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Interplay between Parents and Their 16 Months Children: Communicative 

Development in Relation to Mind-Mindedness and Maternal Sensitivity 

Abstract 

The way a parent interacts with his or her child can have a great effect on communication and 

language development of the child. Maternal sensitivity and mind-mindedness are two 

measures used for parent-child interplay. Maternal sensitivity measures the parent’s ability to 

accurately perceive and interpret the child’s cues while mind-mindedness involves the 

parent’s use of words and comments regarding the child’s internal state. These comments can 

be classified as appropriate or non-attuned regarding the situation and the child’s state of 

mind. To what extent mind-mindedness and maternal sensitivity affect different parts of the 

child’s communicative development is still mainly unknown.  

The purpose of the present study was to investigate if maternal sensitivity and mind-

mindedness co-vary with communicative abilities, if mind-mindedness and maternal 

sensitivity co-vary with each other, and finally, if any gender differences was present. The 

material of the study consisted of 35 videotaped parent-child interactions, which were 

observed when the children were 16 months of age. To measure maternal sensitivity, the 

sensitivity scale were used, “Sensitivity vs. Insensitivity to the Baby's Signals”. To measure 

mind-mindedness, parent-child interplay and parental interviews were coded. The child’s 

communicative abilities were assessed with the Swedish Early Communicative Development 

Inventories and with the Early Social Communication Scales. 

The result showed a correlation between maternal sensitivity and language comprehension, 

communicative gestures and joint attention. A relationship was found between mind-

mindedness and parents’ using more non-attuned mental comments and children’s decreasing 

ability to respond to joint attention. The results also demonstrated that a sensitive parent uses 

more appropriate mental comments than a parent who was insensitive. A reversed relationship 

was found between non-attuned mental comments and a low level of maternal sensitivity, 

where the insensitive parent used more non-attuned mental comments. Finally, a difference in 

gender was found, where parents use more non-attuned comments to boys than to girls.  

Key words: Mind-mindedness, maternal sensitivity, communicative development, sensitivity, 

interplay, language comprehension, joint attention. 



 

 

Sammanfattning 

Hur föräldrar samspelar med barn kan ha stor påverkan på barnets språkliga och 

kommunikativa utveckling. Föräldrasensitivitet och mind-mindedness är två mått som mäter 

föräldrars samspel. Föräldrasensitivitet mäter förälderns förmåga att uppfatta och tolka 

barnets signaler och mind-mindedness innefattar förälderns användande av ord som handlar 

om barnets mentala processer. Dessa mentaliseringsyttranden kan vara intonade eller icke-

intonade utifrån situationen och barnets sinnesstämning. I vilken grad föräldrars mind-

mindedness och föräldrasensitivitet påverkar olika delar av den kommunikativa utvecklingen 

är till stora delar fortfarande okänt.  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om föräldrasensitivitet och föräldrars mind-

mindedness korrelerar med kommunikativa förmågor, om mind-mindedness och 

föräldrasensitivitet korrelerar med varandra samt om några könsskillnader förelåg. Materialet 

bestod av 35 inspelade förälder-barndyader som observerats när barnen var ca 16 månader. 

För att mäta föräldrasensitivitet användes lyhördhetsskalan ”Lyhördhet eller icke-lyhördhet 

för barnets signaler”. För att mäta mind-mindedness kodades förälder-barndyaderna samt 

föräldrabeskrivningar utifrån manualen för mind-mindedness av Meins och Fernyhough 

(2010). De kommunikativa förmågorna mättes dels genom the Swedish Early Communicative 

Development Inventories och dels genom the Early Social Communication Scales.  

Resultatet visade att det förelåg samband mellan föräldrasensitivitet och kommunikativa 

förmågor. Såväl språkförståelse, kommunikativa gester samt delad uppmärksamhet 

korrelerade med föräldrasensitivitet. Beträffande föräldrars mind-mindedness, konstaterades 

ett samband mellan en hög andel icke-intonade mentaliseringsyttranden och bristande 

förmåga till delad uppmärksamhet. Vidare framkom samband mellan mind-mindedness och 

föräldrasensitivitet: en förälder med hög föräldrasensitivitet använde fler intonade 

mentaliseringsyttranden än en förälder med låg föräldrasensitivitet. Ett motsvarande omvänt 

samband uppstod mellan icke-intonade mentaliseringsyttranden och en låg nivå av 

föräldrasensitivitet, där en icke-lyhörd förälder använde fler icke-intonade 

mentaliseringsyttranden. Slutligen upptäcktes en könsskillnad som innebar att föräldrar 

använder fler icke-intonade mentaliseringsyttranden till pojkar än till flickor.  

Nyckelord: Mind-mindedness, maternal sensitivity, kommunikativ utveckling, lyhördhet, 

samspel, språkförståelse, delad uppmärksamhet.
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Inledning 

Olika teorier finns om hur barn utvecklar sin kommunikation. Många menar att barns 

kommunikativa utveckling sker i samspel med andra människor och sin omgivning 

(Bloom,1994). Något som är en grundläggande faktor för att barn ska utveckla språket är att 

barnet har en trygg anknytning (Locke, 1995). Två begrepp som har utvecklats ur 

anknytningsteorier är föräldrasensitivitet och mind-mindedness, som båda handlar om 

föräldrars sätt att samspela och interagera med sitt barn. I föreliggande studie avses att 

undersöka föräldrars mind-mindedness och föräldrasensitivitet samt parametrarnas påverkan 

på barnens kommunikativa utveckling. Mind-mindedness är en parameter som handlar om 

huruvida föräldern ser sitt barn som en individ med egna tankar och känslor och tar sig i 

uttryck genom vilka ord föräldern använder till barnet (Meins & Fernyhough, 2010). 

Föräldrasensitivitet fokuserar på hur föräldern agerar med sitt barn (Ainsworth, Bell & 

Stayton, 1971). Dessa två parametrar har i tidigare studier (t.ex. Meins et al., 2012) visats 

korrelera med varandra. Föräldrars mind-mindedness och föräldrasensitivitet har tidigare visat 

sig påverka barnets kognitiva förmågor och däribland den kommunikativa utvecklingen 

(Bernier, Carlson & Whipple, 2010: Leigh, Nievar & Nathans, 2011; Laranjo & Berinier, 

2012). 

Det finns inget vedertaget svenskt ord för mind-mindedness. Därför kommer det engelska 

begreppet ”mind-mindedness” att användas genomgående i föreliggande studie. Meins (1997) 

var den som först började använda begreppet ”mind-mindedness”. Mind-mindedness som 

begrepp är fortfarande ungt och ett nytt forskningsområde. Föreliggande studie bidrar till att 

vidga perspektivet på mind-mindedness genom att undersöka olika mind-mindedness-

kategoriers påverkan på den kommunikativa utvecklingen. Något som också bidrar till ett 

vidgat perspektiv är att författarna granskar icke-intonade mentaliseringsyttrandens roll 

närmre samt att undersöka om könsskillnader föreligger. Föräldrasensitivitet är ett begrepp 

som funnits längre, och kallas även för ”maternal sensitivity”. Föreliggande studie kan bidra 

till att vidga sättet att mäta och se på föräldrasensitivitet genom att använda ett nytt sätt att 

mäta denna parameter. Föräldrasensitivitet har tidigare främst kodats på längre filmer i 

naturalistiska situationer. I föreliggande studie appliceras undersökningsmetoden på kortare 

filmer i en testmiljö. Ur ett logopedsikt perspektiv är det intressant om vår studie kan bekräfta 

tidigare studier där föräldrars sätt att kommunicera (Laranjo & Bernier, 2012) och interagera 

(t.ex. Leigh et al., 2011; Baumwell, Tamis-LeMonda & Borenstein, 1997; Laakso, Poikkeus, 
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Katajamäki & Lyytinen, 1999) med sina barn har påverkat barnens kommunikativa 

utveckling. Detta är intressant eftersom resultat som påvisar ett samband mellan barns 

kommunikativa utveckling och mind-mindedness och föräldrasensitivitet skulle kunna ligga 

till grund för nya interventionsmetoder vad gäller kommunikativ utveckling. Således kan 

mind-mindedness och föräldrasensitivitet bli en betydelsefull faktor att beakta som logoped i 

kontakten med barn och deras föräldrar. 

Uppsatsens bakgrund inleds med en sammanfattning av barnets kommunikativa utveckling. 

Därefter följer en översikt av föräldrasensitivitet och mind-mindedness samt sambandet 

mellan dessa förmågor relaterat till den kommunikativa utvecklingen. 

Bakgrund 

Kommunikativ utveckling 

Språket är en del av barnets kommunikation och i den kommunikativa utvecklingen ingår inte 

bara det verbala språket utan också ickeverbal kommunikation, som kommunikativa gester 

och delad uppmärksamhet (Carpenter, Nagell & Tomasello, 1998). Den kommunikativa 

utveckling som beskrivs innefattar olika milstolpar, dock ska det påpekas att det finns stora 

normalvariationer (Bates, Dale & Thal, 1995). 

Teorier om kommunikativ utveckling 

I litteraturen presenteras flera olika teorier om hur barns kommunikativa utveckling går till. 

Olika teorier har varit populära vid olika tidpunkter (Lightbown & Spada, 2013). Lightbown 

och Spada (2013) tar upp tre centrala teorier: den behavioristiska, nativistiska samt 

interaktionistiska teorin. 

Behavioristisk teori 

Den behavioristiska teorin om barns kommunikativa utveckling var den första teorin om hur 

barns språkutveckling sker (Carroll, 1999). Behaviorism är en inlärningsteori som var 

inflytelserik i USA under 1940 och 1950-talet (Lightbown & Spada, 2013). Den främsta 

förespråkaren för det behavioristiska synsättet när det kommer till språkutveckling var B. F. 

Skinner (Lightbown & Spada, 2013). Teorin innebär att språket är ett beteende som skapas 

och utvecklas om barnet finns i en miljö med personer som kan agera språkmodeller och med 

vuxna som korrigerar barnets språkliga misstag (Carroll, 1999). Barnet lär sig språk genom att 

imitera dessa språkmodeller och få korrigeringar från omgivningen. Dessa korrigeringar sker 
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som förstärkningar till barnets beteende, vilket är centralt för behaviorismen (Grusec & 

Hastings, 2007). Denna teori betonar omgivningen och miljön som de enda faktorerna som ett 

barn behöver för att utveckla sitt språk (Lightbown & Spada, 2013).  

Lightbown och Spada (2013) är kritiska mot den behavioristiska teorin så tillvida att de menar 

att omgivningsfaktorerna inte ensamt kan förklara barns kommunikativa utveckling. De anser 

att barn utvecklar sitt språk på flera sätt än genom imitation och att det som barnen väljer att 

imitera inte är något som omgivningen påverkat, utan något som kommer inifrån barnet. De 

menar att imitation är en viktig del i barns språkutveckling, men att omgivningsfaktorerna inte 

är det enda som är viktigt (Lightbown & Spada, 2013).  

Nativistisk teori 

Den nativistiska teorin bygger på synsättet att alla mänskliga språk bygger på medfödda, 

universella principer (Lightbown & Spada, 2013). Lingvisten Noam Chomsky är förespråkare 

för denna teori som fick sitt fäste under 1950-talet. Chomsky har betraktats som en av de mest 

inflytelserika i språkvetenskapen under 1900-talet (Carroll, 1999). Den nativistiska teorin är 

ett helt motsatt synsätt till den behavioristiska och Chomsky ansåg den behavioristiska teorin 

vara inadekvat (Carroll, 1999). Det nativistiska synsättet på kommunikativ utveckling innebär 

att barn är biologiskt programmerade att lära sig vilket språk de än exponeras för (Grusec & 

Hastings, 2007). Chomsky argumenterar för att språket utvecklas på samma sätt som andra 

biologiska funktioner som exempelvis förmågan att gå (Lightbown & Spada, 2013). 

Förmågan att kunna gå utvecklas under förutsättning att barnet får tillräckligt med näring och 

utrymme att röra sig på och Chomsky menar att språket utvecklas under förutsättning att 

omgivningen bara tillgodoser barnet med de mest grundläggande förutsättningarna, vilket 

innebär att personer som pratar med barnet finns tillgängliga (Lightbown & Spada, 2013). 

Några argument för nativisternas teori är att nästan alla barn lyckas tillägna sig sitt modersmål 

och att språkutvecklingen sker vid ungefär samma tidpunkt för alla barn i alla språk 

(Lightbown & Spada, 2013).  

Kritik har även framförts mot denna teori (Lightbown & Spada, 2013). Lightbown och Spada 

(2013) anser att nativisterna lägger för mycket fokus på språkets slutstadium, hur språket 

kommer vara vid vuxen ålder och för lite fokus på språkets utvecklingsaspekter. 
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Interaktionistisk teori 

Den interaktionistiska teorin fokuserar på samspelet mellan barns medfödda 

inlärningsförmåga och den omgivning som barnet vistas i. Teorin utgår från att barn lär sig 

språk genom olika erfarenheter (Lightbown & Spada, 2013). Vidare menar de att det språk 

som pratas med och omkring barnet är tillräckligt för att barnets språk ska utvecklas. 

Interaktionisterna anser att barn tillägnar sig språk på ett liknande sätt som andra förmågor 

och kunskaper istället för att det skulle vara en helt separat förmåga som är skild från den 

kognitiva utvecklingen och barnets erfarenheter (Lightbown & Spada, 2013). Piaget och 

Vygotsky var några av de tidigaste förespråkarna för denna teori. Piaget menade att språket är 

ett av de symboliska system som utvecklas i barndomen. Han menade vidare att språket är 

kunskap som barnen har tillägnat sig genom interaktion med omgivningen. Vygotsky ansåg 

att språket utvecklas genom social interaktion. Han myntade bland annat begreppet ”den 

proximala utvecklingszonen” som innebär att barn med hjälp av omgivningen kan klara av 

mer än vad de hade klarat av ensamma (Lightbown & Spada, 2013). Locke (1995) 

kompletterar de interaktionistiska teorierna och menar att barn inte tillägnar sig språket på en 

gång, utan att det är något som sker genom utveckling. Han betonar också att den språkliga 

utvecklingen är något som sker i samspel med omgivningen (Locke, 1995). Enligt Locke 

(1995) är det två aspekter som är helt grundläggande för att barn ska kunna utveckla ett språk: 

anknytning och hjälplöshet. Med hjälplöshet menas att spädbarnet är hjälplöst under en lång 

tid vilket gör att barnet behöver hållas nära och beskyddas av föräldern. I och med detta får 

barnet intensiv social stimulans av föräldrarna under en tid när barnets hjärna formas. 

Anknytningen bygger på förälderns och barnets förmåga att känna igen varandra och tolka 

varandras känslor. Anknytningen blir därför grundläggande för att barnet ska kunna utveckla 

ett språk eftersom den skapar tillfällen till social interaktion (Locke, 1995).  

Som beskrivits ovan finns det flera olika synsätt om vad som påverkar språkutvecklingen. De 

skiljer sig framförallt angående hur mycket arvet eller miljön har betydelse (Lightbown och 

Spada, 2013). Den rådande synen på språkinlärning är att både genetiska faktorer och 

miljöfaktorer är väsentliga för den kommunikativa utvecklingen samt att utveckling av 

kommunikativa förmågor inte är något som sker för sig själv utan genom integrerad inlärning 

av flera olika domäner (Chapman, 2000). Föreliggande studie utgår ifrån detta synsätt på den 

kommunikativa utvecklingen.  
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Ickeverbal kommunikation 

Spädbarn kommunicerar redan från födseln (t.ex. Capone, 2010; Lock, 2001; Trevarthen & 

Aitken, 2001), dock råder viss oenighet huruvida denna kommunikation är avsiktlig eller inte 

(Beuker, Rommelse, Donders, & Buitelaar, 2013; Capone, 2010). Denna tidiga 

kommunikation sker i form av samspel genom ljud, blickkontakt och imitation (Trevarthen & 

Aitken, 2001). Capone (2010) anser att barn inte kommunicerar avsiktligt från födseln utan att 

utveckling av tidiga kommunikativa förmågor sker i samspel med vuxna genom att den vuxna 

uppmärksammar och kommenterar barnets oavsiktliga kommunikation och svarar på den som 

om den var avsiktlig. Detta gör att barnet förstår fördelarna med att kommunicera avsiktligt, 

nämligen att barnet får uppmärksamhet och sina behov tillfredsställda (Capone, 2010).  

Vissa forskare hävdar att barn, vid nio till tio månaders ålder, börjar förstå möjligheten att 

påverka sin omgivning och att det är då som barn kommunicerar avsiktligt (Lock, 2001; 

Capone, 2010). En mycket vanlig, tidig, avsiktlig kommunikation är förmågan att kunna 

begära objekt. Denna förmåga innebär barnets förmåga att ickeverbalt kunna efterfråga hjälp 

för att kunna få det objekt eller göra det som barnet vill (Mundy et al., 2003).   

Vid nio månaders ålder börjar även barnet visa de första tecknen till delad uppmärksamhet 

(Lock, 2011). Med delad uppmärksamhet åsyftas generellt olika beteenden som ögonkontakt 

och gester, som har som syfte att möjliggöra ickeverbal kommunikation om ett och samma 

föremål med en person (Bruinsma, Koegel, & Koegel, 2004). Delad uppmärksamhet är en 

grundläggande del i den kommunikativa utvecklingen eftersom förmågan till delad 

uppmärksamhet kan ha stor påverkan på hur språkutvecklingen sker (Beuker et al., 2013). 

Delad uppmärksamhet delas oftast in i två kategorier: initiera delad uppmärksamhet (IJA) och 

respondera på delad uppmärksamhet (RJA). Att initiera delad uppmärksamhet innebär att 

barnet själv söker upp någon annans uppmärksamhet. Att respondera på delad 

uppmärksamhet innebär att barnet besvarar förälderns pekning eller skifte i blickkontakten 

(Bruinsma et al., 2004). En förutsättning för delad uppmärksamhet är förmågan till social 

interaktion i form av turtagning. Denna förmåga gör att barnet lättare kan förutse vad 

förälderns interaktion kommer att handla om (Tomasello, 1988).  

När ett barn initierar eller responderar på delad uppmärksamhet används ofta pekning. 

Pekningen är en av de mest betydelsefulla tidiga kommunikativa gesterna. När ett barn börjar 

använda pekning som kommunikation indikerar det att barnet kan rikta sin kommunikation 

och kommunicera avsiktligt (Carpenter et al., 1998). Pekningen är en viktig förmåga som har 
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visat sig korrelera med språkutvecklingen, genom att barn som kunde koppla ihop gesten 

”pekning” med målobjektet också hade en bättre ordförståelse samt ordproduktion 

(Colonnesi, Stams, Koster & Noom, 2011; Longobardi Rossi-Arnaud och Spataro, 2011).  

