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SAMMANFATTNING
Att växa upp i en miljö där två eller flera språk talas blir allt vanligare. Dock finns det
begränsade kunskaper om hur språket hos flerspråkiga barn med misstänkt
språkstörning bör bedömas. Denna studie utforskade den narrativa förmågan hos en
grupp flerspråkiga barn i Sverige med typisk språkutveckling. Detta skedde inom ramen
för projektet COST IS0804. Tjugo barn mellan 5:9 och 7:6 år som talade svenska och
engelska fick berätta sagor till två bildserier samt besvara ett antal förståelsefrågor om
bilderna. Barnens berättelser analyserades sedan med avseende på den övergripande
strukturen (dvs. hur berättelsen är uppbyggd och hur huvudkaraktärernas mål,
handlingar, resultat, tankar och känslor uttrycks) och språklig struktur. Resultaten
visade att det på den övergripande strukturella nivån inte fanns någon skillnad mellan de
båda språken, vilket stöds av tidigare forskning. Den lingvistiska analysen visade att det
inte fanns några framstående skillnader sett till ett antal kvantitativa produktivitets- och
komplexitetsmått, så som berättelsernas längd och antalet bisatser. De mest
framträdande fynden vid den kvalitativa analysen var fenomen som bedömdes vara
kopplade till barnens flerspråkighet, så kallade tvärspråkliga influenser. Resultaten
pekade på att flerspråkiga barn med typiskt språkutveckling har likvärdiga narrativa
förmågor gällande makrostruktur på sina båda språk. Kvantitativa mått på den
lingvistiska strukturen bör användas med försiktighet, då skillnader som framkommer
kan avspegla generella skillnader mellan språken i sig och inte barnets språkliga nivå.
De icke-målspråkliga konstruktioner som noterades i den kvalitativa analysen (t.ex.
tvärspråkliga influenser) bör inte tolkas som tecken på språkstörning hos flerspråkiga
barn, trots att de ofta förekommer hos barn med språkstörning. Framtida forskning
skulle kunna utforska den narrativa förmågan hos flerspråkiga barn i förhållande till den
hos enspråkiga barn, samt i förhållande till den narrativa förmågan hos flerspråkiga barn
med språkstörning.

Nyckelord: flerspråkighet, tvåspråkighet, språkutveckling, narrativer, story grammar,
svenska, engelska
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ABSTRACT
Growing up in a multilingual environment is becoming more common in today’s
society. In spite of this, there is limited knowledge of language assessment of
multilingual children with language impairment. This study examined the narrative
abilities of a group of multilingual children with typical language development in
Sweden. The study was part of the research project COST IS0804. 20 Swedish and
English speaking children between the ages 5;9 and 7;6 had the task of telling stories on
the basis of two series of pictures. They were also given comprehension questions
regarding the stories. The children’s stories were analysed regarding global narrative
structure (including the expression of the protagonists’ goals, actions and ensuing
results as well as their thoughts and feelings) and linguistic structure at clause level. The
results showed that there were no differences between the languages on a global level,
which has also been noted in previous research. The linguistic analysis did not reveal
any major differences regarding a number of quantitative measures of productivity and
complexity, for example the length of the stories and number of subordinate clauses.
The qualitative analysis showed certain phenomena that were assessed as being related
to the multilingualism of the children, so-called cross-linguistic influences. The results
indicate that typically developing bilingual children have equal narrative abilities
concerning global structure in their two languages. Quantitative measures of linguistic
structure should be used with caution, as they can reflect general differences between
the languages per se, as opposed to the child’s language ability. The atypical language
use found in the qualitative analysis (i.e. crosslinguistic influences) should not be
interpreted as signs of language impairment in multilingual children, even though these
types of language use also occur in children with language impairment. Suggestions for
future research are to study narrative ability in bilingual children in relation to the
corresponding ability in monolingual children, as well as in relation to narrative ability
in multilingual children with language impairment.

Keywords: multilingualism, bilingualism, language development, narratives, story
grammar, Swedish, English
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1. Inledning
Det blir allt vanligare för barn i Europa att växa upp i en flerspråkig miljö och det blir
därmed fler och fler människor som är två- eller flerspråkiga (COST Memorandum of
Understanding, 2008). I nuläget finns endast begränsade möjligheter för bedömning av
flerspråkiga barns språkförmågor. Det finns inte tillräckligt mycket kunskap om deras
typiska och avvikande språkutveckling. Dessutom saknas väl utvecklade
bedömningsmaterial för denna grupp barn (Bergström & Bäcklin, 2007). Vid
bedömning av flerspråkiga barns språkutveckling används ofta referensdata från
enspråkiga barn. Detta blir dock missvisande, då vissa drag i flerspråkiga barns typiska
språkutveckling kan förväxlas med avvikelser i språkutvecklingen hos enspråkiga barn
med språkstörning (Genesee, Paradis & Crago, 2004, s. 147; Håkansson, 2001;
Håkansson & Nettelbladt, 1993; Paradis, 2005; Paradis, 2010). Risken är därmed stor
att flerspråkiga barn överdiagnostiseras för språksvårigheter. Även underdiagnostisering
är vanligt då eventuella avvikelser kan tillskrivas flerspråkigheten (Bedore & Peña,
2008; Genesee m.fl., 2004, s. 146).

