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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att belysa hur barn i tre respektive nio månaders ålder 

responderar på omsorgspersoners mentaliseringsförmåga. Uppsatsen är genomförd som en 

pilotstudie med ett begränsat urval för att pröva mentaliseringsförmågan som utgångspunkt 

för metod och tillämpning i samspelsstudier. Fyra familjer har ingått i undersökningen och 

filmer av deras samspel har kodats och analyserats. Uppsatsen ger intressanta hypoteser för 

fortsatta studier i ämnet om hur omsorgspersoners mentaliseringsförmåga kan avläsas i barns 

responser. En slutsats som dras är att omsorgspersonernas samspel och följsamhet i vad barnet 

eventuellt tänker avspeglas i barnens responser, något som kan generera vidare forskning om 

vad som är av vikt för att barn skall fortsätta att utvecklas.  
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1  Bakgrund                                             1.                                

                                     

Hur kommer det sig att det går bra för vissa barn och sämre för andra? Orsakerna är förstås 

många, diskussioner och forskning har förts i generationer och flera svar har funnits om än 

många kvarstår. När jag i utbildningen fick läsa om mentaliseringsbergreppet gav det mig en 

känsla av att detta kan vara en förklaring till varför det kan gå sämre för vissa.  

 

Under de senaste åren har mentaliseringsteorin fått stor betydelse tillsammans med 

anknytningsteorin för hur vi kan förstå vad vi behöver redan som nyfödda. Hjärnforskningen 

har också visat hur hjärnan utvecklas, inte bara av mat och värme utan också av hur vi blir 

omhändertagna genom ögonkontakt, ansiktsuttryck, samspel och hur vi utvecklar vår 

känslomässiga intelligens. Det har visats och visas i forskning hur detta har samband med hur 

det påverkar oss människor i livet, vilka förutsättningar vi föds med och vad vi får med oss 

redan som spädbarn och vad vi kan behöva för stöd.   

 

Mentaliseringsbegreppet är sprunget ur både psykoanalytisk teori och andknytningsteori där 

det beskrivs på olika sätt, men har på senare år genom Fonagy och kollegor formulerats som 

mentalisering. Att mentalisera, att ha förmågan att förstå sitt eget och andras inre mentala liv, 

att tänka och känna om tänkande och känslor, att ha förmågan att göra gissningar om vilka 

känslor, tankar och intentioner som ligger bakom ett beteende och förstå att andra drar 

slutsatser utifrån dennes eget beteende och att kunna fantisera om det som inte går att ta på 

och förstå att det är fantasier att man aldrig kan vara riktigt säker på. Jag ville själv undersöka 

om jag kunde se vad som menades med mentalisering och om det kunde märkas på barnen. 

Därav kom min uppsats att handla om detta. 

 

2  Teori 

2.1 Anknytningsteori  

Att knyta an är helt livsavgörande för ett barn då de är helt beroende av att bli omhändertagna 

och i första hand för att få mat och värme. I evolutionsbiologin är det en överlevnadsstrategi 

 för att söka skydd och omsorg, anknytningens evolutionsbiologiska bas. Vi vet också idag att 

det inte räcker med att bara ge mat och värme. 
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 John Bowlby (1907-1990), är en av anknytningsteorins förgrundsgestalter och skrev en 

rapport, ”Maternal care and mental health” (1951), där han betonade föräldrarnas betydelse 

för barns utveckling.  I slutet av 1960-talet presenterade han ”Attachment and Loss”(1982). I 

trilogin (1969) beskriver Bowlby anknytningens betydelse för människans utveckling. Mary 

Ainsworth, också hon en förgrundare till anknytningsteorin, skrev bla ”Främmande 

situationen”(1978) som ledde till verktyg att undersöka relationen mellan spädbarn och 

föräldrar på ett djupare plan. Bowlby och Ainsworth arbetade många år tillsammans och kom 

fram till att barn söker anknytning oavsett omsorgspersoner.  

Anknytningen, hur den ser ut och är, är av största betydelse för vårt motivationssystem om det 

överhuvudtaget skall ske någon anknytning och självutveckling. Vi föds med genetiskt 

nedärvda arv och med nyfikenhet av omvärlden och med stimuli av omsorgspersoner, får vi 

vidare möjlighet att utforska hur saker och ting hänger ihop. Vi speglar oss med andra och på 

så vis skaffar oss förståelse för hur saker och ting hänger ihop. Vilket i sin tur ökar vår 

empatiska förmåga att sätta oss in i andra människors inre och får möjlighet att skapa mening 

och sammanhang. Studier har visat att barnen redan efter födseln aktivt söker och börjar 

forma en känsla av ett begynnande själv (Stern, 1985). 

  

Anknytningen är ”bensinen” som ger motorn/motivationen att gå/söka vidare för mer 

kunskaper och erfarenheter. Vid trygg anknytning är omsorgspersonen tryggheten att 

återvända till, den som talar om för barnet vad som händer; ”nu blev du ledsen, nu är du 

glad”: Barnet blir bekräftad, känner sig sedd, förstådd och blir tröstad. Detta leder till att  

barnet vågar prova igen och med stigande ålder förstår barnet att omsorgspersonen vet något 

som jag inte vet och kan återvända till sin trygghet och få förklaringar. (Havnesköld & 

Risholm Mothander 2009; Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm-Mothander, 2006). 

Anknytningsmönster har studerats och fram till idag, delats upp i fyra delar; trygg anknytning, 

otrygg undvikande anknytning, otrygg ambivalent/motspänstig anknytning, desorienterad 

anknytning (Broberg, Almqvist & Tjus 2007). 

 

2.2 Definition av mentaliseringsbegreppet 

Mentalisering = inlevelseförmåga, innebär att man kan leva sig in i en annan människas 

psyke. På engelska kallas det för ”theory in mind”, mentalisering, en uppfattning om vad som  

försiggår i någon annans huvud. ”jag tror att du gillar mig” är ett exempel på detta. Det är 

förmågan att tillskriva mentala tillstånd, trosuppfattningar, avsikter, önskningar, simulering, 
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 kunskap med mera till sig själv och andra och att förstå att andra har övertygelser, önskningar 

och avsikter som skiljer sig den egna. Förmågan kan även kallas ”intentionalitet av andra 

graden”. Första graden omfattar bara förmågan att vara medveten om sina egna tankar, medan 

andra graden alltså innebär att man kan föreställa sig någon annans uppfattning (wikipedia 

2011; Premack & Woodruff, 1978). 

