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Sofia Tahbaz 

Sammanfattning 

Beröring är en modalitet som visat sig spela en stor roll i människans utveckling. Föreliggande studie 

hade för avsikt att undersöka beröringens roll i barnets språkutveckling, utifrån hur beröring förändras 

över tid och hur det påverkar barnets produktiva ordförråd. Fri interaktion mellan förälder och barn 

analyserades utifrån annoteringar med information om beröring, som duration och beröring med eller 

utan hud-mot-hudkontakt. I undersökningen inkluderades alla former av beröring i den totala 

beröringsdurationen. Tio barn studerades under det första levnadsåret och då de var 24 månader 

gamla. Resultaten visar att en minskning av beröringsduration sker under barnens första två levnadsår. 

Resultatet indikerar några intressanta tendenser som diskuteras utifrån tidigare forskning. Beröring 

med hud-mot-hudkontakt verkar ha en annan roll än total beröring. Studien utformades explorativt och 

fann inget signifikant samband mellan beröring vid barns första och andra levnadsår och deras 

produktiva ordförråd vid 30 månader, varken med eller utan hud-mot-hudkontakt. Studien förser dock 

framtida forskning med tendenser som behöver studeras vidare. 

Nyckelord 
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The Role of Touch in Language 

Acquisition 

Sofia Tahbaz 

Abstract 

Touch is a modality which seems to have an important role in human development. The current study 

examined if touch plays a role in language acquisition. The study focused on touch duration and how it 

changes over the child’s first and second year of life and if productive vocabulary is affected of it. The 

analysis is based on parent-child interaction. The data for the analysis is provided by annotations with 

touch duration and if there is skin-to-skin touch present. The study included all kinds of touch 

occurring between the parent and the child in the total touch duration. Ten children were examined 

during their first year of life and when they were 24 months old. The results showed that touch 

decreased during the child’s first and second year of life. Some peculiar tendencies and how these 

relate to previous research as well as the result of how skin-to-skin touch seems to have a different role 

than general touch in language acquisition are discussed. The study was explorative and no significant 

connections between touch in the first and second year of life and productive vocabulary were found. 

However, the study does provide future research with tendencies that have to be further examined.  
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1. Introduktion 

Vad är det som gör att barn lär sig språk? Vilken input behövs och hur mycket? Är alla modaliteter 

viktiga eller räcker det med syn och hörsel? Detta är frågor som forskare i många år försökt besvara på 

olika sätt. Men frågan om hur barn lär sig språk är ännu inte besvarad.  

Under många år har forskare inom lingvistik undersökt en av de faktorer som ansetts vara viktigast för 

hur barn lär sig språket – det barnriktade talet och dess innehåll. Man har tittat på egenskaper hos talet 

liksom vad som förmedlas. Man har också undersökt andra modaliteter som blickriktning och 

ansiktsuttryck.  

Beröring är en modalitet som länge varit negligerad men som nyligen blommat upp som intressant när 

det gäller barns utveckling. Beröring är någonting som tros ha en positiv påverkan på alla människor 

oavsett ålder eller vilket land och kultur man lever i. Kan beröring spela en stor roll även i 

språkutvecklingen?  

Syftet med denna longitudinella studie var att undersöka beröring i interaktion mellan barn och 

föräldrar. Har beröring en positiv påverkan på barnets språkutveckling? Då tidigare forskning inom 

området är begränsad har jag valt att utforma studien explorativt.  
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2. Bakgrund 

Tidigare har barns språkutveckling undersökts utifrån det visuella och auditiva perspektivet, det som 

syns och det som hörs. Men studier visar att beröring verkar påverka människan positivt, särskilt vid 

hud-mot-hudkontakt (Scher, Ludington-Hoe, Kaffashi, Johnson, Holditch-Davis & Loparo, 2009), och 

att beröring kan kommunicera känslor (Hertenstein, Holmes & McCullogh, 2009). Nedan presenteras 

hur tidigare forskning fokuserats kring barns språkutveckling och sedan presenteras hur beröring 

studerats i olika forskningsperspektiv. Sist presenteras den forskning som finns med beröring i barns 

språkutveckling och projektet som föreliggande studie baseras på. 

2.1 Barns språkutveckling  

2.1.1 Barnriktat tal 

För att besvara vad det är som gör att barn lär sig språk har forskare inom lingvistik framför allt 

studerat det visuella och auditiva perspektivet. Studier där man undersökt vad det är barn föredrar att 

lyssna till är ett exempel på detta. En av studierna visade genom preferenstester att det är det familjära 

grundtonsmönstret i modersmålet som barn har en preferens för i barnriktat tal, BRT (Fernald & Kuhl, 

1987).  

Man tänker sig att den verbala inputen har stor betydelse för hur barn lär sig språk. Det är också den 

komponent i barnets språkutveckling som är mest utforskad. Det finns egenskaper i BRT som vi inte 

hittar i annat tal. Till exempel använder föräldrar en högre grundton när de talar till ett spädbarn än när 

de talar med vuxna, såväl som att vokalerna förlängs, yttranden är kortare och pauserna mellan 

yttrandena är längre (Grieser & Kuhl, 1988). Grieser & Kuhl (1988) menar att studien gav stöd för att 

BRT från mödrar innehåller universella prosodiska drag genom att undersöka hur BRT ter sig i 

tonspråk.  

Kuhl, Andruski, Chistovich, Kozhevnikova, Ryskina & Lacerda (1997) jämförde flera språk i en 

studie och kom fram till att förlängda, eller utdragna, vokaler, som är karaktäristiskt för BRT, var 

någonting som mödrar som talade olika språk har gemensamt vid BRT. Detta får dem att diskutera om 

det är ett universellt drag hos BRT. Cristia (2013) kom fram till att förlängda vokaler är positivt för 

barnets språkinlärning. 

2.1.2 Barns ordinlärning 

Människans språkutveckling kan förstås som en långsam process som påbörjas redan vid födseln för 

att sedan ta cirka ett år innan de första orden börjar produceras. Men vid tre månader jollrar barnen för 

att sedan redan vid tre års ålder kunna producera fulla meningar (Kuhl, 2004). Vi vet inte vad det är 

som gör att barn lär sig språk. Det vi vet är att alla friska, normalutvecklade barn gör det. Kuhl 

beskriver detta som att barn löser språkkoden.  

I tidigare forskning har studier fokuserat på att besvara huruvida barn genomgår en ordspurt eller inte 

(Mervis & Bertrand, 1995, Goldfield & Reznick, 1990). En ordspurt innebär att ordförrådet ökar 

exponentiellt under en kort tid. Goldfield & Reznick (1990) undersökte detta och kom fram till att inte 
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alla barn genomgår en ordspurt utan att vissa barn snarare har en graduell ökning av ordförrådet. 

Mervis & Bertrand (1995) däremot utförde en studie med barn som inte ännu genomgått en ordspurt. 

De visade att dessa barn genomgick en spurt men det var relativt sent. Ett av barnen de studerade 

genomgick en ordspurt så sent som vid 30 månader. Detta tolkade de som att alla barn går igenom en 

ordspurt men att de kan ske sent för vissa barn och tidigt för andra.  

Det barnriktade talet och vilka komponenter som barnet har preferenser för är således grundligt 

studerat. Men än har inte frågan om hur barn lär sig språk besvarats. Forskningen behöver därför 

vidgas och titta på andra modaliteter och studera dessa modaliteters möjliga inverkan till barnets 

språkutveckling. Föreliggande studie fokuserar på modaliteten beröring och vilken roll beröring har. 

Tidigare har beröring studerats i flera olika områden, detta redovisas i avsnitt 2.2 nedan, men har 

nyligen börjat studeras inom barns språkutveckling, se avsnitt 2.3 nedan.  

2.2 Beröring som intresseområde i forskningen 

Huden är människans största organ och det kan vara svårt att tänka sig att huden inte skulle ha någon 

inverkan på människans liv. Det har visat sig att människans hud har likheter till andra däggdjurs 

behårade hud. Vallbo, Olausson, Wessberg & Norrsell (1993) upptäckte ett nervfibersystem i de 

behårade områdena i människans hud som tidigare förståtts som frånvarande hos människan. Förr 

visste vi inte inte vilken roll detta fibersystem hade för människan. Efter en tid upptäckte Ackerley, 

Wasling, Lindencrantz, Olausson, Johnson & Wessberg (2014) att dessa fiber reagerar starkt på hud-

mot-hudkontakt mellan människor vid långsamma, strykande beröringar. Människans hud reagerar 

speciellt på annan mänsklig hud, starkast av långsamma beröringar, vilket signaleras genom nervfibret 

C-fibrer i huden.  