Berättandeförmåga har i många studier visat sig vara en bra aspekt av språket att
bedöma, bland annat då det ger en mer naturalistisk språkanvändning än vanliga
språktest (Foroodi-Nejad, 2011; Norbury & Bishop, 2003), samt kräver samordning av
kognitiva, lingvistiska och sociala förmågor (Rojas & Iglesia, 2009). Föreliggande
studie är därför inriktad på att utforska berättandeförmågan hos flerspråkiga barn med
språkkombinationen svenska och engelska. Studien sker inom ramen för projektet
COST Action IS0804, med ett bedömningsmaterial som utvecklats inom projektet.
Materialet har inte tidigare använts i Sverige och därför är denna datainsamling av vikt
för att kartlägga typisk språkanvändning vid den valda språkkombinationen samt i en
svensk kontext.
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2. Bakgrund
2.1. Flerspråkighet
Ungefär hälften av världens befolkning uppskattas vara funktionellt tvåspråkig
(Romaine, 1994, s. 6; Wölck, 1987, enligt de Houwer, 1995, s. 220). Forskning rör ofta
tvåspråkighet specifikt, trots att det även är mycket vanligt att ha fler än två språk. De
Houwer (1995, s. 223) definierar tvåspråkig inlärning som när barn blir regelbundet
tilltalade på två språk före två års ålder och som fortsätter att bli exponerade för de båda
språken fram till de slutliga stadierna av språkutvecklingen. Tvåspråkighet definieras
ofta som antingen simultan, om man lärt sig båda språken från födseln eller åtminstone
mycket tidigt i barndomen, eller successiv, då man lärt sig det andra språket senare i
livet. Forskningen är dock inte överens om var man ska dra gränsen mellan simultan
och successiv tvåspråkighet. Håkansson (2003, s. 145) och Paradis (2010) menar att
tvåspråkigheten är simultan om man lär sig båda språken före tre års ålder. Genesee
m.fl. (2004, s. 4) definierar simultan tvåspråkighet som när två eller fler språk lärs in
från födseln eller påbörjas inom det första levnadsåret. De Houwer (2009) delar in
tvåspråkig utveckling i Bilingual First Language Acquisition (BFLA) och Early Second
Language Acquisition (ESLA). Vid BFLA lärs båda språken in från födseln och ESLA
innebär att barnet lär sig sitt andra språk från tidiga barnaår (ca 1:6-4:0 år). I
föreliggande studie var de deltagande barnen både simultant och successivt tvåspråkiga.
Gränsen för simultan tvåspråkighet har i studien satts till 3:0 år, då det förekommer
inom både internationell och svensk litteratur (Håkansson, 2003; Paradis, 2010).

Vid inlärning av ett andra språk i förskoleålder eller tidig skolålder brukar det
definieras som (tidig) andraspråksinlärning. I dessa fall är grunderna i förstaspråket
redan lagda innan det andra språket börjar läras in. Även mellan tvåspråkig inlärning
och andraspråksinlärning är gränsdragningen svår och skilda åsikter råder. Håkansson
(2003, s. 165) menar att andraspråksinlärning sker efter 3 års ålder och att det därmed är
samma sak som successivt tvåspråkig inlärning.

Både simultant och successivt tvåspråkiga har vanligtvis ett språk som är dominant
eller något starkare än det andra (Genesee m.fl., 2004, s. 80). Genesee m.fl. (2004)
skriver även att det dominanta språket vanligtvis är det barnen har exponerats för under
längst tid. Vilket språk som är starkast förändras ofta med tiden, beroende på mängden
input.

