 
a4    a2 a2    a3, a4     

sida 27   a2  a2     a2 a4, a2  a2  
a2, 

a2 

sida 28-29 a3 a1  a2   a2   a2   a2   

instruktion     a2           
 

De första sex raderna i tabellen saknar mentaliseringsyttranden på grund av att försöksdeltagarens 

uppgift att börja berätta startade först på stimuli sida 1. I tabellen framgår bland annat att 

försöksdeltagare 04 och 05 använt sig uteslutande av emotioner, försöksdeltagare 11 är den 

försöksdeltagare som använt flest MY:n och stimuli sida 20-21 är det stimuli där minst antal MY:n 

förekommit. 
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3.2 Steg 3,4 och 5 - Kvalitativa resultat 
I det tredje steget skapades en initial uppfattning om förhållandet mellan försöksdeltagarnas 

ögonrörelsemönster och MY:n. Ur granskningen framkom att försöksdeltagarnas uppmärksamhet 

ständigt riktas åt karaktärernas ansikten och att ett MY tycktes föregås av en lång fixering. 

Steg 4 gick ut på att jämföra ögonrörelsemönstret hos försöksdeltagare som sagt många MY:n med 

ögonrörelsemönstret hos försöksdeltagare som sagt få MY:n. Ingen uppenbar skillnad gick att hitta i 

ögonrörelsemönstret mellan försöksdeltagare som sagt få MY:n och försöksdeltagare som sagt flera. 

Figur 2, Figur 3 och Figur 4 är exempel som visar att ibland täcker ögonrörelsemönstret hos den 

försöksdeltagare som sagt få MY:n in ett något större område, ibland är förhållandet tvärtom men 

vanligast är att ögonrörelsemönstren liknar varandra i väldigt hög utsträckning.  

 

Figur 2 - De två blå kulörerna markerar ögonrörelsemönstret hos försöksdeltagare som använt få MY:n. De två gula 

markerar ögonrörelsemönstret hos försöksdeltagare som använt många MY:n. En prick motsvarar en fixeringspunkt 

och ett streck motsvarar en sackad. Här syns hur ögonrörelsemönstret hos försöksdeltagare som använt få MY täcker 

in en något större yta. 



23 

 

 

Figur 3 - De två blå kulörerna markerar ögonrörelsemönstret hos försöksdeltagare som använt få MY:n. De två gula 

markerar ögonrörelsemönstret hos försöksdeltagare som använt många MY:n. En prick motsvarar en fixeringspunkt 

och ett streck motsvarar en sackad. Här syns hur ögonrörelsemönstret hos försöksdeltagare som använt många MY 

täcker in en något större yta. 
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Figur 4 - De två blå kulörerna markerar ögonrörelsemönstret hos försöksdeltagare som använt få MY:n. De två gula 

markerar ögonrörelsemönstret hos försöksdeltagare som använt många MY:n. En prick motsvarar en fixeringspunkt 

och ett streck motsvarar en sackad. Här syns att ögonrörelsemönstret mellan försöksdeltagarna är väldigt lika, 

oavsett hur många MYn de använt. 

I steg 5 jämfördes ögonrörelsemönster mellan stimuli. Resultatet visar att ögonrörelsemönstren inte 

skiljer sig åt med avseende på vilket stimuli som visas. Inga uppenbara skillnader går att se i 

försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster, störst uppmärksamhet ägnas karaktärernas ansikten oavsett 

stimuli och oavsett hur många MY:n som förekommit på respektive stimuli. Figur 5 visar en heat map 

över stimuli sida 20-21 och Figur 6 visar en heat map över stimuli sida 07. De områden som 

rödmarkerats är de områden som ägnats störst uppmärksamhet, alltså där störst andel utav 

försöksdeltagarna fixerat blicken. 
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Figur 5 - En heat map över stimuli sida 20-21. Här syns tydligt att varje karaktärs ansikte ägnas stor uppmärksamhet 

och hur omgivningen ser ut ges mindre notis. På detta stimuli förekom inga MY:n.  
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Figur 6 - En heat map över stimuli sida 20-21. Här syns tydligt att varje karaktärs ansikte ägnas stor uppmärksamhet 

och hur omgivningen ser ut ges mindre notis. På detta stimuli förekom elva MY:n. 

3.3 Steg 6 och 7 - Kvantitativa resultat 
Som ett sjätte steg undersöktes uppfattningen som bildades i steg 3, nämligen att ett MY föregås av en 

lång fixering. Ett ANOVA visar dock att det inte finns någon signifikant skillnad mellan den största 

fixeringspunkten i ett FMMY och den största fixeringspunkten i ett FUMY, F(3, 28) = 0,78, p = 0.517. 

Figur 7 visar ett exempel på hur ett FMMY ser ut och Figur 8 visar ett exempel på ett FUMY. I Tabell 

2 syns hur lång den längsta fixeringen var i varje fönster samt vilket yttrande som gett upphov till 

respektive fönster. 
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Figur 7 - Ett exempel på ett FMMY från försöksdeltagare 02. Fixeringspunkt 5 är den fixeringspunkt som ligger 

närmast MY:t i tid och fixeringspunkt 1 är den som ligger längst ifrån i tid räknat. Här påbörjar försöksdeltagare 02 

precis yttrandet: ” hjorten ser väldigt nöjd ut”. 
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Figur 8 - Ett exempel på ett FUMY från försöksdeltagare 02. Fixeringspunkt 5 är den fixeringspunkt som ligger 

närmast yttrandet i tid och fixeringspunkt 1 är den som ligger längst ifrån i tid räknat. Här påbörjar försöksdeltagare 

02 precis yttrandet: ” när både hunden o pojken åker i vattnet(.)”  

  



29 

 

Tabell 2 - Visar den längsta fixeringen för varje fönster samt vilket yttrande som föregår varje fönster. 

Fd Yttrande innan FMMY 
Längsta 

fixering 
Yttrande innan FUMY 

Längsta 

fixering 

02 
” =o dom ser ganska nöjda 

ut” 
0,26 sek 

”här sitter den lilla pojken o tittar på 

en groda i sin burk(.)” 
0,42 sek 

02 
” o dom blir väldigt 

överraskade” 
0,54 sek 

”o så när pojken o hunden vaknar på 

morgon så ser dom att burken e tom” 
1,29 sek 

02 
”Pojken ser li:te(.) under 

fundersam ut” 
2,53 sek 

”va ska hända me den när den 

kommer ner på marken?” 
0,47 sek 

02 
” =vilket inte då bina tycker 

e så roligt” 
0,97 sek 

”Pojken fortsätter o leta han letar i ett 

hål i ett träd” 
0,47 sek 

02 

”och tycker att de e lite(.) 

jobbigt att han va där o 

tittade på i hålet” 

0,97 sek ” =pojken klättrar upp emot en sten.” 0, 66 sek 

02 ”hjorten ser väldigt nöjd ut 0,80 sek 
”när både hunden o pojken åker i 

vattnet(.)” 
0,28 sek 

02 
”Pojken o hunden ser 

ganska nöjda ut i” 
0,67 sek ”en hona o en hane kan man väl tro.” 0,72 sek 

02 ”Tydligen så vill: den” 1,02 sek ”=det va därför han smet ur burken.” 0,70 sek 

03 
”Pojken ser lite: förskräckt 

ut” 
0,41 sek ”Hunden ramlar ut(.)” 0,71 sek 

03 ”o han ser lite: arg ut” 0, 52 sek ”Hunden slickar honom i ansiktet.” 0,33 sek 

03 
”=för han blev rädd när en 

uggla hoppa fram ur det” 
1,19 sek ”pojken har ramlat ner ur trädet” 0,64 sek 

03 ”pojken ser lite(.) arg ut” 0,90 sek 
” (xx) ugglan fortsätter o jaga 

pojken” 
1,45 sek 

03 

”o hunden springer bredvid 

o undrar vad pojken gör där 

uppe” 

1,50 sek ”Den här hjorten springer iväg(.) ” 1,00 sek 

03 ”ganska nöjd ut ändå” 0,42 sek ”Pojken hamnar i vattnet” 0,57 sek 

03 
” =han kanske är lite rädd 

för vatten.” 
0,65 sek 

”hunden har klättrat upp på hans 

huve” 
0,77 sek 

03 
”pojken ser lite sådär glad o 

förvånad ut” 
0, 87 sek ”Sen ser dom att dom har små(.) ” 0,73 sek 

 

I den första kolumnen till vänster anges vilken försöksdeltagare yttrandet är hämtat från. I den andra 

kolumnen från vänster visas det yttrande som ger upphov till varje FMMY. Den tredje kolumnen visar 

den längsta fixeringen i varje FMMY. Kolumn fyra visar det yttrande som ger upphov till varje 

FUMY och kolumn fem innehåller den längsta fixeringen i varje FUMY. Med ett ANOVA 

undersöktes om fixeringarna i den tredje kolumnen var signifikant längre än fixeringarna i den femte 

kolumnen. Testet var inte signifikant. 

Syftet med steg 7 var att skapa en numerisk bild av förhållandet mellan antalet MY:n och 

försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster. Därför beräknades korrelationen mellan ett antal variabler 

innehållandes rådata.  
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Tabell 3 visar deskriptiv statistik över de variabler som använts i studien.  Även variablerna genus och 

sysselsättning har använts i studien, men de presenteras inte i tabellen. Tabell 4, i sin tur, visar hur 

korrelationerna mellan variablerna ser ut. 

Tabell 3 - Visar deskriptiva mått över de variabler som använts till studien.  

Variabel Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Ålder 20 47 26,87 9,10 

Antal fixeringar 599 915 748,67 82,45 

Fixeringar i sek 168,17 273,86 252,62 28,77 

Genomsnittlig fixering i sek 0,25 0,46 0,34 0,05 

Fixeringar inom AOI 215 413 308,87 47,55 

Fixeringar i sek inom AOI 78,51 162,11 127,41 25,13 

Genomsnittlig fixering i sek inom AOI 0,29 0,57 0,42 0,08 

MY 1 19 8,2 5,03 

a1 0 3 0,87 0,99 

a2 1 8 5,33 2,41 

a3 0 5 1,07 1,58 

a4 0 2 0,53 0,83 

b 0 2 0,40 0,63 

 

Den första kolumnen från vänster visar de variabler som använts i studien (exklusive variablerna 

genus och sysselsättning). Den andra och tredje kolumnen visar det minsta respektive högsta värdet 

för varje variabel medan kolumn fyra innehåller varje variabels medelvärde. Kolumnen längst till 

höger innehåller varje variabels standardavvikelse. Som förklarats i 2.5.7 Steg 7 - Hur 

mentaliseringsyttranden och ögonrörelser korrelerar, är ett area of interest (AOI) så pass stort att det 

täcker in en karaktärs ansikte. a1 står för intentioner, a2 står för emotioner a3, står för kognition, a4 står 

för begär och preferenser och b står för kategorin att tala i karaktärens ställe.  
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I Tabell 4 går det att avläsa resultatet från steg 7 i analysen, hur korrelationerna mellan experimentets 

olika variabler ser ut. Ingen utav variablerna som mäter MY:n korrelerar med någon variabel som 

mäter försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster. Värt att notera är dessutom att a2, emotioner, inte 

korrelerar med någon utav a1, a3, a4 och b. Vilket innebär att emotioner faktiskt inte går att betrakta 

eller klumpa ihop med övriga MY:n utan istället borde beaktas enskilt. 

3.4 Steg 8 - Resultat efter upprepning och modifiering 
Vid en betraktelse av emotioner som någonting skilt från övriga MY:n jämfördes försöksdeltagarnas 

ögonrörelser med varandra. Resultatet av den jämförelsen visar att ögonrörelsemönstret för 

försöksdeltagare som endast använt sig av emotioner som MY inte tycks skilja sig från varken 

försöksdeltagare som använt många (olika) MY:n eller från försöksdeltagare som endast använt ett 

fåtal MY:n. Figur 9 och Figur 10 illustrerar på ett bra sätt hur lika försöksdeltagarnas 

ögonrörelsemönster är, trots att de använt olika många och olika typer av MY:n. 

 

Figur 9 - De blå kulörerna representerar försöksdeltagare 04 och 05:s ögonrörelsemönster, vilka endast använt sig 

emotioner som MY. Den gula kulören markerar ögonrörelsemönstret för försöksdeltagare 11, den försöksdeltagare 

som använt flest MY:n och dessutom använt alla typer av MY:n. Den röda kulören visar försöksdeltagare 14:s 

ögonrörelsemönster, som endast använt sig två MY:n. 
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Figur 10 - De blå kulörerna representerar försöksdeltagare 04 och 05:s ögonrörelsemönster, vilka endast använt sig 

emotioner som MY. Den gula kulören markerar ögonrörelsemönstret för försöksdeltagare 11, den försöksdeltagare 

som använt flest MY:n och dessutom använt alla typer av MY:n. Den röda kulören visar försöksdeltagare 14:s 

ögonrörelsemönster, som endast använt sig två MY:n. 