Människan kan kommunicera mycket genom att röra en annan människa. Enligt en studie av 

Hertenstein, Holmes & McCullough (2009) kan en enkel beröring, utan ledtrådar för beröraren som 

ansiktsuttryck eller röstläge, förmedla känslor så som ilska, tröst och kärlek. Studien utfördes mellan 

främlingar och beröringen skedde endast på underarmen. Hertenstein et al. (2009) kom fram till att 

studiens resultat indikerade att beröringar kan differentieras mer än röstläge och till och med 

ansiktsuttryck. Dessutom finns det också språk som är helt beroende av beröring. Taktila teckenspråk 

används av dövblinda människor som med hjälp av beröring kan känna och följa tecknen från en 

annan tecknare. Genom beröring kan således en dövblind person ”se” tecknen. Taktila teckenspråk 

faller utanför ramen av studiens riktning men visar på hur stor roll beröring kan ha för 

kommunikation.   

2.2.1 Beröring i barns utveckling 

Andra studier visar på att människan verkar behöva hud-mot-hudkontakt, såväl barn som vuxna, och 

beröring i vissa utvecklingsstadier visar sig kunna påverka hur människan mår som äldre och hur 

människan kommer att se på romantiska relationer (Takeuchi, Miyaoka, Tomoda, Suzuki, Liu & 

Kitamura, 2010). Takeuchi et al. (2010) tolkar sitt resultat i studien, som utfördes på 390 barn mellan 

årskurs 1 och 9, som att mindre beröring från föräldrar ger en större risk för att barnen ska hamna i 

depression i äldre ålder. Mycket beröring från föräldrar vid tidig ålder tolkar de som viktigt för att inte 

avfärda andra människor i senare ålder.   

Beröring har blivit uppmärksammad utifrån flera olika områden inom forskningen, så väl i medicinska 

syften som i psykologiska. En longitudinell studie utförd med prematura barn visade att dessa barns 

mailto:kitamura@kumamoto-u.ac.jp
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hjärnor, genom beröring med hud-mot-hudkontakt, påverkades positivt (Scher et al. 2009). Detta 

mättes under natten då barnen sov med EEG. De för tidigt födda barnen bestod av två grupper, en med 

kontrollerad beröring och en kontrollgrupp utan beröring under åtta veckor. Det har visats att det inte 

bara hjärnan som påverkas positivt av beröring. Efter en longitudinell studie visade Field et al. (1986) 

att beröring har en viktig roll för människans utveckling generellt. Studien visade att barns kroppsvikt 

och rörlighet påverkades positivt av beröring. 

För att undersöka beröring och beröringens roll i barns utveckling har ansikte-mot-ansiktetester utförts 

mellan en förälder, oftast modern, och barnet. Då har man använt beröring som en variabel vid tester 

om uppmärksamhet från barn till förälder. Peláez-Nogueras, Gewirtz, Field, Cigales, Malphurs, 

Clasky & Sanches (1996a) utformade ett experiment där man uteslöt beröring i en del av 

undersökningen. Det visades att barn var mer uppmärksamma på föräldrarnas interaktiva avsikt då det 

finns beröring. De 1,5-3,5 månader gamla spädbarnens uppmärksamhet räknades efter emotionella 

uttryck så som leenden såväl som tid med ögonkontakt med föräldern. Dessa ökade vid perioder med 

beröring till skillnad från då föräldern utförde samma vokala stimulus utan beröring. Beröring har 

alltså, enligt studien, en uppmärksammande effekt. Genom ett liknande test avgjorde Jean & Stack 

(2009) mödrars förmåga till att anpassa sin beröring till barnets stressnivå. Testet validerade enligt 

författarna den viktiga roll som beröring har för barns utveckling.    

Beröring med hud-mot-hudkontakt har också studerats och tolkas som att det kan ha en avgörande roll 

för prematura barn. Velandia (2012) skrev sin avhandling om hur hud-mot-hudkontakt mellan förälder 

och barn kan påverka barnets förmåga till amning efter kejsarsnitt. Resultatet visade att beröring kan 

få barn som fötts med amningsproblem att återhämta amningsförmågan och därmed kunna använda 

sig av ett utvecklingsfrämjande system. Det gällde även flera månader efter födseln. Detta bara genom 

att ha hud-mot-hudkontakt med sin mor. Velandia (2012) diskuterade även hur hud-mot-hudkontakt 

direkt efter födseln kan framhäva en viktig relation mellan föräldern och barnet.  

Forskning tyder således på att hud-mot-hudkontakt är centralt för människan och att det finns många 

fördelar för utvecklingen med kontakt till andra människor. Människans behov av beröring kan göra 

att hon förser sig själv med beröring som hon inte får. Herrera, Reissland & Shepherd (2003) visade i 

en studie som studerade välmående mödrar och mödrar med förlossningsdepression hur beröring beror 

av berörarens känslor. Studien visade att barnen till de deprimerade mödrarna tenderade att röra sig 

själva mer än de andra barnen. Detta tolkade de som att barnen kompenserar för den beröring som 

deras mödrar inte förser dem med. Herrera et al. (2003) visade också att deprimerade mödrar 

tenderade att behålla samma egenskaper i sitt BRT vid sex och tio månaders ålder. Detta tolkar de som 

att deprimerade mödrar inte bemöter barnets ökande behov av informationsinnehåll i talet. Peláez-

Nogueras, Field, Hossain, & Pickens (1996b) diskuterade hur deprimerade mödrar borde få råd om hur 

de ska beröra sina barn. Studien som de utförde visade att ökad beröring kan kompensera för talet, 

som tolkades som platt, genom att öka den positiva, affektiva beröringen med barnet. 

Hertenstein (2002) anser att beröring ska studeras tillsammans med andra icke-verbala modaliteter, då 

en och samma beröring kan tolkas olika eftersom beröring är kontextberoende. Trots det har 

föreliggande studie formats explorativt för att studera beröringens roll isolerat till ordförråd, till en 

början. Efter det att beröringens roll fastställts som en modalitet som isolerat har eller inte har en 

påverkan till språkutvecklingen bör forskningen därefter undersöka beröringens roll tillsammans med 

andra modaliteter och om det då får en förändrad roll.  
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Detta avsnitt visade hur beröring i olika forskningsområden studerats och hur beröring, framför allt 

med hud-mot-hudkontakt kan vara avgörande för människans välmående. I nästa avsnitt presenteras 

hur beröring studerats i barns språkutveckling. 

2.3 Beröring i språkutveckling 

Flera forskare har studerat beröring som en variabel tillsammans med en annan, till exempel tal, blick 

eller välmåendesignaler som leenden och skratt. Seidl, Trincoff, Baker & Cristia (2015) utformade ett 

experiment med barn vid fyra månaders ålder med syfte att ta reda på hur barn kan skilja ut ordgränser 

i löpande tal. Experimentet studerade ord som benämner kroppsdelar och utformades genom ett 

nonsensspråk. Studien visade att barn uppmärksammade de specifika nonsensord, som de tidigare 

upplevt med beröring, längre än de nonsensord som förekom utan beröring. Resultatet indikerade att 

barn, genom beröring, får ledtrådar för segmenteringen när det gäller kroppsdelstermer. 

Herteinstein (2002) beskriver beröring som ett medel att förmedla information. Beröring är någonting 

som en mor och ett barn kan använda som kommunikationskanal för att dela perception, tankar och 

känslor.  Mantis, Stack, Ng, Serbin & Schwartzman (2014) undersökte hur beröring mellan mor och 

barn ter sig genom ett ansikte-mot-ansiktetest och visade hur beröringstyper varierade mellan 

föräldern och barnet under testets olika perioder. Den totalt sett låga andel av tid utan beröring tolkade 

Mantis et al. (2014) som att beröring är en viktig kanal för kommunikation mellan mor och barn.  

Barns språkutveckling studeras ofta i en kontext där minst en förälder deltar. Ferber, Feldman & 

Makhoul (2008) fann att föräldrarna anpassar sin beröring till hur gammalt barnet är. Resultatet från 

studien visade också att alla typer av beröringar mellan föräldrar och barn minskade under barnets 

första levnadsår. Under barnets första levnadsmånader bestod beröring mycket av tröstande och 

stimulering, vilket minskade vid 9 månader. Ferber et al. (2008) tolkar resultaten som att barn och 

förälder efter 6 månader använde sig av en mer ”komplex multimodal kommunikation” (s.367, min 

översättning). I studien diskuterades om beröring under barnets första levnadsår kan vara en faktor 

som hjälper barnet att förstå de komplexa multimodala meddelanden som kommunikation består av. 

Med tidigare forskning i bakhuvudet avser föreliggande studie att undersöka om beröring minskar med 

åldern och att undersöka om beröring har någon inverkan på barns språkutveckling i form av att 

undersöka barns ordförråd korrelerat med beröringsduration under barnets första och andra levnadsår. 