 

2.3 Mentaliseringsteori 

Mentaliseringsbegreppets härkomst är sprunget både ur psykolanalytisk teori och 

anknytningsteorin men har under senare år fått hjälp av ordet mentalisering (Fonagy, 2007). 

Medvetenhet om att det finns något som gömmer sig där hos den andre, och hos barnet självt 

– något som är osynligt. Mentalisering är en medfödd förmåga som utvecklas i samspel med 

andra och som utvecklar olika beroende på miljön runt individen och omsorgspersonernas 

egen mentaliseringsförmåga. Mentalisering är förståelsen av sitt eget och andras inre liv samt 

insikten om att denna förståelse aldrig kan vara en absolut sanning. Mentalisering visar 

tydligare upplevelsen och bearbetningen av sig själv, av att finnas till, känna, tänka och vilja. 

Enligt Fonagy (2001; 2005) behövs de evolutionära syftena i anknytningsteorin för att 

möjliggöra utvecklingen för barnens mentaliseringförmåga under de första levnadsåren.                                      

Empirisk forskning har lett till att mentaliseringsteorin idag hävdar att 

mentaliseringsförmågan är beroende på vilka möjligheter barnet fått av sin omsorgsperson att 

iaktta och utforska dvs vilken anknytning barnet fått (Fonagy, 2007). 

I en trygg anknytningsrelation förmår omsorgspersonen ta emot och tolka barnets 

känslointryck och kan lägga till egna tankar och ord kring uttrycket, mentalisera kring barnet 

och dess upplevelse. Denna mentalisering förmedlas till barnet genom spegling av barnets 

känsla i kombination av omsorgspersonens egen känsla. Detta i sin tur ger barnet möjlighet  

till att börja symbolisera (Fonagy, 2007; Rydén och Wallroth, 2008). 

 

Omsorgspersonen hör barnet skrika, kanske på grund av rädsla, omsorgspersonen visar rädsla 

i sitt ansikte dvs speglar barnets känsla och kanske säger ”oj så rädd du blev”, 

omsorgspersonen visar också en annan känsla, lugn, och kanske tar upp barnet, håller om och 

pratar lugnt. Speglingen visar barnet att dennes känsla finns och uppfattas på ett sätt som är 

begripligt för barnet och att situationen inte är så farlig. Detta möjliggör för barnet att skapa          

en symbol, en representation av sin inre upplevelse. Denna spegling och samspel från 

omsorgspersonen lär barnet att det själv har egna tankar och känslor som andra relaterar till 
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och som barnet får möjlighet att söka inom sig mot de inre upplevelserna av tidigare 

händelser. Detta i sin tur inger trygghet och meningsfullhet och barnet kan lättare relatera och 

hantera det som sker. Inte minst känslan av att bli sedd och att känna trygghet till sin 

omsorgsperson. 

  

Vid två månaders ålder börjar barnet förstå och får ett eget kärnsjälv (Stern, 1985). Barnet 

börjar förstå att jag är jag och du är du. Relationen blir fördjupad och vi kan se hur barnet 

tänker efter och blir än mer en tydlig individ. Det är också här mentaliseringen börjar så 

smått, att förstå att omsorgspersonen har ett eget jag och hur nyfikenheten motiverar barnet att 

fortsätta utforska hur det hänger ihop. Få bekräftelse på vad som betyder vad och början till 

att mentalisera börjar ta form. Detta vidareutvecklas och får ytterligare en 

utveckling/fördjupning när barnet verbalt börjar uttrycka sig. Förmåga att gå ur sitt eget tänk 

och tänka utifrån fler perspektiv. 

 

Hur vi organiserar och förstår världen och vår förmåga att kunna se tillvaron genom den 

andres ögon ökar den psykologiska utvecklingen och mentaliseringsförmågan. Här kommer vi 

vuxna, med våra egna genetiskt nedärvda egenskaper och upplevelser och inte minst, det 

stimuli vi fått av våra omsorgspersoner in i bilden. Vi vuxna har till uppgift att med våra egna 

upplevelser, affekter, emotioner och mentaliseringsförmåga förstå vad barnet/individen har 

behov av. Dvs vår förmåga att se barnets/individens psykiska förmåga och behov samt dess                                                         

förmåga till att ta emot. Det betyder att den vuxnes mentaliseringsförmåga baseras på dennes 

anknytningsmönster vilket kommer att spegla förmågan i sin tur till barnet. Detta har studerats 

och presenterades första gången 1985 (Main, 1985).   

 

2.4 Hjärnans utveckling 

En betydelsefull upptäckt gjordes i Italien, 1995, av Giacomo Rizzolatti, professor i fysiologi 

då han tillsammans med sin forskargrupp hittade en särskild grupp neuroner, spegelneuroner, 

länkade till inlärningsförmåga hos apor (Rizzolatti, 2005). Det visade sig att spegelneuroner 

också finns i den mänskliga hjärnan och har nu visat sig att spegelneuroner fungerar som en 

nedärvd biologisk förutsättning att läsa andras ”psykiska värld” (Hari, 2008) och som en 

neural bas för intersubjektivitet och empati (Gallese, 2003). 

Det har visat sig att barnet inte kan utveckla den orbitofrontala hjärnbarken på egen hand, 

utan är beroende av andra människor som är känslomässigt närvarande och tillgängliga. 
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(Havnesköld & Risholm-Mothander,2009; Schores, 1994). Det har visats sig i studier att 

kärleksfulla blickar, ögonkontakt utlöser lustfyllda biokemiska ämnen som rent faktiskt 

hjälper den sociala delen av hjärnan att växa (Schores, 1994). Hjärnans utveckling har en 

viktig del för att anknytning och mentalisering ska kunna utevcklas. 