Vid en jämförelse av försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster mellan stimuli togs ögonrörelsemönstret 

bort för de försöksdeltagare som använt sig av emotioner som MY. Resultatet är något motstridigt. 

När ögonrörelsemönstret från försöksdeltagare som använt sig av emotioner inkluderas ägnas 

bakgrunden något mindre uppmärksamhet än vad som är fallet vid en exkludering av 

ögonrörelsemönstret hos de försöksdeltagare som använt emotioner som MY:n, se Figur 11 och Figur 

12. Vilket innebär att försöksdeltagare som använt sig av emotioner i högre utsträckning riktar sin 

visuella uppmärksamhet på karaktärerna och deras ansikten. Men det finns också exempel som visar 

på att oavsett om en heat map grundar sig på ögonrörelsemönstret hos försöksdeltagare som använt 

emotioner eller inte så uppstår inga uppenbara skillnader, se Figur 13 och Figur 14. Som helhet så 

visar resultaten från jämförelsen mellan stimuli att det inte är någon skillnad på hur 

ögonrörelsemönstren ser ut. Det är karaktärernas ansikten som fokuseras främst, oavsett stimuli och 

oavsett om försöksdeltagarna använt emotioner eller inte i sin berättelse. 
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Figur 11 - En heat map som inkluderar ögonrörelsemönstret från försöksdeltagare som använt sig av emotioner. 

 

Figur 12 - En heat map som exkluderar ögonrörelsemönstret från försöksdeltagare som använt sig av emotioner 
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Figur 13 - En heat map som inkluderar ögonrörelsemönstret från försöksdeltagare som använder sig av emotioner. 

 

Figur 14 - En heat map som exkluderar ögonrörelsemönstret från försöksdeltagare som använder sig av emotioner.  
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4. Diskussion 
Detta kapitel är uppdelat i tre delar, resultat- och metoddiskussion samt förslag på fortsatt forskning. 

Den förstnämnda diskuterar resultaten och vad de kan tänkas bero på. Den andra delen, 

metoddiskussion, tar upp problem som förekommit rent metodiskt under arbetets gång. Slutligen ges 

exempel på hur ett potentiellt förhållande mellan MY:n och ögonrörelsemönster skulle kunna 

undersökas vidare.  

4.1 Resultatdiskussion 
Trots att försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster i alla jämförelser visat sig vara väldigt lika så har de 

använt sig av ett skiftande antal MY:n. Nedan diskuteras vad detta kan tänkas bero på. 

4.1.1 Om antalet mentaliseringsyttranden 

Den överlägset mest använda typen av MY var ”emotioner”, medan fördelningen av övriga fyra MY 

var jämn. ”Emotioner” användes sammanlagt 80 gånger utav totalt 123 MY:n. En rimlig förklaring till 

varför det är så torde vara att antalet MY:n för varje kategori påverkas av hur lätta de är att applicera. 

Det är mycket lättare att tillskriva någon en emotion än exempelvis en preferens eller en intention på 

grund av att en emotion går att se, den går att avläsa i en karaktärs ansikte. ”Emotioner” är direkta och 

kräver endast att försöksdeltagaren tolkar det den ser. Med ”intentioner”, ”kognition” samt ”begär och 

preferenser” är det annorlunda, här ställs andra krav på försöksdeltagaren. Försöksdeltagaren måste nu 

också tolka någonting som inte syns, som exempelvis en preferens eller en intention. Även ”att prata i 

karaktärens ställe” kräver något mer än att bara tolka det som syns, för det första måste 

försöksdeltagaren identifiera ett tillfälle eller en situation där någon utav karaktärerna faktiskt säger 

någonting, sedan måste försöksdeltagaren även tolka vad karaktären faktiskt säger. Som ett tredje steg 

behöver dessutom försöksdeltagaren tolka hur karaktären säger det den säger. Ovanstående 

resonemang stämmer också väl överens med den beskrivning av tre sätt att mäta perspektivtagande på 

som görs av Underwood & Moore (1982). Deras kategori (a) att bokstavligt talat se något från någon 

annans visuella perspektiv skulle gå att likna med ”att prata i karaktärens ställe”. Kategorin (b) 

identifiera en annans persons tankar, intentioner och motiv går att likställa med MY:n som klassas som 

”intentioner”, ”kognition” samt ”begär och preferenser”. Och kategori (c) i Underwood och Moores 

uppdelning, att sluta sig till en annan persons känslor och reaktioner, går att likna med det som görs av 

försöksdeltagaren när denne yttrar MY:n som klassas som ”emotioner”. 

Med detta i åtanke känns fördelning mellan antalet MY rimlig. Det känns också rimligt med tanke på 

att försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster utgjordes av upprepade besök i karaktärernas ansikten, den 

plats där det lättast går att avläsa en känsla.  

4.1.2 Om ögonrörelsemönster 

Under granskningen av försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster upptäcktes att försöksdeltagare som 

sagt få MY också täckte in ett mindre område av vissa stimuli med sin visuella uppmärksamhet. Det 

förekom även exempel som visade på det motsatta. Skillnaderna mellan försöksdeltagarnas 

ögonrörelsemönster är dock så pass små att det inte går att säga att någon egentlig skillnad mellan dem 

förekommer. Det som istället går att säga är att ögonrörelsemönstren var väldigt lika, oavsett om 

jämförelsen skedde mellan försöksdeltagare eller mellan stimuli. Det faktum att försöksdeltagarnas 

ögonrörelser är väldigt lika stimuli efter stimuli understryker det som Yarbus (1967), Buswell (1935) 

och Mishra & Marmolejo-Ramos (2010) redan konstaterat, att vilken specifik uppgift 

försöksdeltagaren ägnar sig åt påverkar dennes ögonrörelser tillsammans med allting som har med 

bildens komposition att göra. Ytterligare en tänkbar anledning till att försöksdeltagarnas 

ögonrörelsemönster var så pass lika kan vara att alla försöksdeltagare faktiskt besatt 
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mentaliseringsförmågan. Om ögonrörelsemönstret ska betraktas som en indikator på när och hur 

mentaliseringsförmågan används, så är det på sätt och vis mycket rimligt att ögonrörelsemönstren är så 

pass lika mellan försöksdeltagarna. Under förutsättning att mentaliseringsförmågan är något som 

används konstant och som inte går att ”stänga av”, även om det inte utmärks ständigt genom 

mentaliseringsyttranden. Det går hur som helst inte, utifrån resultaten av denna studie, hävda att det 

finns ett samband mellan hur försöksdeltagarens ögonrörelsemönster ser ut och dennes MY:n.  

4.1.3 Om mentaliseringsyttranden och korrelationer 

Emotioner var den typ av MY som försöksdeltagarna använde mest frekvent, resultatet av steg 7 visar 

att det också är den enda typ av MY som inte korrelerar med någon utav de övriga MY:n. Detta får 

konsekvenser för studiens begreppsliga validitet, för vad betyder det egentligen? Det innebär att 

emotioner bör behandlas som något enskilt och inte på samma sätt som övriga MY:n eftersom 

försöksdeltagarna uppenbarligen inte behandlar emotioner på samma sätt som övriga MY:n (i så fall 

skulle emotioner ha korrelerat med övriga MY:n). Med andra ord så kan även tvivel höjas kring 

reliabiliteten. Använder studien verkligen ett reliabelt mått på vad mentaliseringsyttranden är för 

något? Ett enkelt sätt att visualisera hur de olika kategorierna av MY:n förhåller sig till varandra är 

med hjälp av venndiagram, vilket illustreras i Figur 15. Det är dock bara en fingervisning och ingen 

exakt uppskattning av förhållandet mellan de olika kategorierna. 

 

Figur 15 - Ett venndiagram som ger en uppskattning av hur de olika underkategorierna av MY:n förhåller sig till 

varandra. Orange cirkel är ”intentioner”, röd cirkel är ”emotioner”, gul cirkel är ”kognition”, grön cirkel är ”begär 

och preferenser” medan blå cirkel är ”att prata i karaktärens ställe”. 

4.1.4 Berättande - En komplex uppgift 

Eftersom ett samband mellan antalet MY:n och försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster inte hittats så 

bör förklaringen till det skiftande antalet MY:n sökas på annat håll. Närmast till hands ligger att söka 

förklaringen i försöksdeltagarnas berättarvana och förmåga. Antagligen är det så att det som ligger till 

grund för antalet MY är försöksdeltagarens vana att berätta berättelser. En tanke som stöds av 

slutsatsen som dras av Aksu-Koç & Tekdemir (2004), då de hävdar att konstruera en berättelse utifrån 

en serie bilder i sig självt är en komplex uppgift som kräver erfarenhet, så pass komplex att det till och 

med urholkar mentaliseringsförmågan hos barn som är under sju år. Det är förmodligen något liknande 

som visar sig i denna studie. Med det menar jag inte att någon av försöksdeltagarna skulle få sin 

mentaliseringsförmåga urholkad, men det är mycket möjligt så att; hur väl man behärskar den 

utvärderande funktionen som definierats av Labov & Waletzky (1967) och som förfinas av Küntay & 

Keiko (2004) också påverkar hur många MY:n en försöksdeltagare använder. Detta skulle mycket väl 

gå att testa och undersöka, experimentet skulle kunna föregås av ett självskattningsformulär där 

försöksdeltagaren skulle kunna få uppskatta sin förmåga att berätta. Det skulle också gå att på ett mer 
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strikt sätt granska det talade språket och undersöka hur kategorierna som Küntay & Keiko (2004) 

anser utgör den utvärderande funktionen i ett berättande korrelerar med MY:n och dess 

underkategorier. 

4.2 Metoddiskussion 
Utifrån denna studie kan man sluta sig till att det finns ett flertal sätt att undersöka ett potentiellt 

samband mellan ögonrörelser och MY:n. Inget sätt har dock renderat i en hypotes om sambandet i 

fråga. Under denna rubrik diskuteras olika svårigheter som föreligger med studiens upplägg och som 

kan ha påverkat resultatet. 

4.2.1 Experimentets design 

Pilottesterna som genomfördes gav insikten att tonvikten av instruktionerna till försöksdeltagaren 

måste ligga på att understryka att försöksdeltagaren berättar en sammanhängande berättelse istället för 

att endast berätta vad denne ser på bilderna. Anledningen till varför detta är så viktigt går att hitta i 

Holšánová (2001), där hon argumenterar för att när försöksdeltagaren ges en specifik uppgift undviks 

problemet att ögonrörelserna inte avspeglar en medveten uppmärksamhet. Precis som Holšánová 

(2001) så menar jag att genom att ge försöksdeltagarna en uppgift - att formulera en sammanhängande 

berättelse om vad de ser så minimeras risken att ögonrörelsemönstret avspeglar en tankspridd eller 

dagdrömmande försöksdeltagares uppmärksamhet. Denna argumentation utgör också grunden för 

beslutet att låta försöksdeltagarna se alla stimuli en gång i serieformat innan de börjar sina berättelser. 

Tanken var att de genom att få se alla stimuli innan berättandet tog sin början skulle vara mer 

förberedda och inte bli så överrumplade av stimuli. Något som skedde ofta i pilottesterna var just att 

försöksdeltagren blev överrumplad av stimuli vilket ledde till flera sekunders tystnad, som antagligen 

behövdes för att denne skulle smälta vad de såg.  

Experimentets design har varit utformat så att det varit oproblematiskt för försöksdeltagarna att 

genomföra uppgiften, nämligen att berätta en sammanhängande berättelse om vad som förekommer i 

stimuli. Detta har fungerat väldigt bra, men samtidigt så ger experimentets design upphov till viss 

huvudbry eftersom såväl Yarbus (1967) Mishra & Marmolejo-Ramos (2010) hävdar att tidigare 

kunskap om en bild påverkar var en försöksdeltagare lägger sin uppmärksamhet. Med andra ord så kan 

alltså presentationen av varje stimuli i serieformat starkt ha påverkat försöksdeltagarnas 

ögonrörelsemönster i studien. Eventuellt kan det vara så att bakgrunden hade ägnats större 

uppmärksamhet om försöksdeltagarna inte fått se stimuli i förväg. Det är tänkbart att objekt i 

bakgrunden uppfattades redan vid försöksdeltagarens första bekantskap med stimuli varför de sedan 

zoomar in sin uppmärksamhet på detaljerade områden som de tror avslöjar meningen i bilden. Hur 

ögonrörelsemönstret på de stimuli som visar bilderna i serieformat och hur ögonrörelsemönstret på de 

stimuli som visar bilderna en och en förhåller sig till varandra vore mycket intressant att undersöka 

närmare.  