Då tidigare forskning visar att beröring är positivt för utvecklingen och även för vuxna, finns ett 

antagande att beröring har en positiv inverkan även på barns språkutveckling.  
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med studien var att kvantitativt beräkna hur beröring i förälder-barn interaktion förändras under 

barnets första och andra levnadsår, mätt i duration. Studien hade också för avsikt att besvara om 

beröring som ensam variabel, totalt eller endast med hud-mot-hudkontakt, påverkar det produktiva 

ordförrådet hos barn vid 30 månader.   

3.2 Frågeställningar 

Studien syftar till att besvara följande två frågeställningar och utgår ifrån en hypotes baserad på 

resultat från tidigare forskning (Ferber et al. 2008). 

Hypotes: Beröringen mellan förälder och barn minskar under barnets första och andra levnadsår.  

Frågeställning 1: Innebär mycket beröring vid 3-9 månader att barnets produktiva ordförråd vid 30 

månader är större än vid mindre beröring? 

Frågeställning 2: Har beröring med hud-mot-hudkontakt under barnets första 3-9 månader en större 

påverkan på produktivt ordförråd vid 30 månader än total beröring? 
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4. Metod  

MINT-projektet består av 72 barn med deras föräldrar. De spelades in i interaktionslabbet vid 

Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Sessionerna var mellan 15-25 minuter långa och 

annoterades av tränade forskningsassistenter inom projektet. Föräldrarna instruerades till det att barnen 

var 12 månader gamla att leka med barnen fritt. Från det att barnen är 12 månader tillkom en 

semistrukturerad del med en forskningsledare efter den fria leken. Föreliggande studie utgick från tio 

barn à fem minuter fri interaktion när föräldern och barnet var ensamma. Alla beröringar analyserades 

efter duration. Detta korrelerades sedan med barnens produktiva ordförråd då barnen var 30 månader. 

4.1 Material 

4.1.1 MINT och SECDI 

MINT, modellering av barns språkutveckling genom förälder-barn interaktion, är ett projekt med 

fokusering på multimodalt beteende. MINT är ett pågående projekt vid Stockholms universitet, 

institutionen för lingvistik. Studien följer 83 barn från 3 månaders ålder till och med 3 år, med 3 

månader mellan varje session. I skrivande stund är 72 barn fortfarande medverkande i studien. 

Föräldrarna fyller i en enkät, SECDI, från det att barnen är 9 månader med information om barnens 

kommunikationskunskaper och förståelse. 

SECDI, Swedish Early Communicative Developmental Inventories (Berglund & Eriksson, 2000a), är 

den svenska versionen av MacArthur-Bates Communicative Developmental Inventories, CDI (Fenson 

et al. 1993). SECDI, behandlar barns språkförståelse och produktion. SECDI är ett vanligt mått för att 

mäta barns språkutveckling (Law & Roy 2008), där SECDI I behandlar barnets språkliga utveckling 

till dess att barnen är 16 månader och SECDI II behandlar barnets språkförståelse och språkproduktion 

till 28 månader.  

SECDI har validerats av Berglund & Eriksson (2000b) där de visade genom test-retest, att föräldrarna 

fyllde i produktiva ord med en reliabilitet omkring 0,90 för de äldre barnen (16-28 månader). SECDI 

täcker de flesta ord som barnen producerar och de mindre vanliga orden täcks till en väsentlig del. 

Testet av SECDI visade att man lyckats överföra det amerikanska CDI på ett bra sätt till svenska och 

att enkäten är bra utformad som mått. Law & Roy (2008) diskuterar för- och nackdelar med SECDI. 

De nämner att det är till stor fördel att få informationen om barnens utveckling av föräldrarna, som har 

ett brett perspektiv och därmed kan rapportera om utveckling utifrån olika domäner. Dock finns det 

nackdelar som att föräldrarna kan sakna en referensram och kanske påverkas av en bias vid 

rapportering. Slutsatsen de har är dock att SECDI är ett bra verktyg som kan användas för forskning 

såväl som inom kliniska studier.  

Denna studie behandlar tio av barnen från MINT-projektet och materialet består av sessioner när de är 

3, 6, 9, 12 och 24 månader gamla samt SECDI II vid 30 månader. Måttet i denna studie består av 

SECDI II, words and sentences, det vill säga hur stort antal ord de kan och använder själva. 

Ordförrådet används som mått på barnens språkutveckling 
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4.1.2 Försökspersoner 

2000 slumpmässigt utvalda familjer, med barn födda i augusti eller september 2013, boende i 

Stockholm, kontaktades via brev (se appendix 1). Av dessa familjer meddelade 85 intresse att vara 

med i projektet. När barnen var 30 månader gamla var 72 familjer kvar i studien, som fortfarande 

pågår på Stockholms universitet. Interaktionen mellan barnet och en förälder spelas in var tredje 

månad, från det att barnen var tre månader till och med att de är tre år gamla. 

Föreliggande studie tittade på tio av de 72 befintliga barnen i MINT-projektet, fem pojkar och fem 

flickor. En förälder till en av flickorna talade såväl svenska som ett annat språk med henne, de andra 

barnens föräldrar talade bara svenska med barnen.  

Föräldrarna som medverkade i studien har gått ut gymnasiet. En majoritet har också en eftergymnasial 

utbildning så som yrkeshögskola (N2) eller högskoleutbildning (N14). Majoriteten av de enskilda 

föräldrarna rapporterade en årlig inkomst mellan 200-500.000 kronor, fyra föräldrar tjänar under eller 

över denna summa.  

4.1.3 Inspelningsstudio 

Studion som interaktionen spelades in i var utrustad med fyra kameror och tre mikrofoner. En 

actionkamera
1
 placerades på föräldern (från och med andra inspelningen) medan tre kameror

2
 var 

placerade på väggarna i studion. Väggkamerorna var justerbara och anpassades efter förälderns 

position och höjd. Ljudupptagningen i studion bestod av en mikrofon som var en 

kondensatormikrofon
3
 och var kopplad till de stationära kamerorna. Den fungerade som riktlinje när 

kameror och ljud synkroniserades. Utöver denna mikrofon tilldelades föräldern såväl som barnet 

mikrofoner
4
. Mikrofonerna placerades i västar som både föräldrarna och barnen bar vid 

inspelningstillfällena. Studion var inför varje inspelning utrustad med ett begränsat antal leksaker för 

barnen och föräldrarna att leka med.  

4.1.4 Annotering i MINT-projektet 

Annotering av materialet utfördes i mjukvaran ELAN (Brugman & Russel, 2004). MINT-projektet 

använder sig av forskningsassistenter som är tränade i programmet och annotering av videodata. Dessa 

assistenter utgick från en annoteringsmall (se appendix 2). Sessionerna annoterades multimodalt, det 

vill säga att såväl vokalisering som blickriktning, gester, ansiktsuttryck, humör, distansen mellan 

föräldern och barnet och beröring annoterades för såväl förälder och barn och delvis för forskare i 

rummet. 

Beröring beskrivs i två rader för föräldern och två rader för barnet i rummet. Touch-1 var beröring för 

den dominanta handen, oftast höger, medan Touch-2 var för den andra. Även beröringar som sker med 

andra kroppsdelar, som ben, fötter och huvud och andra kroppsdelar annoterades på Touch-raderna. I 

Touch-1 placerades aktiva beröringar medan Touch-2 behandlade mer passiva beröringar. Detta kan 

beskrivas som när exempelvis barnet sitter i förälderns knä, samtidigt som barnet tar föräldern i 

ansiktet, då placeras knäberöringen i Touch-2 och ansiktsberöringen i Touch-1. Annoteringen täckte 

också vad för sorts beröring som skedde, det kan vara en strykning, slag, spark, puss, vila, kläm med 

                                                      
1 Go-Pro Hero 3. 

2 Canon HDMI modell X A10. 

3 AKG SE 300 B. 

4 Sennheiser modell eW 100 G2. 
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mera. Se appendix 2 för mer detaljerad beskrivning av beröringstranskriberingen. Hud-mot-

hudkontakt annoterades med ett tillägg efter beskrivningen av beröringen, _S. Beröring 

sammanfattades även i en femte rad Distance, där de tre alternativen: Body Contact, Within reach och 

Out of reach representerade hur långt barnet befann sig från föräldern.  

4.2 Studiens definition av beröring 

I föreliggande studie representeras all form av beröring i den totala beröringsdurationen. Det innebär 

att såväl aktiva och passiva om eventuella omedvetna beröringar kalkylerades i durationen. 

Föreliggande studie differentierade inte mellan beröringsformer som lekfull beröring och affektiv 

beröring. 

I studien utfördes en distinktion mellan beröringstyper i form av total beröringsduration, eller total 

kroppskontakt, och hud-mot-hudkontakt. Den totala beröringsdurationen, eller den totala 

kroppskontakten, inkluderar tid med hud-mot-hudberöring såväl som tid med hud-mot-tygberöring. 

Hud-mot-hudberöring innefattar endast tid då föräldern och barnet rör varandra utan att någonting, 

som exempelvis kläder, fanns mellan dem.  