 

2.5 Ansiktets betydelse 

Vi kan se spädbarnens sökande efter ögonkontakt och hur de för ett kort ögonblick tittar på 

vårt ansikte och i våra ögon för att sedan titta bort och därefter titta igen. I detta nära samspel 

mellan omsorgspersonen och barnet finns en kommunikation. Barnet läser av vårt 

ansiktsuttryck och i takt med barnets ålder ökar barnets förmåga att både förstå och känna vad 

ansiktet förmedlar, (Bowlby, 2006; Stern 2003; Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009) 

Redan det nyfödda barnet kan imitera olika ansiktsuttryck bara vi vuxna har tålamod att vänta. 

Studier har visat att barnet också kan variera sig allt eftersom motparten gör det. (Heinemann, 

1990; Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009) Barnet har alltså i mycket tidig ålder 

förmågan att se, härma, känna, uppleva och därmed möjlighet till ökad förståelse för vad som 

känns i samspel med omsorgspersonen. Betydelsen av samspelet mellan omsorgspersonen och 

barnet har stor betydelse för hur barn uppfattar och får förståelse. Barnet vänder sig till 

omsorgspersonen för vägledning för att veta om situationen är trygg och säker genom att 

avläsa omsorgspersonens ansiktsuttryck. Balansen mellan barnets behov och 

omsorgspersonens förmåga att vara lyhörd för barnet är därmed av stor betydelse och hur den 

hanteras (Hedenbro, 2000; 2006; 2008).  

                                                           

2.6   Affekternas betydelse 

Varje individ föds med olika behov, tex tempo, känslighet, intensitet, förmåga att ställa om 

oss, musikaliska etc. Vi föds också med nedärvda affekter, som rädsla, nyfikenhet, glädje, 

ilska och förvåning som visar sig i vår fysiska kropp. Rädsla ger häftigare andning, kroppen 

stelnar till, kallsvettas, tårar. Glädje ger glad blick, leenden, lugnare andning. Varje affekt är 

sammankopplat i ett system som visar sig i tex ansiktsuttryck, rytm, tonläge, hormonella 

systemet, signalsubstanser i hjärnan och inte minst det autonoma nervsystemet. Affekterna 

visar sig olika mycket beroende på barnets genetiska arv. Hur omsorgspersonen möter barnets 

individuella behov i detta har betydelse för barnets fortsatta utveckling. Omsorgspersonen har 

till uppgift att med sina egna upplevelser, affekter, emotioner och mentaliseringsförmåga 

förstå vad barnet har behov av, dvs förmåga att se barnets psykiska förmåga och behov samt 
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dess förmåga till att ta emot. (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2009; Allen, Fonagy & 

Bateman, 2008; Stern, 2003) 

 

2.7      Samspel 

Samspelets betydelse och turtagning har visat sig ha stor betydelse för barnets känslomässiga 

interaktion. Forskaren C.Trevarthen (1979) menar att barnet organiserar sin kommunikation i 

förhållande till kvaliteten på de svar det får på sina initiativ och signaler. Edward Tronick 

(1989) har påvisat att även ickeverbala svar som ansiktsuttryck och förälderns emotionella 

status har en stor betydelse för barnets egen känslomässiga upplevelse. Barnet är inställt på ett 

ömsesidigt samspel med andra redan efter födseln. Om vi tittar på Sterns teorier om barns 

utveckling (Stern, 2003) och hur vi som föräldrar har förmåga att samspela för barnets 

utveckling. Kan vi fortlöpande se betydelsen av närhet, trygghet och behovet av att bli sedda 

och bekräftade i alla sina känslouttryck och utvecklingsstadier. För att ge barnet en känsla av 

ett kärnsjälv, där barnet vid 2 – 7 månaders ålder utvecklar sin förmåga till intersubjektivitet, 

dvs känslan av att vara i relation till en annan människa. Vidare i barnets språkutveckling, 7-

15 mån, hur vi som föräldrar kan samspela i att upprepa vad barnet säger, berömma, ha 

pekböcker, följa barnets nyfikenhet, som är barnets bensin till motorn att vilja veta mera och 

inspirera. Vi får här inte heller glömma barnets förmåga till att börja mentalisera, 

medvetenheten om att det finns något som gömmer sig där hos den andre och hos barnet självt 

– något som är osynligt. 

 

 Hur familjen samspelar kring barnet, hur familjens förmåga till samspel, föräldrar och 

eventuella syskon emellan ser ut. Turtagningar, hur omsorgspersonerna tillsammans kan                                                          

växeldra i en kommunikation så att alla känner sig delaktiga. Hur omsorgspersonernas 

förmåga till affektintoning och mentaliseringsförmåga är, formar hur samspelet mellan 

personerna blir. Hur familjen tillsammans kan leka och vara tillsammans har i Hedenbro 

studie (2006) visat sig har stor betydelse. Är det ett harmoniskt klimat, får alla och tar alla 

utrymme, delar de leenden och bekräftelser mellan varandra? Här blir förmågan att kunna 

dela mentaliseringsförmågan mellan tre individer samtidigt. Förmåga att ge utrymme åt den 

andre att leka en stund med barnet och ändå förmedla sin närvaro med mimik, ljud i 

bekräftande syfte (Hedebro, 2000; 2006; 2008). 
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie var att belysa om hur barn i tre respektive nio månaders ålder 

responderar på omsorgspersonernas mentaliseringsförmåga.   

-Svarar barn i tre och nio månaders ålder på omsorgspersoners mentaliseringsförmåga? 

-Är det någon skillnad på omsorgspersonernas mentaliseringsförmåga då barnet är tre 

respektive nio månader? 

 

4 Metod  

I min uppsats ville jag belysa mentaliseringsteorin och belysa om hur omsorgspersonernas 

mentaliseringsförmåga kan avläsas i barns reaktioner. Detta är en pilotstudie i en mindre skala 

för att pröva tillämpningen av omsorgspersoners mentaliseringsförmåga som utgångspunkt för 

metod och tillämpning i samspelsstudier. Då studiens urval är begränsat får undersökningen 

prova frågeställningen för att avgöra om uppläggning och metod kan vara användbara i sen 

större studie (Thornberg, Forslund & Frykedal, 2009). 

 

4.1 Undersökningsgrupp 

Området där paren är hämtade från var etablerat med varierad bebyggelse med få invandrare. 

Samtliga omsorgspersoner var första gångs föräldrar och barnen biologiska. 