Longobardi et al. (2011) undersökte hur olika kommunikativa gester och ordförråd förhöll sig 

till varandra och fann att vid 12 månaders ålder bidrog både gester och verbalt språk lika 

mycket till barnets kommunikation. Vid 16 månaders ålder använde hälften av barnen mer 

gester än ord och vid 20 månaders ålder hade ordens betydelse blivit allt större för att 

kommunicera. Eriksson och Berglund (1999) har visat att det finns en stark korrelation mellan 

utveckling av kommunikativa gester och barns ordförståelse.  

Det är centralt att de tidiga icke-verbala förmågorna utvecklas eftersom de ligger till grund för 

utveckling av socialt samspel och vidare kommunikation (Trevarthen & Aitken 2001; 

Charman et al., 2000). Om ett barn inte kan ha blickkontakt, samspela i turtagning eller 

fokusera på samma aktivitet som den vuxne, missar barnet den vuxnes språkmodeller och 

kommer därför inte att imitera den vuxens beteenden (Lock, 2011).  

Språkförståelse och ordproduktion  

Språkförståelsen och ordproduktionen börjar precis som den ickeverbala kommunikationen 

utvecklas redan vid födseln (Kuhl, 2004). Efter bara några veckor kan spädbarn differentiera 

mellan sitt eget modersmål och andra språk (Kuhl, 2004) och efter någon månad kan barnet 

koppla olika munrörelser till olika vokaler (Chapman, 2000). När barnet är omkring fyra 

månader känner det igen sitt eget namn (Mandel, Jusczyk & Pisoni, 1995). Vid ungefär sju 

månaders ålder börjar barn utveckla stavelsejoller, vilket är stavelser bestående av konsonant 

och vokal som barnet upprepar frekvent (Locke, 1995). När barnet sedan når nio månaders 

ålder börjar det visa att det har en viss ordförståelse och vid 12-13 månaders ålder säger 

barnet de första orden. Tillägnandet av nya ord går långsamt i ett par månader för att sedan 

accelerera vid 16-18 månader. Mellan 18 och 20 månader börjar barnet kunna kombinera ihop 

ord och vid 24-30 månader sker en stor del av det grammatiska tillägnandet. Vid tre års ålder 

är de flesta morfologiska och syntaktiska strukturer tillägnade (Fenson et al., 1994). 

Chapman (2000) menar att olika funktioner utvecklas parallellt med språket och att det sker 

en dynamisk påverkan mellan olika områden. Detta synsätt innebär att när motorik, kognition 

och socialt samspel utvecklas, stödjer dessa funktioner språkets utveckling. Ett motsatt 

förhållande finns också: att när språket utvecklas stödjer det utvecklingen inom andra 

områden (Chapman, 2000).  
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Vid forskning inom språkutveckling i olika kulturer har man funnit att vuxna kommunicerar 

med barn på olika sätt. I medelklassområden i västvärlden har barn-riktat tal observerats. Med 

detta menas det sätt som vuxna pratar till barn för att anpassa språket efter barnets nivå. 

Vuxna speglar ofta det som barn säger, men speglar då yttrandet grammatiskt korrekt 

(Lightbown & Spada, 2013). Denna sorts tal är något som inte är universellt utan i andra 

kulturer har det observerats bland annat att vuxna inte engagerar sig i konversation med sina 

barn, att barnen förväntas sitta och iaktta de vuxna och på så sätt lära sig språk eller att barnen 

bara interagerar med syskon (Lightbown & Spada, 2013). Vad som är gemensamt för alla 

kulturer är att barnen medverkar i situationer där de exponeras för meningsfullt tal 

(Lightbown & Spada, 2013).  

Kommunikativ utveckling och könsskillnader 

Eriksson et al. (2012) har undersökt om det föreligger könsskillnader vad gäller utvecklingen 

av kommunikation. De studerade över 13 000 barn i åldern en månad till två år, från olika 

europeiska länder. Resultaten visade att flickor var något tidigare i sin kommunikativa 

utveckling än pojkar vad gäller kommunikativa gester, ordproduktion samt att kunna 

kombinera ord. Bouchard, Trodeau, Sutton, Boudreault och Deneault (2009) fann även de att 

flickor mellan 8 och 30 månader är före i sin utveckling. Flickor producerar fler ord än pojkar, 

använder fler grammatiska konstruktioner samt mer komplex syntax. Fenson et al. (1994) 

undersökte könsskillnader hos 8-16-månaders barn som testats med MacArthurs 

Communicative Development Inventories och fann då att flickorna var en till två månader 

före pojkarna i den kommunikativa utvecklingen.  

Föräldrasensitivitet 

En av de mest grundläggande delarna i ett barns utveckling är förmågan till en trygg 

anknytning. Anknytning innebär barnets förmåga att lita på sin förälder och använda föräldern 

som trygg bas när barnet är oroligt eller vill utforska omgivningen (Bowlby, 2010). Teorin om 

barns anknytningsförmåga grundar sig i ett psyko-biologiskt synsätt och utgår från 

observationer av beteenden (Bowlby, 2010). Bowlby menar att anknytningen är en 

fortlöpande process som utvecklas i faser. I den första fasen är barnet nyfött och hjälplöst. 

Barnet kan inte själv tillgodose sina behov men är ”förprogrammerat” att uppmärksamma sin 

omgivning på sina behov. Aktiveringen av ett barns anknytningsbeteende sker exempelvis när 

barnet känner sig trött, rädd eller hungrigt (Bowlby, 2010). Den första fasen övergår till nästa 

fas, nummer två, när barnet är omkring tre-fyra månader. Barnet kan nu medvetet fånga och 

besvara förälderns uppmärksamhet och medvetet signalera när det vill ha mat eller behöver få 
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ett behov tillfredsställt. I den tredje fasen är barnet omkring sex-sju månader. Det är nu barnet 

ser föräldern som en trygg bas, vilken barnet kan återvända till när det behöver få behov som 

hunger och trygghet tillfredsställda (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Vid en ny och 

främmande situation kan det räcka med att mamman signalerar att hon är närvarande och har 

möjlighet erbjuda trygghet för att barnet ska nöja sig. Vid en väldigt intensiv eller 

känslomässigt stark situation kan mamman behöva vidröra eller omfamna barnet för att 

bekräfta barnets anknytningsbehov (Bowlby, 2010). I slutskedet av denna tredje fas stärks 

barnets anknytningsrelation till en eller ett par primära anknytningspersoner, vilka oftast är 

barnets föräldrar. Den fjärde och sista fasen inträffar under barnets förskoleålder. Barnet har 

nu etablerat en kognitiv nivå där det kan skjuta upp sina omedelbara behov av tröst från 

anknytningspersonerna. Barnet kan trösta sig själv och behöver mindre fysisk kontakt för att 

känna ro och trygghet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). En förutsättning för att 

barnet ska kunna utveckla en trygg anknytning till sina föräldrar är att föräldern förstår vilka 

behov barnet har, kan ta barnets perspektiv, tolka barnets signaler och besvara dem korrekt 

(Bowlby, 2010).  

Föräldrasensitivitet är en del av anknytningen och är det svenska ordet som kommer användas 

i denna studie för begreppet ”maternal sensitivity”. Föräldrasensitivitet har utvecklats ur 

anknytningsteorin genom att mammans beteenden gentemot barnet undersökts (Ainsworth, 

Blehar, Waters & Wall, 1978; Ainsworth et al., 1971) och innebär mammans förmåga att 

upptäcka, tolka och besvara barnets signaler korrekt (Ainsworth et al., 1971). 

Föräldrasensitivitet består av fyra delar: mammans lyhördhet för barnets signaler, om 

mamman accepterar eller avvisar sitt barn i olika situationer, om hon samarbetar med barnet 

och om hon är närvarande eller ignorerar barnet. Anknytningsteorierna tillämpades kliniskt av 

Ainsworth (1978) som utvecklade föräldrasensitivitetsskalor utifrån dessa fyra delar för att 

möjliggöra en värdering och klassificering av anknytning. Flera studier har undersökt om 

föräldrasensitivitet är ett bra mått för anknytning, vilket det visat sig vara (t.ex. Ainsworth, 

1979; Pederson et al., 1990). Ett exempel som förtydligar föräldrasensitivitet är när ett barn 

söker kontakt med mamman: då skulle en mamma med hög sensitivitet hålla om barnet 

tillräckligt länge för att det ska bli tillfredsställt och barnet behöver därför inte omedelbart ha 

ny kontakt med mamman när det sätts ner igen, medan en mamma med låg sensitivitet inte 

skulle tillfredsställa barnets närhetsbehov fullständigt (Ainsworth, 2000).  
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Föräldrasensitivitet och kommunikativa förmågor 

Att en förälder visar sensitivitet, är viktigt för barnets utveckling. Barn som har en förälder 

som visar en högre föräldrasensitivitet har bland annat oftare uppvisat en tryggare anknytning 

(Ainsworth et al., 1971; Meins, Fernyhough, Fradley & Tuckey, 2001; Laranjo, Bernier & 

Meins, 2008), bättre utveckling av de exekutiva funktionerna (Bernier et al., 2010), bättre 

språkförståelse, kommunikativa gester, ordproduktion (t.ex. Leigh et al., 2011; Baumwell et 

al., 1997; Laakso et al., 1999) och bättre delad uppmärksamhet (Gaffan, Martins, Healy & 

Murray, 2009; Hobson, Patrick, Crandell, Garcia Perez & Lee, 2004). 

När det gäller hur föräldrasensitivitet kan påverka språkutvecklingen visade Baumwell et al. 

(1997) i sin studie att föräldrasensitivitet för föräldrar till 9-månaders barn korrelerade med 

språkförståelsen hos barnen vid 13 månader. Däremot hittade de ingen korrelation mellan 

föräldrasensitivitet vid 13 månader och språkförståelsen vid samma ålder. Baumwell et al. 

(1997) anser ändå inte att föräldrasensitiviteten vid 13 månader är oviktigt, utan menar att 

specifika beteenden hos mammor, vid en viss tidpunkt i barnets utveckling, skulle kunna 

korrelera med en viss språklig förmåga. De hänvisar till exempel till att mammans verbala 

responser till 13-månaders barn har visat sig förutsäga tidpunkten för ordförrådsspurten 

(Baumwell et al, 1997). Paavola, Kunnari, Moilanen och Lehtihalmes (2005) undersökte i sin 

studie om och hur föräldern besvarar barnets kommunikativa handlingar och vokalisationer, 

vilket är en del i bedömningen av föräldrasensitivitet. Denna del visade sig korrelera med 

flera faktorer beträffande barnets kommunikativa och språkliga utveckling som exempelvis 

ordproduktion och ordförståelse.  

Föräldrasensitivitet och könsskillnader 

När samspelet mellan barn och förälder undersöks, är det viktigt att ta hänsyn till förälderns 

och barnets kön (Russel & Saebel, 1997). Vid undersökning av könsskillnader angående hur 

föräldrar interagerar med sina barn är det egentligen genus som har betydelse (Russel & 

Saebel, 1997). Med kön menas det biologiska könet, medan genus är ett vidare begrepp som 

också inkluderar en social konstruktion av omgivning, kultur och sociala system 

(Maktutredningen, 1990). I de flesta studier används kön för att undersöka skillnader eftersom 

denna parameter är lättare att undersöka, vilket också kommer göras i föreliggande studie. Om 

en könsskillnad däremot påträffas har den sannolikt uppkommit på grund av genusskillnader 

(Russel & Saebel, 1997).  
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Russel och Saebel (1997) och Lindahl och Heimann (2002) visade att det finns skillnader i 

hur föräldrar samspelar med sitt barn beroende på barnets kön. Lindahl och Heimann (2002) 

fann att mammor till döttrar hade högre föräldrasensitivitet vid 14 månader än mammor till 

pojkar. När Biringen, Robinson och Emde (1994) undersökte könsskillnader i 

föräldrasensitivitet hos 18 och 24 månader gamla barn fann de ingen skillnad i förälderns 

sensitivitet beträffande barnets kön. Däremot hittade de en skillnad i hur barnen agerade i 

interaktioner där föräldern visade lyhördhet. Pojkar tenderade att leda samspelet framåt mer 

tydligt, medan interaktion med flickor var mer associerat med att mamman styrde 

leksituationen. Flera tidigare studier av föräldrasensitivitet har inte funnit några skillnader 

med avseende på barnets kön (Ainsworth et al., 1978; Meins, Fernyhough, Arnott, Turner, & 

Leekam, 2011; Laakso et al., 1999; Bornstein, Hendricks, Haynes och Painter, 2007). 

Föräldrasensitivitet har från början främst undersökts för mammor. Anledningen till att 

mammor främst undersökts från början är att de ansetts vara den person som huvudsakligen 

tagit hand om barnet (Lucassen et al., 2011). Flera senare studier har dock genomförts av 

paternal sensitivity, vilket är faderns motsvarighet till det engelska begreppet för 

föräldrasensitivitet, ”maternal sensitivity”. Lucassen et al. (2011) har gjort en 

sammanställning av studierna av paternal sensitivity, dock är inga av studierna gjorda i 

Sverige. De fann att paternal sensitivity korrelerade med pappa-barn anknytningen, även om 

paternal sensitivity inte fick lika stor effektstorlek (r= ,12) som tidigare studier fått för 

mammors sensitivitet (r= ,24) (De Wolff & Van IJzendoorn, 1997). Grossmann, Grossmann, 

Kindler och Zimmermann (2008) menar att ett skäl till att paternal sensitivity och anknytning 

inte får samma effekt, är att pappor interagerar annorlunda med sina barn jämfört med 

mammor. Pappor tycks fokusera mer på lekar som är stimulerande och utforskande, och 

använder mindre värme och känslor i lekarna. Att pappors sensitivitet inte får samma effekt 

som mammors kan också bero på hur mycket och hur frekvent papporna interagerar med 

barnen (Lucassen et al., 2011). I föreliggande studie kommer det fortsättningsvis inte att göras 

någon skillnad på begreppen maternal- och paternal sensitivity utan båda föräldrarnas 

sensitivitet kommer benämnas som ”föräldrasensitivitet”.  

Mind-mindedness 

Mind-mindedness är ett begrepp som utvecklades från föräldrasensitivitet (Meins & 

Fernyhough, 2010). Det finns inget vedertaget svenskt ord för mind-mindedness. Därför 

kommer det engelska begreppet ”mind-mindedness” att användas genomgående i 

föreliggande studie. Föräldrasensitivitet betonar hur betydelsefullt det är att föräldrar besvarar 
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barnets signaler korrekt. Mind-mindedness är en utveckling av detta tankesätt. Mind-

mindedness fokuserar på förälderns benägenhet och förmåga att korrekt avläsa barnets 

beteende och korrekt koppla det till barnets sannolika sinnesstämning. Att besitta mind-

mindedness, innebär förmågan att kunna se andra personer som individer med egna intellekt 

(Meins & Fernyhough, 1999). Ofta har begreppet använts för att beskriva hur föräldrar 

interagerar med sina barn och om föräldrarna tillskriver sina barn tankar och intentioner 

(Meins & Fernyhough, 2010). Yttranden som föräldrar använder för att tillskriva sina barn 

tankar och intentioner kallas för ”mentaliseringsyttranden”. Dessa är yttranden där föräldern 

benämner barnets vilja, emotioner och tankar (Meins och Fernyhough, 2010; Holmer, 2010). 

För att förtydliga vad ett mentaliseringsyttrande är går det att tänka sig en situation där ett 

barn tittar i en spegel tillsammans med föräldern. En förälder som använder sig av 

mentaliseringsyttranden skulle formulera sig: ”Vem tror du det där är? Vem tror du det är? 

Tror du att det kan vara du?”.  Där ”tror” är ett ord som benämner barnets tankar. En förälder 

som inte använder sig av mentaliseringsyttranden skulle kunna formulera sig: “Vem är det 

där? Är det du?” (Meins et al., 2001). Skillnaden blir alltså att den som använder 

mentaliseringsyttranden använder ord som till exempel ”tror”, ”vet” och ”tänker” när den 

pratar med sitt barn. Detta är tecken på att föräldern är öppen för barnets sinnesstämning och 

därför tillskriver sitt barn mentala tillstånd som stämmer utifrån hur barnet agerar (Meins & 

Fernyhough, 2010). Mentaliseringsyttrandena kan vidare delas in i olika kategorier beroende 

på vilken del av barnets mentala tillstånd det beskriver, till exempel placeras ”vill” under 

”begär/preferens” och ”tror” i kategorin ”kognition”.  

Mentaliseringsyttranden kan vara antingen intonade eller icke-intonade (Meins och 

Fernyhough, 2010; Holmer, 2010). Ett mentaliseringsyttrande kan klassificeras som intonat på 

tre sätt. Det första sättet är om forskaren som observerar interaktionen mellan förälder och 

barn bedömer att föräldern tolkat barnets sinnesstämning på samma sätt som forskaren. Ett 

exempel på detta är om barnet sträcker sig efter ett gosedjur och föräldern frågar ”vill du ha 

gosedjuret?”. Ett yttrande bedöms även som intonat om forskaren bedömer att yttrandet 

kopplar samman barnets rådande aktivitet med en liknande dåtida eller framtida händelse. Om 

barnet exempelvis leker med en bil och föräldern kommenterar leken med ”Igår ville du också 

leka med bilar” klassificeras detta yttrande som intonat. Ett yttrande kan slutligen även 

bedömas som intonat om forskaren gör bedömningen att förälderns yttrande syftar till att åter 

engagera ett barn som är understimulerat (Meins & Fernyhough 2010). 
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Ett yttrande bedöms som icke-intonat om forskaren bedömer att förälderns tolkning av barnets 

sinnesstämning är felaktig. Ett exempel på detta är om barnet är fullt engagerat i att leka med 

en bil och föräldern frågar ”vill du leka med pusslet istället?”, utan att barnet visat något 

intresse för den leksaken (Meins & Fernyhough 2010). 

Mind-mindedness och föräldrasensitivitet 

Mind-mindedness och föräldrasensitivitet bedömer olika aspekter av förälder-barn 

interaktionen. Föräldrasensitivitet kan bedömas utifrån vad föräldern gör samt dess explicita 

yttranden (Ainsworth et al., 1971), medan vid bedömning av mind-mindedness är det endast 

förälderns explicita yttranden som bedöms (Meins et al., 2011). Intonade 

mentaliseringsyttranden har visat sig korrelera med en hög nivå av föräldrasensitivitet (Meins 

et al., 2012). Meins et al. visade att föräldrar med hög föräldrasensitivitet, hade barn med en 

trygg anknytning och använde fler intonade mentaliseringsyttranden i konversationer med 

sina barn, jämfört med föräldrar med en låg nivå av föräldrasensitivitet. Föräldrar med låg 

nivå av föräldrasensitivitet använde färre intonade mentaliseringsyttranden i interaktion med 

sitt barn (Meins et al., 2012).  