4.3 Procedur 

Sessionerna varade i 15-25 minuter. Fram till att barnet är 12 månader instruerades föräldrarna att 

interagera fritt med sina barn, ofta genom lek och sång. Efter cirka tio minuter kom en försöksledare in 

med böcker och instruerade föräldrarna till att använda sig av böckerna, om de ville. En av böckerna 

innehåller ord som ”tittut” och ”vinka” medan den andra boken består av illustrationer av begrepp som 

”lampa” och ”flygplan”. Interaktionen bestod av lek och instruktionen var att leka fritt som om 

föräldern och barnet vore hemma. Från och med att barnen är 12 månader förkortades sessionerna med 

fri interaktion och tio minuter spenderas för semistrukturerade test med en försöksledare.  

4.4 Databehandling  

Varje ålder representerades av fem minuter fri interaktion per session. Den fria interaktionen bestod av 

tid där föräldern och barnet var ensamma, utan forskare i rummet. Tiden som representerades bestod 

av fem minuter direkt efter att forskaren lämnat rummet. I filer där forskaren återkom in i rummet 

pausades representationen tills dess att forskaren lämnat rummet. Sessionerna var exakt lika långa för 

varje barn. Fyra rader som behandlade beröring togs ut och en femte rad, Distance, togs ut för att 

representera den totala durationen av kroppskontakt. Överlappande duration för beröringar raderades. 

Total beröringsduration för hud-mot-hudkontakt beräknades separerat från den totala 

kroppskontaktsberöringen. Om hud-mot-hudkontakt förekom samtidigt som hud-mot-tygkontakt var 

det tiden som hud-mot-tygkontakten överlappade med hud-mot-hudkontakten som togs bort.  

För att få en tydlig översikt över de 50 inspelningar som studien behandlade exporterades 

informationen från beröringsraderna i ELAN till Microsoft Office Excel. Av dessa fem minuter 

beräknades tiden av beröring från såväl förälder som barn och en procentuell beröringsduration tas 

fram ur varje fil. En total duration för beröring med hud-mot-hudkontakt togs också ut. Filerna adderas 

sedan och en total beröringsduration analyserades och en statistisk prövning utfördes. Resultaten från 
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durationsanalysen korrelerades sedan med barnens produktiva ordförråd vid 30 månader, mätt med 

SECDI II.  

4.5 Analys 

Analysen utfördes i flera steg, på följande sätt: total tid i beröring togs fram och korrelerades med 

ålder. Därefter undersöktes total tid i hud-mot-hudberöring och korrelerades mot ålder. Först 

jämfördes hur beröring och barnets första två levnadsår korrelerade och därefter hur beröring och 

barnets första levnadsår korrelerade. Detta utfördes via en regressionsanalys vardera.  

Genomsnittlig duration för beröring vid 6 månader jämfördes mot 9 månader genom ett t-test, för att 

se om skillnaden mellan åldersgrupperna var signifikant.  

Följande undersökningar utformades genom regressionanalyser: total beröring korrelerades, vid 3-9 

samt 3-24 månader, med ordförråd vid 30 månader; total hud-mot-hudberöring korrelerades, vid 3-9 

samt 3-24 månader, med ordförråd vid 30 månader; korrelation mellan varje åldersgrupps separata 

totala beröring skedde med ordförråd vid 30 månader; korrelation mellan varje åldersgrupps separata 

totala hud-mot-hudberöring skedde med ordförråd vid 30 månaders ålder.  
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5. Resultat 

Nedan redovisas resultatet för hur mycket som barn och förälder rörde vid varandra under fem 

minuter. Undersökningen bekräftade hypotesen att beröringsdurationen minskade för såväl total 

beröring som för beröring med hud-mot-hudkontakt. Resultaten var signifikanta. Beröring visade sig 

inte ha en signifikant påverkan på barns produktiva ordförråd. Dock visades ett svagt negativt 

samband mellan hud-mot-hudberöring och barnets produktiva ordförråd.  

5.1 Total beröringsduration 

Den totala tiden för kroppskontakt togs fram ur ELAN från varje session. Den maximala durationen 

var fem minuter. Det framgår inte något tydligt mönster över förändring i andel beröring över åldrarna 

i Tabell 1 utan resultaten behövde testas. Beröringen minskade för några barn men ökade också för 

några barn sessionerna emellan. Tabellen visar procentuell andel av kroppskontakt, alltså kontakt med 

och utan hud-mot-hudberöring, vid varje session med barn och ålder som parametrar. 

Tabell 1. Total andel (%) beröringsduration, för varje barn vid fem ålderstillfällen, av fem minuter. Barnen 

identifieras i vänstra kolumnen följt av fem ålderstillfällen med procentuellt värde av fem minuter fri 

interaktion mellan förälder och barn. Andelen beröring består av total beröring, det vill säga såväl hud-

mot-hudberöring som hud-mot-tyg beröring. Resultatet är en signifikant minskning. 

 3 månader 6 månader 9 månader  12 månader 24 månader 

6M0Z 64 76 82 36 18 

7M0Z 100 95 19 11 1 

8M0Z 98 45 5 30 100 

1M1Z 100 49 83 49 74 

5M1Z 94 98 59 49 29 

4M2Z 21 7 6 2 2 

5M2Z 99 91 15 39 12 

6M2Z 76 64 47 13 20 

7M2Z 32 73 42 6 0 

5M4Z 67 90 90 7 9 

 

Beröringens duration korrelerades med barnens ålder och visade att den totala beröringen minskade 

signifikant med åldern. Durationen minskade signifikant (p <0.001), df(49), med ett negativt samband 

(Pearson korrelation = -0,49), se figur 1, för första och andra levnadsåret. Durationen minskade också 

signifikant för första levnadsåret separat (p<0,01, df =39), med ett negativt samband (Pearson 

korrelation = -0.6). Hypotes 1 fick därmed stöd. Minskningen av beröring med hud-mot-hudkontakt 

visades också vara signifikant (p=0,022), df (49). Hud-mot-hudkontakt bestod av en ganska liten del 

av beröringen i förälder-barn interaktionen och minskade kraftigt, för några barn, med åldern.  

 



12 

 

 
Figur 1. Prövning för om beröringsduration över tid i förälder-barn interaktion minskar. Resultatet 

bekräftar hypotes 1 och är signifikant (p<0.001) med ett negativt Pearson korrelationsvärde (-0,49).  

Beröringsdurationen minskade över tid. Det visades inte en signifikant skillnad, efter ett paired t-test, 

mellan medelvärdet av beröringsduration för varje session vid 6 månader och 9 månader. Skillnaden 

visade på en marginell effekt till signifikans (t(9) = 2,13, p=0,062), se figur 2.  

 

Figur 2. Genomsnittlig beröring i minuter över fem åldersgrupper med standardavvikelse. Ett paired t-test 

visar ingen signfikant skillnad, men en marginell effekt (t(9) = 2,13, p=0,062) för skillnad mellan beröring 

vid 6 månader och 9 månader.  
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5.2 Beröring korrelerat med SECDI 

De tio barnen som medverkade i studien hade ett ordförråd som varierade mellan 164 och 696 ord vid 

30 månaders ålder. Detta redovisas i figur 3.  

 

Figur 3. Produktivt ordförråd vid 30 månader för 10 barn från SECDI II i MINT-projektet. Y-axeln visar 

antal ord och x-axeln visar vilket barn. 

Varken beröring med eller utan kroppskontakt hade en signifikant påverkan på barns språkutveckling 

som den mäts med SECDI. Frågeställning 1 och 2 kan därmed inte besvaras jakande.  

Studiens hypotes bekräftades med signifikanta värden, beröringen minskade ju äldre barnen blev. 

Detta gällde såväl total beröringsduration som beröring med hud-mot-hudkontakt. Däremot visade det 

sig att inget av de regressionstest som utförts med beröring som en variabel och ordförråd som resultat 

vara signifikant. Därför kunde inte resultaten i denna studie bekräfta att beröring i förälder-barn 

interaktion har en ensam inverkan på det produktiva ordförrådet. Däremot visades ett svagt negativt 

samband mellan beröring, vid 3 månader, och produktivt ordförråd vid 30 månader, såväl för total 

kroppskontakt (Pearson korrelation -0,43) som för beröring med hud-mot-hudkontakt (Pearson 

korrelation -0,36). Ett negativt samband förhöll sig också mellan produktivt ordförråd och beröring vid 

12 månader, såväl för total kroppskontakt (Pearson korrelation -0,4), som beröring med hud-mot-

hudkontakt (Pearson korrelation -0,55). Vid 9 månader fanns en marginell effekt till signifikans vid 

hud-mot-hudkontakt (p=0,079, Pearson korrelation -0,58, se figur 4), dock syntes inget samband hos 

den totala beröringen vid 9 månader mot SECDI (Pearson korrelation var -0,09). Vid 24 månader 

visades ett negativt samband för total kroppskontakt (Pearson korrelation = -0,55) och vid hud-mot-

hudberöring fanns också ett negativt samband, dock något svagare (Pearson korrelation = -0,32). Vid 6 

månader visades varken signifikanta resultat eller tendenser, varken vid hud-mot-hudkontakt eller total 

kroppskontakt. Resultaten var inte signifikanta.  
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Figur 4. Beröringsduration, i minuter, med hud-mot-hudkontakt vid 9 månader korrelerat med produktivt 

ordförråd, SECDI II, vid 30 månader. Hud-mot-hudkontakten visar en marginell effekt (p=0,079) och ett 

negativt samband (Pearson korrelation -0,58). Grafen ska förstås som en tendens att mer hud-mot-

hudkontakt vid 9 månader indikerar ett mindre ordförråd vid 30 månader. Studien behandlade 10 barn.  
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6. Diskussion 

I diskussionsavsnittet presenteras metodens reliabilitet och validitet. Därefter följer en diskussion om 

studiens resultat i förhållande till de förväntningar som fanns. Sist presenteras förslag för hur fortsatt 

forskning bör riktas. Här redovisas också den vändning i analysen som studien fick ta.  