Omsorgspersonerna är utvalda utifrån att de haft kontakt med en mödravårdscentral i 

Stockholm och de ställde upp frivilligt. Totalt baseras studien på åtta omsorgspersoner – fyra 

familjer och är slumpmässigt utvalda ur en grupp på 20 familjer. Omsorgspersonerna kom till 

mottagningen med sina barn och fick till uppgift att göra en ”lekövning” (bilaga 1) med 

barnet. Barnet sattes i en liknande bilbarnstol med bälte och omsorgspersonerna satt nära mitt 

emot sitt barn. Lekövningen fick inte ta längre tid än vad barnet skulle orka och i de filmer jag 

tittade på varade lekövningen mellan 10 och 15 minuter. Omsorgspersonerna fick till uppgift 

att först prata en och en med barnet och att den andre omsorgspersonen skulle endast vara 

närvarande och inte medverka på något sätt och att de efter en stund skulle byta, (del 1 och 2). 

På så vis gjorde inspelningen det möjligt för mig att se var och en av barnets 

omsorgspersoners mentaliseringsförmåga. Därefter var uppgiften att båda omsorgspersonerna 

skulle prata tillsammans med barnet (del 3) och därefter endast prata med varandra och barnet 

är då endast närvarande (del 4). Se bilaga 1. 
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4.2 Genomförande 

Uppsatsen bygger på tidigare inspelade videointervjuer inom ramen för en studie genomförd 

vid Karolinska institutet (Hedenbro, 2006). Då min frågeställning var att se om det var möjligt 

att se om omsorgspersoners mentaliseringsförmåga påverkar barn i tre och nio månaders 

ålder, valdes inspelningar från denna ålder då barnen i den åldern inte utvecklat något verbalt 

språk. Materialet består av åtta filmer, dvs två filmer per barn och omsorgspersoner, att också 

kunna se någon skillnad på omsorgspersonernas mentaliseringsförmåga över tid. 

Mentaliseringskriterierna valdes ut utifrån teoriernas bas om vad mentalisering är. 

 

4.3 Kriterier för omsorgspersonernas mentaliseringsförmåga 

För att besvara frågeställningen valdes följande kriterier ut; 

-  nyfiket frågande, tex tittar du på lampan 

-  tänker att barnet tänker genom att sätta ord på det barnet gör, tex vad många färger bandet 

har, då barnet håller i och tittar på bandet/bältet till stolen, gick hon ut genom dörren, då 

barnet tittar efter den som just gick ut  

-  berättar vad som skall ske, jag skall flytta stolen lite, tar barnets fötter och säger att jag tar 

din fötter, ger barnet sin egen mentalisering genom att sätta ord på vad de själva gör 

-  benämner det barnet gör med ord, tex lampa, -dina fötter, -tittar du mot lampan 

-  bekräftar ger respons, - du ler, prosit 

-  följer barnets mimik och sätter ord på det  

-  följer barnets rörelser och benämner det med ord vad barnet gör och visar att de är nyfikna 

på vad barnet eventuellt tänker och gör 

- affektiv intoning, positivt tonläge, lugn, glad, ler,  

- ögonkontakt 

 

4.4    Kriterier för barnets respons på omsorgspersonernas       

mentaliseringförmåga 

- ögonkontakt, tittar på omsorgspersonerna  

- ler  

- sträcker fram tex bandet/bältet, foten, handen  
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återkommer med ögonkontakten efter bekräftande ord från omsorgspersonerna  

- ger ett lugnt intryck genom att sitta still, ögonkontakt, ler eller sprattlar med ben eller armar  

och ler 

- följer leken/övningen de gör  

- låter i samma tonläge som omsorgspersonerna, jollrar, rör på munnen                                                        

             

4.5                Analys av data 

För att besvara frågeställningen och kvalitativt analysera materialet valde jag att använda mig 

av Grounded theory (Thornberg, 2009).  Jag började med att titta igenom videofilmerna och 

skrev ner anteckningar över vad jag tyckte omsorgspersonerna gjorde som fick barnen att 

respondera. Därefter följde en bearbetning/kodning av händelserna/samverkansamband, dessa 

koder som upprepade sig blev sedan de utvalda kriterierna som sedan studerades genom 

videostudien.   

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

För att få en säkrare validitet och reliabilitet krävs ett större antal och urval av 

omsorgspersoner där fler kriterier för både mentalisering och barnens respons skulle 

utvecklas. Antalet för att stärka signifikansnivån samt utöka urvalet av barnets 

omsorgspersoner då denna studie baserades på biologiska omsorgspersoner för att belysa bla 

Bowlbys (2006) teorier. Fler kriterier som visar på mentaliseringsförmåga kan utvecklas 

ytterligare, tex där omsorgspersonen väljer att inte söka barnets respons (del 3), tystnar då 

barnet får svårt att välja mellan omsorgspersonerna. Intervju före och efter en 

samspelssituation om omsorgspersonernas uppfattning av sin relation/mentaliseringsförmåga 

till barnet. Denna studie har genomförts av tidigare inspelat material (Hedenbro 2006) och 

skulle kunna studeras i dagsaktuell befintlig miljö där, omsorgspersonerna och barnet befinner 

sig i en mer van hemmiljö eller dylikt, med fler tydliga kodningar av samverkansband.     

 

4.7   Etiska överväganden Etiska överväganden 

Omsorgspersonerna har tillfrågats och frivilligt deltagit i de filmer som är använda i denna 

studie. De har tidigare informerats och godkänt att materialet kommer att användas i fortsatt 

forskning.  Allt material är avidentifierat så att det inte går att känna igen någon av deltagarna. 
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5 Resultat 

I bearbetningen av materialet har både kvalitativ och kvantitativ metod använts.  Kvantitativ 

metod för att hitta gemensamma beteenden i urvalsgruppen och kvalitativ metod för att 

analysera avvikelser i den kvantitativ bearbetningen om omsorgspersonerna och barnen. 

För att lättare se svarsfrekvensen beskrivs varje familjs resultat med en bokstav samt varje del 

i lekövningen. 

 

5.1    Studie vid 3 månader 

 En omsorgsperson samspelar med barnet, del 1 och 2 

Sex omsorgspersoner av åtta uppfyller samtliga kriterier för mentalisering. 