2.1.1. Tvärspråkliga influenser
Hos flerspråkiga barn förekommer ofta influenser mellan språken. Det kan gälla på
samtliga nivåer i språket, exempelvis ord och uttryck, ordföljd eller uttal. Två typer av
tvärspråkliga influenser är så kallad transfer och kodväxling, där transfer innebär att det
ena språket har påverkats av det andra språket med avseende på ordföljd, uttryck eller
liknande. Ett exempel på transfer är Vargen bet på handen av mannen (i stället för
Vargen bet mannens hand). Där har svenskan influerats av engelskans bildande av
possessiv med hjälp av preposition. Kodväxling innebär att ord eller fraser används
växelvis från flera språk i en och samma situation. Jag ska go out är ett exempel på
detta, då halva yttrandet sägs på svenska och halva på engelska. Ofta är det det språk
barnet exponerats mest för och som är det starkaste språket vid en viss tidpunkt, som
påverkar strukturen eller ordvalet i det svagare språket. Kodväxling har ibland setts som
en defekt i flerspråkiga barns språkförmåga, men anses numera av många vara ett
tecken på kompetens hos talaren. Genesee m.fl. (2004, s. 93-94) menar att kodväxling
oftast inte bör vara en orsak till oro, utan snarare ett tecken på kompetens, då det även
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förekommer hos flerspråkiga vuxna och där används i grammatiska meningar på ett
funktionellt sätt. Även hos barn används kodväxling oftast på ett systematiskt sätt som
följer grammatiken i de båda språken (Genesee m.fl., 2004, s. 108). Enligt de Houwer
(2009, s. 292) förekommer tvärspråkliga influenser främst hos något äldre flerspråkiga
barn, då hon menar att ju mer kunskaper barnen har, desto mer kan de foga samman,
och då är det mer sannolikt att kodväxling och transfer uppstår.

2.2. Språkstörning
Språkstörning är en typ av språksvårigheter där representationen av språket i hjärnan är
påverkad. En typ av medfödda språksvårigheter kallas för specifik språkstörning
(specific language impairment, SLI). Denna term brukar användas i
forskningssammanhang och innebär att barnet har en språkstörning trots en i övrigt
typisk utveckling och normal hörsel (Bishop, 1997; Tomblin, 2009). Det finns även
andra begrepp för olika grader och typer av språkstörning, vilket kan försvåra
jämförelser av studier. I föreliggande studie avser uttrycket språkstörning SLI om inte
annat anges.

2.3. European Cooperation in Science and Technology (COST)
För att få en ökad kunskap om flerspråkiga barns typiska språkutveckling och kunna
särskilja den från utvecklingen vid språkstörning, pågår ett europeiskt forskningsprojekt
som arbetar med flerspråkighet: COST Action IS0804, Language Impairment in a
Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment (http://www.bi-
sli.org/). Syftet med det europeiska forskningsprojektet är att profilera specifik
språkstörning hos tvåspråkiga barn (bilingual Specific Language Impairment, biSLI), att
utarbeta riktlinjer för hur språksvårigheter hos tvåspråkiga barn kan utredas, samt att
etablera huruvida språkstörning påverkas av flerspråksinlärning. Inom projektet finns
arbetsgrupper som fokuserar på olika aspekter av språket, exempelvis syntax och
morfologi, narrativ förmåga, fonologiskt processande, samt exekutiva funktioner
(COST Memorandum of Understanding, 2008). Föreliggande studie är en del av
projektets arbete kring narrativ förmåga, vilket leds av Working Group 2 (WG2).

2.4. Narrativer
Det går att dela upp talat och skrivet språk i förklarande respektive narrativ diskurs.
Förklarande diskurs syftar till att förklara, instruera och argumentera, medan narrativ
diskurs har syftet att redogöra för någonting som har hänt (Gillam, Miller & Peña, 1999;
Westby, 2005).

Narrativer kan definieras på flera sätt. Enligt Nationalencyklopedin (2012) är
narrativer ”berättande, framförallt om texter som framställer händelserna i ett verkligt
eller påhittat förlopp i tidsordning”. Mistry (1993, citerad av Pavlenko, 2009) hänvisade
till narrativer som ”alla typer av diskurs där händelsestrukturerat material delas med
läsare eller lyssnare, inkluderande fiktiva berättelser, personliga narrativer, redogörelser
för och återberättande av händelser (verkliga eller påhittade)”. I föreliggande studie
kommer orden berättelse och narrativ att användas.

2.4.1. Utveckling av narrativ förmåga
Westby (2005, s. 172-174) redogör för de typiska drag som noterats i utvecklingen av
den narrativa förmågan. I tidig förskoleålder präglas barnets berättelser av
osammanhängande meningar där ordningsföljden av händelser inte är av betydelse.
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Berättelserna består av benämning och beskrivning av föremål, karaktärer, miljöer och
pågående händelser och saknar inbördes sammanhang. Det lite äldre barnet går sedan
vidare till att ordna sekvenser av händelser enligt tidsordning. Det saknas explicita
kausala samband mellan händelserna och karaktärerna handlar oberoende av varandra. I
nästa steg i utvecklingen har barnet blivit medvetet om samband mellan orsak och
verkan, samt länkar samman händelser.