Uppgiften i sig har varit tydlig, att berätta en sammanhängande berättelse utifrån de stimuli som visas. 

Den har också klarats av med bravur av samtliga försöksdeltagare. Det är dock stimulerande att 

spekulera kring vad som hade hänt med försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster om uppgiften varit 

annorlunda, då Brandt & Stark (1997) menar att ett ögonrörelsemönsters karaktär går att förändra 

genom att ge försöksdeltagaren nya uppgifter, vilket också demonstreras föredömligt av Yarbus 

(1967). Det är en kittlande tanke för den som vill vidga perspektivet, från förhållandet mellan visuell 

perception och MY vid berättande till förhållandet mellan visuell perception och MY vid talat språk. 
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4.2.2 Kategorisering och identifiering av mentaliseringsyttranden 

Själva kategoriseringen av MY:n var inte på något sätt självklar. En kort diskussion om den 

begreppsliga validiteten har redan förts under 4.1.3 Om mentaliseringsyttranden och korrelationer, 

nedan följer en utveckling av den diskussionen.  

I denna studie skapades fem underkategorier; ”intentioner”, ”emotioner”, ”kognition”, ”begär och 

preferenser” samt ”att prata i karaktärens ställe”. Alla är hämtade från de riktlinjer som ges av Holmér 

(2010b). Det är dock tveksamt om dessa underkategorier verkligen speglar begreppet 

mentaliseringsyttrande på ett bra sätt. Det skulle exempelvis vara tänkbart att använda sig av fler 

underkategorier, exempelvis underkategorin ”epistemiska tillstånd” som då skulle utgöras av yttranden 

som beskriver vad karaktären kan veta om sig själv och sin omvärld. I Holmér (2010) så utgörs 

analyssituationen av ett samspel mellan förälder och barn där denna kategori blir mer aktuell. 

Föreliggande studie utgörs istället av en situation där försöksdeltagaren betraktar och reciterar ett 

händelseförlopp, varför kategorin ”epistemiska tillstånd” blir svår att hantera. Låt mig ta ett exempel, 

yttrandet ”Du larvar dig bara.” skulle kunna klassas som ett epistemiskt tillstånd eftersom det 

implicerar att talaren anser att mottagaren vet att han larvar sig, det vill säga talaren tillskriver 

mottagaren en viss förståelse om sig själv och sin omvärld. Ett yttrande som inte alls är otänkbart i en 

situation som utspelar sig i en situation där barn och förälder samspelar likt situationen i Holmér 

(2010).  Ett liknande yttrande som skulle kunna tänkas förekomma i den här studien är ”Hunden 

larvar sig bara.” Denna till synes lilla skillnad gör att yttrandet byter karaktär och grundar sig i att 

yttrandena sägs i två olika kontexter. Det går därför inte att tolka ”Hunden larvar sig bara.” på samma 

sätt som ”Du larvar dig bara.”, det förstnämnda är endast en betraktelse och det går inte att påstå att 

talaren tillskriver hunden en vetskap om sig själv och sin omvärld, det är endast en beskrivning av 

hundens beteende. Medan det senare nämnda faktiskt är ett sätt att tillskriva mottagaren en vetskap om 

sig själv och sin omvärld, mottagaren förväntas här veta att han/hon inte uppträder som denne normalt 

gör. På grund av denna skillnad som faktiskt uppstår för sådana här yttranden förekommer inte 

kategorin ”epistemiska tillstånd”.  

Inte bara kategoriseringen av ett MY är föremål för svårigheter, det är också problematiskt att exakt 

definiera var ett yttrande börjar och slutar. I strikt mening så slutar ett yttrande då det följs av en 

avlsutningsintonation, frågeintonation samt om det avbryts eller ebbar ut. För transkriptoriska 

konventioner så innebär detta enligt Linell (1994) när ett yttrande följs av en punkt, frågetecken ett 

bindestreck eller två på varandra följande bindestreck. Tolkningen av när ett yttrande slutar har i den 

här studien även omfattat korta men märkbara pauser som markerats med en punkt omgiven av 

parenteser, samt fortsättnings- eller uppräkningsintonationer som markerats med ett kommatecken i 

transkriptionerna. För att det ska vara möjligt att jämföra MY:n mot andra yttranden har det varit 

nödvändigt att använda sådana här ramar för när ett yttrande börjar eller slutar. Trots att en paus har 

tolkats som slutet av ett yttrande så har vissa mentaliseringsyttranden innehållit pauser, detta på grund 

av att det som sägs på var sida om pausen tillsammans bildar ett mentaliseringsyttrande. Nedanstående 

exempel tydliggör detta: 

”Pojken ser li:te(.) under fundersam ut” 

”Pojken ser li:te” och ”under fundersam ut” delas av en paus, var och en utgör inget utav yttrandena 

något mentaliseringsyttrande, men tillsammans gör dem det och sådana här fall har därför tolkats som 

ett mentaliseringsyttrande. Vid ett fåtal tillfälle innehöll ett och samma yttrande två mentaliseringsord, 

som i exemplet nedan; 

”pojken ser lite sådär glad o förvånad ut” 
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Detta yttrande var lyckligtvis inte svårt att kategorisera in då båda orden var emotioner. Yttrandet har 

dock räknats som endast ett yttrande. Det fanns dock andra yttranden som vållade mer huvudbry. 

Beakta exempelvis följande yttrande, som också återfinns i Bilaga , hämtat från transkriberingen av 

försöksdeltagare 01: 

”Ee vilken tur att ee att eee jag fick reda på det tänkte pojken”  

Svårigheterna som uppstår här är för det första vilken typ av MY det är. Ett tvåeggat svärd på grund av 

att det faktiskt kan klassificeras som dels ett a3 eller ett b, en ”kognition” eller ett ”att prata i 

karaktärens ställe”. Det som faktiskt görs av försöksdeltagaren är att säga karaktärens fonologiska 

loop. Då det ändå är ett yttrande och inte två, ströks alternativet att behandla det som både ett a3 och 

ett b tämligen omgående, och eftersom reflektionerna kring vad som faktiskt görs i ett sådant här 

yttrande landar i termer som ”fonologisk loop” (ett begrepp som beskriver den mänskliga förmågan att 

bevara auditiv information i arbetsminnet, ungefär som när man upprepar ett namn eller 

telefonnummer tyst för sig själv för att komma ihåg det bättre.) så kategoriserades detta yttrande som 

en ”kognition”, a3. Det ansågs ligga närmare till hands än ”att prata i karaktärens ställe”, b. Ett fåtal 

sådana här svårklassificerade yttranden har förekommit och de har alltid övervägts med mycken 

omsorg. Den andra svårigheten låg i att placera ut detta yttrande i den tabell som presenteras i 3.1 Steg 

1 och 2 - Översiktliga resultat. Yttrandet börjar nämligen på det stimuli som heter sida 27, men har 

ändå placerats in i   
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Tabell 1 på sida 28-29, detta på grund av att ordet som faktiskt gör yttrandet till ett MY är ”tänkte” 

och förekommer först på sida 28-29. Åtta sådana här fall förekom där ett MY överlappade två stimuli. 

Alla har behandlats på samma sätt, ordet som gör yttrandet till ett MY utgör riktmärket för vilket 

stimuli det tillhör. En behandling som faktiskt försvårat analysen något då Holšánová et al. (2010) 

argumenterar för att visuell fokusering oftast föregår verbal fokusering. Med den vetskapen i 

ryggsäcken så är det lätt att inse hur vanskligt det är att jämföra ögonrörelsemönster för ett visst 

stimuli med MY:n som utgångspunkt eftersom själva ögonrörelsemönstret som egentligen hör 

samman med MY:t i dessa åtta fall bör sökas i föregående stimuli.  

4.2.3 Alternativa gransknings- och analysmetoder 

Då materialet och mängden data är överväldigande så finns det också flera sätt att undersöka och 

angripa materialet. Hur det görs på bästa sätt är inte lätt att svara på. I föreliggande studie bröts 

analysmetoden ner i flera steg och som utgångspunkt togs försöksdeltagarnas MY:n. 

Försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster har jämförts sinsemellan, precis som stimuli har jämförts 

sinsemellan. Antalet MY:n har legat till grund för jämförelserna. En närmare granskning har också 

gjorts av hur ögonrörelsemönstret sett ut just innan ett MY. Stort fokus har legat på fixeringspunkterna 

under analysarbetet.  De metoder som använts i studien har inte renderat i några resultat som pekar på 

att det skulle finnas ett samband mellan människors ögonrörelser och hur vi tillskriver andra mentala 

tillstånd. Det finns dock mycket kvar att undersöka.  

En tänkbar approach till att granska materialet närmare är att från början bortse från 

försöksdeltagarnas MY:n och endast se till de olika försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster, deras 

särdrag och likheter. För att sedan applicera vetskapen om deras MY:n. Något som med fördel skulle 

kunna undersökas ytterligare är försöksdeltagarnas sackader, tänkbart är att det skulle finns ett 

samband mellan försöksdeltagarnas MY:n och längden på sackaderna. Det går också att spekulera i 

hur områden i bilden som försöksdeltagarnas visuella uppmärksamhet ofta återkommer till hör 

samman med deras MY:n. Den här studien visar att just karaktärernas ansikten är sådana områden, 

men det kan finnas fler intressanta områden i varje stimuli. Yarbus (1967) hävdar att störst fokus 

ägnas åt de områden som människor tror är användbara för att tillskriva mening i det som ser. Det 

skulle kunna vara fler områden än ansikten, ett liknande experiment som innehåller stimuli som saknar 

karaktärer med tydliga ansiktsdrag efterlyses därför. Hur MY:n och ögonrörelsemönster hänger 

samman i ett sådant experiment skulle kunna ge tänkvärda resultat. Ytterligare alternativ är att 

kombinera de granskningsmetoder som använts i denna studie, genom att gå igenom stimuli efter 

stimuli och där i jämföra ögonrörelsemönstret för varje försöksdeltagare med varandra. Ett tänkbart 

och lockande alternativ är att då dela in försöksdeltagarnas ögonrörelsemönster i sex grupper, en grupp 

för de försöksdeltagare som inte använt något MY alls, och sedan fem grupper för varje underkategori 

av MY.  

Något som också har påverkat utseendet på denna rapport är i vilken ordning som själva analysen av 

materialet har genomförts.  I ett förhållandevis sent skede beräknades korrelationerna mellan 

experimentets variabler, ett steg som ledde till insikten att emotioner inte borde beaktas på samma sätt 

som övriga MY:n. Om detta gjorts tidigare så hade upplägget av vidare analysarbete mycket väl 

utformats annorlunda eftersom emotioner då från början fått en särställning. Alla analysmetoder där 

den som analyserar själv gör bedömningar och val kring vad som ska analyseras är för övrigt något 

tvivelaktiga. Vid några tillfällen lider analysarbetet i denna studie av just den problematiken, 

exempelvis vid valet av vilka yttranden som skulle användas till skapandet av FMMY och FUMY. 

Problemet ligger egentligen i att den som analyserar väljer ut någonting. På så sätt kan det inte hävdas 

att yttranden som ligger till grund för exempelvis FMMY och FUMY med säkerhet är objektivt och 

slumpmässigt utvalda. 
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4.2.4 Försöksdeltagare och fishing  

Personer som funnits tillgängliga på campus har frivilligt ställt upp som försöksdeltagare i 

experimentet vilket inneburit att en del av försöksdeltagarna till vardags studerat psykologi och 

kognition. Detta kan i sin tur ha inneburit en kännedom hos försöksdeltagarna om begreppet 

mentaliseringsförmåga samt en vana hos försöksdeltagarna att ställa upp i dylika experiment. Om det 

är så att någon försöksdeltagare på förhand listat ut vad experimentet gått ut på så kan det mycket väl 

ha spelat in på experimentets resultat. Den risken bör dock tolkas som minimal eftersom 

försöksdeltagarna från början informerades om att experimentet gick ut på att undersöka förhållandet 

mellan talat språk och visuell perception. Att någon skulle listat ut att det var mentaliseringsyttranden i 

synnerhet som fokuserades i experimentet och anpassat sin berättelse därefter är långsökt. Urvalet av 

försöksdeltagare väcker också funderingar kring möjligheten att generalisera resultatet till den 

verklighet som ligger utanför experimentsituationen. Eftersom det är osäkert om urvalet är 

representativ eller ej för populationen (andra vuxna) så blir den externa validiteten lidande. 