Omsorgspersonerna tillhör familj A, C och D.  

Fyra omsorgspersoner, från familj A och D, uppfyller samtliga kriterier och barnet 

responderar på samtliga sju kriterier.  

Två omsorgspersoner i samma familj, C, uppfyller båda samtliga kriterier för mentalisering 

men fadern får mer respons av barnet. Barnet responderar fadern på sex av sju kriterier, barnet 

responderar inte på kriteriet för ”-ger ett lugnt intryck genom att sitta still, ögonkontakt, ler 

eller sprattlar med ben eller armar och ler”. Barnet responderar modern på tre kriterier, ”-

ögonkontakt tittar på omsorgspersonerna”, ”-sträcker fram tex bandet/bältet, foten, handen”, 

och ”- låter i samma tonläge som omsorgspersonen, jollrar, rör på munnen”. Här bör tilläggas 

att fadern inte håller sig till övningen utan går in och pratar med barnet under lekövningen. 

I familj B uppfyller fadern två kriterier, ”-affektiv intoning och ögonkontakt”, och får en 

respons av barnet, ”-ögonkontakt”. Modern uppfyller fyra kriterier, ”-tänker att barnet tänker 

genom att sätta ord på det barnet gör, tex vad många färger bandet har då barnet håller i och 

tittat på bandet/bältet till stolen, gick hon ut genom dörren, då barnet tittar efter den som just 

gick ut”, ”- följer barnets mimik och sätter ord på det”, ”- affektiv intoning, positivt tonläge, 

lugn, glad, ler” och ”-ögonkontakt”, båda får en kriterie uppfylld av barnet, ”-ögonkontakt 

tittar på omsorgspersonen”.  Barnet responderar på samma sätt som till fadern, ”-

ögonkontakt”. 

                                       

5.2 Båda omsorgspersonerna samspelar med barnet, del 3 

Två familjer, A och D uppfyller samtliga kriterier inklusive barnet vilket är samma familjer i 

den första delen av lekövningen. 
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Familj C uppfyller samtliga kriterier för mentalisering och barnet responderar på tre kriterier, 

”-ögonkontakt”, ”-sträcker fram tex bandet, foten, handen”, och ”-låter i samma tonläge som 

omsorgspersonerna, jollrar, rör på munnen”. 

Båda omsorgspersonerna försöker få barnets uppmärksamhet samtidigt och barnet uppfyller 

tre kriterier, ”-ögonkontakt, tittar på omsorgspersonerna”, ”-sträcker fram tex bandet/bältet, 

foten, handen” och ”låter i samma tonläge som omsorgspersonerna, jollrar, rör på munnen”. 

Barnet sprattlar med armar och ben och modern säger ”-det ser ut som han är mellan skratt 

eller gråt”. Båda försöker prata och göra ljud samtidigt för att få barnets uppmärksamhet och 

barnet väljer så småningom sin fader. Detta är samma fader, C, som går in och pratar i 

lekövningen där en omsorgsperson i taget skall samspela med barnet, del 1 och 2. 

I familj B, gör modern några fler försök än fadern att få ögonkontakt. Modern uppfyller sex 

kriterier, ”-nyfiket frågande”, ”-tänker att barnet tänker genom att sätta ord på det barnet gör, 

tex vad många färger bandet/bältet har då barnet håller i och tittar på bandet/bältet till stolen, 

gick hon ut genom dörren då barnet tittar efter den som just gick ut”, ”-benämner det barnet 

gör med ord, lampa, dina fötter, tittar du på lampan”, ”-följer barnets mimik och sätter ord på 

det”, ”affektiv intoning, positivt tonläge, lugn, glad, ler” samt ”-ögonkontakt”. Fadern 

uppfyller två kriterier för mentalisering, ”-ögonkontakt och affektiv intoning”. Barnet ger 

modern ögonkontakt till att sedan undvika deras försök till ögonkontakt, barnet responderar 

vid ett tillfälle till modern, ”-ögonkontakt tittar på omsorgspersonen”. 

 

5.3 Omsorgspersonerna pratar med varandra och barnet är endast 

närvarande, del 4 

Då omsorgspersonerna endast pratar med varandra och inte ger barnet någon uppmärksamhet 

visar barnet följande; 

Tre av barnen, i familj A, C och D vars omsorgspersoner uppfyllt samtliga 

mentaliseringskriterier, tittar barnen först efter sina omsorgspersoner, ler och tittar på tex sin 

fot och ger ett intryck av att vara lugna till en början. Därefter börjar samtliga barn att titta 

bort från omsorgspersonerna, grimaserar, plockar i stolsdynan, sprattlar, börjar gny, 

återkommer med att titta på omsorgspersonerna, gnyr, jäspar, försöker vrida sig i stolen, drar i 

byxor, suckar och ökar sina ljud. Ett barn tar tillbaka handen i munnen som fadern, B, tidigare 

tagit bort i lekövningen och sagt att barnet inte skall ha handen i munnen, det är också samma 

fader som uppfyllde två kriterier för mentalisering. 
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5.4 Studie vid 9 månader 

 En omsorgsperson samspelar med barnet, del 1 och 2 

Sju av åtta omsorgspersoner uppfyller samtliga kriterier för mentalisering.   

Fyra omsorgspersoner, två familjer, A och D uppfyller samtliga kriterier och barnet 

responderar på samtliga kriterier. Vilket är samma omsorgspersoner som vid studien vid tre 

månader. 

 

Två omsorgspersoner i samma familj, C, uppfyller båda, var för sig, samtliga kriterier för 

mentalisering. Barnet uppfyller fem kriterier för modern, ”-ögonkontakt, tittar på 

omsorgspersonen”, ”-ler”, ”-sträcker fram tex bandet/bältet, foten, handen”, ”återkommer 

med ögonkontakten efter bekräftande ord från omsorgspersonen”, ”-följer leken/övningen de 

gör”. Barnet uppfyller inte kriterierna ”-ger ett lugnt intryck genom att sitta still, ögonkontakt, 

ler eller sprattlar med ben eller armar och ler” samt ”- låter i samma tonläge som 

omsorgspersonerna, jollrar, rör på munnen”. Fadern går in, som vid studien tre månader, och 

pratar med modern i lekövningen där en omsorgsperson i taget skall samspela med barnet, del 

1 o 2.  