Mind-mindedness och kommunikativa förmågor 

Vid omkring 15 månaders ålder börjar barn tillägna sig begreppen för olika mentala tillstånd 

(Slaughter & Peterson, 2012). Ju tidigare ett barn kan förmedla vad det vill med hjälp av 

gester, desto mer pratar barnets mamma om barnets intentioner, vilja och önskningar. 

Samband har observerats mellan mammors hänvisningar till deras barns mentala tillstånd och 

mängden gester deras barn tillägnat sig (Slaughter & Peterson, 2012).  

I en studie av Laranjo och Bernier (2010) studerades sambandet mellan föräldrars mind-

mindedness och barns expressiva språkförmåga vid 12, 18 samt 26 månaders ålder. Laranjo 

och Bernier (2010) fann att föräldrarnas mind-mindedness inte var relaterat till barns 

språkförmåga vid 18 månaders ålder. Däremot fanns det ett samband mellan föräldrarnas 

mind-mindedness och barnens ordproduktion vid 26 månaders ålder. Detta resultat tolkades 

som att effekten av mind-mindedness för barnens ordproduktion blev tydligare när 

utvecklingen av barnens ordförråd fortskridit. Laranjo och Bernier (2012) visade i ytterligare 

en studie ett samband mellan förälderns mentaliseringsyttranden och barnets ordproduktion. 

Ettåriga barn till mammor som yttrade fler intonade mentaliseringsyttranden, hade en större 

ordproduktion vid två års ålder. De intonade mentaliseringsyttrandena kategoriserades under 

någon av rubrikerna ”kognition”, ”emotion” eller ”begär”. Av dessa kategorier var det endast 
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kategorin ”kognition” som signifikant korrelerade med barnets expressiva språk (Laranjo & 

Bernier, 2012). Ett exempel på ett intonat mentaliseringsyttrande inom kategorin kognition är 

följande: Barnet och föräldern lägger pussel och barnet försöker lägga en pusselbit på plats, 

varpå föräldern säger ”tror du den passar där?”. Forskning har även visat att föräldrars 

användning av mind-mindedness kan höra ihop med barnets utveckling av flera andra 

kognitiva förmågor som exempelvis theory of mind (Bernier et al., 2010; Meins & 

Fernyhough, 1999). 

Mind-mindedness och könsskillnader 

I studier där mentaliseringsyttranden i relation till barnets kön undersökts, har ingen skillnad i 

mängden intonade mentaliseringsyttranden som mammor använt beroende på barnets kön 

observerats (Laranjo, Bernier, Meins & Carlson, 2010; Meins, et al., 2011; Meins, Centifanti, 

Fernyhough, & Fishburn, 2013). Lundy (2003)  fann i sin studie ingen skillnad i mängden 

intonade mentaliseringsyttranden mellan pappor och mammor. Däremot skiljde det sig vilken 

kategori av mentaliseringsyttranden som föräldrarna använde sig av. Pappor använde främst 

mentaliseringsyttranden som involverade problemlösning och kognition medan mammorna 

främst använde mentaliseringsyttranden som innebar att föräldern för ”talan i barnets ställe” 

(TBS). 

Mind-mindedness utifrån föräldrabeskrivningar 

Föräldrabeskrivningar används för att undersöka mind-mindedness utifrån hur föräldrar 

beskriver sina barn och hur ofta de tillskriver barnen mentala attribut som kognition och 

tankar (Meins, Fernyhough, Russell & Clark-Carter, 1998). Orden som föräldrarna använder 

för att beskriva sina barn klassificeras utifrån kategorierna: mentala attribut, beteendeattribut, 

fysiska attribut eller generella attribut. Föräldrar som tillskriver sina barn mentala attribut ser 

oftare sitt barn som en egen individ med en egen vilja, tankar och känslor (Meins et al., 1998). 

Detta synsätt hos föräldrarna förefaller vara stabilt under barnets förskoleår. I en studie av 

Meins et al. (1998) upptäcktes att mammor i mamma-barn dyader med hög grad av trygg 

anknytning, använde fler mentala attribut när de beskrev sina barn jämfört med dyader som 

hade lägre mängd trygg anknytning. Att beskriva sitt barn utifrån mentala attribut när barnet 

var 3 år har visats korrelera med barnets senare förmåga att bättre förstå andra personers 

synsätt under barnets senare förskoleår (Meins et al., 1998). Om barnen är i förskoleålder eller 

äldre kan föräldrabeskrivningar användas istället för en fri leksituation för att skatta graden av 

mind-mindedness hos föräldrarna (Meins & Fernyhough 2010). 
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Kommunikativ utveckling i förhållande till maternal sensitivity och mind-mindedness är de 

parametrar som undersöks i föreliggande studie. Dessa parametrars samband med 

kommunikativ utveckling är intressanta och outforskade och kan ligga till grund för språklig 

intervention.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger samband mellan den kommunikativa 

utvecklingen hos 16-månaders barn och deras föräldrars mind-mindedness och 

föräldrasensitivitet vid samma ålder. Eventuella könsskillnader kommer också att undersökas.   

Frågeställningar 

 Föreligger det något samband mellan föräldrars mind-mindedness och 

föräldrasensitivitet? 

 Hur förhåller sig den kommunikativa utvecklingen hos 16 månaders barn till 

förälderns mind-mindedness och föräldrasensitivitet bedömda vid samma tidpunkt?  

o Finns det någon kategori inom mentaliseringsyttranden som har större 

betydelse för den kommunikativa utvecklingen? 

 Föreligger det någon skillnad mellan mammor och pappor i förhållande till deras 

mentaliseringsyttranden och föräldrasensitivitet?  

 Föreligger det någon skillnad mellan hur föräldrar använder mentaliseringsyttranden 

och föräldrasensitivitet, beroende på barnets kön? 

Metod 

Försökspersoner 

I föreliggande studie har 35 föräldrar (24 mammor och 11 pappor) observerats och filmats 

under en lekobservation tillsammans med sitt barn. Leksituationen mellan förälder och barn 

filmades inom ramen för ett större longitudinellt projekt (FAS dnr 2008-0875). Av barnen var 

19 pojkar och 16 flickor. Vid inspelningstillfället var barnens genomsnittliga ålder ca 16 

månader. Barnen som deltog i studien hade inga, av föräldrarna, kända problem eller 

diagnoser. Vidare rapporterade föräldrarna inga problem kring förlossning eller graviditet, 

vilket avspeglas i Apgar bedömningen fem minuter postpartum (M = 9,33). Apgar bedöms på 

en tiogradig skala och en poäng på 7-10 ses som normalt (Socialstyrelsen, 2002).  
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Rekrytering 

Materialet i föreliggande studie innehåller inga nya försökspersoner eller kontakt med tidigare 

försökspersoner, eftersom redan inspelat material används. 35 barn rekryterades till studien 

och de testades och filmades vid 16 månaders ålder. Detta tidigare insamlade material ligger 

till grund för föreliggande studie. Urvalet av försökspersoner till detta redan inspelade 

material gick till enligt följande: försökspersonerna rekryterades via öppna förskolor i 

Linköpings kommun, via kontakt med BVC samt via personliga kontakter. 

Inklusionskriterierna för deltagande barn var typisk utveckling och inga av föräldrar kända 

avvikelser.  

Undersökningsprocedur 

De filmer av föräldrar och barn i en leksituation som använts i föreliggande studie ingick som 

en del av den datainsamling som genomfördes inom det tidigare projektet under perioden 

januari 2010 – mars 2012. I föreliggande studie har lekobservationen kodats för föräldrars 

mind-mindedness och föräldrasensitivitet. Mind-mindedness kodades utifrån en manual av 

Meins och Fernyhough (2010) samt utifrån Holmers (2010) svenska översättning av en 

tidigare version av manualen (Meins & Fernyhough, 2006). Föräldrasensitiviteten kodades 

utifrån den första av Ainsworths föräldrasensitivitetsskalor som heter ”Lyhördhet eller icke-

lyhördhet för barnets signaler” (Ainsworth, 2000). 

I leksituationen lekte barn och förälder fritt, instruktionen föräldrarna fick var att leka med 

barnet på samma sätt ”som om de vore hemma”. Barnet och föräldern fick leka i hela 

testrummet, men i enlighet med testmanualen av Meins och Fernyhough (2010) började varje 

leksituation med att barnet och föräldern först lekte på en matta i rummet. Testledarna 

tillhandahöll åldersadekvata leksaker, vilka var likadana för alla förälder-barndyaderna. 

Leksituationen filmades och varade i ca tio minuter. Av de 35 förälder-barndyaderna inledde 

22 dyader leksituationen med tre minuters fri lek, utan leksaker. Efter tre minuters lek utan 

leksaker, introducerades en väska med leksaker. I de resterande 13 dyaderna fanns leksakerna 

tillgängliga under hela tiominuterssessionen. Anledningen till att det finns en skillnad i 

inspelningssituationen var att projektledningen under det tidigare projektet beslöt att skapa 

förutsättningar för att studera en eventuell skillnad i föräldrars interaktion med barnet, 

beroende på om leksaker fanns att tillgå eller inte, eftersom sådana skillnader observerats i 

tidigare studier (Madigan, Pederson & Morgan, 2006). Filmerna transkriberades sedan 

ortografiskt av en assistent anställd inom projektet. Ett yttrande skildes från ett annat när det 

förekom en paus eller om ett yttrande kunde stå som en egen semantisk enhet.  
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De 35 lekobservationerna kodades först för mind-mindedness och sedan utifrån 

föräldrasensitivitet. Mind-mindedness kodades även utifrån 18 föräldrabeskrivningar där 14 

av föräldrabeskrivningarna är analyserade utifrån separata filminspelningar gjorda i samband 

med lekobservationen och fyra utifrån skriftliga beskrivningar som antecknats av testledaren. 

All kodning i föreliggande studie har genomförts individuellt av bägge författarna.  

För att undersöka barnens kommunikativa förmågor har material från det tidigare projektet 

bestående av Early Social- Communication Scales (ESCS) och the Swedish Early 

Communicative Development Inventories (SECDI) använts.  

Undersökningsmetoder 

Early Social- Communication Scales (ESCS) 

För att mäta barnens tidiga kommunikativa förmågor har det strukturerade 

observationsinstrumentet ESCS använts (Mundy et al., 2003). I en videofilmad leksituation 

tillsammans med testledaren får barnet möjlighet att utforska och leka med vissa leksaker för 

att elicitera specifika beteenden. ESCS tar cirka 15-25 minuter att genomföra och avser att 

mäta kommunikativa förmågor hos barn som är mellan 8-30 månader. Fyra olika 

kommunikativa beteenden undersöks: delad uppmärksamhet, beteendemässiga förfrågningar, 

social interaktion och social imitation. Beteenden som klassas som delad uppmärksamhet 

behandlar barnets förmåga att med hjälp av ett icke-verbalt beteende förmedla sina intryck av 

objekt eller händelser. Beteendemässiga förfrågningar omfattar barnets förmåga att icke-

verbalt kunna be om hjälp för att erhålla ett objekt eller uppnå en händelse. Beteenden som 

åsyftar social interaktion handlar om barnets förmåga att delta i lekfulla, turtagningsbaserade 

interaktioner. Beteenden som handlar om social imitation mäter om barnet kan imitera 

testledarens beteende. De kommunikativa beteendena bedöms även utifrån om de initieras av 

barnet eller om kommunikationen är ett svar på en initiering från testledaren (Mundy et al., 

2003). Bedömning utifrån ESCS är genomfört och kodat i tidigare studier, delar av det är 

använt i en studie av Falk och Munktell (2011). En brist hos ESCS är dock att det i nuläget 

inte är normerat. 

The Swedish Early Communicative Development Inventories (SECDI) 

För att mäta barnens ord- och meningsförståelse, ordproduktion och kommunikativa gester 

har SECDI använts. SECDI utgörs av en skattningsskala där föräldrarna skattar barnets 

kommunikativa utveckling (Eriksson & Berglund, 1999). SECDI är baserat på the 

Communicative Developmental Intentory (CDI) av MacArthur (Eriksson & Berglund, 1999). 
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SECDI består av två delar: ”ord och gester” samt ”ord och meningar”. ”Ord och gester” 

används för barn som är mellan 8-16 månader och ”ord och meningar” används för barn som 

är mellan 16-30 månader (Eriksson & Berglund, 1999). I föreliggande studie används delen 

”ord och gester” som består av tre delar: en del som handlar om förståelse av meningar, en 

som mäter förståelse samt produktion av ord och den tredje delen mäter förståelse av gester. I 

den första delen, förståelse av meningar, anger föräldern om barnet förstår yttranden som ”Är 

du hungrig?”. I delen som undersöker barnets ordförståelse och ordproduktion bedömer 

föräldern, med hjälp av en checklista med 385 ord, vilka ord som barnet förstår och vilka ord 

som barnet producerar. I delen om förståelse av gester anger föräldern om barnet förstår och 

använder gester, exempelvis ”Skakar på huvudet för nej” (Eriksson & Berglund, 1996).  

Kodning av föräldrasensitivitet utifrån lyhördhetsskalan 

Mammans lyhördhet och förmåga att korrekt uppmärksamma, förstå och tolka sitt barns 

beteende samt svara på signalerna korrekt och tillräckligt snabbt kommer i studien mätas med 

Ainsworths föräldrasensitivitetsskalor (Ainsworth, 2000). Skalorna är utformade för att koda 

mammors agerande men i denna studie bedöms både mammor och pappor utifrån skalan. 

Originalet består av fyra skalor: 1) Lyhördhet eller icke-lyhördhet för barnets signaler, 2) 

Samarbete eller ingripande av barnets beteende, 3) Närvarande eller ignorerande, och 4) 

Accepterande eller avvisande av barnets behov. Utav dessa fyra skalor användes endast den 

första skalan ”Lyhördhet eller icke-lyhördhet för barnets signaler” som i föreliggande studie 

och kommer hädanefter benämnas som ”lyhördhetsskalan”. Anledningen till att den första 

skalan valdes var att denna är mer övergripande än de andra tre. Därför bedömdes den av 

författarna som lämplig att använda när filmerna endast var på tio minuter. Tio minuter anses 

vara för kort tid för att koda materialet med alla föräldrasensitivitetsskalorna (Ainsworth, 

2000). Lyhördhetsskalan har fem beskrivna skalpoäng (9, 7, 5, 3, 1) där (9) är mycket lyhörd 

och (1) är mycket icke-lyhörd (Ainsworth, 2000). Innan kodningen påbörjades översattes 

skalan till svenska av författarna (Bilaga 1). Skalstegen tolkades för att passa en icke-

naturalistisk observationsmiljö i enighet med exempel i bilaga 2. Kodningen genomfördes 

genom att situationer i filmerna, där föräldern ansågs var lyhörd eller icke-lyhörd, valdes ut 

utifrån manualen. En sammantagen bedömning av varje förälder gjordes sedan utifrån 

definitionerna av skalstegen och föräldern bedömdes då med en av de nio skalpoängen. Om 

osäkerhet förelåg angående vad föräldern sa, fanns ortografiska transkriptioner att tillgå.  
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Kodning av mind-mindedness utifrån lekobservation 

Syftet med att koda mind-mindedness är att undersöka hur föräldrar pratar med sitt barn. 

Mind-mindedness kodades utifrån manualen av Meins och Fernyhough (2010) samt utifrån 

Holmers (2010) svenska översättning av en tidigare version av manualen (Meins & 

Fernyhough, 2006). I denna studie genomfördes förtydliganden av kodningsmanualen (Bilaga 

3) samt en mer specificerad definition av ”talan i barnets ställe” (TBS) (Bilaga 4).  

Utifrån ortografiska transkriptioner valdes alla yttranden som var mentaliserade ut utifrån a) 

om de innehöll en explicit term för att beskriva något som barnet i stunden skulle kunna 

tänka, uppleva eller känna, eller b) om föräldern förde barnets talan ”att tala i barnets ställe”, 

TBS. Ett yttrande där föräldern benämner barnets vilja, emotioner eller tankar klassificeras 

som ett mentaliserat yttrande (Meins & Fernyhough, 2010; Holmer, 2010).  

Mentaliseringsyttrandena delades därefter upp efter om de var intonade eller icke-intonade (se 

figur 1). Om föräldern bedömdes tolka barnets sinnesstämning på samma sätt som författaren 

som observerade interaktionen, klassades yttrandet som intonat. Om författarna inte tolkade 

barnets sinnesstämning på samma sätt som föräldern, klassades yttrandet som icke-intonat. 

Intonade mentaliseringsyttranden delades därefter in i någon av följande kategorier: 

Begär/preferens, kognition, emotion, TBS, epistemic states, roligt/underhållande, smart eller 

intention (Meins & Fernyhough, 2010) (se figur 1). 

 

Figur 1. Indelning av mentaliseringsyttranden i kategorier 

Mentaliseringsyttrande 

Intonat 

Icke-intonat 

Begär/preferens 

Kognition 

Emotion 

TBS 

Epistemic states 

Roligt/underhållande 

Smart 

Intention 
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Slutligen beräknades frekvensen av antalet mentaliserade yttranden föräldern gjort, hur många 

av yttrandena som var intonade respektive icke-intonade samt hur många av de intonade 

yttrandena som föll under respektive kategori. Detta gjordes för att kontrollera för mängden 

ord som föräldern yttrade.  

Kodning av mind-mindedness utifrån föräldrars beskrivning av sitt barn 

Meins och Fernyhough (2010) skriver i manualen för kodning av mind-mindedness att om 

barnen är i förskoleålder eller äldre kan mind-mindedness kodas utifrån föräldrabeskrivningar. 

Eftersom barnen i denna studie var i tidig förskoleålder (ca: 16 mån), kodades mind-

mindedness även utifrån detta sätt. I föräldrabeskrivningarna skattas mind-mindedness utifrån 

vilka ord föräldrarna använder för att beskriva sina barn. Frågan som ställdes löd ”hur skulle 

du beskriva ditt barn för mig”. Utifrån frågeställningen fick föräldrarna fritt beskriva sitt barn. 

Föräldrarnas svar på frågan transkriberades ortografiskt och klassificerades in i fyra kategorier 

utifrån Meins och Fernyhoughs (2010) manual. Kategorierna var: a) mentala attribut, b) 

beteendeattribut, c) fysiska attribut och d) generella attribut. Även implicita beskrivningar 

från föräldern kodades. Ett exempel på en implicit beskrivning är ”han kräver mycket 

passning”, vilket skulle kategoriseras som ett beteendeattribut. Efter klassificeringen 

beräknades andelen mentala attribut som ett mått på föräldrarnas mind-mindedness. 

Interbedömarreliabilitet 

För att uppnå en god interbedömarreliabilitet övade författarna med hjälp av en expert inom 

mind-mindedness på att koda mind-mindedness på 38 filmer som inte ingår i studien. 

Filmerna innehöll samma typ av leksituation som analyserats i föreliggande studie men 

filmades då barnen var 9 månader. Vid kodning av övningsfilmerna uppmärksammades 

tvetydigheter, komplicerade bedömarsituationer och andra oklarheter i kodningsmanualen. 