Avslutningsvis krävs några ord om något som kallas för ”fishing”. Shadish, Cook & Campbell (2002) 

menar att ”fishing” är när forskaren går ut och letar i materialet efter signifikanta resultat eller när 

forskaren endast följer upp de ledtrådar som uppenbarligen visar sig i materialet. Helt enkelt när 

forskaren fiskar efter signifikanta resultat i hopp om en stor fångst som kan styrka dennes hypotes. Jag 

hävdar dock att denna studie inte gör sig skyldig till fishing, trots att jag både har gått ut och letat i 

materialet efter signifikanta resultat och trots att jag följt upp ledtrådar i materialet. I ju med att det 

från början inte fanns någon hypotes så har ingen ”fishing” bedrivits. I sann explorativ anda har jag 

letat, med ljus o lykta, efter ett potentiellt samband. Det har aldrig förelegat någon hypotes om det 

potentiella sambandets utseende, det har istället varit lite som att fiska utan bete eftersom jag inte 

kunnat veta vilken sorts fisk/samband jag skulle finna eller vad den potentiella fisken/sambandet 

nappar på.  Om det varit så att en specifik hypotes legat till grund för studien och analysarbetet så hade 

situationen varit väldigt annorlunda, det hade också resulterat i att jag på förhand kunnat specificera en 

modell för hur analysarbetet skulle gå till eftersom jag då skulle haft vissa förväntningar och 

förhoppningar om vad materialet skulle visa.  

4.3 Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie går att följa upp på ett flertal sätt. Det första som borde göras är kanske att bena ut och 

avgränsa de olika kategorierna av MY:n. Hur de förhåller sig till varandra och om de alla är att 

betrakta som samma sak eller om de ska tas i beaktning enskilt var och en. 

Då alla försöksdeltagares ögonrörelsemönster uppvisade en stor fokusering på karaktärernas ansikten 

vore det intressant med en studie som upprepar denna fast med andra betingelser. Vad skulle 

exempelvis hända om karaktärernas ansiktsuttryck togs bort? Vad skulle hända med antalet MY, 

skulle ”emotioner” fortfarande vara den dominerande typen av MY? Hur skulle försöksdeltagarnas 

ögonrörelser förändras? En sådan modifiering skulle vara ytterst intressant att genomföra, och skulle 

kunna leda till nya insikter om ett potentiellt förhållande mellan MY och visuell perception. Vidare 

skulle föreliggande studie kunna förändras på så sätt att försöksdeltagaren inte får se stimuli innan 

själva berättandet tar sin början. Det vore dessutom intressant att undersöka närmare hur 

berättarförmågan påverkar antalet MY:n. Det sistnämnda skulle utan besvär kunna mätas med 

självskattningsformulär. 

I en vidare forskning skulle en mer noggrann transkription säkerligen ligga till grund för spännande 

fynd, exempelvis vore det intressant att undersöka hur pauser i talet hänger samman med 

ögonrörelsemönster och hur situationer där talaren tvekar eller pausar hänger samman med MY:n. 

Intressant vore även att fortsätta arbetet med hur ögonrörelsemönstret ser ut just innan ett 



43 

 

mentaliseringsyttrande. Kanske är inte valet av ett fönster som består av fem fixeringspunkter ett 

optimalt val, det kanske vore bättre att skapa tidsfönster, säg fem sekunder innan 

mentaliseringsyttrandet. Spännande vore också att skapa tidsfönster som föregår varje typ av MY och 

undersöka vilka skillnader och likheter som då går att se i ögonrörelsemönstret. 

Inom projektet Jag tänker därför pratar jag - visuell uppmärksamhet i socialt tänkande och i socialt 

samspel är avsikten att gå vidare med liknande studier där sambandet mellan barns 

ögonrörelsemönster och mentaliseringsförmåga utreds. Denna studie skulle svårligen gå att applicera 

på barn utan att designen förändras avsevärt. Barn i 4-6 års ålder skulle med största sannolikhet ha 

väldigt svårt att sitta still och att koncentrera sig på uppgiften i fråga under så lång tid som krävs. 

Således kommer vidare studier inom projektet med största sannolikhet ha ett väldigt annorlunda 

utseende. 

  



44 

 

5. Slutsatser 
Det finns ett flertal sätt att undersöka ett potentiellt samband mellan ögonrörelser och MY:n. De 

metoder som jag använt pekar på att det inte verkar finnas något samband mellan försöksdeltagarnas 

ögonrörelsemönster och deras MY, varför ingen hypotes har kunnat genereras. Försöksdeltagarna 

ögonrörelsemönster är väldigt lika oavsett vilket stimuli som presenteras och oavsett hur många MY:n 

som försöksdeltagarna sagt. Emotioner tycks vara det absolut vanligaste MY:t vid berättande och bör 

betraktas enskilt och inte klumpas ihop med övriga MY. 
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Bilaga 1 

Jag är:   Man  Kvinna 

 

Ålder: 

 

 

Sysselsättning: 

 

 

Om studerande, vad läser du? 

 

 

Jag använder: Glasögon  Kontaktlinser Inget 

 

Mail:  
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Bilaga 2 
Manualen för skattning av mind-mindedness är baserad på Meins, E., & Fernyhough, C. (2006). Mind-

mindedness coding manual. Unpublished manuscript. Durham University, Durham, UK.  

Svensk anpassning av Emil Holmér, mars 2010  

  

Skattning av mind-mindedness, en ”lazy-dog” 

  
1. Utifrån verbatim transkribering kategorisera först och främst de yttranden som är mind-minded 

(i.e. mentaliseringsyttranden, se definition och exempel, s. 2-4). Yttranden som inte passar in i 

denna kategori räknas (i antal) för att den slutgiltiga skattningen (frekvens av passande 

respektive opassande mentaliseringsyttranden i förhållande till det totala antalet yttranden) 

längre fram ska vara möjligt.  

 

Under steg 1 markeras också potentiella mentaliseringsyttranden, yttranden som enbart 

utifrån transkriberingen inte går att klassificera. Till exempel:  

 

Mamman säger ”Titta på nallen!”. Denna kommentar skulle kunna vara ett uttryck för att 

hon pratar i barnets ställe (i.e. ett mentaliseringsyttrande) men kan också bara vara en 

uppmaning till barnet (i.e. inte ett mentaliseringsyttrande). OBS! För att det ska klassas 

som att mamman pratar i barnets ställe måste detta dock vara uppenbart och inte enbart en 

”möjlig tolkning” .  

 

Inför eller samtida med steg 2 kontrollerar man dessa potentiella mentaliseringsyttrandena 

mot videon, för att avgöra huruvida de är mentaliseringsyttranden eller inte. 

 

2. Med mentaliseringsyttrandena som utgångspunkt sätter man sig sedan och kollar igenom 

videon ännu en gång, för att bedöma huruvida yttrandena är passande eller opassande (se 

definitioner och exempel, s. 5-6). Alla mentaliseringsyttranden placeras in en av de två 

kategorierna.  

 

3. Slutligen beräknas frekvensen av passande respektive opassande mentaliseringsyttranden i 

förhållande till det totala antalet yttranden. Ett exempel:  

 

En mamma har under den fria leken tillsammans med sin dotter totalt gjort 206 yttringar 

(mentaliseringsyttringar [28 st] och övriga kommentarer [178 st] sammantagna). Av dessa är 

21 passande och 7 opassande mentaliseringsyttranden. Frekvenserna blir då, 1) för de 

passande mentaliseringsyttrandena 21/206 = 0.10, och 2) för de opassande 

mentaliseringsyttrandena 7/206 = 0.03. 2  
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Definition av mentaliseringsyttranden 

 

En generell definition av mentaliseringsyttranden är:  
kommentarer som (a) innehåller en explicit term för att beskriva något som barnet i stunden skulle 

kunna tänka, uppleva eller känna, eller (b) ”att prata i barnets ställe”, där föräldern för barnets talan 

(e.g. ”Titta på nallen, mamma!”).  

För att kunna uppnå en reliabel och valid skattning klassificeras endast yttranden som kan placeras i 

någon av dessa två kategorier som mentaliseringsyttranden, även om man som forskare ibland kan 

uppleva att andra yttranden också kan ses som uttryck för mentalisering hos föräldern.  

 

Exempel på kommentarer som ses som mentaliseringsyttranden:  
Begär och preferenser  

Gillar, ogillar, gillar inte, älskar, vill ha, föredrar, favorit, ”vad vill du ha?” 

 

Kognition  

Tänker (OBS! Se Icke-specifika hänvisningar till barnets mentala tillstånd nedan för ”Vad tänker 

du?”), bestämma, välja, veta, känner igen, kommer ihåg, inser/förstår, intresserad, inte intresserad, 

lägger märke till, fokuserar, menar, förväntar sig, löser, fascinerad, besatt  

 

Emotioner  

Fått nog, fått tillräckligt, blyg, högtidlig, besvärad, glad, ledsen, rädd, skrämd, glädjefylld, munter, 

allvarlig, butter, stressad, känslig, på bra/dåligt humör, ilsken, bångstyrig, oroad, ängslig, dåsig, 

förvirrad, upphetsad, sur, överraskad, hoppa till, ställd, äcklad, uttråkad, arg.  

 

Epistemic states  

Retas, leker med mig, lurar mig, skämtar, larvar sig. 

 

Att prata i barnets ställe  

Alla kommentarer som uppenbarligen är menade att vara något barnet vill ha sagt/tänker.  
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Exempel på kommentarer som kan men inte behöver vara mentaliseringsyttranden:  
Fysiska tillstånd  

Om föräldern kommenterar barnets fysiska tillstånd (e.g. trött, hungrig, törstig, varm, kall etc.) när det 

är berättigat (e.g. gäspar eller gnuggar sig i ögonen för att visa trötthet, tuggar på sina händer för att 

visa hunger) så ska denna kommentar inte kodas som ett mentaliseringsyttrande. Som en generell 

regel gäller att om en rent beteendemässig (icke-mentalistisk) tolkning är möjlig, så ska 

kommentarerna inte kodas som mentaliseringsyttranden. Om föräldern yttrar att barnet är trött, 

hungrig etcetera utan att barnet uppvisar några tecken på att vara detta, då ska kommentaren klassas 

som ett mentaliseringsyttrande (och alltid som opassande).  

 

Rolig/Underhållande  

Rolig och underhållande ska kodas som ett mentaliseringsyttrande om föräldern använder dessa termer 

som respons på att barnet tycker att något är roligt/underhållande eller gör något roligt/underhållande. 

Kommenterar som ”Det där är roligt/underhållande” som refererar till andra händelser där barnet inte 

uppvisar någon positiv affekt ska inte kodas som relaterade till mentala tillstånd.  

Smart  

Om smart (e.g. ”du är smart du”, ”det där var smart”) används för att uppmärksamma att barnet på 

något sätt visar sig skicklig (e.g. hanterar en leksak, gör något som föräldern önskar) ska det kodas 

som ett mentaliseringyttrande. Om smart används enbart för att ge positiv feedback för att föräldern 

tycker att barnet gör något bra (e.g. ”smart [i.e. duktig] pojke/flicka”), där en ren beteendemässig 

(icke-mentalistisk) tolkning är möjlig, ska det inte kodas som ett mentaliseringsyttrande.  

Intentioner  

”Ska du…” (e.g. ”Ska du leka med bilen?”, ”Vad ska du göra?”) kodas inte som ett 

mentaliseringsyttrande. Försöker ska kodas som ett mentaliseringsyttrande förutsatt att föräldern 

också preciserar vad barnet försöker uppnå (e.g. ”Försöker du få ner klossen i lådan?”). Generella 

kommentarer med försöker (e.g. ”Vad försöker du göra?”) ska inte klassas som 

mentaliseringsyttranden.  
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Exempel på kommentarer som inte är mentaliseringsyttranden:  
Perception  

Kommentarer om att se, titta, kolla, lyssna, röra, smaka ska inte klassas som mentaliseringsyttranden.  

Säga/prata  

Kommentarer om att barnet försöker säga någonting eller prata (som en respons på att barnet 

vokaliserar) ska inte klassas som mentaliseringsyttranden (e.g. ”Pratar du med mig?”, ”Vad säger 

du?”). Om föräldern däremot för barnets talan och gissar vad barnet försöker säga så kodas det som ett 

mentaliseringsyttrande (se ovan).  