Barnet uppfyller fyra kriterier för fadern, ”-ögonkontakt, tittar på omsorgspersonen”, ”-ler”, ”-

ger ett lugnt intryck genom att sitta still, ögonkontakt, ler eller sprattlar med ben eller armar 

och ler” samt ”-följer leken/övningen de gör”. Båda omsorgspersonerna har till en början ett 

samspel med turtagning till att sedan övergå till båda omsorgspersonerna försöker samtidigt 

fånga barnets uppmärksamhet och barnet undviker ögonkontakt. 

Två föräldrar, i samma familj, B, uppfyller fadern två kriterier för mentalisering, ”-affektiv 

intoning, positivt tonläge, glad, ler” samt ”-ögonkontakt”. Barnet responderar fadern på två 

kriterier, ”-ögonkontakt, tittar på omsorgspersonen” och ”låter i samma tonläge som 

omsorgspersoneerna, jollrar, rör på munnen”. 

Modern uppfyller samtliga kriterier. Barnet responderar modern på sex av sju kriterier. 

Kriteriet barnet inte uppfyller är ”-låter i samma tonläge som omsorgspersonerna, jollrar, rör 

på munnen”. 

                          

5.5 Båda omsorgspersonerna samspelar med barnet, del 3 

Två familjer, A och D, uppfyller samtliga kriterier och barnet responderar på samtliga 

kriterier. 

 



                    13. 

En familj, C, uppfyller sju av nio kriterier för mentalisering, ”-tänker att barnet tänker genom 

att sätt ord på det barnet gör, tex vad många färger bandet har då barnet håller i och tittar på 

bandet/bältet till stolen, -gick hon ut genom dörren, då barnet tittar efter den som just gick ut”, 

”-berättar vad som skall ske, jag skall flytta stolen lite, tar barnets fötter och säger jag tar dina 

fötter, ger barnet sin egen mentalisering genom att sätta ord på vad de själva gör”, ”benämner 

det barnet gör med ord, lampa, dina fötter, tittar du på lampan”, ”bekräftar ger respons, du ler, 

prosit”, ”-följer barnets mimik och sätter ord på det”, ”affektiv intoning, positivt tonläge, 

lugn, glad, ler”.  Omsorgspersonerna får tre kriterier uppfyllda av barnet, ”ögonkontakt, tittar 

på omsorgspersonerna”, ”- ler” samt ”-följer leken/övningen”. Även i denna övning försöker 

båda omsorgspersonerna samtidigt fånga barnets uppmärksamhet, genom att samtidigt prata 

och göra ljud. Modern har uppfyllt fler kriterier än fadern i båda studierna och vid denna 

övning säger hon –”har du märkt att han blivit mer mammig den senaste tiden”.  

I familj B, uppfyller omsorgspersonerna tre kriterier, ”-benämner det barnet gör med ord, 

lampa, dina fötter, tittar du på lampan”, ”-affektiv intoning, positivt tonläge, lugn, glad, ler” 

samt ”-ögonkontakt”. Barnet uppfyller två kriterier, ”-ögonkontakt, tittar på 

omsorgspersonerna” och ”-ler”. Omsorgspersonerna slutar försöka och börjar prata med 

varandra.    

 

5.6 Omsorgspersonerna pratar med varandra och barnet är endast 

närvarande, del 4 

Samtliga barn, i de fyra familjerna, börjar med att härma det de tidigare har gjort med sina 

respektive omsorgspersoner, tex om de har gungat så gungar barnet, har de lutat huvudet så 

lutar barnet huvudet, klappar händer, barnen tittar växelvis på sina omsorgspersoner, ler och 

låter positiv.   

Samtliga barn övergår, då de inte får någon respons, till att börja gny, suckar, grimaserar, 

vrider sig alltmer i stolen till att låta högre och högre.  

 

5.7 Sammanfattning av resultat 

Min hypotes innan studien var att hög mentaliseringsförmåga hos omsorgspersonerna och 

omsorgspersonerna i denna studie, ökade barnets respons, och jag hade en undran om det 

skulle synas någon skillnad på omsorgspersonernas mentaliseringsförmåga då barnet blivit 

större. Studien visar, där omsorgspersonerna uppfyllt mentaliserings kriterierna, har också 
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 barnen uppfyllt samtliga kriterier, vilket belyser vikten av mentaliseringsförmåga och att 

barnen påverkas. Två av familjerna A och D, inklusive barnen uppfyllde genomgående 

samtliga kriterier vilket skulle kunna tyda på att det inte är någon skillnad då barnet blivit 

större. I familj B visade modern på fler uppfyllda kriterier vid 9 månaders studien och fick 

fem av sex responskriterier uppfyllda av barnet. Detta skulle kunna tyda på skillnad av 

mentaliseringsförmåga då barnet blivit större. En familj C, visade dock på att båda 

omsorgspersonerna enskilt uppfyllde kriterierna för mentaliseringsförmågan men där antalet 

responskriterier från barnet sjönk då de tillsammans samspelade med barnet. 

  

Det som var genomgående hos samtliga omsorgspersoner var, - affektiv intoning, positivt 

tonläge, lugn, glad, ler och ögonkontakt vilket skulle kunna belysa vikten av teorierna om 

ansiktets och affekternas betydelse. Studien visade dock att detta inte räckte för att få full 

respons av barnen. 

Två familjer, A och D uppfyller mentaliserings kriterierna genomgående i alla del-övningar i 

lekövningen i både 3 och 9 månaders studien och deras respektive barn uppfyllde samtliga 

kriterierna för respons.                                  

Sju av åtta omsorgspersoner uppfyller kriterierna; 

 -nyfiket frågande 

 -tänker att barnet tänker genom att sätta ord på det barnet gör, tex vad många färger 

bandet/bältet har då barnet håller i och tittar på bandet/bältet till stolen, gick hon ut genom 

dörren då barnet tittar efter den som just gick ut 

 - följer barnets mimik och sätter ord på det 

I familj C, uppfyller modern samtliga kriterier för mentalisering vid båda studierna, 3 och 9 

månader, och fadern uppfyller samtliga vid 3 månaders studien och åtta av nio vid 9 månaders 

studien. Modern får färre kriterier av barnets respons vid 3 månaders studien än fadern och 

fadern får färre kriterier av barnets respons än modern vid 9 månaders studien. 