I den tidiga skolåldern börjar barnet berätta i enklare episoder, där berättelsen är
centrerad kring ett problem, karaktärens reaktion på problemet samt en upplösning
(Westby, 2005). Barnet är medvetet om vad som orsakar olika primära känslotillstånd
(glad, ledsen, arg rädd etc.). Barnet har också kunskap om typiska egenskaper hos
vanliga karaktärer i den berättandekultur de har växt upp i, till exempel att rävar är
listiga och häxor är elaka och vill lura barn. Den enklare episoden utvecklas så
småningom till en fullständig episod, där barnet förutom ett problem, en reaktion och en
upplösning, även inkluderar karaktärens plan samt dennes försök att verkställa planen.
Det berättande barnet utvecklar medvetenhet om vad som orsakar sekundära
känslotillstånd (avund, skam, längtan etc.) och kan förstå längre tidsperspektiv. Barnet
börjar också förstå betydelsen av att planera och behovet av att motivera planer.

Enligt Westby (2005) utvecklas berättelserna till att bli mer och mer komplexa allt
eftersom barnet blir äldre. Högre komplexitet ställer högre krav på förmågan att kunna
planera samt att kunna hålla många idéer i sitt arbetsminne. I tonåren kan berättelserna
innehålla fler karaktärer vars intentioner samspelar. Berättaren har också utvecklat
förståelsen av metaforer och liknelser samt att saker kan ha flera betydelser. Det sista
steget i den narrativa utvecklingen är förmågan att kunna diskutera berättelser på en
metanivå. Detta kan omfatta diskussion om den övergripande strukturen samt tolkningar
av karaktärer, teman och handling.

2.4.2. Narrativer som bedömningsmaterial
Språkbedömning med utgångspunkt i narrativer speglar en mer naturlig
språkanvändning än många andra bedömningsformer, som används i klinisk
verksamhet. Detta på grund av att de inkluderar många aspekter av språket, både
gällande ordförråd, meningsbyggnad, och pragmatisk språkförmåga. Den narrativa
förmågan ställer också krav på både kognitiva, lingvistiska och sociala förmågor
(Foroodi-Nejad, 2011; Norbury & Bishop, 2003), samt att dessa förmågor måste
samverka. Narrativer ställer även krav på att berättaren har utvecklat theory of mind, det
vill säga förmågan att sätta sig in i lyssnarens situation. Berättaren måste förstå att
lyssnaren inte har samma erfarenheter och berättaren måste anpassa sina narrativer
därefter (Westby, 2005). Diskursplaneringen ligger också på en högre nivå vid
narrativer (MacLachlan & Chapman, 1988). Narrativer är således mer komplexa än
bedömning av avgränsade språkförmågor. Rojas och Iglesia (2009) menar att någon typ
av språksampling, till exempel narrativer, är ett mer naturalistiskt sätt att bedöma barns
språkförmåga på än de vanliga språktest som används i logopedisk verksamhet (t.ex.
SIT, GRAMBA, Fonemtest) och narrativer skulle således kunna vara lämpligare att
använda vid bedömningen av den språkliga förmågan.

Att undersöka narrativ förmåga är även önskvärt ur andra synvinklar. Den narrativa
förmågan har visat sig höra samman med läsutveckling och skolprestationer hos barn
med typisk utveckling (Bishop & Edmundson, 1987; Boudreau & Hedberg, 1999; Paul
& Smith, 1993). Botting, Faragher, Simkin, Knox och Conti-Ramsden (2001) fann i sin
studie att välutvecklad narrativ förmåga vid sju års ålder predicerade god språkförmåga
vid elva års ålder. Jämförelsevis hade test för fonologi och språkförståelse inte samma
förutsägande förmåga. Dessa resultat har även erhållits i tidigare studier (Bishop &
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Edmundson, 1987; Hedberg & Westby, 1993). Svårigheter med muntlig
berättarförmåga dröjer även kvar längre upp i åldrarna, vilket ger bedömningar via
narrativer en god prognos över framtida berättandeförmåga (Girolametto, Wiigs, Smyth,
Weitzman, & Pearce, 2001; Manhardt & Rescorla, 2002).