6.1 Metoddiskussion 

Här diskuteras studiens val av ändring av tillvägagångsätt vid utdraget av total beröringsduration i 

sessionerna, studiens validitet och reliabilitet samt motiveringar till studiens material.  

6.1.1 Metodens nya riktning 

Det visade sig vara komplicerat att beräkna den totala durationen av beröring per fil baserat på de fyra 

Touch-raderna. Istället reviderades tillvägagångsättet till att total beröringsduration representerades 

med hjälp av raden Distance. Distance drogs ut ur ELAN för att undvika att alltför många data 

behandlades manuellt. Efter en dubbelkontroll över transkriptionerna visade det sig att den totala 

kroppskontakten av Body Contact inte stämde överens med det annoterade materialet i Touch-raderna. 

Det ledde till att materialet manuellt korrigerades i de filer där Distance och Touch inte 

överensstämde. I de filer där kroppskontakt annoterats som felaktigt närvarande med mer än 15 

sekunder korrigerades kroppskontakttiderna manuellt. I andra fall var Distance det som fick 

representera total kroppskontakt. Detta medförde en medvetenhet om att beröringsdurationen i de 

obehandlade filerna, där annoteringar från Distance drogs ut, kan skilja sig med maximalt 15 sekunder 

från exakt beröringsduration.  

Efter att prövningar av materialet inte visade sig signifikanta tog studien en ny riktning. Avsikten var 

att undersöka om det fanns ett samband mellan ordförrådet vid 30 månader och beröring under de 

första 3-9 månaderna hos barnen. Det visade sig inte ha en signifikant roll och därför undersöktes 

också ordförrådet med 3-24 månader och sedan för varje enskild åldersgrupp. Det visade sig inte heller 

ha någon signifikant roll som enskild variabel vid 3, 6, 9, 12 och 24 månader, men en marginell effekt 

vid 9 månader. Detta diskuteras mer i resultatdiskussionen, avsnitt 6.2.3 nedan.   

6.1.2 Metodmotiveringar 

Studien behandlade beröring i förälder-barn interaktion med data från MINT-projektet. De tio barnen 

behandlades under fem ålderstillfällen, vid 3, 6, 9, 12 och 24 månder. Det första levnadsåret fick 

representeras med fyra ålderspunkter medan det andra representerades med en. Hoppet tills då barnen 

är 24 månader berodde dels på MINT-projektets färdigannoterade material och dels på behovet av en 

senare punkt att jämföra med. Det gjorde det möjligt att korrelera materialet från första levnadsåret till 

en senare punkt. SECDI vid 30 månader var en ännu senare punkt i utvecklingen. Genom att sprida 

åldrarna i materialet får man en möjlighet att följa den förändring som sker under utvecklingen. Det 

blir en tidslinje som gör det möjligt att studera en koppling mellan tidiga beteenden med senare 

beteenden hos barnet. Oavsett huruvida en ordspurt sker hos alla barn eller inte är det en god chans att 

alla barnen har börjat erfara en ordspurt, om en sådan kommer att ske under denna tidsperiod (Mervis 
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& Bertrand, 1995). Det skulle innebära att även de barn vars produktiva ordförråd hade en tillväxt 

senare än de andra barnens också får ett rättvist mått på sin utveckling.  

Ferber et al. (2008) kom fram till att alla beröringsformer minskades i takt med barnens ökande ålder. 

I denna studie har beröringsformerna inte behandlats som olika utan istället har ett gemensamt mått för 

total beröring blivit det som representerat beröringens förändring över tid. Materialet har bestått av alla 

beröringar i interaktionen, såväl passiva och aktiva som eventuellt omedvetna beröringar. Eftersom det 

inte finns tidigare studier med ordförråd som senaste referenspunkt kan inte någon beröring uteslutas 

utan studien utformades explorativt och all beröring som förekom beräknades. Detta innebär således 

att såväl beröring i form av nypningar och sparkar som kärleksfulla, strykande beröringar kunde finnas 

representerat i den totala beröringsdurationen. 

6.1.3 Metodens reliabilitet 

Studien mätte kroppskontakt i förhållande till barnens produktiva ordförråd, vilket representerades 

genom SECDI II. SECDI II är en enkät som föräldrarna fyller i och därför finns det en risk att olika 

föräldrar kan ha olika mått och krav på hur ett ord ska uttalas för att det ska räknas som ett ord. Detta 

medför att en medvetenhet behövs om att resultaten från enkäten kan vara något missvisande. SECDI 

II är ett subjektivt mått på hur föräldern uppfattar sina barns produktiva ordförråd som visat sig vara 

en tillförlitlig källa som mått på ordförråd (Berglund & Eriksson, 2000b) men man ska vara medveten 

om en möjlig bias vid rapportering (Law & Roy, 2008).  

Annotering av materialet i MINT-projektet görs av forskningsassistenter som är tränade i 

programvaran ELAN. Då människor annoterar, trots att de utgår från en mall, kan variation uppstå. 

Det visades att den mänskliga faktorn har varit avgörande vid annoteringen av materialet. Vid en 

dubbelkontroll av materialet upptäcktes att annoteringen i vissa fall överberäknat den totala tiden som 

kroppskontakt fanns sig i filerna. Detta kontrollerades manuellt och i de filer där kroppskontakt 

annoterats som felaktigt närvarande med mer än 15 sekunder redigerades tiderna med kroppskontakt. 

Detta innebär att kroppskontakten som redovisats i resultatet behandlar en viss felmarginal av total tid. 

Studien behandlade tio barn under fem olika åldrar. Urvalet är tämligen litet och resultaten barnen 

emellan varierade stort. Det visades i resultatet att de lägst presterande barnet producerade omkring 

160 ord medan det högst presterande barnet producerade närmare 700 ord. Detta kan störa i statistiska 

uträkningar och kan störa så pass att det resulterar i icke signifikanta värden. Urvalets storlek gör att 

det är på gränsen att utföra statistiska analyser. Studien kunde däremot visa på tendenser och ge 

förslag för vidare forskning.  

6.1.4 Metodens validitet  

MINT-projektets avsikt är att fånga en vardaglig interaktion mellan föräldrar och barn. Därför är 

instruktionerna för varje session att leka som vanligt och göra sådant som de är bekväma med. Barnet 

representeras vid olika åldrar med fem minuter per inspelning. Trots att en inspelningssituation kan 

göra att föräldrarna förändrar sitt beteende anses interaktionen i studion representera vardaglig 

interaktion mellan förälder och barn.   

Studiens validitet skulle kunnat ha förstärkts genom att kontrollera en parameter. I detta urval av 

familjer och sessioner har ingen vikt lagts vid att det är den ena av föräldrarna som följt barnet vid alla 

åldrar. I några fall har mamman varit med och i andra har pappan varit med. Detta kan således vara ett 

problem eftersom att det finns en risk att föräldrarna berör barnet olika mycket, vilket kan påverka 

resultatet i denna studie. Dock innebär det också att den vardagliga interaktionssituationen 
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representeras, om det är så att barnet har båda föräldrarna hemma, då det innebär det barnen upplever 

en variation hos beröringen från de båda föräldrarna i vardagen. Därför behöver det inte vara 

problematiskt vilken förälder som spelades in, men en sådan kontroll skulle möjligtvis kunna ha 

förstärkt validiteten.  

6.2 Resultatdiskussion 

Här diskuteras resultaten utifrån besvarandet av hypotesen och frågeställningar. Till en början 

diskuteras hur beröringen minskade under barnens första två levnadsår och hur detta stämmer överens 

med tidigare forskning. Därefter diskuteras beröringsduration mot ordförråd, total kroppskontakt samt 

hud-mot-hudkontakt och hur resultaten visade oväntade tendenser, att mer beröring skulle ha en 

negativ inverkan på produktivt ordförråd.  