Icke-specifika hänvisningar till barnets mentala tillstånd  

Kommentarer som indikerar att föräldern har uppmärksammat en förändring i barnets mentala tillstånd 

utan att föräldern reflekterar över det specifika tillståndet (e.g. ”Vad är det för fel?”, ”Är du ok?”, ”Blir 

det bättre så?”) ska inte klassas som mentaliseringsyttranden. Kommentarer som ”Är det bra?” eller 

”Det där är bra” ska inte heller klassas som mentaliseringsyttranden. Ett icke-specifikt användande av 

tror i frasen ”Vad tror du?” ska inte klassas som ett mentaliseringsyttrande. 
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Definition av passande respektive opassande mentaliseringsyttranden 

 
Ett passande mentaliseringsyttrande är en kommentar som passar in i någon av följande kategorier:  

(a) forskaren anser att förälderns tolkning av barnets mentala tillstånd i den pågående aktiviteten är 

korrekt. Till exempel:  

- Du vill ha hunden. (när barnet sträcker sig efter hunden)  

- Du gillar inte den där. (när barnet tydligt avvisar ett objekt)  

- Skrämde den dig? (när barnet blir rädd av en högljudd leksak)  

- Hunden är din favoritleksak, eller hur? (när barnet har visat ett upprepat intresse för hunden)  

- Retas du med mig? (när barnet upprepade gånger med ett leende på läpparna gör tvärtemot vad 

föräldern säger)  

 

(b) förälderns kommentar för ihop pågående aktivitet med händelser i då- eller framtid. Till exempel:  

- Kommer du ihåg att du såg en elefant på djurparken? (när barnet leker med en elefant)  

- Imorgon ska vi åka tåg. (när barnet leker med ett tåg)  

- Du gillar röda leksaker, eller hur? (Kommentarer där föräldern drar generella slutsatser om vad 

barnet föredrar som sträcker sig över tid kodas som passande även om barnet inte tidigare under 

sessionen visat intresse för det föräldern säger. Det bygger på att föräldern antas tidigare, i hemmet 

eller i något annat sammanhang, ha observerat denna preferens och därmed drar slutsatsen att barnet 

kommer fortsätta bedöma objekt utifrån den.)  

 

(c) förälderns kommentar definierar hur samspelet ska föras vidare efter ett avbrott. Till 

exempel, om barnet planlöst har vandrat med blicken under flera sekunder så klassas en 

kommentar som ”Vill du leka med tornet?” som passande.  
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Ett opassande mentaliseringsyttrande är en kommentar som passar in i någon av följande kategorier:  

(a) forskaren anser att förälderns tolkning av barnets mind i den pågående aktiviteten är inkorrekt. Till 

exempel:  

- Du gillar inte den där. (när barnet fortfarande visar ett tydligt intresse för leksaken)  

- Du gillar verkligen ankan. (när barnet inte visar något som helst intresse för ankan)  

- Är du trött? (när barnet inte har visat några yttre tecken på trötthet)  

 

(b) förälderns kommentar för ihop pågående aktivitet med händelser i då- eller framtid utan att ett 

sådant samband är uppenbart. Till exempel:  

- Vill du åka till mormor imorgon? (utan att ämnet mormor tidigare kommit upp i samspelet)  

- Vill du ha köttbullar till lunch? (utan att ämnet mat tidigare kommit upp i samspelet)  

 

(c) föräldern frågar barnet vad det vill göra eller föreslår vad barnet ska göra när barnet uppenbarligen 

redan är engagerad i en aktivitet eller visar intresse för något annat.  

 

(d) föräldern verkar attribuera barnet inre mentala tillstånd (känslor eller begär) som inte härrör från 

barnets beteende, utan snarare speglar en projektion av förälderns egna mentala tillstånd på barnet. Till 

exempel:  

 

- Tänker du på pappa som älskar dig så mycket?  

 

(e) det är oklart vad förälderns kommentar syftar till. Till exempel:  

 

- Du gillar det. (när barnet inte leker eller visar intresse för någon speciell leksak eller 

händelse) 
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Bilaga 3 
Följande konventioner användes till transkriptionen: 

 .   = avslutningsintonation  

 ,   = fortsättningsintonation 

 ?   = frågeintonation 

 ((harkling))  = försöksdeltagaren harklar sig 

 ((skratt))  = försöksdeltagaren skrattar 

 -   = försöksdeltagaren avbryter ett påbörjat yttrande 

 --   = försöksdeltagaren fortsätter inte sitt yttrande / yttrandet ebbar ut. 

 =    = att ett yttrande följer omedelbart på föregåendeyttrande 

 (.)  = försöksdeltagaren gör en paus, (.) har använts oavsett pausens längd 

En radbrytning innebär att ett nytt stimuli visas för försöksdeltagaren. 

Transkribering Försöksdeltagare01 

Här har vi en liten pojke som har precis eem hittat en (.) en eee groda. O sen har vi hans hund som 

sitter där bredvid o kollar in grodan. 

Sen somnar ee pojken och grodan smiter ut glasburken. 

Och ee på morgonen efter så: ser pojken o hunden att grodan är borta (.) o undrar förtvivlat vart (.) den 

har tagit vägen(.) nånstans. 

Han börjar leta i: sina kläder å(.) runt sängen å(.) undrar vart grodan har tagit vägen nånstans.  

O ropar på den(.) eem utanför fönstret. O(.) hunden har fastnat i(.) den här glasburken som grodan va i 

från början =o råkar ramla ner(.) ee ner för(.) utanför fönstret. O de(.) blir pojken lite förvånad över. 

Men ee näre (.) när glasburken går sönder(.) så blir pojken arg (.) på hunden att han har förstört (.) 

grodans bo 

eller om det är han som har ätit upp den kanske? Ee sen går han ut mot skogen o börjar leta efter 

grodan(.) undrar vart den kan vara någonstans. 

Han letar i(.) varje håla han hittar i marken å(.) hunden börjar skälla bo ett getingbo(.) som ä på ett 

träd. 

Men ur hålet som han kollar ur kommer det upp en sork(.) som han blir(.) biten av i näsan(.) o hunden 

fortsätter o blir(.)  

irriterad på dem där bina. Till slut så ramlar bikupan ner. Pojken: därefte ee (.) har kommit upp i trädet 

nu(.) ett träd bredvid o kollar i:  

ett hål där. Men där kommer det ut en uggla o skrämmer honom så han ramlar ner från trädet. Dom där 

bina har börjat jaga hunden som har blivit(.) vettskrämd o springer all världens  

väg. Ee till slut så: ee (.) kommer pojken u-- klättrar upp på en sten o försöker få bort ugglan. Emm-- 

men där ee o där står han å försöker ropa på grodan ännu mer. O hunden(.) gömmer sig för bina. 

Men där(.) eem fastnar han i: ett par hjort (.) på ett hjorthuved (.) eem öo o blir mest  
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förvånad av situationen. Rätt som det är så springer börjar ee hjorten springa iväg o där sitter: den lilla 

pojken fast (.) o hunden(.) vettskrämd undrar vart sin(.)  

matte håller på o försvinna. Rätt som det ä så kommer det ett stup, både hunden o pojken ramlar ner 

för stupet eee som tur ä så är de en liten 

bäck där nere så han plumsar ner i(.) i bäcken(.) medans hjorten står där nöjd o belåten o skrattar åt 

dom.  

Eee oj då tänker pojken de va visst tur att de va(.) en ee vattenpöl här nere. O hunden vettskrämd 

för vatten sätter sig på huvet på honom. Näe nu säger pojken nu får du va tyst nu letar vi efter grodan, 

vart han kan va nånstans. Försiktigt går dom u u  

upp förbi en stor(.) ee stock som ligger precis vid vattnet(.) o letar på andra sidan. 

Men va där där sitter ju grodan(.) me sin flickvän(.) oj: vilken tur att han lever tänkte pojken(.) hunden 

blir mest paff  

att det finns två av dem. Men de e ju fler grodor(.) en hel familj(.) gu va roligt. Ee vilken tur att ee att 

eee jag 

fick reda på det tänkte pojken. Men då så då(.) då e(.) då får du ha så bra (xx) han grodan så(.) så ses vi 

igen. Då fick grodan ta me sig en:  

liten grodpojke. 
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Transkribering Försöksdeltagare02 

Jaha ((harkling)) här sitter den lilla pojken o tittar på en groda i sin burk(.) ä o hunden tittar också på 

grodan =o dom ser ganska nöjda ut 

=det verkar va kväll. Men när dom gick o la sig så(.) somna dom((harkling)) i sängen medan grodan 

då passa på o smita ut. Ee upp ur burken i alla fall  

som vi ser de här(.) o så när pojken o hunden vaknar på morgon så ser dom att burken e tom(.) o dom 

blir väldigt överraskade. 

A dom börjar leta överallt efter den här grodan(.) o hunden lyckas me att sätta in hela huvet i burken(.) 

så han ser ut som en astronaut ungefär. 

Han letar i stövlarna: och utanför fönstret o(.) ropar på grodan(.) även om jag inte vet om grodor är så 

bra på o lyssna.  

O hunden(.) ramlar till o me ut genom fönstret(.) va ska hända me den när den kommer ner på 

marken? =de kan man ju fråga sig. Pojken ser li:te(.) under fundersam ut. 

Men hunden hade tur(.) han hamna på huvet så att han spräckte skålen så han kom ut ur den. Nu har 

pojken tagit på sig sina stora vadarstövlar(.) och gått ut o 

tagit hand om hunden. Så börjar dom me o gå o leta o ropa efter grodan. Hunden den: börjar nosa på 

nåra(.) bin som e(.) flyger omkring. 

Pojken lystrar till exempel i ett hål =ropar efter grodan medan hunden då leker me dom här bina vid 

den här bikupan som hänger i trädet. 

Ao(.) de kom upp en sork ur hålet(.) rakt i nosen eller ((skratt)) näsan på pojken(.) o hunden jag den 

här bikupan mer o mera han stöter på trädet o bråkar me bina. 

Å han lyckas till o me(.) få ner bikupan =vilket inte då bina tycker e så roligt. Pojken fortsätter o leta 

han letar i ett hål i ett träd. 

Men(.) i det trädet bodde det bara en uggla. Under tiden så börjar bina jaga den stackars hunden(.) bara 

för att han hade haft sönder deras bikupa. 

Nej ugglan börjar jaga pojken(.) och tycker att de e lite(.) jobbigt att han va där o tittade på i hålet 

=pojken klättrar upp emot en sten. 

Han tar tag i några grenar på andra sidan stenen o börjar ropa(.) på grodan igen, medan ugglan sitter o 

tittar på i ett träd bredvid. 

Men(.) de va inga grenar som han(.) tog tag i utan det var kronan på en hjort. O hunden börjar nosa 

under stenen(.) o pojken fastnar  

uppepå huvet på hjorten, hjorten springer iväg me pojken ovanpå o hunden efter(.) rakt mot ett stup. 

((harkling)) hjorten stannar(.) men pojken o hunden(.) faller rakt ner för stupet ner i en: liten vattenpöl 

eller en liten tjärn eller nånting i den stilen. 

Plask säger det(.) när både hunden o pojken åker i vattnet(.) hjorten ser väldigt nöjd ut. 
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Men: när dom har(.) ((harkling)) kommit upp ur vattnet igen så hör pojken nånting som han känner 

igen(.) det är kväkandet av groder. Kommer det från andra  

sidan stocken tro? Dom smyger sig fram mot stocken o(.) pojken säger till hunden att vara riktigt tyst 

så att de ska höra var grodorna är nånstans. 

Dom tittar på andra sidan stocken(.) vad ser dom tro? 

Där fanns(.) två groder(.) en hona o en hane kan man väl tro. Pojken o hunden ser ganska nöjda ut i(.) 

efter att ha hittat dom. 

((harkling)) Sen kommer det fram(.) att dom har massa(.) barn också(.) de e lite lustigt för(.) grodor 

brukar inte ta hand om sina ungar men-- (.) o här hoppar de 

en groda fram mot pojken. Tydligen så vill: den(.) grodan följa me honom hem(.) han ville bara hälsa 

på sin familj lite =det va därför han smet ur burken. 
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Transkribering Försöksdeltagare03 

Jaha(.) då är e en liten pojke som sitter på en pall(.) och e tittar ner i en burk me en groda(.) han har en 

hund också som kollar på(.) grodan. 

Nu e har dom gått o lagt sig =det är natt(.) och nu så rymmer grodan. 

Nu ä re dag(.) pojken o hunden vaknar och upptäcker att grodan är borta. 

Pojken letar i sin stövel(.) hunden letar i burken(.) men dom hittar inte grodan nånstans. 

Dom ser ut genom fönstret(.) pojken ropar efter grodan. 

Hunden ramlar ut(.) ur fönstret. Pojken ser lite: förskräckt ut. 

Pojken hoppar också ner(.) tar upp hunden(.) o han ser lite: arg ut =han kanske vill va lite mer försiktig 

nu. Hunden slickar honom i ansiktet. 

Nu går dom ut i skogen o letar. Pojken ropar o hunden ser ut o kanske yla lite. 

Pojken letar i ett hål =han ropar ner i hålet(.) hunden jagar lite bin. 