Familjen får lägst respons när båda omsorgspersonerna samspelar med barnet, del 3, tre av nio 

kriterier. 

Familj B har genomgående lägst antal kriterier uppfyllda. I den första delen, en 

omsorgsperson samspelar med barnet uppfyller modern fyra kriterier vid 3 månaders studien 

och får ett kriterie uppfyllt av barnet, ögonkontakt. Modern uppfyller samtliga kriterier vid 9 

månaders studien och får sex av sju responskriterier av barnet. Fadern uppfyller två 

mentaliseringskriterier vid båda studierna, 3 och 9 månader, och får en respektive två 
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responskriterier uppfyllda av barnet. I studien när båda omsorgspersonera samspelar med 

barnet, ger barnet en respons vid ett tillfälle, ögonkontakt, vid tre månaders studien, två  

kriterier vid 9 månaders studien, ögonkontakt tittar på föräldrarna och ler. Modern i denna 

familj, som uppfyllt samtliga kriterier vid 9 månaders studie, säger, -”har du märkt jag tycker 

han blivit mer mammig”. 

I båda studierna, 3 och 9 månader där samtliga omsorgspersonerna samtalar med varandra och 

barnet är endast närvarande visar barnen samma mönster av att först göra det de gjort tidigare 

i lekövningen till att övergå till att gny, sucka, vrida sig, och låta högre och högre. Studien vid 

9 månader visar dessa tecken tydligare i större utsträckning då barnen är större, låter högre 

och mer fysisk. 

Samtliga barn, även de barn vars omsorgspersoner uppfyllt få mentaliseringskriterier gör 

likadant.  Barnet är fortsatt intresserade av kontakten med den omsorgsperson som följer 

barnets eget intresse, tex tittar du på lampan, vart gick hon. De omsorgspersoner som 

samspelat med barnet får fler responskriterier uppfyllda av barnen. 

                   

6 Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Går det att belysa om barn responderar i tre respektive nio månaders ålder på 

omsorgspersoners mentaliseringsförmåga? 

  

Svaret på den frågan skulle kunna besvaras med ett ja. Det som tydligast visade barnens 

responser var när omsorgspersonerna endast pratade med varandra, del 4. Samtliga barn vid 

både tre och nio månaders ålder reagerade likadant. De började med att söka ögonkontakt, 

log, började göra de övningar de gjort tillsammans med omsorgspersonerna till att sedan titta 

bort, grimasera, göra ljud och börja vrida sig i stolen. Detta stärker vikten av 

anknytningsteorin (Bowlby, 1982;2006) om hur viktigt det är att knyta an och bli 

omhändertagna och betydelsen av nära känslomässiga relationer (Broberg, Granqvist, 

Ivarsson, Risholm-Mothander, 2006). Barnens genetiska förmåga att söka kontakt belyser 

Sterns (2003) teorier om att barn redan vid två månaders ålder börjar förstå och får ett eget 

kärnsjälv.  
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Svarar barn i tre respektive nio månaders ålder på omsorgspersoners 

mentaliseringsförmåga? 

 

Samtliga omsorgspersoner uppfyllde kriteriet ögonkontakt och affektiv intoning och samtliga 

barn svarade med ögonkontakt  vilket vidare stärker ansiktets betydelse. Barnet läser av vårt 

ansiktsuttryck och i takt med barnets ålder lär sig barnet att både förstå och känna vad ansiktet 

förmedlar (Bowlby, 2006; Stern 2003; Havnesköld & Risholm 2009). I studien där 

omsorgspersonerna var och en samspelade med barnet, del 1 och 2, kunde jag konstatera att 

det inte räckte med ögonkontakt och affektiv intoning för att barnen skulle uppfylla samtliga 

kriterier. Två familjer A och D uppfyllde samtliga mentaliseringskriterier och fick full respons 

på samtliga kriterier av barnen. Det som dessa två familjer utmärkte sig i var i samspelet, dvs 

de omsorgspersoner som också hade fortsatt nyfiket frågande, tänkte att barnet tänkte genom 

att sätta ord på det barnet gjorde tex vad många färger bandet har då barnet höll i och tittade 

på bandet, berättade vad som skulle ske, benämnde vad barnet gjorde med ord tittar du på 

lampan samt att de följde barnets rörelse och visade sig nyfikna genom att sätta ord på det.  

Detta var genomgående för dessa familjer i både tre och nio månaders studien. Detta skulle 

det kunna belysa att barn responderar på omsorgspersoners mentaliseringsförmåga, genom att 

omsorgspersonerna har förmågan om förståelsen av sitt eget och andras liv samt insikten om 

att denna förståelse aldrig kan vara en absolut sanning (Fonagy, 2007). Dock krävs en större 

studie för att säkra validiteten och reliabiliteten i detta. Betydelsen av samspelets kraft har 

även Trevarthen (1979) gjort en studie om. Han menar att barnet organiserar sin 

kommunikation i förhållande till kvaliteten på de svar de får på sina initiativ och signaler. 

Tronick (1989) har också han påvisat att även icke verbala svar har stor betydelse för barnets 

egen känslomässiga upplevelse.  Hedenbro (2006) har också hon visat på samspelets 

betydelse, hur förmågan till affektintoning och mentaliseringsförmåga hos omsorgspersonerna 

är och hur det formar sampelet. Det som också bör beaktas för de övriga 

familjerna/omsorgspersonerna är att studien visade på en svårighet mellan 

omsorgspersonernas mentaliseringsförmåga mellan varandra. I tex familj C där båda 

omsorgspersonerna uppfyller samtliga kriterier för mentaliseringsförmåga i del 1 och 2, men 

modern får endast tre kriterier uppfyllda av barnet medan fadern får sex av sju möjliga. Här 

blir det tydligt att mentaliseringskriterierna varit för få, då modern mentaliserar då hon ser att 

barnet får svårt att välja vem den skall titta på, säger till barnet; 
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 –”nu pratar pappa med oss fast han skall vara tyst”. Fadern håller sig inte till övningen utan 

går in och pratar med barnet, modern tystnar och säger –”det ser ut som att han pendlar 

mellan skratt och gråt”. Det väcker fortsatta hypoteser om mentaliseringsförmåga mellan 

omsorgspersonerna.   