Dessa problem löstes genom diskussion och i samråd med externt kunniga inom mind-

mindedness innan kodningen av filmer för föreliggande studie påbörjades. Dessa 

förtydliganden finns i bilaga 3. Alla 35 filmer som ingick i studien kodades enskilt av båda 

författarna. I de fall där kodningen skiljde sig mellan författarna diskuterades skillnaderna och 

konsensus uppnåddes.  Interbedömarreliabiliteten beräknades med Cohen’s kappa. 

Interbedömarreliabiliteten för bedömning av mind-mindedness på observationerna som 

användes i studien beräknades först på tre av de tio första filmerna samt på tre av de tio sista 

filmerna. Dessa sex filmer slumpades också fram med hjälp av en slumpgenerator. 

Interbedömarreliabiliteten för mentaliserade yttranden respektive icke-mentaliserade 
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yttranden på de första tre filmerna var utmärkt (κ = 1,0), samt för de tre sista, utmärkt (κ = 

0,98). Interbedömarreliabiliteten för intonade respektive icke-intonade yttranden var utmärkt 

för de tre första (κ = 0,76), och för de tre sista var den god (κ = 0,65). 

Interbedömarreliabiliteten för kategorisering av mentaliseringsyttranden var utmärkt (κ = 1,0) 

för alla filmerna. 

En extern bedömare, med kunskap inom mind-mindedness, kodade 25 % slumpat av 

materialet för mind-mindedness. Följande interbedömarreliabilitet uppnåddes: för 

mentaliserade yttranden, respektive icke mentaliserade yttranden, utmärkt (κ = 0,99), för 

intonade respektive icke-intonade yttranden, utmärkt (κ = 0,90) och för kategorisering av 

mentaliseringsyttranden var den också utmärkt (κ = 1,0). 

Föräldrabeskrivningar kodades utifrån 18 transkriptioner. Författarnas interbedömarreliabilitet 

för föräldrabeskrivningar var utmärkt (κ = 0,96). 

På de 35 filmer som ingick i studien kodades föräldrasensitivitet utifrån den niogradiga 

lyhördhetsskalan. Interbedömarreliabiliteten mellan författarna, för lyhördhetsskalan, 

beräknad på alla 35 filmer som ingick i studien, var god (κ = 0,68). 

I de fall när författarna inte varit samstämmiga, har oenigheterna lösts i diskussion. De 

oenigheter som uppstod var framförallt vid bedömning av intonade och icke-intonade 

mentaliseringsyttranden. Författarna identifierade tre orsaker till varför oenigheterna uppstod. 

Den största orsaken var svårigheten att avgöra vilken grad av fokus barnet hade på en 

aktivitet, vilket motsvarade 50 % av oenigheterna. En annan orsak var omgivningsfaktorer. 

Det gick inte att utifrån filmerna se om yttrandet var intonat eller icke-intonat, eftersom barnet 

hade ryggen vänt mot kameran eller var utanför bild. Detta stod för 36 % av oenigheterna. 

Sista orsaken, som motsvarar 14 % av oenigheterna, uppstod på grund av svårigheter att tolka 

kodningsmanualen.  

Etiska aspekter 

Projektet som föräldrar och barn deltar i har värderats och godkänts av den regionala 

etikprövningsnämnden vid Linköpings universitet (dnr 79-09). Skriftligt samtycke till att 

medverka i projektet inhämtades från deltagande föräldrar när data samlades in (se bilaga 5). I 

samtyckesbrevet presenterades föräldrarna en bakgrund till huvudstudiens syfte och vad det 

innebar att delta i materialet (se bilaga 6). Föräldrarna fick information om att deltagandet var 
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frivilligt och att de hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Inga personuppgifter 

lagrades på datafil och inspelat material förvarades inlåst.  

Analysmetod 

Beräkningar av korrelationer beträffande relationen mellan kommunikativ utveckling (SECDI 

och ESCS) och mind-mindedness genomfördes. Vidare beräknades korrelationer mellan 

kommunikativ utveckling och föräldrasensitivitet samt mellan mind-mindedness och 

föräldrasensitivitet. Slutligen undersöktes om könsskillnader existerade beträffande föräldrars 

mind-mindedness och föräldrasensitivitet.   

För de statistiska analyserna har Statistical Package for the Social Sciences 20.0 (SPSS) 

använts. För att analysera korrelationer mellan de olika variablerna har författarna valt att 

använda det parametriska testet Pearsons korrelationskoefficient (r), med undantag för 

samband med föräldrabeskrivningar då det icke-parametriska testet Spearman’s rho (rs) 

använts eftersom deltagarnantalet var lågt (n=18) samt efter bortfall (n=14, n=15). Författarna 

har valt att redovisa resultaten med Pearson eftersom det är i linje med tidigare studier (t. ex. 

Pederson et al., 1990; Laranjo et al., 2008). Skillnader i kön samt skillnader i 

lekobservationens utformande har undersökts med oberoende t-test i samtliga fall förutom för 

föräldrabeskrivningar där deltagarantalet var lågt och dess icke-parametriska motsvarighet 

Mann Whitney U, användes istället. Effektstorlek (ES) har räknats ut med Cohen’s d. En 

effektstorlek på 0,2-0,3 ansågs som liten, en ES omkring 0,5-0,8 som måttlig och över 0,8 

som stor. Medelvärden och standardavvikelser har använts för att beskriva resultaten.  

Bortfall 

Av de 35 deltagande barnen har orddelen i the Swedish Early Communicative Development 

Inventories (SECDI) genomförts på 30 barn och gestdelen på 28. Early Social- 

Communication Scales (ESCS) har gjorts på samtliga 35 barn. 18 föräldrar har genomfört 

”föräldrabeskrivningar” av sina barn. Av dessa 18 finns det en filmad lekobservation för 15 

stycken och SECDI är genomfört på 14 av dessa 18 barn. 
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Resultat 

Deskriptiv statistik för kommunikativa förmågor, föräldrasensitivitet och mind-

mindedness 

Hur resultaten för SECDI är fördelat presenteras i tabell 1. Medelvärdet för meningsförståelse 

var 18,07 (SD=6,01) av maximalt 27. På ordförståelsedelen uppgick barnens medelvärde till 

124,67 ord (SD=71,07) av 385 möjliga ord. På delen för ordproduktion var barnens 

medelvärde 16,90 producerade ord (SD=23,90) av maximalt 385. Medelvärdet för barnens 

kommunikativa gester uppgick till 42, 07 (SD=8,96) av 62 möjliga gester. På SECDI var de 

deltagande barnens medelvärden, för alla parametrar, inom normvärdena för 16 månader 

gamla barn undersökta av Eriksson och Berglund (1999). 

Tabell 1 

Deskriptiv statistik över SECDI 

  M SD Min-Max 

Meningsförståelse
1
 (MF) 18,07 6,01 3-27 

Ordförståelse
2
 (OF) 124,67 71,07 31-237 

Ordproduktion
3
 (OP) 16,90 23,90 0-102 

Kommunikativa gester
4
 (KG) 42,07 8,96 27-60 

     
1-3 N=30, 4 N=28 

I tabell 2 redovisas deskriptiv statistik för ESCS. Medelvärdet för initiering av delad 

uppmärksamhet uppgick till 13,29 poäng (SD=7,76). Medelvärdet för att respondera på delad 

uppmärksamhet var 8,71 poäng (SD=2,71). Barnens medelvärde för att initiera begäranden 

var 13,26 poäng (SD=6,55). Barnens medelvärde för att respondera på begäranden var 3,03 

poäng (SD=2,11). Medelvärdet för att initiera social interaktion var 1,26 poäng (SD=1,07). 

Medelvärdet för förmågan att respondera på social interaktion uppgick till 11,77 poäng 

(SD=4,50). För social imitation var medelvärdet 3,34 poäng (SD=4,83). I dagsläget finns inga 

normdata för ESCS att jämföra dessa resultat med. 
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Tabell 2 

Deskriptiv statistik över ESCS 

  M SD Min-Max 

Delad uppmärksamhet, initiera (IJA) 13,29 7,76 1-35 

Delad uppmärksamhet, respondera (RJA) 8,71 2,71 2-14 

Begär, initiera (IOR) 13,26 6,55 3-35 

Begär, respondera (RR) 3,03 2,11 0-7 

Social interaktion, initiera (ISI) 1,26 1,07 0-4 

Social interaktion, respondera (RSI) 11,77 4,50 4-21 

Social imitation (SIT) 3,34 4,83 0-22 

     

N=35 

 

Medelvärdet för föräldrarnas värde på lyhördhetsskalan var 5,89 (SD=1,37, spridning= 3-8). 

Ett värde på 5,89 motsvarar ungefär en mamma som är mellan inkonsekvent lyhörd och 

lyhörd.  

 

I tabell 3 redovisas föräldrarnas mind-mindedness uppdelat på icke-intonade, intonade och 

kategoriserade mentaliseringsyttranden. Samtliga värden är angivna i procent av det totala 

antalet yttranden. Medelvärdet för andelen intonade mentaliseringsyttranden uppgick till 

2,81 % (SD=2,04). Medelvärdet för andelen icke-intonade mentaliseringsyttranden uppgick 

till 0,30 % (SD=0,59). Medelvärdet för mentaliseringsyttranden som kategoriserades som 

”kognition” var 1,11 % (SD= 1,35). Medelvärdet för mentaliseringsyttranden som 

kategoriserades som ”begär/preferens” uppgick till 1,20 % (SD=1,55) av det totala antalet 

yttranden. Medelvärdet för mentaliseringsyttranden som kategoriserades som 

”roligt/underhållande” var 0,43 % (SD=0,81). Medelvärdet för mentaliseringsyttranden som 

kategoriserades som ”intention” uppgick till 0,04 % (SD=0,22). Medelvärdet för 

mentaliseringsyttranden som kategoriserades som ”emotion” uppgick till 0,05 % (SD=0,18). 

Medelvärdet för mentaliseringsyttranden som kategoriserades som ”smart” var 0,01 % 

(SD=0,08). 
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Tabell 3 

Deskriptiv statistik över icke-intonade och intonade mind-mindedness samt 

kategorier 
  M SD Min-Max 

Icke-intonade mentaliseringsyttranden 0,30 0,59 0-2,50 

Intonade mentaliseringsyttranden 2,81 2,04 0-7,69 

   Kognition 1,11 1,35 0-4,80 

   Begär/Preferens 1,20 1,55 0-6,84 

   Roligt/Underhållande 0,43 0,81 0-3,09 

   Intention 0,04 0,22 0-1,31 

   Emotion 0,05 0,18 0-0,85 

   Smart 0,01 0,08 0-0,45 

    

Värdena som presenteras ovan är i procent av totala antalet yttranden.  

N=35 

 

Vad gäller föräldrabeskrivningar uppgick medelvärdet för frekvensen mentaliserade 

beskrivningar till 51,50 % (SD=27,30). 

 

Samband mellan mind-mindedness och föräldrasensitivitet 

Två samband mellan föräldrarnas mind-mindedness och föräldrasensitivitet observerades. 

Dels förelåg ett negativt samband mellan föräldrasensitivitet och icke-intonade 

mentaliseringsyttranden (r=-,41, p<0,05) och dels uppkom en positiv korrelation mellan 

föräldrasensitivitet och antalet intonade yttranden som en förälder gör (r=,42, p<0,05). 

Föräldrabeskrivningarna korrelerade varken med föräldrasensitivitet eller med mind-

mindedness mätt med lekobservation. 

Samband mellan kommunikativ utveckling och föräldrasensitivitet 

Flera positiva samband mellan kommunikativ utveckling och föräldrasensitivitet 

observerades. Föräldrasensitivitet korrelerade med SECDI genom barnens meningsförståelse 

(r=,51, p<0,01), ordförståelse (r=,47, p<0,01), kommunikativa gester (r=,40, p<0,05) samt de 

specifika gesterna ”handlingar med föremål” (r=,52, p<0,01) (tabell 4). Dock fanns ingen 

korrelation med ordproduktion. Föräldrasensitivitet korrelerade också med förmågan att 

kunna besvara delad uppmärksamhet (ESCS: RJA), (r=,47, p<0,01).   
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Tabell 4 

Korrelationer mellan SECDI och lyhördhetsskalan 

 

 Lyhördhetsskalan  

Meningsförståelse
1
 (MF) ,51** 

Ordförståelse
2
 (OF) ,47** 

Ordproduktion
3
 (OP) ,29 

Kommunikativa gester
4
 (KG) ,40* 

Gester: Handlingar med föremål
5 

,52** 

  
** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed).  

* Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed). 

1 - 3 N=30, 4 N=28, 5 N=29  

 

Samband mellan kommunikativ utveckling och mind-mindedness utifrån lekobservation 

Resultaten visar på ett negativt samband mellan icke-intonade mentaliseringsyttranden och 

förmågan att besvara delad uppmärksamhet (ESCS: RJA) (r=-,45, p<0,01). Inga andra 

signifikanta samband finns mellan föräldrarnas mind-mindedness och barnets tidiga 

kommunikativa förmågor. Vidare korrelerade varken icke-intonade mentaliseringsyttranden 

eller intonade mentaliseringsyttranden med SECDI.  

Påverkan av specifika kategorier inom mind-mindedness 

Det fanns inga statistiskt säkerställda samband som visade att användande av en specifik 

kategori skulle förutsäga bättre kommunikativa förmågor, varken kognition, begär/preferens 

eller roligt/underhållande korrelerade ensamt med kommunikativa förmågor. För övriga 

kategorier (intention, emotion och smart) fanns för få yttranden för att göra statistiska 

beräkningar (N=1-3). Inga skillnader i användandet av kategori fanns vid jämförelse av 

föräldrar med barn som hade lägst respektive högst skattad ordproduktion. 

Samband mellan kommunikativ utveckling och mind-mindedness utifrån 

föräldrabeskrivningar 

När sambandet mellan den andel mentaliserade kommentarer föräldrar beskriver sitt barn med 

och barnets kommunikativa förmågor undersöktes, upptäcktes två samband mellan 

föräldrabeskrivningar och kommunikativa gester. Dels ett positivt samband med gester som 

handlar om att låtsas vara en förälder, och dels ett samband mellan att en hög andel 

mentaliserade kommentarer ger en låg förmåga att använda gester som handlar om lekar och 
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rutiner (tabell 5). Inga statistiskt säkerställda samband fanns mellan föräldrabeskrivningar och 

ESCS. 

Tabell 5 

Korrelationer mellan SECDI och föräldrabeskrivningar 

 Föräldrabeskrivningar 

Meningsförståelse (MF) -,13 

Ordförståelse (OF) -,36 

Ordproduktion (OP) ,00 

Kommunikativa gester (KG) ,11 

Gester: Lekar och rutiner -,62
* 

Gester: Låtsas vara förälder ,66
* 

  

Uträknat med spearmans rho 

*Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed).  

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed). 

N=14 

 

Skillnader i mind-mindedness och föräldrasensitivitet beroende på kön 

Skillnader mellan mammors och pappors mind-mindedness och föräldrasensitivitet 

Det förelåg inga skillnader mellan hur många intonade eller icke-intonade 

mentaliseringsyttranden som föräldrarna använde beroende på om de var mammor eller 

pappor. Vidare förelåg ingen signifikant skillnad i mammors och pappors föräldrasensitivitet. 

Det förelåg heller ingen skillnad mellan skillnad mellan hur många mentaliserade 

kommentarer mammor eller pappor sa i föräldrabeskrivningarna.  

Skillnader mellan föräldrars mind-mindedness och föräldrasensitivitet beroende på barnets 

kön 

En skillnad observerades i hur många icke-intonade mentaliseringsyttranden som en förälder 

använder beroende på barnets kön. Föräldrarna använder fler icke-intonade mentaliserade 

yttranden till pojkar än till flickor (Mpojkar=0,48 %, SDpojkar=0,74, Mflickor=0,08 %, SDflickor= 

0,21; t(21)=2,25 p<0,05 r=0,44, ES=0,44, Cohen’s d=0,98). Det visade sig inte vara någon 

skillnad i hur föräldrar använder intonade mentaliseringsyttranden eller vilken typ av kategori 

de använder till sina barn beroende på barnets kön. Det förelåg inte heller några skillnader 

mellan barnens kön utifrån föräldrabeskrivningarna. Slutligen uppstod det inga signifikanta 

skillnader i föräldrasensitivitet beroende på barnets kön. 
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Diskussion 

Huvudfynden i studien presenteras här i korthet. Samband mellan mind-mindedness och 

föräldrasensitivitet påvisades. Vidare påvisades ett samband mellan föräldrars mind-

mindedness och kommunikativa förmågor genom en korrelation mellan en hög andel icke-

intonade mentaliseringsyttranden och bristande förmåga att besvara delad uppmärksamhet. 

Vad gäller samband mellan föräldrasensitivitet och kommunikativa förmågor påvisades flera 

samband: mellan föräldrasensitivitet och språkförståelse, föräldrasensitivitet och 

kommunikativa gester samt mellan föräldrasensitivitet och delad uppmärksamhet. Resultaten 

visade även att föräldrar använde en högre andel icke-intonade mentaliseringsyttranden till 

pojkar än till flickor. 

Resultatdiskussion 

Samband mellan mind-mindedness och föräldrasensitivitet 

Resultaten visade två samband mellan föräldrarnas mind-mindedness och föräldrasensitivitet, 

dels genom en korrelation mellan antalet intonade mentaliseringsyttranden och 

lyhördhetsskalan och dels genom en negativ korrelation mellan frekvensen icke-intonade 

mentaliseringsyttranden och lyhördhetsskalan. En förälder som säger många intonade 

mentaliseringsyttranden har alltså en högre föräldrasensitivitet och en förälder som säger 

många icke-intonade mentaliseringsyttranden har en låg föräldrasensitivitet. En förklaring till 

att korrelationen mellan mind-mindedness och föräldrasensitivitet har uppkommit kan vara att 

mind-mindedness och föräldrasensitivitet liknar varandra, eftersom båda variablerna handlar 

om att uppmärksamma och se barnet. Att mäta mind-mindedness åsyftar att se om föräldern 

ser barnet som en egen individ med egna tankar och känslor och att mäta föräldrasensitivitet 

åsyftar att se om föräldern uppfattar och korrekt tolkar barnets signaler. Sambandet i 

föreliggande studie mellan intonade mentaliseringsyttranden och föräldrasensitivitet bekräftar 

tidigare studiers resultat, som exempelvis Meins et al. (2012), där positiva samband mellan 

föräldrasensitivitet och intonade mentaliseringsyttranden har påvisats. koppla  

En förklaring till att icke-intonade mentaliseringsyttranden korrelerar negativt med 

föräldrasensitivitet kan vara att användande av fler icke-intonade mentaliseringsyttranden 

även innebär ett icke-lyhört beteende. Ett mindre lyhört beteende skulle kunna orsaka 

komplikationer för föräldrarnas försök att tolka barnets signaler, vilket kan leda till flera icke-

intonade mentaliseringsyttranden. Sambandet mellan icke-intonade mentaliseringsyttranden 

och föräldrasensitivitet är ett nytt fynd som inte observerats tidigare. Meins et al. (2012) 
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undersöker detta samband, men fann inga korrelationer mellan föräldrasensitivitet och icke-

intonade mentaliseringsyttranden.  