6.2.1 Diskussion kring hur beröring minskade 

Denna studies avsikt var att undersöka om beröring mellan föräldrar och barn har en betydande roll i 

språkutvecklingen. Detta utformades genom att undersöka femminuterssessioner från fem olika åldrar 

med tio barn. I Tabell 1 (se avsnitt 5.1) redovisas en stor variation i beröring mellan barnens olika 

åldrar och sessioner och inga samband är tydliga utan statistiska prövningar var ett måste för att få ett 

mått på den inverkan som beröringen har på ordförråd. Det visade sig att beröring beror av ålder och 

detta är signifikant med en negativ korrelation, både hos total kroppskontakt och hos hud-mot-

hudberöring. Studiens hypotes, att beröring minskar under barnets första och andra levnadsår, 

bekräftades.  

När Ferber et al. (2008) undersökte hur mycket beröring som förekom hos föräldrar och barn under 

barnets första levnadsår upptäcktes en signifikant skillnad redan mellan 6 och 9 månader, något som 

denna studies resultat inte kunde styrka med signifikanta resultat. Denna studies resultat visade dock 

på en marginell effekt till signifikans gällande skillnaden i beröring mellan 6 och 9 månader. 

Möjligtvis skulle detta kunna ha förstärkts med ett större urval. Minskningen av beröring under första 

och andra levnadsåret var signifikant. 

I de inspelningar där beröringen ökade med åldern för några barn kontrollerades filen. Kontrollen 

visade att i de filer där beröringen varade i närmare fem minuter, i de högre åldrarna, var barnet ofta 

också väldigt ledset. Detta skulle kunna förklaras med resultatet som Jean & Stack (2009) studie 

visade, att mödrar har en förmåga att anpassa berörandet till barnets stressnivåer. 

6.2.2 Diskussion kring beröring korrelerat med SECDI II 

Resultatet i studien visade inte att beröring påverkar barnets språkutveckling och inte heller att hud-

mot-hudkontakt har en större påverkan på ordförrådet än total beröring, då resultaten inte var 

signifikanta. Däremot belystes några möjliga tendenser, i form av negativa, och in några fall svaga 

negativa, samband vid några åldersgrupper mellan beröring och ordförråd. Vid 3 månader visades ett 

svagt negativt samband för såväl total beröring som hud-mot-hudkontaktsberöring med produktivt 

ordförråd. Vid 12 månader visades ett negativt samband mellan total beröring och hud-mot-

hudkontaktsberöring och produktivt ordförråd och vid 24 månader visade det sig att total beröring har 

ett negativt samband med produktivt ordförråd vid 30 månader.  

Av de samband som belysts är det ett som drar uppmärksamheten till sig mer än de andra. Beröring 

vid 3 månader visades ha ett svagt negativt samband med barnets ordförråd. När studien påbörjades 
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var det klart att den skulle utformas explorativt med tanke på brist på tidigare forskning. Trots detta 

fanns ett antagande, då beröring visat sig vara positivt i många andra utvecklingsområden, att beröring 

skulle ha en positiv roll för barnets språkutveckling. Detta samband visar på motsatsen.  

Ferber et al. (2008) visade hur beröring minskar under barnets första levnadsår och tolkar det som att 

interaktionen övergår till en mer komplex kommunikation som inte endast beror av beröring. Detta 

sker någonstans mellan 6 och 9 månaders ålder. Att ett negativt samband uppstår vid 12 och 24 

månader skulle kunna stärka Ferbers et al.(2008) tolkning men förklarar inte det svaga negativa 

sambandet vid 3 månader. Kanske är det så att beröring, som är ett enkelt, viktigt, 

kommunikationsmedel mellan förälder och barn redan då barnen är små (Hertenstein, 2002, Mantis et 

al. 2014), motarbetar barnens förmåga att övergå till en mer komplex kommunikation. Det vill säga att 

det skulle vara bättre att tidigt minska på det enkla kommunikationssättet för att låta mer komplexa 

kommunkationssätt utvecklas. Detta kan inte besvaras i den här studien men det är någonting som 

framtida forskning behöver titta närmare på.  

SECDI II visade på stor variation mellan barnen i studien. Det högst presterande barnet hade ett 

produktivt ordförråd på cirka 700 ord medan det lägst presterande barnet hade ett ordförråd på cirka 

160 ord. I Goldfield & Reznicks (1990) studie visade de på att alla barn inte går igenom en ordspurt 

och det kan vara så att det lägst presterande barnet inte genomgått en sådan. Det kan också vara så att 

trots ordförrådets representation vid 30 månader, att detta barn – som hade ett mycket lägre antal ord 

än det näst lägst presterande barnet, ännu inte hade genomgått en ordspurt även fast det var 30 

månader gammalt. Ett av de sena barnen i Mervis & Bertrands (1995) undersökning visade på en 

ordspurt i den åldern.  

Resultaten indikerar tendenser om att beröring inte har en positiv inverkan på barnens produktiva 

ordförråd vid 30 månader.  

6.2.3 Diskussion kring hud-mot-hudberöring korrelerat med SECDI II 

Det visade sig vara intressant med hud-mot-hudkontakt, då barnen vid 9 månader endast hade en 

korrelation vid beröringsduration med hud-mot-hudkontakt och inte annars. Sambandet mellan hud-

mot-hudkontakt och SECDI II hade också en marginell effekt (p=0,079) som visar en tendens att mer 

hud-mot-hudberöring vid 9 månader leder till mindre ordförråd vid 30 månader. Det visades också ett 

svagt samband vid 12 månader med ordförrådet. Detta samband var dock inte lika starkt som vid 9 

månader och var inte heller signifikant. Det signalerar emellertid att hud-mot-hudberöring har en 

annan roll än hud-mot-tygberöring för språkutveckling. Resultatet var inte signifikant, trots det visar 

det att det är värt att påpeka den skillnaden som fanns mellan kroppskontakt och hud-mot-hudkontakt. 

Detta kan tolkas som att barn vid 9 månader förväntas ha mindre beröring för att en komplexare 

kommunikation ska utformas. Studiens resultat kan tolkas som en marginell grund till den tolkning 

som Ferber et al. (2008) formade, att minskad beröring innebär att föräldern och barnet förlitas sig på 

en mer komplex multimodal kommunikation, där flera modaliteter i kommunikationen tillgodoses, 

som exempelvis blickriktning och gester.  

Resultatet indikerar då att beröring, förutom känslorförmedlande (Hertenstein et al. 2009), 

utvecklingsfrämjande (Velandia, 2012, Scher et al. 2009, Field et al. 1986) och uppmärksammande 

(Peláez-Nogueras et al. 1996a) effekter, har en negativ effekt på ordförråd.  

Hud-mot-hudberöringens skilda roll från total beröring medför frågan att om mer hud-mot-

hudberöring har en annan roll än vad den totala beröringen har, om det innebär att årstider också får en 

medverkande roll. I och med att inspelningarna skedde i Sverige, under fem tillfällen i fyra olika 
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årstider, kan familjerna klätt sig olika inför varje session. Detta eftersom det i Sverige brukar vara en 

markant temperaturskillnad mellan exempelvis augusti, då barnen var 12 & 24 månader, och februari, 

då barnen var 6 månader. Vid åldrarna då barnen tenderade att vara mindre påklädda (12 & 24), 

eftersom att det var sommar, visades inget signifikant samband till ordförrådet. Däremot visades det 

finnas en negativ tendens: att mer hud-mot-hudberöring vid 12 och 24 månader indikerade ett mindre 

ordförråd vid 30 månader. Även i detta fall var inte resultatet signifikant, men ett negativt samband 

(Pearson korrelation 12 månader = -0,55, 24 månader = -0,32) signalerades. Detta skulle kunna 

innebära att det finns en skillnad hos barn som är födda under olika årstider, vilket då skulle kunna 

manipuleras genom att man klär barnen mer för att undvika att ha mer hud-mot-hudkontakt vid de 

månader som studiens resultat indikerar att barnen påverkas av hud-mot-hudkontakt negativt mot 

ordförrådet. Dock bör det påpekas att studien undersökte beröring i isolation från andra modaliteter 

och om hud-mot-hudberöring har en ensam påverkan på ordförrådet skulle detta innebära att ett 

kausalt samband mellan beröring och ordförråd är närvarande. Eftersom resultaten i studien inte är 

signifikanta och då det vore svårt att tänka sig att beröringens roll är helt isolerad från andra 

modaliteter i utvecklingen förstås inte de samband som studiens resultat visat som kausala samband, 

detta diskuteras ytterligare i sektion 6.2.4 nedan.  

Man kan också tänka sig att olika typer av beröring kan påverka barnets språkutveckling på olika sätt. 

Ackerley et al. (2014) visade att nervfibrer i huden reagerar starkt på långsamma, strykande 

beröringar. Kan den typen av beröring ha en annan roll än exempelvis kittlande beröringar för barns 

språkutveckling? Frågorna kan inte besvaras i denna studie, men ett intresse väcks av resultatet.  