Pojken e(.) tror jag blev biten i näsan av den där sorken(.) hunden: forsätter o skälla på bina. 

Nu är pojken klättrar upp i ett träd o letar i ett hål(.) o e hunden(.) har nu haft ner getingsboet 

getingarna börjar bli lite (xx). 

Nu blir hunden jagad utav bina(.) pojken har ramlat ner ur trädet =för han blev rädd när en uggla 

hoppa fram ur det. 

(xx) ugglan fortsätter o jaga pojken(.) pojken ser lite(.) arg ut. 

Pojken går upp på en stor sten o ropar efter grodan(.) hunden kommer krypandes (xx xx) (xx xx). 

Nu kommer en: hjort(.) eller nånting(.) pojken (xx) uppe på huvet på. 

Den här hjorten springer iväg(.) o hunden springer bredvid o undrar vad pojken gör där uppe. 

Nu: tvärstannar hjorten framför ett stup så både hunden o pojken ramlar ner. 

Pojken hamnar i vattnet =hjorten ser(.) ganska nöjd ut ändå. 

Å: pojken tycker att han hör nånting(.) hunden har klättrat upp på hans huve =han kanske är lite rädd 

för vatten. 

Pojken säger åt hunden att va tyst. 

Dom klättrar upp(.) på(.) en stock som ligger vid vattnet(.) sen kollar dom vad som gömmer sig 

bakom. 

Där e grodan och en liten(.) grodfröken. 

Sen ser dom att dom har små(.) grodbarn också(.) pojken ser lite sådär glad o förvånad ut. 

Nu vinkar dom(.) hejdå o dom har med sig en liten groda hem också. Nu vinkar han hej då för nu ska 

dom gå. 
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Transkribering Försöksdeltagare04 

En pojke lyckas fånga en groda(.) och bestämmer sig för att spara den i en burk(.) 

som ett husdjur. På natten så(.) flyr sedan grodan från burken(.) ((harkling)) medans pojken sover i 

sängen. 

Nästa morgon när pojken vaknar så inser han att grodan är borta(.) och blir ledsen. 

Han letar förtvivlat efter grodan men(.) lyckas inte hitta den nånstans. 

Han: öppnar fönstret o ropar efter grodan men: (.) den kommer inte tillbaka(.) och hans valp som(.) 

han har också som husdjur(.) är 

på väg att trilla ut genom fönstret(.) och där trillade valpen ut genom fönstret. 

Pojken verkar va frustrerad på valpen(.) som förstörde glasburken som grodan va i innan han trillade 

ut genom fönstret. 

Pojken forstätter jakten efter grodan(.) och går ut o ropar på grodan i skogen. 

Han forsätter leta(.) vart(.) han än kan. Valpen börjar leka me(.) en bikupa. 

Det visade sig inte va nån(.) groda i hålet utan en mullvad(.) men valpen forsätter att(.) leka med 

bikupan. 

Pojken forstätter letandet(.) letar nu i träden(.) runt omkring för o titta efter grodan(.) och bikupan 

trillade ner. 

De arga bina jagar valpen: (.) och pojken trillade ner från trädet efter det att en uggla visat sig bo där. 

Pojken blir jagad av ugglan och försöker fly. 

Ugglan har försvunnit och pojken klättrar upp på en(.) sten o fortsätter att ropa efter grodan. 

Pojken råkade trilla över en älg som var bakom stenen. 

Pojken som sitter fast på älgen(.) och älgen(.) håller på att springa ut över en klippkant. 

Älgen stannar vid klippkanten men pojken och valpen trillar ner(.) o landar vid-- 

Pojken och(.) valpen landade med en plums i: (.) dammen. 

Men pojken verkar va glad ändå =han hör nånting(.) vid sidan av stocken som ligger vid(.) dammen. 

Pojken säger åt valpen att(.) va tyst och(.) han smyger sig över vid stocken. 

Pojken och valpen tittat försiktigt över stocken. 

Och där va de två grodor. ((harkling)) 

Och en(.) massa smågrodor. 

Pojken och valpen är överlyckliga och pojken tar en av de små grodorna och går iväg(.) 

tackande till grodfamiljen. 
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Transkribering Försöksdeltagare05 

Då e de: en liten pojke(.) som har en hund som(.) har en groda i ((skratt)) en liten glasburk. 

Och nä:r hunden och den lilla pojken sover(.) smiter grodan(.) ur glasburken på natten. 

Och vaknar(.) pojken(.) o hunden(.) o så ser dom att grodan är borta(.) o blir förskräckta. 

O så letar dom(.) efter grodan(.) överallt i hela rummet. O hunden(.) har fastnat(.) me huvet i 

glasburken. ((skratt)) 

O så ropar dom efter grodan(.) e: vem vet om den har smitit ut? 

O så(.) ramlar(.) hunden(.) ut genom fönstret. 

O så: ((skratt)) kom hunden ut ur glasburken(.) när den gick sönder(.) när hunden ramlade ur. O 

pojken är lite arg på hunden tror ja. 

O dom ger sig ut för o leta efter grodan(.) o dom ropar efter grodan(.) i skogen. 

Och(.) hunden har hittat ett(.) getingbo(.) och pojken ä ropar efter grodan. 

((skratt)) O så(.) o så träffar pojken(.) en(.) jag vet inte va de kan va en  

bäver kanske. E: o pojken fortsätter leta efter e: grodan(.) i ett träd. 

O bi-- getingboet har ramlat ner(.) o nu så smiter alla getingar o dom(.) springer efter hunden(.) för 

dom ((skratt)) är arga på hunden. O pojken ramlar ner från  

trädet. Ut kommer en uggla(.) o ugglan flyger efter pojken. 

O nu ropar(.) pojken(.) efter grodan(.) på en stor sten. 

Bakom stenen så fanns(.) en älg eller kanske en ren(.) som inte ser så glad ut. 

Å:(.) renen(.) springer iväg(.) med pojken på huvet. 

(harkling) Ä:(.) ä: och i farten så ramlar pojken ner för ett stup(.) o hunden me. 

O dom ramlar av renen(.) o ner i vattnet. 

Å: men det gick bra. ((Skratt)) 

Och tror ja(.) (xx) hittat nånting för att(.) pojken(.) säger åt hunden o va alldeles tyst. 

Och så har dom nog hittat nånting bakom en stubbe. ((harkling)) 

O där va grodorna(.) bakom stubben och grodan har hittat en tjej kanske. 

O dom har fått massa grodbebisar(.) o pojken o hunden(.) blir glada. 

Och(.) tog dom med sig(.) en groda hem ((skratt)) jaa o så gick dom hem igen. 

Alla är glada.((skratt)) 
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Transkribering Försöksdeltagare06 

Oj vad svårt(.) eem ((harkling)) de(.) handlar om en: pojke och en hund som verkar vara 

väldigt bra kompisar. Ö dom sover i samma säng ö: o så äre en groda(.) som e jag förmodar att pojken 

har(.) öh 

(.) a hämtat. Som rymmer från en burk(.) ö e o hoppar ut genom fönstret. O de upptäcker hunden 

och(.) 

pojken. Så(.) dom e(.) skyndar sig o klä på sig eller pojken klär på sig =hunden: e sniffar lite. 

O så öppnar dom fönstret o(.) försöker leta efter den här grodan. 

Sen e- o sen ramlar hunden ut genom fönstret för den har den där(.) han har grodans: e burk på huvet 

så den blev väl lite tung o ramlar ut 

genom fönstret. Ö(.) och pojken blir lite arg på hunden men- (.) så han hoppar också ut genom 

fönstret. 

Sen börjar dom ropa efter den här grodan. 

Ö dom går ut i skogen o så kollar dom ö--(.) hunden kollar upp i ett träd o pojken kollar ner i ett hål(.) 

o letar efter grodan hela tiden. 

Ö(.) när pojken kollar ner i hålet så kommer en råtta upp(.) o(.) verkar vara lite sur. 

Ö dom fortsätter o kolla(.) ö:(.) pojken klättrar upp i ett annat träd o kollar in i ett hål. O hunden: e 

kollar in en bikupa(.) ö vilket gör att e:(.) bin börjar ju jaga hunden(.) och e(.) i hålet som 

 pojken kolla in i så va re en uggla som e börja jaga honom. 

Ö sen klättrar pojken upp på en sten o och e: ropar efter grodan igen(.) nu håller han i en  

ö kvist(.) som e(.) visar sig vara(.) hornet på en: ren. Så(.) pojken fastnar på huvet på den här renen. 

O renen springer iväg me honom. 

O: kastar e ner honom nerför en e kulle(.) ö ner i: vattnet(.) som är under. 

Han faller ner i(.) vattnet och blir blöt(.) tillsammans med hunden. 

Men e: dom verkar klara sig ganska så bra ändå. 

Nu hör pojken nånting(.) ö: som han tycker kommer från bakom en e:(.) trästam(.) så han säger åt 

hunden o vara 

tyst. Så(.) kollar dom vad som finns bakom den här trästammen. ((harkling)) 

O det visar sig vara(.) hans groda och e(.) en annan groda(.) o dom ser väldigt glada ut. 

O så(.) kommer det en massa grodungar också(.) så(.)  jag förmodar att e grodan e: pappa 

O(.) så slutar det med att pojken tar med sig grodan hem igen(.) öö o så vinkar dom hej  
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då till alla andra groder. 
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Transkribering Försöksdeltagare07 

En liten pojke sitter o tittar på sin groda i en burk(.) han har en hund(.) som också (xx) på grodan. 

Grodan ser väldigt nöjd ut. Det var en harmonisk bild. 

Men på natten(.) då smiter grodan(.) medan pojken o hunden sover sött(.) märker ingenting. Grodan 

ser  

=e grodan ser fortfarande ganska nöjd ut. På morgonen vaknar pojken o hunden o upptäcker att(.) 

burken är tom(.) förvånade. Var är grodan? 

Pojken letar i stövlarna hunden letar i burken(.) grodan är ingenstans. 

Då öppnar han fönstret o tittar ut(.) o pojken ropar också(.) Var är du nånstans? O Hunden har fått 

burken på huvet(.) vilket verkar vara lite besvärligt  

för den. Så ramlar han- hunden ut genom fönstret(.) me glasburken på huvet. 

Det va inte så bra tyckte pojken(.) o grälar lite på sin hund(.) men hunden vill ha(.) (xx) mycket(.) 

(xx). 

Då går dom ut o letar efter grodan(.) pojken ropar(.) men hunden har fått korn på nåt annat(.) han ser 

en svärm med getingar eller bin som surrar. 

Pojken letar i ett(.) hål (xx xx) kanske? O hunden undersöker(.) den här getingboet lite närmare. 

Pojken blir biten i näsan av(.) mullvaden(.) o hunden skäller på(.) getingboet. 

Vad som händer är att(.) getingboet ramlar ner(.) o ut kommer alla getingarna. Pojken fortsätter o leta i 

uppe i ett träd(.) i en håla. 

Getingarna(.) förföljer hunden som springer iväg(.) o pojken ramlar ner ur trädet för det va en uggla i 

trädet. 

O ugglan förföljer hu- pojken litegrann som försöker(.) skydda sig(.) han klättrar upp mot en sten. Där 

bakom står ett  

djur. Han lutar sig mot nåt som ser ut som några grenar(.) o ropar på sin(.) (xx xx). Hunden kommer 

krypande tillbaka(.) han ser lite(.) slokörad ut. 

Men det va ju faktiskt ingen gren utan det va ju en(.) hjort(.) pojken blir hängande på huvet där. O 

hunden letar under(.) stenen om han kan se nånting. 

Sen springer hjorten me pojken hängande på huvet(.) o hunden ser lite överraskad ut =dom springer 

mot en(.) brant. 

Nu ramlar(.) både pojken o hunden ner för branten(.) det verkar som hjorten ville skaka av sig pojken 

där. 

Dom ramlar ner i ett vattendrag(.) nu ser hjorten väldigt nöjd ut(.) o hunden ramla ovanför pojken där. 

Dom klara sig bra(.) det gick bra i alla fall(.) dom ser lite(.) överraskade o blöta ut(.) men det gick bra. 

Nu får du va tyst säger pojken till hunden(.) han tänker nog(.) undersöka vad som finns(.) i stocken(.) 

(xx) ihålig stock. 
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Näe han letar bakom stocken(.) o hunden också, finns det nåt där? 

Jo(.) där sitter två stycken grodor(.) undrar om det e den grodan som(.) smet ifrån pojken? Pojken ser i 

alla fall glad ut. 

O titta där va en hel kull med(.) grodungar(.) det kanske va en av dom som pojken hade fångat 

egentligen. 