Samband mellan kommunikativ utveckling och föräldrasensitivitet 

Föreliggande studie bekräftar delvis det som flera tidigare studier visat, nämligen att en hög 

föräldrasensitivitet korrelerar med en mer fördelaktig språkutveckling (t.ex. Leigh et al., 2011; 

Baumwell et al., 1997; Laakso et al., 1999): Positiva samband mellan lyhördhetsskalan och 

ordförståelse, meningsförståelse samt kommunikativa gester observerades. Tidigare studier 

(Leigh, et al., 2011; Laakso et al., 1999) har visat på samband mellan föräldrasensitivitet och 

barnets ordproduktion. Detta samband återfanns inte i föreliggande studie, dock kan det 

påvisande sambandet mellan kommunikativa gester och lyhördhetsskalan ses som ett 

underliggande samband med ordförråd då detta främjar utvecklingen av andra språkliga 

förmågor såsom till exempel ordförståelse (Eriksson & Berglund, 1999). 

Resultaten visade även ett positivt samband mellan föräldrasensitivitet och delad 

uppmärksamhet vilket är i linje med vad andra rapporterat (Gaffan et al., 2009; Hobson et al., 

2004). Mer specifikt var det förmågan att besvara delad uppmärksamhet som uppvisade ett 

samband med lyhördhetsskalan. Inga övriga samband hittades mellan variabler i ESCS och 

lyhördhetsskalan.  

Vad gäller språkförståelse fann Baumwell et al. (1997) att föräldrasensitivitet vid nio 

månaders ålder korrelerade med språkförståelse vid 13 månader. Däremot hittade de inte 

någon korrelation mellan föräldrasensitivitet vid 13 månader och språkförståelse vid samma 

ålder. I föreliggande studie fanns ett samband mellan språkförståelse och föräldrasensitivitet 

när dessa mättes vid samma ålder, 16 månader. En anledning till att resultaten skiljer sig från 

Baumwell et al. (1997) kan vara den snabba språkutvecklingen som ofta kan observeras 

mellan 13 och 16 månaders ålder (Fenson et al., 1994). Det kan också bero på att sättet att 

mäta föräldrasensitivitet i vår studie skiljer sig från den metod Baumwall et al. använde.  

Chapman (2000) anser att utveckling av olika språkliga domäner och kognitiva funktioner 

hänger ihop med utveckling av specifika språkliga förmågor som exempelvis ordproduktion. 

Utifrån detta synsätt kan det antas att barn som får en bättre ordförståelse även får en bättre 

ordproduktion. Detta är en hypotes som stöds av Eriksson och Berglund (1999) som har 

påvisat samband mellan ordproduktion och ordförståelse. En ökad föräldrasensitivitet skulle 

således inte bara bidra till en bättre ord- och meningsförståelse utan även till en ökad 

ordproduktion. 
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Sambanden mellan språkförståelse, kommunikativa gester och föräldrasensitivitet kan ha 

uppkommit för att föräldrasensitivitet påverkar utvecklingen av barnets kommunikativa 

förmågor. Eftersom språkförståelsen och kommunikativa gester mättes genom att föräldrarna 

skattade sina barn kan en annan förklaring vara att de föräldrar som är lyhörda också skattar 

sina barn högre. Dock har mycket forskning gjorts på undersökning av barns språkliga 

förmågor genom föräldraskattningar och det har visat sig vara en tillförlitlig metod (Eriksson 

& Berglund, 1999).  

Föräldrasensitivitet mätt med Ainsworths lyhördhetsskala korrelerade även med delad 

uppmärksamhet, ett fynd som innebära att barn vars förälder har en hög föräldrasensitivitet får 

ett försprång i den kommunikativa utvecklingen eftersom föräldrasensitivitet korrelerar med 

delad uppmärksamhet. Tidigare forskning har även visat att föräldrasensitivitet hör ihop med 

delad uppmärksamhet genom att förälderns förmåga att engagera barnet i situationer genom 

delad uppmärksamhet använts som ett mått för förälderns sensitivitet (Bigelow et al., 2010). 

Förmågor som att ickeverbalt kunna efterfråga objekt, förmåga till social interaktion samt 

imitation är också viktiga delar för den kommunikativa utvecklingen (Mundy et al., 2003; 

Tomasello, 1988; Charman et al., 2000), men de förefaller inte påverkas av förälderns 

sensitivitet för barnet mätt med lyhördhetsskalan. Detta kan bero på att förmågorna varit för 

jämna hos barnen eller att föräldrasensitiviteten inte påverkar dessa förmågor vid 16 månader. 

Ett alternativ kan vara att ett predikativt samband skulle kunna finnas.  

Att korrelationerna mellan föräldrasensitivitet och kommunikativ utveckling innebär att 

föräldrarnas agerande påverkar barnens kommunikation grundar sig på teorier om att 

socialisering och omgivningen har en påverkan på den kommunikativa utvecklingen 

(Lightbown & Spada, 2013). Enligt ett nativistiskt synsätt skulle detta kunna tolkas som att 

det helt enkelt är förmågor som utvecklas parallellt. Föräldrar får kanske en högre sensitivitet 

om deras barn har en bättre språklig förmåga.   

Samband mellan kommunikativ utveckling och mind-mindedness 

Samband mellan kommunikativ utveckling och mind-mindedness utifrån lekobservation 

Resultaten visar ett negativt samband mellan icke-intonade mentaliseringsyttranden och 

förmågan att besvara delad uppmärksamhet. Vilket innebär att barnets förmåga till delad 

uppmärksamhet är lägre ju mer icke-intonade mentaliseringsyttranden som föräldern 

använder. En tänkbar förklaring kan vara att de icke-intonande sociala interaktionerna som 

barnet är delaktig i påverkar den kommunikativa utvecklingen vilket kan leda till att barnet 
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har svårare att besvara delad uppmärksamhet. En annan tänkbar förklaring kan vara att en 

förälder som använder fler icke-intonade mentaliseringsyttranden har svårt för att ta barnets 

perspektiv eftersom barnet har svårare för delad uppmärksamhet. Detta gör att föräldern har 

svårt för att korrekt avläsa barnets beteende och koppla det till barnets sannolika 

sinnesstämning. I dagsläget finns det ingen forskning att jämföra detta resultat med eftersom 

det inte publicerats några artiklar där sambandet mellan icke-intonade mentaliseringsyttranden 

och delad uppmärksamhet undersökts.  

Utifrån anknytningsteorins utvecklingsfaser (Bowlby, 2010) bör barnen i föreliggande studie 

befinna sig mellan tredje och fjärde utvecklingsfasen. Medelåldern för barnen i föreliggande 

studie var 15 månader. Enligt Bowlby (2010) är den ungefärliga åldern för barn i den tredje 

utvecklingsfasen 6-7 månader och i den fjärde och sista fasen är barnen i förskoleålder. Redan 

under den andra utvecklingsfasen kan barnet medvetet fånga och besvara förälderns 

uppmärksamhet. Resultaten i föreliggande studie visar att föräldrar som använde fler icke-

intonade mentaliseringsyttranden kan försvåra för barnet att besvara delad uppmärksamhet. 

Om utvecklingen av förmågan att besvara delad uppmärksamhet försvåras, kan barnen ha 

svårare att utveckla en trygg anknytning till sin förälder och att lita på sin förälder som en 

trygg bas (Bowlby, 2010).  

Utöver korrelation mellan icke-intonade mentaliseringsyttranden och förmågan att besvara 

delad uppmärksamhet uppstod inga andra samband mellan föräldrarnas mind-mindedness och 

barnets samtida kommunikativa förmågor. Det uppstod inget samband mellan mind-

mindedness, barnets samtida förmåga att ickeverbalt kunna begära saker, social interaktion 

eller social imitation. Denna uteblivna korrelation mellan föräldrars mind-mindedness och 

barnens samtida kommunikativa förmågor, är i linje med tidigare fynd i andra studier (t.ex. 

Laranjo & Bernier 2012). Ett skäl till att inga andra samband funnits kan vara att mind-

mindedness är starkare som predikativ faktor för barns kommunikativa utveckling. I studien 

av Falk och Munktell (2011) upptäcktes ett predikativt samband mellan mammans 

användande av intonade mentaliseringsyttranden då barnet var 9 månader och mängden 

kommunikativa gester barnet använde vid 15 månaders ålder. 

Det förefaller troligt att föräldrarnas förmåga till mind-mindedness påverkar utvecklingen av 

de kommunikativa förmågorna hos barnen långsiktigt. Denna positiva påverkan har en 

kontinuerlig effekt på barnets språkutveckling och pågår fram tills att barnet uppnått en 

mognad där det själv kan sätta ord på sina tankar och känslor. Detta styrks också i Slaughter 
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och Peterson (2012). Slaughter och Peterson fann ett predikativt samband mellan mammors 

hänvisningar till sina barns mentala tillstånd och mängden gester som barnen senare använde 

enligt MacArthur Communicative Developmental Inventory. 

Påverkan av specifika kategorier inom mind-mindedness 

I föreliggande studie var den vanligaste kategorin för mentaliseringsyttranden 

”begär/preferens” följt av kategorin ”kognition”. Detta är i linje med andra studier som 

kategoriserat mentaliseringsyttranden (Laranjo & Bernier, 2010). Anledningen till att 

”bergär/preferens” och ”kognition” är de vanligaste kategorierna är troligtvis att de ord som 

används i respektive kategori är vanligt förekommande. Ordet ”vill” klassificeras som 

begär/preferens och det förekom sammanlagt 59 gånger under lekobservationerna och blir 

därför det vanligaste ordet bland mentaliseringsyttrandena. Detta kan ställas i relation till det 

näst vanligaste mentaliserade ordet ”tro” i kategorin kognition som förekom 40 gånger. 

Sammanlagt förekom 173 mentaliseringsyttranden. Enskilt utgör dessa två 

mentaliseringsyttranden mer än hälften av den sammanlagda mängden 

mentaliseringsyttranden. Analysen av olika kategorier visade inte något samband mellan 

någon enskild kategori för mentaliseringsyttranden och kommunikativa förmågor. En hypotes 

till varför detta samband uteblev är att föräldrarnas mind-mindedness kanske som helhet 

agerar som en övergripande prediktor för framtida, istället för samtida, kommunikativ 

utveckling. Laranjo och Bernier (2010) fann att mentaliseringsyttranden inom kategorin 

kognition förekom mest frekvent. Laranjo och Bernier fann även att kognition som enskild 

kategori signifikant korrelerade med barnens framtida, men inte samtida, expressiva 

språkförmåga. Detta knyter an till resonemanget kring intonade mentaliseringsyttranden som 

en prediktor för framtida kommunikativ utveckling, snarare än ett mått på samtida 

kommunikativ utveckling. 

Samband mellan kommunikativ utveckling och mind-mindedness utifrån 

föräldrabeskrivningar 

Två motstridiga samband mellan föräldrarnas beskrivning av sitt barn och deras skattning av 

barnens användande av gester i kommunikativa sammanhang uppstod. Det ena sambandet 

innebar ett positivt samband med gester där barnet låtsas vara en förälder. Det andra 

sambandet var ett negativt samband mellan barnens förmåga att använda gester som innefattar 

lekar och rutiner och en hög andel mentaliserade föräldrabeskrivningar. Båda sambanden bör 

dock betraktas med försiktighet eftersom det enbart fanns 14 föräldrabeskrivningar. Dessutom 

var barnen som föräldrarna gjorde föräldrabeskrivningar på unga (cirka 16 månader), jämfört 
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med andra publicerade studier där föräldrars mind-mindedness analyserat utifrån 

föräldrabeskrivningar, vilket kan ge missvisande resultat. I en studie av Meins et al. (1998) 

var barnens genomsnittliga ålder tre år och i en annan studie (Meins et al., 2003) fyra år. Detta 

tyder på att barnen behöver vara äldre än 16 månader för att denna sorts undersökning av 

mind-mindedness ska vara användbar.  

I föreliggande studie klassificerades cirka hälften (51,50 %) av förälderns yttranden som 

mentaliserade, vilket är i linje med vad som rapporterats i tidigare undersökningar (Meins et 

al., 1998). I studien av Meins et al. (1998) uppgick andelen mentaliserade beskrivningar hos 

barn med trygg anknytning också till nästan hälften av yttrandena (48 %). I en senare studie 

av Meins et al. (2003) var andelen emellertid en aning lägre (44 %).  Denna jämförelse visar 

att föräldrarna använder ungefär lika många mentaliserade beskrivningar om sina barn när de 

är små som när de är äldre. Dock kunde inget samband påvisas mellan beskrivningarna för de 

små barnen och hur föräldrarna ser barnen och därför kan ingen påverkan på barnens 

kommunikativa utveckling påvisas i föreliggande studie utifrån förälderns beskrivning av 

barnet.  

I föreliggande studie bedömdes mind-mindedness både utifrån lekobservation och utifrån 

föräldrabeskrivningar. Denna bedömning gjordes vid samma tidpunkt. I studien av Meins et 

al. (2003) bedömdes mind-mindedness utifrån lekobservation då barnen var 6 månader. 

Intonade mentaliseringsyttranden vid 6 månaders ålder korrelerade med en hög frekvens av 

mentaliserade beskrivningar i föräldrabeskrivningar då barnen var 48 månader. En anledning 

till att Meins (2003) fann en korrelation mellan mind-mindedness bedömt utifrån 

lekobservation och mind-mindedness bedömt utifrån föräldrabeskrivningar kan även här vara 

att ett predikativt samband finns, men inte ett samtida.  

Skillnader i mind-mindedness och föräldrasensitivitet beroende på kön 

Skillnader mellan mammors och pappors mind-mindedness och föräldrasensitivitet 

Det kunde inte påvisas någon signifikant skillnad mellan mammors och pappors användning 

av intonade mentaliseringsyttranden. Mammor och pappor förefaller vara lika öppna och 

mottagliga för barnets signaler samt beteenden samt lika benägna att korrekt avläsa barnets 

beteenden och göra korrekta kopplingar till barnets sannolika sinnesstämning. Denna 

uteblivna skillnad i användandet av intonade mentaliseringsyttranden är i linje med tidigare 

forskning av Lundy (2003) där forskarna inte kunde påvisa att mammor och pappor skiljde sig 

åt beträffande i vilken grad de använde intonade mentaliseringsyttranden.  
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Föreliggande studies uteblivna samband mellan föräldrarnas kön och användandet av 

mentaliseringsyttranden inom en specifik kategori, skiljer sig dock från en tidigare studie.  

Lundby (2003) har påvisat att pappor använder sig av kategorin kognition oftare och mammor 

använder sig av kategorin tala i barnets ställe (TBS) oftare. Det är möjligt att en 

lekobservation på uppemot 20 minuter, istället för 10 minuter i föreliggande studie, hade 

skapar fler tillfällen för mentaliseringsyttranden och hade på så viss ökat möjligheten för att 

en diskrepans i användandet av mentaliseringsyttranden inom olika kategorier. En mindre 

snäv definition av vad som bör klassificeras som TBS i föreliggande studie, hade kanske 

resulterat i fler mentaliseringsyttranden inom den kategorin.  

I föräldrabeskrivningarna framkom det inga könsskillnader, varken utifrån mängden 

beskrivande yttranden eller utifrån yttranden inom någon specifik kategori. I dagsläget finns 

det tyvärr inga andra studier att jämföra detta resultat med eftersom inga andra studier har 

undersökt könsskillnader utifrån föräldrabeskrivningar. Den enda studie som i dagsläget 

undersökt mind-mindedness utifrån föräldrabeskrivningar är Meins et al. (2003). I den studien 

undersöktes dock inte könsskillnader inom föräldrabeskrivningar. 

I föreliggande studie uppstod inga signifikanta skillnader i föräldrasensitivitet beroende på 

förälderns kön. Lucassen et al. (2011) har i sin studie visat att pappors föräldrasensitivitet inte 

får lika stor effektstorlek för anknytning som mammors, vilket skulle kunna indikera att en 

skillnad finns. Dock är de studier som undersöks i Lucassen et al. (2011) inte gjorda i Sverige. 

Lucassen menar att ett skäl till att pappors föräldrasensitivitet är lägre än mammors är att 

pappor inte interagerar med sina barn lika frekvent som mammor. I Sverige är ofta pappor 

hemma mer tillsammans med barnet än i andra länder (Duvander & Lammi-Taskula, 2010), 

vilket kan resultera i att deras föräldrasensitivitet inte skiljer sig lika mycket som i tidigare 

studier.  

Skillnader mellan föräldrars mind-mindedness och föräldrasensitivitet beroende på barnets 

kön 

I föreliggande studie uppstod inga signifikanta skillnader i användandet av intonade 

mentaliseringsyttranden baserat på barnets kön. Däremot uppstod det en skillnad i 

föräldrarnas användande av icke-intonade mentaliseringsyttranden. Föräldrarna yttrade i 

högre grad icke-intonade mentaliseringsyttranden till pojkar än till flickor, effektstorleken var 

måttlig. Författarna har endast hittat en artikel i dagsläget (Meins et al., 2012) som undersökt 

icke-intonade mentaliseringsyttranden, dock undersökte forskarna i den artikeln inte 
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könsaspekterna hos deltagarna. Detta gör att skillnaden vi fann mellan föräldrarnas 

användande av icke-intonade mentaliseringsyttranden och barnens kön är ett nytt fynd. 

Däremot bör detta fynd betraktas med försiktighet då endast ett fåtal icke-intonade 

mentaliseringsyttranden förekom. En förklaring till uppkomsten av könsskillnaden skulle 

kunna vara att föräldrar har svårare att läsa av pojkar än flickor och att de därför använder fler 

icke-intonade mentaliseringsyttranden. Biringen et al. (1994) fann att pojkar styrde 

interaktionen mer än vad flickor gjorde och att detta kan göra det svårare för föräldern att läsa 

av pojkarnas signaler än flickornas. Flickor har även visat sig vara före i den kommunikativa 

utvecklingen (Eriksson et al., 2012; Bouchard et al., 2009; Fenson et al., 1994). Detta kanske 

gör det lättare att läsa av flickornas kommunikativa signaler än pojkarnas och kan ytterligare 

förklara varför färre icke-intonade mentaliseringsyttranden använts till flickorna än till 

pojkarna. 