Andra studier visar dock att det finns en positiv påverkan av beröring. Siedl et al. (2015) kom fram till 

att beröringen verkar vara en ledtråd för barnet att segmentera ord för kroppsdelar. Det kan alltså vara 

så att denna studie endast visat att beröring inte har en ensam positiv påverkan på barns produktiva 

ordförråd som det mäts med SECDI II, vid 30 månader. 

6.2.4 Diskussion kring beröringens roll i språkutveckling 

Kuhl (2004) diskuterade hur det kommer sig att barn lär sig språk och nämner att de under en kort tid, 

på något vis, löser språkkoden. Cristia (2013) nämnde att förlängda vokaler är någonting som är 

nyttigt för barns språkutveckling och Kuhl et al. (1997) kom fram till att de förlängda vokalerna är 

någonting som finns i BRT i flera olika språk. Det innebär att vi förvränger vårt tal när det riktas mot 

barn, med förlängda yttranden, högre grundton och längre pauser (Greiser & Kuhl, 1988) och 

föreliggande studie visar att beröring beror av ålder. Denna studie har inte fokuserat på talet till barn 

och inte heller vilka egenskaper i talet som barn föredrar, det finns det redan forskning om (se till 

exempel Fernald & Kuhl, 1987, Kuhl, 2004 eller Kuhl et al. 1997). Istället har beröringens roll med 

korrelation till ordförråd undersökts. Resultatet visade endast en marginell effekt till att beröring i 

form av hud-mot-hudkontakt vid 9 månader innebär ett mindre ordförråd. Hud-mot-hudberöringens 

roll i barns språkutveckling kan då förstås som att det har en negativ effekt vid 9 månader. Detsamma 

gäller vid 12 månader, här visades dock ingen marginell effekt utan endast ett negativt samband 

mellan hud-mot-hudberöring och SECDI II.  

Denna studie kunde inte visa att beröring hos barn har en positiv inverkan på språkutveckling men 

tidigare forskning visar att beröring har en avgörande roll för utvecklingen. Peláez-Nogueras et al. 

(1996b) tar upp beröring som en möjlig kompensation för de barn som inte får tillräcklig verbal 

stimulus, vilket talar för hur stor inverkan beröring har på barn. I de fall där barn inte får tillräcklig 

beröring förser de sig själva med beröring (Herrera et al. 2003). Självberöring är ingenting som 

MINT-projektet markerar i annoteringen. Det hade dock varit intressant att undersöka om 
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självberöring har någon betydande inverkan på språkutveckling. Hertenstein (2002) föreslog att 

beröring ska kontrolleras med andra icke-verbala modaliteter samtidigt som han diskuterade hur 

beröring kommunicerar tankar och känslor mellan mor och barn. Detta är ett bra förslag, då få 

modaliteter sker isolerat från andra vid vardaglig interaktion. I denna undersökning har beröring 

studerats som ensam variabel, fri från andra modaliteter trots att det finns en stor möjlighet till att 

annat påverkar ordförrådet. I vardaglig interaktion är det mer än beröring som sker och det finns 

möjlighet till att andra variabler är med och påverkar resultat till barnens SECDI II, till exempel 

huruvida barnet börjat på förskola eller inte, om barnet har yngre eller äldre syskon, eller kanske till 

och med vilket kön barnet har. Dessa möjliga påverkande variabler har undersökningen bortsett från 

och resultatet visar att det finns tendenser som är av intresse att undersöka närmare, trots att 

modaliteten studerats isolerat från andra modaliteter. Dock bör en medvetenhet finnas om att det finns 

en stor möjlighet till att dessa variabler också har en roll i språkutvecklingen, vilket också medför att 

sambanden som resultaten i denna studie visar inte är kausala. Tidigare forskning visar att BRT är bra 

för barns språkutveckling (Cristia, 2013), och att barn föredrar vissa egenskaper hos BRT än andra 

(Fernald & Kuhl, 1987). Då tidigare forskning har hittat samband mellan BRT och barns 

språkutveckling borde inte studiens samband ses som kausala samband, att ordförrådets storlek endast 

beror av beröring. Det finns således fler variabler med möjlighet till att påverka barns ordförråd.  

Siedl et al. (2015) undersökte beröringens roll tillsammans med tal och har visat att verbal input 

tillsammans med beröring har en betydande roll för språkutveckling i form av att barn listar ut hur 

ordsegmenteringen ska förstås genom att de fick beröring som en ledtråd. Denna studies resultat om 

beröringens roll i barns språkutveckling kunde inte visas vara förenlig med tidigare forsknings resultat. 

Trots icke signifikanta värden visades negativa tendenser. Beröring är en modalitet som behöver 

undersökas närmare i barns språkutveckling.  

6.2.5 Resultatets överförbarhet 

Studien har bestått av färdigannoterat material i MINT-projektet. Detta medförde att ingen kontroll av 

familjernas representativitet över Sverige på något vis undersöktes innan studiens början. Av de tio 

barn som studien undersökte var hälften flickor och andra hälften pojkar. Utöver den jämlika 

könsfördelningen av barnen består familjerna framför allt av föräldrar med högskoleutbildning, med 

en årslön mellan 200.000 och 500.000 kronor vardera. När MINT-projektet skickade ut inbjudan till 

föräldrar skedde detta slumpvist, dock inom Stockholmsområdet.  

I denna studie har ingen fokusering funnits över vilket språk barnen och föräldrarna talar med varandra 

hemma. Det har gjort att urvalet av de tio familjer inte endast tog med familjer som endast talar 

svenska. Då man ännu vet mycket lite om eventuella kulturella skillnader vad gäller beröring av små 

barn antas detta inte spela någon roll för resultatet. Utöver detta har projektet, genom metadata om 

familjerna, förstått familjernas bakgrundsinformation som relativt homogen. Flera barn i projektet har 

fler språk än svenska i sin omgivning och hittills saknas belägg för att det skulle hänga samman med 

beröring i någon särskild form. Detta har gjort att projektet lämnat eventuella kulturella skillnader 

därhän.  

6.3 Förslag för vidare forskning 

Undersöknings resultat är inte förenligt med tidigare forsknings resultat om beröringens roll i 

utvecklingen, då resultatet i föreliggande studie visade på tendenser om att barns produktiva ordförråd 

påverkas av beröring på ett negativt sätt. Denna studies resultat visade emellertid inte signifikanta 
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värden och därför, för att säkerställa att beröring inte har en positiv påverkan till barns produktiva 

ordförråd föreslås en liknande studie med större omfång. Trots studiens brist på signifikans fanns flera 

korrelationsvärden som indikerade ett negativt samband. Kan det vara så att beröring i 

språkutvecklingsperspektiv inte har en positiv effekt? Detta bör studeras med fler informanter i flera 

åldrar. Beröringstyper bör också studeras, då detta inte studerats i den föreliggande studien. Studien 

har inte analyserat vilka typer av beröringar som minskade och/eller inte minskade, trots att en 

möjlighet finns att olika beröringstyper kan ha olika betydelse för språkutveckling. Detta vore 

intressant att undersöka.  

Det händer mycket i barns språkutveckling, kanske är det så att beröring har en påverkan på när 

barnen producerar sina första ord, eller ordförrådets storlek vid fem års ålder. Beröringens roll för 

barns språkutveckling är ännu inte kartlagd.  
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7. Slutsatser 

Hypotesen i denna studie, att beröring mellan förälder och barn minskar under barnets första och andra 

levnadsår visade sig ha ett starkt signifikansvärde för såväl total beröring som beröring med hud-mot-

hudkontakt. 

Frågeställning 1: Innebär mycket beröring vid 3-9 månader att barnets produktiva ordförråd vid 30 

månader är större än vid mindre beröring? 

Beröring visade sig inte ha en signifikant korrelation med produktivt ordförråd, varken vid 

åldersgrupperna sammanslagna eller som separata jämförelsepunkter. Beröring visade sig dock ha ett 

negativt samband med produktivt ordförråd vid 3, 12 och 24 månader som separata punkter.   

Frågeställning 2: Har beröring med hudkontakt under barnets första 3-9 månader en större påverkan på 

produktivt ordförråd vid 30 månader än total beröring? 

Beröring med hud-mot-hudkontakt visade sig inte ha en signifikant korrelation med produktivt 

ordförråd för de sammanslagna åldersgrupperna. Det visade inte heller ha en signifikant korrelation 

som separata åldersgrupper. Däremot visades ett samband mellan hud-mot-hudberöring vid 9 och 12 

månader, vid 9 månader till en marginell effekt (p=0,079). Sambandet var negativt och visar en 

tendens att mer hud-mot-hudberöring vid dessa månader indikerar ett mindre ordförråd vid 30 

månader.  