Näe de va faktiskt(.) en av grodorna som va hans(.) han får ta med sig den hem. Han ser väldigt nöjd 

ut.  
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Transkribering Försöksdeltagare08 

Eem de e en liten pojke(.) som e tillsammans med sin hund sitter och e tittar ner 

 i en glasburk där det är en groda. E på natten när pojken och hunden sover så kryper grodan ur 

glasburken. 

Och på morgonen när pojken och hunden vaknar så ser dom att grodan är borta. 

E pojken klär på sig kläderna(.) medans hunden(.) aa han sniffar väl lite i glasburken(.) kanske 

försöker få upp ett spår(.)  

på grodan. E: sen tittar dom ut genom fönstret(.) och(.) pojken ropar nog efter grodan(.) kanske hade 

nått fint namn som pojken hade gett den  

också. O hunden har fastnat me huvet i glasburken och trillar ner från e:(.) fönsterbrädan(.) ner på 

marken. 

Ee glasburken gick sönder men(.) hunden klarade sig(.) och pojken gick ut och hämtade hunden. 

Sen går dom ut i skogen för o e leta efter grodan som har försvunnit(.) o pojken ropar(.) o hunden 

kanske ylar lite(.) också  

försöker ropa. Här tittar pojken ner i ett hål(.) e: o ropar efter grodan där, medans hunden är mer 

intresserad av ett e getingbo. 

Plötsligt så kommer en e(.) sork kanske de e(.) upp ur hålet i marken ee: o hunden han är fortfarande 

inte inf- intresserad  

=det finns andra saker o för han o leka me(.) getingboet(.) som här har trillat ner på marken. O pojken 

har klättrat upp i ett träd för där har han sett ett hål(.) grodan kanske finns här. 

E: men ut kommer en uggla istället =o pojken han blir så förskräckt så han trillar ner(.) e: hunden den 

blir jagad utav de ilskna getingarna. 

O så får dom(.) fly båda två. Pojken kanske blir lite rädd för ugglan där o springer iväg(.) upp på en 

sten. 

Där står han o håller i nåra grenar o så ropar han efter(.) grodan(.) o hunden kommer tillbaka lite 

försiktigt(.) han har väl lyckats skaka 

av sig dom där ilskna getingarna. Men det var visst ingen gren det vae ett e:m(.) rådjur eller en hjort 

kanske(.) o pojken fastna på huvet där. 

O hjorten blir väl kanske lite irriterad o vill inte alls ha pojken där o springer iväg(.) o hunden(.) 

springer efter. 

O så skickar hjorten eller rådjuret ut(.) pojken för ett litet(.) stup(.) o hunden(.) rasar också efter. 

Rätt ner i vattnet. 

Så sitter dom där båda två(.) mitt i vattnet(.) hunden han har tagit sig upp på pojkens huve =han 

kanske inte tycker om o bli så blöt. Det ligger 
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en stock där också. Jag vet inte om pojken hör nånting där på andra sidan men han hyssjar åt hunden 

att han ska va tyst i alla fall(.) dom smyger mot stocken. 

O så tittar dom över kanten(.) både pojken o hunden. 

Där sitter det två grodor ((skratt)). Det kanske va den grodan som pojken- som förresten rymde ur 

pojkens burk. O där e massa grodbarn också(.) det kanske va så att dom hade fångat en(.) grod e pappa 

eller grodmamma. 

Dom fick i alla fall en ny groda med sig hem(.) o vinkar dom till(.) grodfamiljen när dom sitter på sin 

stock. O så går dom  

hem. 
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Transkribering Försöksdeltagare09 

Mm de är en liten pojke: och en hund(.) som har en groda i en glasburk. De e kväll. 

Ee: när dom ligger o sover så(.) smiter grodan. 

Em(.) på morgonen(.) så upptäcker(.) pojken o hunden att(.) grodan e borta. 

Em: pojken klär på sig sina(.) stora stövlar(.) hunden: e(.) sticker in sitt huvud i: glasburken(.) 

och fastnar där tydligen. ((harkling)) Dom öppnar fönstret(.) ö det ser ut som pojken ropar. 

Nämen hunden(.) hoppar ut genom fönstret(.) 

glasburken går sönder(.) em: pojken(.) plockar upp hunden(.) ser lite(.) arg ut. 

Men e ute i skogen(.) pojken ropar kanske(.) för o hitta sin groda. 

Men e(.) pojken ropar ner i ett hål(.) hunden hittar en bikupa. 

Det kommer upp ett-- en liten gnagare ur hålet(.) hunden leker med bikupan(.) eller trädet 

 som bikupan sitter i. Pojken letar vidare medans hunden(.) råkar(.) slå ner bikupan. 

Och en massa bin kommer ut. Bina jagar hunden. En uggla skrämmer(.) pojken så att så han trillar ner 

från trädet. 

((harkling))Pojken försöker(.) fly från(.) ugglan(.) som jagar pojken. 

(xx) (.) aa pojken står på en stor sten o håller i vad som ser ut som en gren. 

Men det visar sig att det är en(.) hjort av nåt slag(.) och pojken fastnar i hornen. 

Hjorten springer iväg med pojken(.) hunden följer me. 

Hjorten stannar vid en kant(.) vid en sjö(.) och pojken och hunden(.) trillar över kanten(.) 

och landar i(.) vattnet. 

Väl i vattnet så hör pojken nånting. 

Pojken säger åt(.) hunden o va tyst. 

Han: tittar bakom en stock. 

O bakom stocken så äre två grodor(.) 

tillsammans me en massa(.) grodbarn. 

Pojken(.) o hunden tar med sig(.) en groda o vinkar(.) adjö. 
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Transkribering Försöksdeltagare10 

Okej den lilla pojken å: hans hundvalp(.) har hittat en liten groda(.) ö(.) i skogen som dom har fångat i 

en burk. 

Ö: om natten så e hoppar grodan ut från burken o smiter iväg. 

På morgonen när e hundvalpen o pojken vaknar så märker dom(.) grodan har(.) hoppat(.) iväg från 

burken å e(.) dom undrar var den har tagit vägen. 

O dom letar i hela rummet(.) o dom letar i e: i sina skor o dom letar i: under sängen o dom letar 

överallt(.) inomhus. 

Och e: dom börjar kolla utomhus för att dom har förstått att grodan har hoppat(.) ut i naturen(.) så dom 

kollar ut igenom fönstret. 

Och e: hunden trillar ut genom fönstret när e: den här burken han har e satt på huvet för att han letade 

efter grodan i burken(.)  

o burken fastna över huvet. Så e: tar dom sig ut e o e:(.) pojken o hunden(.) står utanför fönstret. 

E o dom e: börjar bege sig av o dom ropar efter sin e groda(.) att den ska komma tillbaka(.) o dom e 

börjar närma sig skogen. 

O dom letar(.) pojken letar i ett litet hål e efter grodan(.) e: o hunden letar e i ett-- bikupa. 

E o ur hålet kommer en e: en e: ((skratt)) (xx) en mus(.) o men de e ju inte det dom letar efter(.) så 

pojken(.) blir lite: 

förskräckt(.) o hunden råkar välta ner en bikupa och e:(.) a pojken går vidare och letar i trädet efter sin 

groda. 

E bina e(.)  kommer efter hunden(.) som springer iväg o ut ur trädet där pojken leta kom en uggla som 

skrämmer iväg honom. O dom får fly hals 

över huve. E dom flyr till en e: stor sten(.) där dom lyckas sjasa iväg ugglan. 

O pojken ställer sig högst uppe på stenen o ropar efter sin groda(.) o e tar fast vid några grenar för o 

stödja sig. 

Men det visar sig att grenarna va horn på en e:(.) på ett rådjur eller hjort(.) som e: pojken hamna då 

ovanpå huvet. E och blev buren av  

e hjorten. Och hjorten springer iväg me pojken på huvet(.) o hunden följer efter. 

O hjorten kastar ner pojken o hunden i e:(.) en liten damm. 

Pojken o hunden faller ner i vattnet(.) o blir blöta o hjorten står uppe på kanten o flinar(.) belåtet. 

E så e i dammen så hör hunden o pojken e: några kväk(.) från grodan(.) eller från några grodor(.) så 

dom lyssnar. 

O dom följer e: ljudet e bakom som kommer från bakom en stor stock(.) där dom e: är tysta o e 

försöker(.) höra(.) var dom är. 
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Dom kollar över stocken e både hunden o pojken(.) 

O där får dom se ö: en(.) grodmamma o en grodpappa ö ett grodpar som e väntar(.) bakom stocken. 

O dom väntar på sina små grodungar. E ö pojken o hunden blir glad för att dom ser sin groda där bland 

grodungarna(.) då den har hoppat hem igen. 

Å: e ((skratt)) tar pojken sin groda o går iväg ö(.) från familjen(.) som ser rätt lyckliga ((skratt)) ut 

över(.) över att e kunna skänka bort sin grod--(skratt) grodbarn. 
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Transkribering Försöksdeltagare11 

Ja(.) o här sitter då en e den lilla pojken me sin hund o tittar på grodan som dom kanske har hittat ute i 

naturen(.) och grodan får då e: bo i den här lilla burken 

som står framför sängen. Och under natten när pojken och hunden ligger o sover i sängen så(.) går 

grodan ut(.) ur burken och(.) e: flyr ifrån  

rummet. O på morgonen så vaknar hunden å pojken och märker att e: grodan är borta och(.) 

besvikelsen är: stor. De undrar var(.) var kan den vara? 

Å dom börjar leta o e: hunden kollar i burken o e: pojken tittar i skorna o dom letar runt i rummet o ser 

om dom kan hitta grodan. 

Dom tittar utanför o ropar efter grodan genom fönstret o e(.) både pojken o hunden kollar(.) kollar 

utanför o ser om dom kan se den =men dom ser ingenting. 

Och helt plötsligt så(.) trillar hunden ner från fönsterkarmen o(.) pojken undrar hur kan de ha hänt? E 

och e: ((skratt)) de e ju hunden 

som då vill leta(.) nere på marken efter grodan och e:(.) em när när pojken också kommer utanför 

fönstret så säger han till hunden att sådär får du inte göra du får inte hoppa ut genom fönstret sådär 

=han är lite su:r. 

Men(.) pojken forsätter i alla fall o går ut i skogen och e: ropar vidare efter grodan o försöker hitta-- 

O ute i skogen så letar dom överallt(.) pojken letar i ett litet hål i marken o och e: hunden(.) bekantar 

sig me en bikupa som(.) som hänger i ett träd 

o e tänker att där kanske grodan kan vara(.) o e(.) i hålet som pojken titta i där kommer en e: liten 

mullvad upp o säger att här finns inga groder. E o e hunden fortsätter o titta vid 

bikupan. Pojken klättrar upp i ett litet träd för att titta ner i ett hål som som finns i trädet för att se om 

grodan kanske kan vara dä:r(.) o samtidigt så ö e har hunden slagit ner bikupan o 

bina blir arga på hunden där. E så att dom(.) börjar jaga hunden för han(.) de har ju =hunden har ju 

förstört deras hem(.) och i trädet hålet i trädet som pojken titta ut ur e: e 

tittar en uggla ut o blir arg på pojken som(.) kommer o stör i sömnen. E: så pojken blir lite rädd för den 

här e(.) fågeln som e(.) eller pro- e ugglan som(.) som  

säger åt e: pojken på skarpen där. E: och sen så ställer sig pojken på en s- sten och e: lutar sig mot e: 

ett träd(.) tror han för att e: ropa e 

efter grodan. Men det va ju inget träd utan det va ju en ren som e så så hamna han helt plötsligt på 

renens huve(.) i sitt sökande efter den lilla grodan. 

Och e: sen så e springer renen iväg med pojken på huvet och fram till ett stup(.) o e hunden 

springandes(.) tätt intill renen för o försöka skydda pojken. 

E och e(.) vid stupet så tvärnitar renen och både pojken o hunden ramlar ner. 

O som tur var så va det ju lite vatten nedanför det här stupet så att både pojken o hunden landar mjukt 

e(.) i vattnet men dom blir ju lite blöta. 
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Så att dom e ju(.) dom e glada =både pojken o hunden här är glada för att dom inte landa så hårt o så(.) 

fortsätter dom o(.) öppnar upp ögonen(.) på det nya stället som dom är på o fortsätter att 

leta efter gr- grodan. O dom hittar en stor stock(.) som dom kan(.) titta i o(.) pojken tycker att han hör 

nånting så att han säger åt hunden o va tyst nu för nu nu har han(.) fått upp ett spår här o kanske har 

hittat  

groderna. Han tittar bakom stocken o e hunden följer me upp o e(.) och tittar också bakom stocken för 

att se(.) om den kan va där grodan. 