Det framkom inte någon skillnad i föräldrasensitivitet beroende på barnets kön. Detta resultat 

överensstämmer med flera tidigare studier (Ainsworth et al., 1978; Meins et al., 2011; Laakso 

et al., 1999; Bornstein et al., 2007). Könsskillnader mellan svenska barn har även observerats 

i en studie av Lindahl och Heimann (2002). I den studien undersöktes interaktionen mellan 

svenska barn och deras mammor i en fri leksession då barnen var 9 och 14 månader gamla. 

De fann då att mammor till döttrar hade högre föräldrasensitivitet än mammor till söner. Även 

andra studier om föräldrars samspel med barn har visat att skillnader kan finnas (Russel & 

Saebel, 1997; Biringen et al., 1994). En förklaring kan till varför inte tydligare könsskillnader 

uppstod i föreliggande studie kan vara att könsskillnader inte utmärker sig lika tydligt i en 

lekobservation i laboratoriemiljö som i en naturalistisk miljö. I en sådan situation är det 

troligen i högre grad situationen och tidigare erfarenheter som påverkar hur föräldrarna beter 

sig och inte könsaspekter (Deaux, 1987). 

Metoddiskussion 

Allmän diskussion 

Deltagarantalet i studien är tillräckligt högt för att kunna dra generella slutsatser (n=35). Dock 

finns det flera bortfall. Speciellt är andelen föräldrabeskrivningar lågt (n=18) varav endast 15 

av dessa kunde jämföras med föräldrarnas mind-mindedness och föräldrasensitivitet. Vid 

insamlandet av materialet spelades förälder-barndyaderna in med olika förutsättningar. Av de 

35 dyaderna hade 22 dyader 3 minuters fri lek utan leksaker och sedan 7 minuters lek med 

leksaker och resterande 13 dyader hade bara 10 minuters lek med leksaker. För att kontrollera 
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för om detta hade någon påverkan på resultatet gjordes t-test på de dyader som inledde leken 

med leksaker och de dyader som inledde leken utan leksaker. Inga statistiskt säkerställda 

skillnader visade sig finnas i deras resultat på mind-mindedness och föräldrasensitivitet. 

Författarna beslöt därför att inte dela gruppen. Om gruppen hade varit större hade kanske 

signifikanta skillnader kunnat påvisas mellan grupperna. Liknande skillnader har 

uppmärksammats förut (Madigan et al., 2006).   

Undersökningsmetoder 

ESCS och SECDI 

ESCS är ett erkänt mått för att mäta barns tidiga kommunikativa förmågor (Mundy et al., 

2006). En brist med ESCS är att inga normeringar finns. Utifrån de referensvärden som finns i 

manualen av Mundy et al. (2003) skiljer sig barnen i denna studie på värdet för ESCS: RJA. I 

denna studie observeras medelvärde på m=8,71 poäng, SD=2,71 och referensvärdena är 

m=0,71 poäng, SD=0,29 (Mundy et al., 2003). En förklaring är att poängen för ESCS: RJA är 

beroende på hur leken genomförs och kan ha gjorts annorlunda i denna studie än i Mundy et 

al. (2003). Det kan också vara så att barnen i denna studie presterar mycket bättre på att 

respondera på delad uppmärksamhet än vad referensvärdena anger. Att referensvärdena ej är 

gjorda på svenska barn kan vara en förklaring.  

SECDI är en svensk översättning av MacArthr Communicative Developmental Inventory som 

använts i ett flertal studier (t.ex. Laranjo et al., 2010; Baumwell et al., 1997). 

Föräldrarapporter har visat sig vara tillförlitligt för att uppskatta barns kommunikativa 

förmågor (Eriksson & Berglund, 1999). Nackdelen med föräldrarapporter är att föräldrarna 

inte uppfattar allt i sitt barns kommunikativa utveckling, de kan exempelvis inte bedöma 

barnets fonologi (Eriksson & Berglund, 1999). Det finns också en risk att föräldrar glömmer 

bort vad deras barn kan eller att de överskattar sitt barns förmåga (Eriksson & Berglund, 

1999). En styrka med SECDI är att det har normerats för svenska barn (Eriksson & Berglund, 

1999). Medelvärdena för SECDI i denna studie var inom normvärdena.   

Lyhördhetsskalan 

I föreliggande studie användes endast den första av Ainsworths skalor, lyhördhetsskalan, 

eftersom materialet var på 10 minuter. Utifrån vad författarna vet har ingen tidigare använt 

bara lyhördhetsskalan för att mäta föräldrasensitivitet. När Ainsworth utförde studier med alla 

skalorna använde hon material på ungefär 12 timmar (Ainsworth, 2000). Hon menar att 12 

timmar inte behövs för att göra en korrekt bedömning av föräldrasensitivitet, men att 10-15 
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minuters material troligtvis inte är tillräckligt långt. Tidigare studier har dock kodat 

föräldrasensitivitet på 10 minuters observationer (Baumwell et al., 1997). Baumwell et al. 

(1997) mätte dock föräldrasensitivitet med en annan typ av skala. De mått som används i 

Baumwells et al. studie liknar måtten som använts i föreliggande studie. Däremot använde 

Baumwell et al. fler mått som var mindre subjektiva. Ett av de mindre subjektiva mått de hade 

för att mäta föräldrasensitivitet var att mamman var tvungen att besvara barnets visuella eller 

vokala aktivitet inom 5 sekunder från att det hänt för att det skulle kodas som ett beteende 

med hög sensitivitet. Detta gav då föräldern ett poäng och medelvärden för de sammanlagda 

poängen användes sedan som mått. En svårighet i att mäta föräldrasensitivitet med 

lyhördhetsskalan är att måttet är relativt subjektivt och gör det lätt att ta med egna värderingar 

vid bedömningen. Detta försökte författarna att minimera genom att skriva upp lyhörda och 

icke-lyhörda beteenden och göra en avvägning om skalpoäng endast utifrån det som skrivits 

upp. Dock skulle ett mer objektivt sätt att mäta föräldrasensitivitet kanske vara att föredra vid 

undersökning av kortare filmsekvenser på ca 10-15 minuter. 

Lyhördhetsskalan tolkades även utifrån en icke-naturalistisk observationsmiljö, istället för den 

naturalistiska som den är utformat för, vilket dock tidigare studier också gjort (Meins et al., 

2011; Baumwell et al., 1997). Subtilare signaler har därför varit framträdande i detta material, 

eftersom hela förälderns fokus ligger på barnet och inga störningsmoment finns. Författarna 

upplever att vissa subtila signaler skulle kunna missas vid mått med lyhördhetsskalan, men att 

detta skulle kunna förhindras om objektivare mått läggs till. Uppsatsförfattarna uppnådde god 

interbedömarreliabilitet för kodning av lyhördhetsskalan och den har bevisligen fungerat att 

använda i föreliggande studie. Dessutom visar resultaten att föräldrarnas mind-mindedness 

och föräldrasensitivitet korrelerar, vilket tyder på att lyhördhetsskalan är relevant. Dessutom 

visade sig lyhördhetsskalan vara relevant för att mäta hur samspelet mellan föräldrar och barn 

påverkar barnets kommunikativa förmågor.   

Mind-mindedness utifrån lekobservation 

I föreliggande studie analyserades föräldrars mind-mindedness utifrån leksituationer på 10 

minuter. Den genomsnittliga åldern på deltagande barn var 16 månader. I manualen av Meins 

och Fernyhough (2010) har leksituationer på 20 minuter analyserats. I den studien 

undersöktes mind-mindedness under de deltagande barnens första levnadsår. I en jämförelse 

av antalet mentaliseringsyttranden mellan föreliggande studie och Meins et al. (2012) 

noterades en ungefärlig halvering av antalet mentaliseringsyttranden. Meins et al. (2012) 

angav 5,34 % intonade mentaliseringsyttranden jämfört med andelen för intonade 
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mentaliseringsyttranden i föreliggande studie som uppgick till 2,81 %. Andelen icke-intonade 

mentaliseringsyttranden var 1,58 % i Meins et al. (2012) jämfört med 0,30 % i föreliggande 

studie. Vad skillnaden mellan våra resultat och Meins et als. (2012) beror på är svårt att 

avgöra. En hypotes om varför denna skillnad uppstått är begränsningen av kategorin TBS och 

yttranden som kopplar an en aktivitet till en framtida eller dåtida händelse. Ett exempel på den 

senare kategorin är när barnet leker med en bil varpå föräldern säger ”ja juste, i morse åkte vi 

bil hit”. I kodningsmanualen för mind-mindedness (Meins & Fernyhough, 2010) framgår det 

inte om det krävs att yttrandena som refererar till nutid eller dåtid måste innehålla ett 

mentaliserat ord för att inkluderas. I diskussion med en expert inom mind-mindedness 

beslutades det att dessa yttranden endast skulle klassificeras som intonade 

mentaliseringsyttrande om de innehöll ett ord som var mentaliserat, exempelvis ordet ”vill”. 

Meningen: ”ja juste, i morse ville du åka bil hit” skulle då klassificeras som mentaliserat, men 

inte ”ja, juste, i morse åkte vi bil hit”. Inga yttranden, med mentaliserade ord där föräldern 

kopplade en aktivitet till en framtida eller dåtida händelse, förekom. Inga yttranden förekom 

heller utav kategorin TBS efter avgränsningen (se bilaga 4). Dessa tolkningar av den engelska 

manualen kan ha varit för snäva och kan därför förklara varför föreliggande studie har färre 

mentaliseringsyttranden än tidigare studier. Något som tyder på att det skulle vara kulturellt 

svårt att tolka TBS är att även tidigare svenska studier haft svårt att koda TBS (Holmer, 2010; 

Falk & Munktell, 2011). Holmer (2010) uteslöt TBS och Falk och Munktell (2011) använde 

en definition begränsad till specifika situationer.  

Ytterligare en hypotes till varför skillnaden uppstod är kulturella skillnader. Teorin och 

kodningsmanualen bakom föräldrars mind-mindedness är utvecklad i Storbritannien. 

Skillnaderna mellan det brittiska och det svenska samhället kan vara tillräckligt stora för att 

en direktöversättning av kodningsmanualen, utan hänsyn till kulturella skillnader, blir 

missvisande. Vidare kan problem med att förstå och tolka kodningsmanualen förklara en del 

av differensen i frekvensen av mentaliseringsyttranden eftersom inga yttranden kodats som 

TBS.  

En av de negativa aspekterna med att bedöma föräldrars mind-mindedness utifrån ett material 

på 10 minuter är att mentaliseringsyttranden i kategorier som förekommer sällan får en stor 

tyngd när de väl förekommer. Ett exempel på detta var kategorin ”smart”, vilket endast 

förekom en gång under samtliga bedömda leksessioner. Korrelationer med en kategori som 

har få yttranden blir både skevt och otillförlitligt. Om leksessionerna pågått i 20 minuter 

istället för 10, hade troligtvis fler exempel på mentaliseringsyttranden inom kategorin smart 
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uppstått och gett mera tillförlitliga korrelationer. En längre leksession hade troligtvis även 

ökat sannolikheten för förekomsten av mentaliseringsyttranden inom andra ovanliga 

kategorier som ”epistemic states”. 

Ett problem med att bedöma mind-mindedness var att bli helt överens om när ett yttrande var 

intonat och icke-intonat. Av de tre orsaker som författarna definierat, var den största orsaken 

(50 %) en svårighet i att avgöra vilken grad av fokus barnet hade på en aktivitet. Detta hade 

kunnat lösas med en striktare definition likt Baumwell et al. (1997) där fokus på en aktivitet 

räknas i ett visst antal sekunder. I föreliggande studie filmades leksessionen med endast en 

filmkamera. Två kameror hade löst den näst största orsaken (36 %) till oenigheterna nämligen 

”omgivningsfaktorer”. Till omgivningsfaktorer räknas de tillfällen då barnet och/eller 

föräldern var utanför bild då ett mentaliseringsyttrande sades. Vid dessa tillfällen gick det inte 

att avgöra om ett mentaliseringsyttrande var intonat eller icke-intonat. Den sista orsaken, som 

motsvarade 14 % av oenigheterna, uppstod på grund av svårigheter att tolka 

kodningsmanualen. Kodningsmanualen för föräldrars mind-mindedness är utarbetad och 

anpassad för en engelskspråkig befolkning och kultur. Detta gör att även en bra översättning 

har svårt att kompensera för kulturella skillnader.  

Mind-mindedness utifrån föräldrabeskrivningar 

Mind-mindedness kan bedömas både med lekobservation och utifrån föräldrabeskrivningar. 

Enligt Meins och Fernyhough (2010) bör föräldrars mind-mindedness kodas utifrån 

föräldrabeskrivningar om barnen är i förskoleålder eller äldre. I föreliggande studie var barnen 

i tidig förskoleålder och alltså precis på gränsen till när det rekommenderas att använda 

föräldrabeskrivningar. Föräldrabeskrivningar är kanske ett mått som bör användas när barnen 

är ännu äldre än 16 månader.  

I föreliggande studie ingick 18 föräldrabeskrivningar. Det låga antalet gör att det är svårt att 

dra några säkra slutsatser utifrån materialet. Av de föräldrar som gav en beskrivning 

analyserades 14 inspelade på filmer. Fyra föräldrars muntliga beskrivningar analyserades 

utifrån skrift, vilket kan påverkat resultatet.  

Inga relevanta korrelationer mellan någon variabel och föräldrabeskrivningar observerades i 

föreliggande studie och Meins et al. (2003) anger att korrelationerna med 

föräldrabeskrivningar bör betraktas med försiktighet eftersom ett uppskattat mått utifrån 

föräldrars beskrivningar av sina barn är mindre precist än en formell bedömning av 

föräldrarnas mind-mindedness. 
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Slutsats 

Resultaten i föreliggande studien påvisar samband mellan föräldrarnas mind-mindedness och 

föräldrasensitivitet. Föräldrar med högre föräldrasensitivitet använder fler intonade 

mentaliseringsyttranden till sina barn, medan föräldrar med lägre föräldrasensitivitet använder 

fler icke-intonade mentaliseringsyttranden. Att föräldrar som skattats med hög grad av 

föräldrasensitivitet använder fler intonade mentaliseringsyttranden bekräftar tidigare studier. 

Däremot är det ett helt nytt fynd att föräldrar som skattats lågt på lyhördhetsskalan även 

använder fler icke-intonade mentaliseringsyttranden. Resultaten i denna studie påvisar även 

ett samband mellan barnens kommunikativa förmågor och föräldrasensitivitet, genom 

korrelationer mellan föräldrasensitivitet och språkförståelse, kommunikativa gester samt delad 

uppmärksamhet. Delad uppmärksamhet har också samband med mentaliseringsyttranden 

genom att icke-intonade mentaliseringsyttranden korrelerar med barnets förmåga att besvara 

delad uppmärksamhet. Slutligen påvisar studien könsskillnader genom att föräldrar använder 

fler icke-intonade mentaliseringsyttranden till pojkar än till flickor.  

Framtida studier 

Mind-mindedness är fortfarande ett relativt nytt område. Det skulle vara intressant att studera 

fler språkliga och kommunikativa aspekter av språket i relation till föräldrars mind-

mindedness än de som undersöktes i föreliggande studie. Det vore även intressant att närmare 

undersöka den eventuella effekten som icke-intonade mentaliseringsyttranden har på såväl 

barnets anknytningsförmåga som språkutveckling. Vidare vore en justering av definitionen för 

kategorin ”talan i barnets ställe” (TBS) och ytterligare anpassning av kodningsmanualen till 

en svenskspråkig kultur ge än mer tillförlitliga resultat. Slutligen vore det intressant med en 

longitudinell svensk studie där föräldrars mind-mindedness kodas utifrån en lekobservation på 

20 minuter när barnen är omkring 12 månader gamla. I en longitudinell studie, under två till 

tre år, kan mind-mindedness som en prediktiv faktor studeras noggrannare. En längre 

lekobservation öppnar dessutom upp för att fler mentaliseringsyttranden sägs och att fler 

mentaliseringsyttranden inom mindre vanliga kategorier uppstår. I en längre studie kan 

dessutom barnen följas upp när de blivit äldre och en ny skattning av mind-mindedness, 

utifrån föräldrabeskrivningar, genomföras.  

Det skulle även vara intressant att göra en interventionsstudie utifrån ett kortare filmat 

material på cirka 10-20 minuter, där lyhördhetsskalan används för att bedöma mammornas 

anknytningsförmåga. Vidare hade en interventionsstudie med försök till ökad 

föräldrasensitivitet för barn i riskgrupp för språkstörning varit intressant att genomföra. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Maternal sensitivity skala 1, svensk översättning 

Läsanvisning: I originaltexten benämns barnet som en han. Därför benämns även barnet i 

följande översättning som en han 

Skala 1 - Lyhördhet vs. bristande lyhördhet för barnets signaler 

Denna skala handlar om mammans förmåga att uppfatta och korrekt tolka barnets implicita 

signaler och kommunikativa agerande och utifrån denna förståelse agera korrekt och utan 

fördröjning. Mammans lyhördhet består av fyra huvudsakliga komponenter: a) hennes 

uppmärksamhet för signalerna, b) korrekt tolkning av dem, c) korrekt respons på dem och d) 

en icke-fördröjd respons på dem. 

a) Mammans uppmärksamhet för sitt barns signaler och kommunikation har två aspekter. 

Den första aspekten handlar om hon är tillgänglig eller ignorerar och negligerar barnet. 

Mamman måste vara någorlunda tillgänglig för barnets kommunikation innan hon kan 

bli lyhörd för den. Tillgänglighet är en nödvändig del för att kunna vara lyhörd. Det 

räcker dock inte med att mamman är tillgänglig för barnet för att vara lyhörd, hon kan 

vara närvarande utan att uppmärksamma barnets signaler. Den andra aspekten av 

uppmärksamhet kan beskrivas i form av trösklar. Den mest lyhörda mamman, med 

lägst tröskel, är alert på barnets mest subtila signaler och förstår och tolkar barnets 

”hintar” rätt. Mammor med höga trösklar verkar bara uppfatta den mest uppenbara 

kommunikationen. Mammor med de högsta trösklarna verkar ofta ouppmärksamma 

och är därför mycket otillgängliga.  Denna aspekt är nära relaterat till frågan om 

tolkning av barnets signaler, en mamma som är alert för barnets mest subtila ”hintar” 

tolkar dem ofta korrekt. Så är dock inte alltid fallet, till exempel är vissa mammor 

väldigt alerta på minsta munrörelse och tolkar dessa ”hintar” felaktigt som hunger, 

eller så kan de tolka små spänningar och rastlöshet som trötthet.  