 

Är det någon skillnad på omsorgspersonens mentaliseringsförmåga då barnet är tre 

respektive nio månader? 

 

I familj B uppfyller båda omsorgspersonerna tre respektive två mentaliseringskriterier och får 

en responderingar av barnet i alla del-övningar i tre månaders studien. Detta belyser ovan 

nämnda teoriers betydelse av tex kommunikation i förhållande till kvaliteten på de svar barnet 

får på sina signaler och skulle kunna belysa att det går att avläsa omsorgspersonernas 

mentaliseringsförmåga i barns reaktioner. Denna familj visar också på en skillnad vid nio 

månaders studien där modern uppfyller samtliga mentaliseringskriterier och får sex av sju 

möjliga responderingar av barnet och fadern ligger kvar på två uppfyllda kriterier och får 

endast en respons av barnet. Det är också denna mamma som säger –”har du märkt att han 

blivit mer mammig den sista tiden”. Detta skulle kunna tolkas som att modern ökat sin 

mentaliseringsförmåga i samspel med barnet över tid, det skulle också kunna tyda på andra 

orsaker, tex samspelsmönster/mentaliseringsförmågan mellan omsorgspersonerna och det 

skulle kunna tyda på om sammanhanget i lekövningen påverkade henne etc. Då detta endast 

speglar en familj går det inte att dra några slutsatser, dock väcker det nya hypoteser och 

frågeställningar till vidare studier i ämnet. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Jag vill börja med att påtala att resultaten bör tolkas med försiktighet utifrån validitet och 

reliabilitet då urvalet var litet samt att fler kriterier/koder för omsorgspersonernas 

mentaliseringsförmåga och barnens respons torde ge säkrare resultat. För att öka validiteten 

kunde fler videoinspelade familjer studerats vilket borde givit fler och tydligare kriterier för 

omsorgspersonernas mentaliseringsförmåga. Intervjuer med omsorgspersonerna om egen 

uppfattning av relation/mentalisering till barnet kunde också öka validiteten, liksom 

reliabiliteten dvs öka säkerheten i tolkningarna. 
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6.3 Slutsatser 

De viktigaste slutsatserna i min studie var de omsorgspersoner endsat gav ögonkontakt och 

affektiv intoning till sina barn fick färre responderingar av barnen. Det visade sig att barnen 

responderade på samtliga kriterier för omsorgspersonernas mentaliseringsförmåga då 

omsorgspersonerna också följde barnets rörelser och benämner det med ord vad barnet gör 

och visar sig nyfikna på vad barnet eventuellt gör, nyfiket frågande och tänker att barnet 

tänker. Detta skulle kunna tyda på att det går att avläsa omsorgspersonernas 

mentaliseringsförmåga  på barnens reaktioner, men som jag tidigare nämnt, för att säkerställa 

det krävs en större studie med större urval och fler studier med tex intervju före och efter en 

samspelssituation om omsorgspersonernas uppfattning av sin relation/mentaliseringsförmåga.   

Rekommenderar vidare studier i hur omsorgspersoners mentaliseringsförmåga mellan 

varandra kan belysa barns reaktioner.    
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Bilaga 1. 

 

Följande instruktion gavs till familjen inför LTP-övningen-Lausanne Trilogue Play 

I den här övningen vill vi att ni umgås tillsammans som familj, och följa instruktionen för de 

fyra olika delarna i övningen. Använd gärna namnen på familjemedlemmarna när ni säger 

följande; 

1 I den första delen väljer ni vem av er som ska börja samspela med barnet. Tex 

du som mamma börjar hjälpa barnet att umgås och leka med dig som ni vanligtvis gör. Under 

tiden är du som pappa endast närvarande. 

 

2 Efter en stund när ni känner er redo byter ni roller. Där det du som pappa som 

umgås o leker med barnet och du som mamma är nu endast närvarande. När ni känner er redo 

går ni vidare till den tredje delen. 

 

4 Nu är ni tillsammans alla tre. Ni båda föräldrar umgås och leker med barnet. 

 

5 I den sista delen är det ni som föräldrar som pratar med varandra utan att ge alltför mycket 

uppmärksamhet till barnet. Nu är ert barn endast närvarande. 

 

Under de fyra delarna avgör ni själva vem som ska börja samspela med barnet och längden på 

varje del. Ni kan börja när ni känner er redo och ge mig en signal när ni känner er klara med 

övningen. 

 

Vid klinisk användning kan man antingen behöva ge tidsangivelser för hela övningen, för 

varje del eller hjälpa till vid övergångarna. 

 

Övrig information 

När det gäller barn upp till 1 år sitter barnet i en bekväm barnstol som kan vara babysitter 

eller liknande. Höjden och avståndet på placeringen av barnstolen är viktig för att möjliggöra 

för barnet att ingå i en interaktion. Barnet skall också se ut att sitta bekvämt och familjen 

informeras om att de kan hjälpa barnet till detta under övningens gång. Stolen skall också vara 

ställbar mot varje förälder eller mitt emellan. När barnet är i denna ålder sker övningen med 

fördel utan leksaker men om så behövs har man förberett några åldersadekvata leksaker sm 

används för alla barn i denna ålder. 

 

När barnet sitter bra själv så kan man övergå till barnstol och då använder man också 

leksaker. Fortfarande är detta bestämda leksaker som används för alla barn i dessa åldrar. 

Lekövningen förändras och anpassas till barnets ålder och när de är äldre kan både aktivitet 

och uppgifter genom att samtal med varandra användas. Övningen används även i familjer 

med tonåringar. 

 

Tänk på att placeringen av de tre familjemedlemmarnas stolar skall forma en triangel. 

 

Lekövningen videofilmas och helst med två kameror. En som är fokuserad på barnet och en 

mot föräldrarna. En variant om man inte kan använda två kameror är att använda en som är 

riktad mot barnet och att sedan sätta en spegel bakom barnet där man ser föräldrarnas mimik 

och sittposition. 
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