O då ser dom ju där att där sitter ju grodan tillsammans med sin käresta(.) e: så att dom(.) tänker att då 

har ju grodan hittat hem =han ville ju bara hem. Det va inte så  

att han inte trivdes i mitt sällskap(.) utan han ville ju bara hem till sin familj(.) o dom har fått 

smågroder o e(.) pojken(.) både pojken o hunden blir jätteglada o e av att se att(.) grodan(.) trots 

allt mår bra. O han(.) lämnar familjen o får med sig en liten present här o e tar med sig en groda i alla 

fall e men e: (skratt) 

jaa (skratt). 
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Transkribering Försöksdeltagare12 

Okej de e en pojke som sitter o har fångat en groda(.) o hans hund tittar ner i(.) glasburken o han sitter 

väl i pojkens rum tror ja(.) på en pall(.) de e natt. 

Em: sen smiter grodan när han o hunden(.) den lilla pojken o hunden ligger o sover. 

O när han vaknar på morgonen så är grodan borta. 

O dom letar efter grodan i(.) skorna o(.) i hunden letar i(.) glasburken o e i fönstret e öppet. 

O sen(.) sen försöker dom väl(.) ropa på grodan. 

O sen ramlar hunden ner från(.) den här fönsterbrädan(.) o pojken såg lite(.) orolig ut. 

Då är han väl lite arg(.) pojken också men hunden verkar(.) glad. 

Men(.) sen ropar dom på(.) den här grodan. De tror väl att han har försvunnit in i skogen. 

Letar dom i ett(.) hål i marken(.) o hunden jagar såna här(.) bin. 

Det kommer ut en(.) sork(.) eller nåt(.) em hunden fortsätter jaga dom här(.) bina i bikupan. 

Sen klättrar pojken upp i ett träd å(.) kikar in i(.) trädstammen för o se om grodan befinner sig där. O 

då har hunden 

fått ner bikupan. Sen blir hunden jagad av(.) bikupan o då(.) ramlar samtidigt ramlar pojken ner från 

trädet för där i där(.) i trädet var det en uggla(.) 

Som han(.) gömmer sig pojken eller gömma sig ifrån. 

Springer han upp på en(.) sten oropar på(.) grodan därifrån. O hunden smyger nedanför(.) stenen. 

Sen ser det ut som att det är en(.) hjort eller älg eller nånting som han fastnar me(.) mellan hornen på(.) 

när han står där uppe. Och(.) den här(.) hjorten blir väl: förbannad och(.) springer mot ett stup. 

Då ramlar pojken och hunden ramlar ner i(.) vattnet ser det ut som. 

Dom ramlar i(.) båda två. O hjorten ser nöjd ut. 

Men e: sen är dom väl glada för dom(.) (xx xx) de e som dom ler där båda två det ser ut som dom 

kanske har(.) e: sett(.) 

nånting men(.) fast det va: =eller hört nåt. Dom ska va tysta för dom ska väl(.) kika vad som finns 

bakom den här(.) stammen. 

Så kikar dom(.) bakom(.) båda två. 

Sen hitta han(.) sin groda sittandes med en annan groda(.) bakom den här stammen. 

Nu har dom fått reda på att den här grodan hade (xx) sig familj. 

Sen fick dom me sin(.) groda hem o så säger dom(.) hej då. 
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Transkribering Försöksdeltagare13 

Det här ä:r en(.) liten pojke(.) som sitter i sitt sovrum med sin hund och en liten burk me en groda i. 

Dom sitter o kollar i  

hunden:(.) hunden-- a sen e sover ska: gr-- e pojken sova och e hunden ligger i sängen och(.) då sticker 

den lilla grodan ur flaskan. Eller han  

är på väg ur. Sen nästa dag när dom: vaknar så: e grodan borta. 

Han kollar lite överallt =hunden kollar i flask- flaskan och e: pojken kollar i skorna o letar efter(.) men 

han hittar inte nån. 

Han: e öppnar fönstret o börjar ropa efter grodan o: hunden o ((skratt)) han sitter fast i flaskan. 

Ö e: e pojken kollar ut och hunden ramlar ner för e fönstret(.) o slår antagligen i sig. 

O tar sönder flaskan flaskan går sönder gör den(.) och e pojken ser lite: arg ut(.) fast hunden bara(.) 

slickar han i ansiktet. 

Dom går ut i skogen(.) och ja e han har på sig sina stora stövlar pojken och(.) ropar efter hunden =eller 

grodan(.) antar jag och hunden  

l:uktar på bina. Hunden e:(.) hunden springer och jagar bina i en bikupa och e: pojken ropar ner i ett 

hål(.) efter grodan antar jag. 

Det sticker upp en mullvad ur e: hålet och pojken tar sig för näsan och e: han blev nog(.) biten 

kanske(.)  

av den. Ö: pojken hoppar upp i ett träd och(.) letar(.) efter grodan(.) och e: hunden han var inte: 

=bikupan  

har ramlat ner. O e han blir jagad =hunden blir jagad av e: alla arga getingar(.) och e pojken blir 

skrämd av en uggla som(.)  

satt i hålet i trädet. E: pojken försöker att springa iväg å(.) springer mot en sten medans ugglan flyger 

över(.) o de  

sticker upp nånting bakom stenen. Han ställer sig uppe på stenen och(.) ropar(.) på: grodan. 

Då sticker de upp en(.) ja älg eller ett rådjur av nåt slag(.) som lyfter upp pojken. 

Och e rådjuret tar o springer iväg me pojken(.) över huvet mellan hornen(.) och e(.) hunden följer 

efter. Springer dom bort i skogen. 

E dom kommer till ett(.) stup och e: rådjuret(.) stannar upp så att pojken ramlar av(.) och e: hunden 

ramlar också ner(.) dom ramlar  

ner i nåt träsk av nåt slag. Ö: plask dom ramlar ner i vattnet och e: a(.) dom tumlar runt(.) och e: 

rådjuret ser lite(.) glatt ut. 

E: pojken sitter ner i pölen och har hunden på huvet(.) ser lite road ut. 

E dom(.) går upp till kanten av(.) dammen och ställer sig eller lägger sig o gömmer sig bakom en stock 

en gammal stock och 
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viskar eller(.) hysch såhär hysch säger (xx). Dom klättrar över stocken och e: ja(.) jag vet inte riktigt 

om dom hoppar över dom försöker se om dom hittar nånting,  

dom har antagligen hört grodan kanske. Ja(.) o där sitter grodan me sin liten: dam och(.) har det 

trevligt(.) o e: pojken o hunden: ja dom--(.)  

ö: o sen ko- o sen sitter pojken o hunden på stocken o kollar att grodan har fått sina små ungar sina 

små yngel(.) o dom blir förvånade 

o samtidigt glada. E: pojken: tar med sig grodan och säger hej då till dom andra grodorna. ((skratt)) 

  



76 

 

Transkribering Försöksdeltagare14 

Ja de här(.) är då(.) Olof(.) och han har en groda(.) som heter Kalle. Å han(.) har den  

som husdjur. Och här så: smyger grodan Kalle då ut från glasburken(.) under natten då som hunden o 

pojken sover. 

Och(.) sen kommer dan och(.) den lilla pojken Olof upptäcker att(.) hans groda är försvunnen. 

Å då börjar(.) lilla pojken att leta efter(.) grodan i hela rummet(.) och hunden tittar i glasburken 

han tittar i skorna: han tittar ut genom fönstret(.) och(.) hans hund sitter fast(.) i glasburken. Den tittar 

ut genom fönstret (xx). 

O helt plötsligt så ramlar hunden(.) ner mot marken. 

Glasburken går sönder och(.) lille Olof(.) är lite arg på hunden men(.) han håller om honom ändå. 

Så fortsätter(.) pojken o hunden leta efter(.) grodan Kalle(.) o ropar på honom(.) överallt(.) ut i skogen. 

De letar i: under jorden(.) den lilla hunden letar uppe vid trädet över bina e:. 

((skratt)) nu kommer(.) a en liten grävling ut o(.) biter tag i Olofs näsa och(.) hunden fotsätter o skälla 

på(.)  

alla bin som flyger ur trädet. Sen letar dom i- eller Olof går iväg till ett träd och(.) letar där. Medans(.) 

hunden råkar välta(.)  

bo:t(.) för bina o sen så(.) börjar bina jaga efter(.) Olofs hund och ugglan dyker upp från trädet(.) Olof 

ramlar ner(.) 

sen springer får dom springa därifrån o Ola- e(.) ugglan börja jaga(.) Olof. Öm:(.) 

o så fortsätter då Olof att e: ropa efter grodan Kalle: och börjar leta(.) bakom buskar(.) uppe på en  

sten(.) sen så visar det sig att en utav dom här grenarna i buskarna va en(.) ren(.) o så hamna Olof på 

hans huvud. 

Renen springer iväg med Olof på huvudet(.) o hunden(.) vid sidan om. 

O sen vi ett vid en e brant(.) klippa så stannar renen upp och(.) lille Olof o hunden ramlar ner(.) mot en 

damm. 

O där plask(.) så ramlar(.) Olof o hunden. 

O så hör dom(.) då(.) något som låter som(.) kanske en groda. 

Då ber Olof(.) hunden att va tyst han säger hysch. 

O så tittar dom bakom en jättestor trädstam. 

O där(.) hittar dom två grodor(.) det va ju Kalle(.) o sin nya fru(.) Maria. 

Dom har ju fått barn(.) dom har ju fått en hel ny familj. 
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Nu så går Olof o(.) hunden iväg o säger hej då till Kalle o hans nya familj(.) så får han me sig(.) en(.) 

av deras (xx).  ((skratt)) 
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Transkribering Försöksdeltagare15 

Aa en liten e(.) pojke som har(.) en hund och en groda i en(.) glasburk(.) som han har fångat ute 

antagligen. 

Sitter i sovrummet. Sen när pojken sover på natten med sin hund så e: smiter grodan(.) ut ur burken. 

Och när han vaknar på morgonen så: märker han att den är borta(.) o han ser ganska ledsen ut. 

Och e: han o hunden(.) letar pojken letar i sina stövlar och e hunden(.) stoppar in huvet i glasburken. 

O sen öppnar han fönstret pojken o e börjar ropa ut(.) efter grodan(.) o hunden klättrar upp(.) e: 

på fönsterbrädet. Sen ramlar hunden ut(.) genom fönstret(.) e: me glasburken fortfarande runt huvet(.) 

o pojken tittar på. 

Och e glasburken går sönder(.) e: o pojken är ganska arg på(.) på hunden men(.) kramar den ändå och 

är glad att(.) 

allt gick bra. Så går dom vidare e: mot skogen och e pojken fortsätter o ropa. Ser man också en bi(.) 

kupa me massa(.)  

bin eller getingar =o de tycker hunden är roligt(.) o han ho-- börjar hoppa upp(.) efter den här bikupan 

medans pojken letar vidare i ett hål i marken. 

Men då kommer det upp nån liten(.) mullvad eller nåt(.) och e hunden har nu börjat skaka trädet(.) där 

bikupan  

hänger(.) tills den ramlar i marken och alla bin är arga och flyger ut. Pojken har nu klättrat upp i ett 

träd och(.) letar i(.) 

ett hål. O hunden blir jagad av e: dom här bina. Pojken e: har ramlat ner ur trädet(.) för de kom ut en 

uggla genom de hålet(.)  

där han letade. O den förföljer honom mm och han(.) försöker gömma sig bakom en sten. 

När han klättrar upp på stenen o e: ugglan borta och då står pojken däruppe o ropar efter e(.) sin groda. 

O hunden e: under stenen =eller bakom stenen. O då kommer det fram en e: en ren eller(.) ((skratt)) 

nånting(.) ett rådjur(.) och e: 

fångar upp pojken på huvet(.) o springer me pojken mot ett stup. O hunden hoppar också där 

framför(.) o skäller. 

O så kastas pojken ner för det här stupet(.) o hunden också ramlar ner. Så faller dom(.) mot(.) vattnet. 

Här ramlar dom i vattnet(.) och e: djuret ser väldigt nöjt ut däruppe(.) på klippan. 

Men dom klara sig bra i alla fall hunden o pojken. O nu så tycker pojken att han hör nånting(.) från 

andra sidan(.) en stor stock. 

O så säger han till hunden o va tyst(.) medan han ska titta vad som finns på andra sidan. 

O så ser man att(.) han lä- han lägger sig över stocken för o titta på(.) vad som finns där på andra 

sidan. 
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Och där ser han grodan(.) med(.) sin kärlek(..) med sin fru. 

Och e: massa små grodungar. Pojken ser väldigt glad ut(.) hunden ser lite rädd ut. 

O så(.) får dom me sig en groda(.) o går hem igen. O vinkar till resten av grodfamiljen. ((skratt)) 

 