 

b) Mammans förmåga att korrekt tolka sitt barns kommunikation består av tre 

delförmågor; 1) hennes uppmärksamhet (som tidigare nämnts), 2) hennes förmåga att 

inte förvränga, 3) hennes empati. En ouppmärksam, ignorerande mamma är ofta 

oförmögen att korrekt tolka och förstå barnets signaler när de tillslut ändå når igenom 

hennes skal, eftersom hon har varit ouppmärksam på de tidiga tecken och kontexten 

runt beteendet. Men även en mamma som är mycket uppmärksam och tillgänglig kan 

feltolka signalerna på grund av att hennes uppfattning är förvrängd av projicering, 

förnekelse eller andra defensiva beteenden. Mammor som har förvrängd uppfattning, 

tenderar att tolka barnet utifrån sina egna önskemål, känslor och fantasier. Till 

exempel kan en mamma som inte vill se till sitt barn, tolka luddiga försök till 

uppmärksamhet som tecken på trötthet och därför lägga barnet. Mamman som har 
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bråttom kan tolka att när barnet saktar ner i matningen som mättnad hos barnet. 

Liknande kan en mamma som är något avvisande mot sitt barn, uppfatta barnet som 

avvisande och aggressivt mot henne. De mammor som minst förvränger sin bild av sitt 

barn har en insikt om vad som är deras egna önskningar och sinnesstämningar och kan 

därför mer realistiskt bedöma barnets beteende. Vidare är de ofta mer uppmärksamma 

på hur deras egna beteenden och humör påverkar barnets beteende. Mamman måste 

vara redo att hysa medkännande för sitt barns känslor och önskningar innan hon kan 

agera lyhört. Det betyder att en mamma kan vara ganska uppmärksam och korrekt 

förstå barnets beteende och de omständigheter som orsakar barnets oro och krav, men 

eftersom hon är oförmögen att hysa medkänsla med barnet (oförmögen att se saker ur 

barnets perspektiv) kanske hon småkivas med honom tills han bli på bra humör, driver 

med honom, skrattar åt honom eller helt enkelt ignorerar honom.  Mammans 

självupptagenhet och brist på empati kan också leda till likgiltiga, intellektuella 

responser mot barnet snarare än varma och lyhörda interaktioner. 

 

c) En hög uppmärksamhetströskel och felaktig förståelse av omvärlden leder sannolikt 

till icke lyhörda responser. Trots det kan en mamma som är mycket uppmärksam och 

korrekt i sina tolkningar fortfarande vara icke lyhörd. Därför är, i sista analysen, 

korrektheten och snabbheten i mammans responser till kommunikationen 

grundpelarna av lyhördhet.  

 

Kvalitén i mammans interagerande med sitt barn är troligtvis det som bäst visar 

hennes lyhördhet. Det är centralt att mammans responser är adekvata för situationen 

och för barnets kommunikation. Ofta, åtminstone under barnets första år, ger den 

lyhörda mamman det som barnets kommunikation tyder på att han vill ha. Hon svarar 

socialt på hans försök att initiera social interaktion, lekfullt på hans försök att initiera 

lek. Hon plockar upp honom när han verkar vilja det och sätter ner honom när han vill 

utforska omgivningen. När han är orolig vet hon till vilken grad han behöver tröstas, 

och hon vet att ibland räcker det med ett par tröstande ord eller en distraktion. När han 

är hungrig ser hon till att han snart får något att äta, eventuellt ger hon honom ett 

mellanmål om hon inte vill ge honom hans vanliga mat på en gång. Däremot försöker 

en mamma som svarar fel på signalerna socialisera med barnet när han är hungrig, 

leka med honom när han är trött eller försöker mata honom när han försöker 

socialisera.  

 

Mamman som svarar korrekt på sitt barns signaler, överstimulerar inte honom vid lek 

eller social interaktion genom att interagera för intensivt, kraftfullt, utdraget, eller för 

överdrivet. Hon kan uppfatta och korrekt tolka signalerna av överförtjusning, 
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spänningar, begynnande oro och kan ändra tempot och intensiteten innan det går för 

långt. På samma sätt, är det osannolikt att hon understimulerar barnet eftersom hon 

förstår och svarar på de signaler han ger när han är uttråkad eller vill ha mer 

interaktion än tidigare.  

Under det andra levnadsåret, eller under slutet av första, är det väldigt lämpligt att 

mamman inte längre bara ger efter för barnets önskemål utan att hon kompromissar 

mellan barnets önskemål och det som är bäst för honom på längre sikt (det som får 

honom att känna sig mest trygg, kompetent, bekväm etc.). Detta är svårbedömt 

eftersom mycket av det som görs för barnets bästa görs både mot barnets önskningar 

och enligt mammans övertygelse, infall, eller normer. Oavsett så finns det situationer 

där gränssättning, även under första året, är bra trots att de inledningsvis är motsatsen 

till barnets önskemål. Det finns situationer där barnets signaler kan leda till att 

mamman ökar tempot i interaktionen till den grad att det blir obekvämt för honom och 

då är det lämpligt att gradvis minska intensiteten. Således är det en fin balans mellan 

när mamman kan börja visa barnet att hon inte är ett objekt som gör precis som han 

vill, utan är en samarbetsvillig partner vars deltagande måste framkallas adekvat. I 

sådana fall kommer mamman motarbeta barnets arroganta begärande, men uppmuntrar 

och belönar beteenden som är inbjudande och förfrågande istället för begärande. I 

sådana interaktioner accepterar den lyhörda mamman barnets önskningar trots att hon 

kanske inte tillgodoser dem. Det viktigaste är att en lyhörd och adekvat respons inte 

innebär ett fullständigt tillmötesgående av barnets önskningar även om ett frekvent 

tillmötesgående kan vara den mest adekvata responsen.  

 

Den sista delen av adekvat interaktion är att den är välplanerad eller välavslutad och 

fullföljd. Till exempel när barnet söker kontakt, bär den lyhörda mamman honom 

tillräckligt länge för att tillfredsställa honom, så att när han sätts ner, vill han inte 

omedelbart bli buren igen. När han behöver tröst, tröstar hon honom tillräckligt så att 

han är återhämtad och glad. När han söker social interaktion ingår hon ett mer eller 

mindre utdraget socialt utbyte med honom, efter vilket han är tillräckligt nöjd för att 

sysselsätta sig själv. Motsatsen är en mamma med låg lyhördhet som har splittrade och 

ofullständiga responser. Dessa mammor kan prova olika tillvägagångssätt som om de 

letar efter den bästa metoden eller lösningen. Mammor som är mycket lyhörda har 

fullständiga, lättavslutade och välavslutade interaktioner.  
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d) Slutligen kvarstår problemet med snabbheten av mammans respons till barnets 

kommunikation. En respons, oavsett hur passande, som är så fördröjd att den inte 

uppfattas av barnet som beroende av hans kommunikation, kan inte kopplas som 

respons på hans kommunikativa signal. Vi antar att det är bra för barnet att få någon 

känsla av kontroll över omgivningen och personer i omgivningen och uppleva en 

ökande känsla av kompetens i att kontrollera och påverka sin sociala omgivning. 

Därför är det en del av lyhördhet att bekräfta barnets signaler på något effektivt sätt för 

att indikera att man åtminstone förbereder sig för att tillgodose dem. Under det första 

kvartalet av barnets första levnadsår kan mammans lyhördhet enkelt bedömas utifrån 

hennes fördröjning i respons till barnets orossignaler som till exempel hunger. Under 

det sista kvartalet är däremot mammans fördröjning i respons till barnets sociala 

kommunikation och signaler ett bättre mätvärde. En mamma är markant icke lyhörd 

när hon misslyckas med att svara på barnets utsträckta armar, hans glada hälsande, 

eller helt enkelt till hans leende eller beröring. 

 

Ett problem som sträcker sig över de olika komponenterna av lyhördhet handlar om 

timing av rutinmässiga aktiviteter och lek. Generellt sett kan inte omfattande 

interaktioner som genomförs med dålig timing undgå att vara icke lyhörda för barnets 

signaler, humör och rytm.  Mamman som arrangerar och organiserar dagsaktiviter med 

sitt barn utifrån sig själv, eller mamman som planerar efter klockan, tar liten eller 

ingen hänsyn till barnets tempo och dess tillstånd.   

 

Sammanfattningsvis är de mest lyhörda mammorna tillgängliga för sina barn och 

uppmärksamma på deras mera subtila kommunikation, signaler, önskningar och humör. 

Dessutom tolkar dessa mammor sina uppfattningar korrekt och visar empati för sina barn. De 

lyhörda mammorna är utrustade med förståelse och medkänsla, kan anpassa sina interaktioner 

väl och ta hand om sitt barn så att hennes handlingar blir lämpliga i såväl val av handling som 

kvalitén på dem och snabbheten på responsen. I motsats är mammor med låg lyhördhet 

ouppmärksamma mot mycket av deras barns beteende, antingen för att de ignorerar barnet 

eller för att de misslyckas med att uppfatta den mer subtila och svårupptäckta 

kommunikationen i en leksituation. Vidare är mammor med låg lyhördhet dåliga på att förstå 

de aspekter av deras barns beteende som de uppmärksammar eller så förvränger de dem. En 

mamma kan ha en någorlunda korrekt uppfattning om hennes barns aktivitet och humör men 

kan ändå vara oförmögen att hysa medkänsla för barnet. På grund av antingen bristande 

förståelse eller empati, timear mammor med låg lyhördhet sina responser felaktigt, antingen i 

termer av planering eller i termer av snabbhet i respons till barnets kommunikation. Vidare 

uppvisar mammor med låg lyhördhet oftare felaktiga responser i valet samt mängden av 

respons (ex. interaktioner som är ofullständiga och dåligt genomförda). 



 

52 

 

Lyhördhetsskalan 

9. Mycket lyhörd 

Denna mamma är extremt ”synkroniserad” med barnets signaler och svarar på dem snabbt och 

korrekt. Hon har förmågan att se saker ur barnets perspektiv; hennes uppfattning av hans 

signaler och kommunikation är inte färgade av hennes egna behov och försvarsmekanismer. 

Hon läser av barnets signaler och kommunikation skickligt och förstår meningen av hans mer 

subtila, minimala och outtryckta hintar. Hon ger nästan alltid barnet vad han vill ha, men inte 

alltid. När hon upplever att det inte är lämpligt att följa hans begär, till exempel när han är för 

uppspelt, för befallande, eller vill ha något som han inte borde ha, är hon finkänslig i sin 

bekräftelse av hans kommunikation och erbjuder acceptabla alternativ. Hon har fulländade 

interaktioner med barnet så att utbytet sker smidigt så att både hon och barnet blir nöjda.  

7. Lyhörd 

Denna mamma tolkar också barnets kommunikation korrekt och svarar på den snabbt och 

adekvat men mindre lyhört än mammor med högre skattning. Hon kan vara mindre 

synkroniserad med barnets subtila beteenden än den mycket lyhörda mamman. Denna 

mamma kan ibland missa hintar eftersom hon är mindre skicklig på att dela sin 

uppmärksamhet mellan barnet och konkurrerande krav. Barnets tydliga signaler är varken 

förbisedda eller feltolkade. Denna mamma hyser medkänsla för barnet och ser saker ur 

barnets perspektiv; hennes uppfattning av hans beteende är inte förvrängd. Hennes responser 

är inte alltid snabba och är mindre korrekta, kanske för att hennes uppfattningsförmåga är 

mindre finkänslig än den hos mammor med högre skatting, är. Trots ett fåtal feltolkningar är 

mammans åtgärder och agerande aldrig helt felanpassade efter barnets tempo, tillstånd och 

kommunikation.  

5. Inkonsekvent lyhörd 

Trots att denna mamma kan vara lyhörd till och från, finns det perioder då hon är icke-lyhörd 

för barnets kommunikation. Mammans inkonsekventa lyhördhet orsakas av en eller flera 

orsaker, men resulterar i att hon verkar ha ”luckor” i sin lyhördhet i bemötandet av barnet, 

hon är ibland lyhörd eller lyhörd till vissa delar av hans beteende, men inte andra. Hennes 

medvetenhet om barnet är oregelbunden, hon är ofta ganska mån om barnet men är ibland 

okänslig. Hennes uppfattning av barnets beteende kan vara förvrängt i hänseende till en eller 

flera förmågor, men är korrekt i andra betydelsefulla hänseenden. Vid vissa tillfällen kan hon 
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vara snabb och korrekt i sin respons till hans kommunikation, men långsam eller olämplig vid 

andra tillfällen. På det hela är hon emellertid mer lyhörd än icke lyhörd. Det som är slående är 

att en mamma som kan vara så lyhörd mot sitt barn vid många tillfällen samtidigt kan vara så 

icke lyhörd vid andra tillfällen.  

3. Icke lyhörd 

Denna mamma misslyckas ofta med att svara adekvat och utan fördröjning på barnets 

kommunikation, trots det kan hon emellanåt visa förmåga för lyhördhet i hennes responser 

och interagerande med barnet. Hennes bristande lyhördhet verkar vara kopplad till hennes 

oförmåga att se saker ur barnets perspektiv. Hon kan ofta vara upptagen med andra saker och 

är därför otillgänglig för hans signaler och kommunikation, eller så missuppfattar hon hans 

signaler och feltolkar dem på grund av hennes egna önskningar och försvarsmekanismer. Eller 

så vet hon mycket väl vad barnet förmedlar men har bestämt sig för att inte ge honom det han 

vill ha, eftersom det är besvärligt för henne, för att hon inte känner för det, eller för att hon har 

bestämt sig för att inte skämma bort barnet. Hennes respons kan vara så fördröjd att det inte 

längre är en adekvat respons på hans signaler och är kanske inte längre lämplig för hans 

känsloläge och humör. Alternativt kan hon svara med vad som verkar vara en korrekt respons 

till barnets kommunikation, men avbryter utbytet innan barnet är tillfredställt, så att deras 

interaktion uppfattas som splittrad och ofullständig eller så blir hennes svar likgiltiga, 

halvhjärtade eller otåliga. Trots sådana tydliga bevis på icke lyhördhet, är mamman inte 

genomgående icke-lyhörd som mammor med lägre skattning. När barnets önskningar, humör 

och aktivitet inte skiljer sig från mammans motsvarande önskningar, humör och 

hushållssysslor eller när barnet verkligen är olyckligt eller väldigt tydlig och utmanade i sin 

kommunikation kan den här mamman förändra sitt beteende och mål och visa en lyhördhet i 

sitt hanterande av barnet.  

1.  Mycket icke lyhörd 

Denna extremt icke lyhörda mamma verkar nästan enbart vara inriktad på sina egna 

aktiviteter, önskningar och humör. Mammans responser till interaktioner eller påbörjan av 

interaktioner är fördröjda eller formade av hennes egna signaler, om de samstämmer med 

barnets egna signaler är det ofta bara en tillfällighet. Detta innebär dock inte att mamman 

aldrig svarar på barnets signaler. Ibland svarar hon på signalerna om de är tillräckligt 

intensiva, pågår tillräckligt länge eller är upprepade tillräckligt ofta. Den försenade responsen 

är i sig självt ett tecken på bristande lyhördhet. Det är ofta skillnad mellan mammans egna 
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önskningar och aktiviteter och barnets signaler. Mamman styrs utav sina egna signaler och 

ignorerar eller förvränger därför rutinmässigt barnets signaler. När mamman svarar på barnets 

signaler är därför är hennes respons på barnets signaler av felaktigt slag, splittrade och 

ofullständiga.  
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Bilaga 2 – Exempel på maternal sensitivty-kodning 

Nedan följer exempel på hur författarna har bedömt mamma-barndyaderna utifrån maternal 

sensitivity –skalorna. Endast de skalsteg som föräldrarna i materialet klassificerats in under 

finns exempel på nedan.  

 

Exempel på en 8 på lyhördhetsskalan 

Exempel: 

Mamman låter barnet utforska testrummet och följer honom med blicken, fokus ligger alltid 

på barnet. När mamman och barnet leker så leker mamman med ett anpassat tempo och 

interagerar på en lagom nivå. Hon pratar med barnet, kommenterar hans kommunikation och 

agerande. Mamman låter barnet välja lek och skiftar fokus i takt med att barnet gör det. Hon 

uppmärksammar barnets tydliga hintar som glädje och missnöje. Hon missar endast ett par 

mycket subtila hintar då barnet hintar att det vill leka med en specifik leksak men mamman 

missar detta. 

 

Exempel på lyhördhet 

Uppmärksammar och tolkar korrekt subtila hintar.  

Kan skilja sina egna önskningar från barnets 

Snabba och korrekta responser på barnets kommunikation 

Svarar socialt på barnets försök att vara social 

Svarar lekfullt på barnets försök till lek 

Kan anpassa tempo och intensitet i leken 

Understimulerar inte barnet. 

Bekräftar barnets signaler även om man inte tillgodoser dem direkt.  

 

Utifrån kodningsmanualen för MS (skala 1) uppnår hon en 8 på lyhördhetsskalan. Detta 

motiveras med att hon uppvisar ett mycket lyhört beteende (en 9 på lyhördhetsskalan) för 

barnets signaler, gester, kommunikation och har en god förmåga att se saker ur barnets 

perspektiv. Det som gör att hon får 8 istället för 9 är att hon missar ett par subtila hintar. 

 

Exempel på en 7 på lyhördhetsskalan: Lyhörd 

Mamman låter barnet utforska men påkallar hans uppmärksamhet efter en stund.  En mamma 

som uppnår en 7 på lyhördhetsskalan är ”lyhörd” för barnets beteende, kommunikation och 

intention. Alla tydliga signaler från barnet uppmärksammas och tolkas korrekt. Dock är 

hennes responser till barnet lite långsammare och hon kan missa ett par subtila hintar. 

Däremot har hon förmågan att se saker ur barnets perspektiv och hennes agerande är aldrig 

helt fel utifrån barnet.  

 

Exempel på lyhördhet 

Uppmärksammar och tolkar korrekt merparten av subtila hintar.  

Kan skilja sina egna önskningar från barnets 
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Korrekta responser på barnets kommunikation 

Svarar socialt på barnets försök att vara social 

Svarar lekfullt på barnets försök till lek 

Kan anpassa tempo och intensitet i leken 

Understimulerar inte barnet. 

Bekräftar barnets signaler även om man inte tillgodoser dem direkt.  

 

Utifrån kodningsmanualen för MS (skala 1) uppnår hon en 7 på lyhördhetsskalan. Hon uppnår 

inte en 8 för att hon missar ett par subtila hintar och är inte lika snabb i sina responser som en 

mamma med högre lyhördhet.  Hon tolkar korrekt signaler, dock ej lika mycket som en 9.  

Däremot är mammans agerande är aldrig helt fel utifrån barnet.  Detta gör att hon uppnår en 7.  

 

Exempel på en 6 på lyhördhetsskalan 

Mamman låter inte barnet utforska utan vill leka med det. Hon pratar en del med barnet men 

missförstår ibland barnets kommunikativa försök. Hon intresserar sig för barnets val av lek 

men kan misstolka ett par tydliga hintar som barnet gör. Exempel på en tydlig hint som 

mamman missar är när barnet sträcker sig efter en bok men mamman uppmärksammar inte 

detta för att hon är för upptagen med leken. Hon missar även ett par subtila hintar. 

 

Exempel på lyhördhet 

Uppmärksammar ibland subtila hintar.  