Frågeställningarna besvarades med tendenser och inte med signifikanta värden, troligtvis eftersom 

studien behandlade ett för litet material. Resultaten visade i några fall negativa samband mellan 

beröring, i några fall vid kroppskontakt och i vissa fall endast vid hud-mot-hudkontakt, och det 

produktiva ordförrådet. Ett större material skulle kunna besvara frågeställningarna med signifikanta 

värden. Sambanden indikerade att mer beröring innebär mindre ordförråd.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – inbjudan till MINT-projektet 

 

 

 

 

Bästa föräldrar! 

 

Vill ni delta med ert barn i ett forskningsprojekt om barns språkutveckling? Med detta 

brev vill vi presentera vårt forskningsprojekt ”MINT - Modellering av interaktion” vid 

Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet (Frescati).  

Syftet med projektet är att undersöka hur barn uppfattar och lär sig tala det (eller de) språk 

som talas runt barnet. För att fånga hur den tidiga kommunikationsförmågan varierar och 

utvecklas med tiden kommer vi att samla in material från ett stort antal barn i ett långsiktigt 

perspektiv. Ert deltagande i undersökningen är naturligtvis helt frivilligt. Detta brev skickas 

till slumpmässigt utvalda föräldrar med barn i aktuell ålder som är skrivna i 

Stockholmsområdet. Adressuppgifterna har erhållits från Skatteverket. Vill ni inte delta i den 

aktuella studien bortser ni bara från detta brev. Inga påminnelser kommer att skickas. 

Vi kommer att göra ljud- och videoinspelningar av föräldrar och barn som samspelar – med 

lek och prat – under ca 20 minuter. Inspelningarna ligger till grund för studier av dels barnens 

joller- och språkutveckling och dels samspelet mellan föräldrar och barn. I praktiken går det 

till så att förälder och barn kommer till universitetet ca var tredje månad. Inspelningarna sker i 

ett iordningställt rum med några barnmöbler och leksaker som vi anpassar efter barnets ålder. 

Vilken förälder som följer med barnet kan variera från gång till gång. Vid några tillfällen 

fyller man i ett formulär om barnets ordförråd.  

Trots att resultaten är av stort vetenskapligt intresse kan vi inte ersätta er ekonomiskt för 

deltagandet. Däremot kan vi erbjuda kopior av alla ordlistor som ni fyller i som en 

dokumentation av ert barns ordförråd. Vi hoppas att dessa, och även våra kontinuerliga 

kontakter, ska kunna ge värdefull insikt i ert barns språkutveckling.  

Nedan följer mer omfattande information om projektet, metoden och 

informationsbehandlingen, samt detaljerad information om hur ni hittar till oss på Stockholms 
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universitet. Om ni är intresserade av att delta i vårt projekt anmäler ni ert intresse genom att 

fylla i och skicka den medföljande anmälningsblanketten. När vi fått blanketten, kontaktar 

vi er för tidsbokning och eventuellt ytterligare information per telefon. Vill ni komma i 

kontakt med oss går det bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare, tel. nr 08-16 19 

32, så ringer vi upp, alternativt via e-post: eevak@ling.su.se. 

 

Information om forskningsprojektet MINT 

I forskningsprojektet

 undersöks olika aspekter av barns tidiga utveckling av språk. 

Undersökningarna utförs av personal och studenter under handledning vid institutionen för 

lingvistik, Stockholms universitet. Ansvariga för projektet är Tove Gerholm och Eeva 

Klintfors. 

Studiens syfte 

Under de första levnadsåren börjar barnet förstå att ord refererar till olika föremål eller 

situationer i omgivningen. Föräldrar och andra vuxna i barnets omgivning är delaktiga i denna 

process genom att interagera och samtala med barnet. Projektets syfte är att studera barnets 

inlärning av ord, joller- och språkutveckling, samt samspelet mellan förälder och barn. 

 

Etiska aspekter och sekretess 

Följande personuppgifter ingår i undersökningen: barnets namn och kön, beräknat och faktiskt 

födelsedatum, födelsevikt, föräldrars namn, adress och telefonnummer, språk som talas 

hemma hos barnet, antal äldre och yngre syskon samt eventuell förekomst av 

öroninflammation. Ni har rätt att när som helst och utan vidare förklaringar ta del av 

informationen eller begära att era personuppgifter tas bort.  Vid bearbetning och presentation 

av resultaten i vetenskapliga sammanhang kommer materialet att vara avidentifierat och 

sammanställt per åldersgrupp.  

 

Hur visar jag mitt intresse? 

Är ni intresserade av att delta med ert barn i denna undersökning anmäler ni er genom att fylla 

i medföljande blankett och skicka den till oss i det bifogade förfrankerade kuvertet. Vi 

kommer att kontakta er så fort som möjligt för att boka in tid och kan då svara på eventuella 

frågor. Om ni kommer med bil får ni ett särskilt tillstånd för fri parkering av oss.  

 

 

Välkomna till vårt fonetiklaboratorium och ett stort tack för att ni hjälper oss inom 

forskningen om tidig språkutveckling! 

 

 

 

 

                         Tove Gerholm                Eeva Klintfors 

                         FD                 FD 

                                                      

 Projektet bedrivs i enlighet med föreskrifter av Datainspektionen och Karolinska Institutets forskningsetikkommitté (Dnr 

2011/955-31/1) och med personuppgiftslagen (1998:204) och lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(2003:460).  http://www.epn.se/start/bakgrundbestaemmelser/lagar-och-foerordningar.aspx 

mailto:eevak@ling.su.se
http://www.epn.se/start/bakgrundbestaemmelser/lagar-och-foerordningar.aspx
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Bilaga 2 – annoteringsmall för beröring i MINT-

projektet 

 

TOUCH TIER 1 och 2: (två per barn/förälder). 1:an är den huvudsakliga, används för höger 

hand/fot och när de gör något med båda händer/fötter. 2:an används för vänster hand/fot om de 

gör olika saker med höger resp vänster hand/fot. Nedan finns beteckningarna. De markeras i 

följande ordning: 

R/L_Kroppsdel berörare-kroppsdel berörd_Typ av beröring_(S).  

Ex. R_hand-foot_stroke_S  (= höger hand rör fot, hudberöring). Står det på CHILD TOUCH TIER är 

det barnet som rör föräldern, om på PARENT TOUCH TIER det omvända. När båda 

händerna/fötterna etc används skriver man kroppsdelen i plural och inte R/L, t ex hands-leg 

stroke. 

R/L Höger resp vänster 

 

Kroppsdelsformer 

Hair Hår, alltså löst hår och inte om man tex klappar på huvudet 

Head  Huvud 

Face Ansikte, inga specifika delar av ansiktet används 

Upper 

(half) 

Överkroppen, används om flera delar av överkroppen berörs, eller om man t ex lyfter 

eller stödjer barnet 

Chest Bröst 

Back Rygg 

Abdomen Mage 

Arm(s) Arm(ar) 

Hand(s) Hand/Händer 

Finger(s) Finger/Fingrar, används oavsett vilket/vilka, istället för ”Hand” om det är mer 

specifikt fingrarna 

Lower 

(half) 

Underkroppen, används på samma sätt som ”Upper”; när fler delar av underkroppen 

berörs, eller om man tex håller barnet 

Leg(s) Ben 

Foot/Feet Fot/Fötter 

Bottom Bakdel, rumpa 

Side(s) Sidan/sidorna 

 

Beröringsformer 

Stroke Stryka/smeka, åt samma håll eller fram och åter och ofta ganska långsamt. 

Groom Beröring med praktiskt syfte, rätta till kläder, torka bort något från kinden, beröring 

om förälderns rättar till micen. 

Hold Hålla, både ha tag om en kroppsdel eller stödja/ hålla uppe barnet. Kräver mer tag än 

Rest. 

Pull Dra emot sig. 

Push Skjuta ifrån sig. 

Lift Lyfta, och då bara själva lyftandet, inte att tex hålla barnet i luften. 

Rub Stryka fram och tillbaka, ofta lite snabbare. 

Rest Vila, beröring utan rörelse eller tryck, kanske efter att man klappat på magen och 

låter handen bara vila. Inget grepp! 

Play Lekfull beröring, leka med händer/fötter. Ser väldigt olika ut. 

(Tickle) Kittla. Inkluderas numera i Play. 

Press Trycka, inget grepp och inte med syfte att flytta på det man pressar mot (Push). 
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Poke Peta, ungerfär som Press, men oftast med ett finger, eller kanske tårna (inte hela foten). 

Kiss Pussa. 

Suck Suga. 

Kick Sparka, om barnet t ex ligger och sprattlar och råkar sparka mot benet. 

Pat Klappa 

Scratch  Klia 

Hit När barnet/föräldern slår/daskar med hand/händer. 

Other Används när det är någon annan beröringsform, t ex brush 

 

Skin-to-skin 

S Hud-mot-hud-beröring. Om det är mot kläder etc sätts inget S ut. 
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