Kan skilja sina egna önskningar från barnets 

Ofta korrekta responser på barnets kommunikation 

Svarar socialt på barnets försök att vara social 

Svarar lekfullt på barnets försök till lek 

Anpassar oftast tempo och intensitet i leken 

Understimulerar inte barnet. 

 

Hon missar ett par tydliga och några subtila hintar. Hon svarar på barnets kommunikation och 

önskningar. Hon har ibland svårt att avgöra vad som är ”lagom”, exempelvis att trösta barnet 

lagom mycket när det gråter. Lagom i detta fall är att inte hålla kvar barnet i famnen när det 

slutat gråta och uppenbarligen vill ned och leka vidare. Sammantaget gör detta att mamman 

uppnår en 6 på lyhördhetsskalan 

 

Exempel på en 5 på lyhördhetsskalan: Inkonsekvent lyhörd 

Mamman låter inte barnet utforska utan ropar och bär iväg barnet. Hon har svårt att känna av 

vad som är rätt tempo och styrka när hon leker med barnet. Hon engagerar sig dock i barnets 

lek och kommenterar emellanåt barnets agerande och försök till kommunikation. Hon plockar 

fram leksaker när barnet börjar tröttna på nuvarande aktivitet men plockar även fram nya 

leksaker när hon själv tröttnat på nuvarande aktivitet. Hon missar flera subtila och även några 

tydliga hintar.  

 

Exempel på lyhördhet 
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Uppmärksammar och tolkar korrekt en del subtila hintar.  

Förvränger inte bilden av sitt barn 

Kan skilja sina egna önskningar från barnets.  

Emellanåt snabba och korrekta responser på barnets kommunikation 

Överstimulerar inte barnet vid lek genom att interagera för intensivt eller kraftfullt.  

Gör det som är bäst för barnet på lång sikt.  

 

Exempel på icke lyhördhet 

Ibland ouppmärksam (uppfattar därför inte barnets signaler).  

Tolkar ibland hintar felaktigt (ex. munrörelse som hunger, spänningar som trötthet).  

Fördröjd respons. 

Brist på empati kan ge likgiltiga, intellektuella (fel nivå, som jämnårig), responser.  

Ignorerar barnet 

Kan överstimulera barnet genom att agera för intensivt eller kraftfullt.  

Ofullständiga responser, tröstar inte tillräckligt. Håller inte om barnet tillräckligt länge när det 

söker kontakt osv.  

Kan missa försök till interaktion (ex. utsträckta armar, hälsande, leende, beröring).  

 

En mamma som får en 5 är inkonsekvent lyhörd. Hon är lyhörd till och från men är mer 

lyhörd än icke lyhörd. Hon är lyhörd till vissa delar av beteendet, men inte andra. Mamman är 

mån om barnet, men är ibland okänslig. Hon kan vara både snabb och korrekt i responsen till 

barnet men kan även vara långsam och olämplig. Det som utmärker en inkonsekvent lyhörd 

mamma är att både kunna vara väldigt lyhörd samtidigt som hon är väldigt icke lyhörd. 

 

Exempel på en 4 på lyhördhetsskalan 

Mamman engagerar sig inte så mycket i barnet och dess aktivitet. Hon missar många tydliga 

hintar och nästan alla subtila hintar. Mamman har svårt att anpassa sitt tempo och styrka efter 

barnet. Mamman presenterar en leksak för barnet men börjar sedan leka med en annan själv. 

Hon lyfter upp honom när han inte vill och börjar pussa på barnet när mamman vill ha närhet, 

inte för att barnet signalerat det. Sammantaget är mamman mer icke lyhörd än vad hon är 

lyhörd. Dock kan hon uppvisa ett lyhört beteende emellanåt, vilket förhindrar henne från att få 

en lägre siffra. Slutligen hamnar hon på en 4. 

 

Exempel på lyhördhet 

Uppmärksammar hintar om de är tydliga  

Responser, dock långsamma, på en del av barnets kommunikation 

Har emellanåt förmågan att se saker ur barnets perspektiv 

Är ibland lyhörd 

Engagerar sig emellanåt för barnets aktiviteter 

 

Exempel på icke lyhördhet 
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Tolkar hintar felaktigt (ex. munrörelse som hunger, spänningar som trötthet).  

Feltolkar barnets signaler 

Fördröjd och inkorrekt respons. 

Brist på empati kan ge likgiltiga, intellektuella (fel nivå, som jämnårig), responser.  

Tolkar barnet utifrån egna önskningar/behov.  

Överstimulerar barnet genom att agera för intensivt eller kraftfullt.  

Ofullständiga responser, tröstar inte tillräckligt. Håller inte om barnet tillräckligt länge när det 

söker kontakt osv.  

Missar försök till interaktion (ex. utsträckta armar, hälsande, leende, beröring).  

 

Sammantaget är mamman mer icke lyhörd än vad hon är lyhörd. Dock kan hon uppvisa ett 

lyhört beteende emellanåt, vilket förhindrar henne från att få en lägre siffra. Hon har svårt för 

att ta barnets perspektiv och kommunicerar i mindre utsträckning med barnet. Slutligen 

hamnar hon på en 4. 

 

Exempel på en 3 på lyhördhetsskalan: Icke lyhörd 

Mamman noterar att barnet vill leka med en bil men fortsätter trots detta leka för sig själv. 

Hon noterar inte när barnet blir understimulerat. Hon tröstar inte och pratar inte med barnet 

när det gnyr till. Presenterar en leksak för barnet men börjar sedan leka med någonting helt 

annat själv. Har mera fokus på sin egna aktivitet än vad barnet gör. Hon missar alla barnets 

subtila hintar och noterar enbart de riktigt tydliga hintarna. 

 

Exempel på icke lyhördhet 

Uppfattar bara uppenbar kommunikation. 

Tolkar hintar felaktigt (ex. munrörelse som hunger, spänningar som trötthet).  

Feltolkar barnets signaler 

Fördröjd och emellanåt inkorrekt respons. 

Brist på empati kan ge likgiltiga, intellektuella (fel nivå, som jämnårig), responser.  

Tolkar barnet utifrån egna önskningar/behov.  

Projicerar egna känslor på barnet. (Ex. uppfattar barnet som avvisande när hon är avvisande 

mot barnet). Föräldern är hungrig, projicerar då att barnet är hungrigt.  

Ignorerar barnet 

Överstimulerar barnet genom att agera för intensivt eller kraftfullt.  

Ofullständiga responser, tröstar inte tillräckligt. Håller inte om barnet tillräckligt länge när det 

söker kontakt osv.  

Missar försök till interaktion (ex. utsträckta armar, hälsande, leende, beröring).  

 

Den icke lyhörda mamman har en fördröjd och inte alltid adekvat respons på barnets 

kommunikation. Hon kan dock emellanåt vara lyhörd. Hon är oförmögen att se saker ur 

barnets perspektiv och missuppfattar samt feltolkar barnets signaler p.g.a. egna önskningar 

och behov. Hennes kommunikation med barnet är splittrad, ofullständig och hennes svar är 

likgiltiga, halvhjärtade eller otåliga. Hon uppvisar lyhördhet när barnets önskningar är samma 

som moderns och när barnets signaler är starka och tydliga. Detta gör att mamman får en 3. 

Det som gör att hon inte får en lägre skattning är att när hennes aktivitet väl sammanfaller 

med barnets så har hon förmågan att leka tillsammans med det. 
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Bilaga 3 – Tydliggörande av mind-mindednessmanual 

   Yttrande Kategori Kommentarer 

Vill du det..? Begär/pref 
"Vill" är ALLTID ett 

mentaliserat yttrande 

Bra! X 

Uppmuntrar/berömmer 
beteenden och ej den 

mentala processen 

Tror du.. Kognition 

Ja är mentaliserat eftersom 
det kommenterar barnets 

tänkande 

Intresserad av.. Kognition Mentaliserat yttrande 

Var den intressant..? X 

Ej mentaliserad, placerar 
kommentaren på objektet ej 

på/hos barnet 

Ska du ha.. X 

Allting med "Ska" räknas ej 
som mentaliseringsyttrande, 

pga att man inte 
kommenterar samma 

mentala verksamhet som i 
"vill" 

Den?! (som i vill du ha den) X Nej, tolka ingenting implicit 

Upprepade yttranden X 

Varje gång någonting yttras 
ska det kodas, även om det 

yttras direkt i följd, t ex kodas 
"vill du ha det?", "vill du ha 

det?" som två mentaliserade 
yttranden 

Vilka fina bilar X 

Nej, "fina" tillskriver objektet 
någonting, räknas som 

mentaliserat om det 
förekommer tillsammans med 
"tycker". T ex "tycker du dem 

var fina" 

Det är snällt X 

Ej mentaliserat yttrande 
eftersom det tillskriver objekt 

eller handlingen någonting 
och inte den mentala 

processen 

Den/det var lite svår X 

Ej mentaliserat yttrande 
eftersom det tillskriver objekt 

eller handlingen någonting 
och inte den mentala 

processen 
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Duktig Smart 

Räknas bara som ett 
mentaliserat yttrande om det 

föregås av en 
förfrågan/begäran av 

föräldern, som i "vad duktig 
du är som förstår vad jag har 
sagt". OBS! Räknas ej som ett 

mentaliseringsyttrande om 
det är en generell kommentar 
på barnets goda uppförande 

"Duktig tjej/kille". 

Introducering av ny aktivitet 

Olika kategorier 
beroende på 

yttrandet 

Ska bara klassas som ett 
mentaliserat yttrande om 

introduktionen sker med ett 
mentaliseringsyttrande, "t ex 
vill du leka med den?". Detta 
kan vara passande om barnet 
inte lekt med någonting under 
en stund eller opassande om 
barnet förnärvarande leker 

med någonting. "Titta på den 
här" klassas därför inte som 
ett mentaliseringsyttrande 

eftersom "titta" tillhör 
perception.  Även om det 
skulle vara opassand att 

introducera en ny aktivitet är 
det ej ett mentaliserat 
yttrande och ska därför 

strykas  

Det här tyckte du var kul/bra kognition 

Klassa bara som kognition och 
ej som rolig/underhållande 

(eftersom rolig/underhållande 
är en underkategori) 

Rolig/underhållande Rolig/underhållande 

Räknas som ett 
mentaliseringsyttrande. MEN 
om barnet tar avstånd eller 

visar avsky/likgiltighet räknas 
det inte som ett opassande 

mentaliseringsyttrande utan 
tas då bort. Barnet måste visa 

"positive affect" för 
situationen/objektet. Med 

positive affect räcker det INTE 
med att bara titta på objektet 
utan barnet måste le, skratta 
eller på annat sätt visa positiv 

mimik alternativ visa en 
preferens för 

leksaken/situationen (t ex att 
barnet leker med en leksak 
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just nu eller att den gjort det 
upprepade gånger ) 

Du älskar ju att få leksaker/Såna här gill du ju!  Begär/preferens 

I denna situation visade 
barnet ingen glädje över att få 
leka med leksakerna och även 
om det kan vara en referens 

till hemmiljön så uttrycks inte 
detta explicit och yttrandet 

klassas därför som 
opassande. Om yttrandet 
istället varit "du brukar ju 

älska att få leksaker" så hade 
det varit passande. 

Vad är du nyfiken på? Kognition 
Nyfiken räknas som ett 
mentaliserat yttrande 

Tänker du rasa tornet Kognition Tänker räknas som kognition 

Ska du försöka sätta den på toppen Intention 

Försöka kodas som ett 
mentaliseringsyttrande 

förutsatt att föräldern också 
preciserar vad barnet 
försöker/ska uppnå 

Ska du försöka sätta den där? Intention (Är tillräckligt specifikt) 

Var den skoj/kul Rolig/underhållande Synonymt med roligt 

Du är nöjd med den där lilla kulan du… Emotion 
Nöjd tillskriver barnets 
mentala tillstånd något 

Det här tror jag… X 

Föräldern tror något själv, och 
tillskriver inte barnet något. Ej 

mentaliserat yttrande 

Ja, gör du bus X 

Är ej epistemic states. Är mer 
som en handling än som ett 

mentaliserat yttrande 

Den var inte rolig X 

Ej ett ment. Uttryck även om 
barnet inte tycker det är 

roligt. Stryks 

Tycker du vi ska göra så.. Kognition 
Mär mentaliserat yttrande 
och klassas som kognition 

Vill du titta? / Den såg rolig ut 
Begär/pref och 

Roligt/underhållande 

Räknas som mentaliserat 
trots att en perception finns 

med.  

Den tyckte du var gott/fin Begär/preferens 
"Tyckte" räknas som ett 

mentaliserat yttrande (trots 
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att något perceptuellt sägs i 
samma yttrande) 

Passande/opassande X 

Vid tvekan - välj passande. 
Välj endast opassande om det 

är tydligt att det är 
opassande. Introducering av 

ny aktivitet kan vara 
opassande. Eller om barnet 

inte vill, eller uppenbart inte 
är intresserad.  

Undrar… Kognition Mentaliserat 

Tycker/tycker om 
Kognition/Begär 

preferens 

Om tycker åsyftar något 
barnet vill ha (översatt "like") 
så är det begär/preferens. Om 

tycker åsyftar något som 
barnet tycker… (översatt 
"think") är det kognition. 
"Tycker du det ska vara 

såhär?" 
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Bilaga 4 – Kriterier för tala i barnets ställe (TBS)  

 

Måste vara med: 

 Förställd röst. Vilket innebär förändrad samtalston/prosodi i jämförelse med hur 

föräldern annars pratar till barnet.  

 Ej ögonkontakt  

 Barnet måste vara intresserad av/aktiv med det som föräldern yttrar.  

 Måste vara ord, ej läten.  

 Endast solklara fall, där det verkligen är VÄLDIGT tydligt att föräldern använder TBS 

får kodas som TBS. 

Indikerar TBS 

 När föräldern för en dialog med sig själv. Svarar på sin egen fråga.  

 Om föräldern säger sig själv i frågan som ”titta, mamma” eller ”titta, pappa”.  

Ej TBS: 

 Kommentarer till barnet/objektet.  

 Om en tolkning är möjlig av att föräldern endast kommenterar händelsen/barnet = 

INTE TBS 

 Om yttrandet ej är intonat.  

 Tolkning av barnets vokalisering. ex. Barn: ”Bo!”, Förälder: ”ja! Bollen!” 

 Om osäkerhet föreligger = INTE TBS.  
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Bilaga 5 – Samtyckesformulär 

INFORMERAT SAMTYCKE 

Jag har tagit del av informationen kring studien Tidiga tecken på rationellt tänkande hos 

spädbarn och vill att mitt barn deltar i projektet.  

 

Mitt barns namn: 

 

 

Född: 

 

 

Adress: 

 

 

 

 

 

Tel: 

 

 

Email: 

 

 

 

Alla deltagande familjer kommer att få en generell sammanfattning av resultaten när studien 

är klar, men det finns också möjlighet att få veta mer om det egna barnets resultat.  

 

Jag önskar   

önskar  inte   

få information om mitt barns resultat. 

 

Genomförda videoinspelningar används enbart inom forskningsprojektet. Uppstår behov av 

att visa exempel där mitt barn ingår (t ex vid svenska och internationella konferenser eller 

inom undervisning eller inom TV eller dagspress) kommer särskilt tillstånd att inhämtas. 

 
 

___________ den     / 

 

 

_______________________ 

Namnteckning 

 

_______________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 6 – Informationsbrev  

Ett nytt forskningsprojekt inom spädbarnspsykologi: 

Kan spädbarn tänka rationellt?  

 

Vid Linköpings universitet startade 2010 ett forskningsprojekt kring hur barns tidiga tänkande 

utvecklas. Framför allt undersöker vi i vilken grad små barn har förmågan att handla 

rationellt. 

Studien har som främsta syfte att undersöka tidiga tecken på rationellt handlande hos barn i 

åldern 9 till 24 månader. Att redan små barn kan lära sig nya saker genom att enbart observera 

har visats i många studier, studier som även visat att barns olika förmåga att lära sig via 

observation är kopplad till senare kommunikativ (språk) och kognitiv utveckling (minne). Ett 

par internationella studier har dessutom visat att barn redan vid 12-14 månader tycks 

reflektera och funderar över varför en vuxen gör på ett visst sätt. Om barnet sedan väljer att 

använda sig av vad han eller hon observerat beror på om barnet bedömer att den vuxne 

handlat rationellt. Rationell imitation innebär att barn inte härmar intressanta händelser 

automatiskt, dvs bara för att en ny och spännande händelse visas så kommer inte barnet att 

härma. Istället funderar barnet aktivt över varför den vuxna gjorde på ett visst sätt.  

I den nu planerade studien vill vi undersöka hur denna förmåga att handla ”rationellt” 

utvecklas genom att följa en grupp barn från 9-10 till 14-15 månaders ålder och eventuellt 

(om vi erhåller ytterligare finansiering) vidare till 24 månaders ålder. Hur förmågan utvecklas 

kommer att kopplas till hur andra förmågor såsom minne, samordnad uppmärksamhet, 

kommunikation och samspel utvecklas.  

Vi tror att den tidiga förmågan att tänka ”rationellt” kan ge oss ny kunskap om hur det lilla 

barnet lär sig nya saker och även hur barnet förstår sin omgivning. Och även om den 

nuvarande studien i första hand syftar till att kartlägga hur den "normala" eller "typiska" 

utvecklingen ser ut, hoppas vi att resultaten i förlängningen kommer att leda till att bättre 

metoder skapas för att bedöma små barns utvecklingsnivå.  

Vi vill nu fråga dig om du kan låta ditt barn delta i studien. Ett deltagande innebär två till tre 

besök på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Varje 

besök tar ungefär 60 minuter. De metoder vi använder är väl utprövade och brukar upplevas 
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som motiverande för barnen.  Att delta i studien är naturligtvis helt frivilligt och skulle du 

säga ja nu, men senare ångra dig så går det också bra. Du kan när som helst dra dig ur utan att 

behöva motivera orsaken till detta. Den analys vi kommer att genomföra baserar sig på 

gruppjämförelser och inga personuppgifter kommer att läggas in i någon datafil (t ex 

personnummer eller namn). Videofilmen lagras i ett låst skåp och kommer inte att innehålla 

några personuppgifter. Familjer som deltar erbjuds även en egen kopia. 

Ansvarig för projektet är professor Mikael Heimann, Linköpings universitet.  

Om du är intresserad av att eventuellt låta ditt barn medverka så skall du skriva upp ditt namn, 

telefon och eventuell emailadress på bifogade lista så kontaktar vi dig så fort som möjligt.  

Det går även att läsa mer om projektet samt anmäla intresse på vår hemsida 

www.liu.se/barnstudier 

Linköping jan 2010 

 

Mikael Heimann 

Professor/ leg psykolog 

 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Linköpings universitet 

581 83 Linköping 

013-281980 

mikael.heimann@liu.se 

 

http://www.liu.se/barnstudier
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