2.4.3. Narrativ förmåga vid flerspråkighet och språkstörning
Lofranco, Peña och Bedore (2006) undersökte i en studie den narrativa förmågan hos
barn som talade engelska och filippinska. Åtta barn i åldrarna 6:0 – 7:7 år deltog i
studien. Barnen talade främst engelska, men hade exponerats för filippinska i hemmet.
Studien fokuserade på hur engelskan påverkades av filippinska språkstrukturer. 16,55%
av formerna ansågs påverkade av filippinskan. Narrativernas komplexitet i fråga om
semantik och syntax befanns vara jämförbar med den i enspråkigt engelska barns
narrativer. Fiestas och Peña (2004) testade den narrativa förmågan hos tolv spansk-
engelskt tvåspråkiga barn i åldrarna 4:0 till 6:11 år. Resultatet visade att det inte fanns
någon skillnad gällande strukturen på makronivå (övergripande struktur, se 2.4.4.
Narrativ analys) mellan de båda språken hos barnen. I en liknande studie av Iluz-Cohen
och Walters (2012) fanns det inte heller någon skillnad på makronivå mellan språken
(engelska och hebreiska), trots skillnader i ordförråd och morfosyntax hos barnen.

Flera studier har visat att barn med SLI har svårigheter med narrativ utveckling
(Boudreau, 2007; Merritt & Liles, 1987; Reuterskiöld, Hansson & Sahlén, 2011;
Reuterskiöld-Wagner, Nettelbladt & Sahlén, 2001). En studie av Boudreau (2007)
visade att barn med SLI genomgående hade svårigheter med narrativ utveckling.
Svårigheterna visade sig i produktion och förståelse, både på lokal och global nivå.
Narrativer har enligt Reuterskiöld-Wagner, Nettelbladt och Sahlén (2001) en god
förmåga att skilja barn med och utan språkstörning även i svenskan.

En studie gjord av Cleave, Girolametto, Chen och Johnson (2010) jämförde
tvåspråkiga barn med SLI, med engelska som starkaste språk, med enspråkiga
engelsktalande barn med SLI. De tvåspråkiga barnen med SLI fick lägre resultat på
standardiserade test av morfosyntax än de espråkiga barnen med SLI. Vid bedömning
av barnens språkliga former i narrativer fick dock båda grupperna resultat under
medelvärde. Cleave m.fl. (2010) drar slutsatsen att narrativer är en lämplig metod för att
bedöma språkliga förmågor hos tvåspråkiga med SLI. Studien visar även på bristen hos
standardiserade test vid bedömningen av tvåspråkigas språkförmåga.

2.4.4. Narrativ analys
Narrativ förmåga, både förståelse och produktion, kräver kunskaper på lokal och global
språklig nivå, så kallad mikro- och makronivå. På mikronivå finns de lingvistiska
strukturerna som används för att förmedla kunskap och idéer, medan makronivå
inbegriper hur narrativerna är strukturerade konceptuellt på en mer global nivå (Kintsch
& van Dijk, 1978; Liles, 1993). Narrativer analyseras därför ofta på dessa båda nivåer.
Vid makrostrukturell analys är det berättelsens uppbyggnad som är i fokus, medan man
vid mikrostrukturell analys ser bland annat till lexikal produktivitet och grammatisk
komplexitet.

2.4.4.1 Makrostruktur
En modell för makrostrukturell analys är story grammar (SG). Story grammar
utvecklades av Stein och Glenn (1979) och innehåller följande komponenter:
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 Setting (Det var en gång en prins och en prinsessa.)
 Initiating event (En dag blev prinsessan bortrövad av en drake.)
 Character’s internal response (Prinsen blev bestört...)
 Character’s plan (...och bestämde sig för att rädda prinsessan.)
 Character’s attempt to solve the problem (Prinsen svingade sitt svärd mot den

fasansfulla draken...)
 Outcome/consequence (...och draken föll död till marken.)
 Eventuell reaction (Prinsen och prinsessan levde lyckliga i alla sina dagar.)

Komponenterna bildar en fullständig episod, som inte bara är en sekvens av händelser,
utan där händelserna förankras i tid och rum och där det framgår vad huvudkaraktären
avser att göra och varför, liksom huvudkaraktärens tankar och känslor kring detta. Story
grammar fokuserar alltså på hur berättelsen är uppbyggd kring huvudkaraktärens mål.

Soodla och Kikas (2010) använde sig av SG-modellen i sin studie om estniska barns
berättande. Barnen fick berätta till en bildserie bestående av fem bilder, där SG-
komponenterna setting, initiating event, internal response, internal plan, attempt,
consequence och reaction fanns med. Barnen bedömdes sedan utifrån förekomsten av
SG-komponenter samt utifrån hur mycket väsentlig information de inkluderade i
berättelsen (informationsenheter). Barnet kunde få fler poäng inom en komponent om
de hade fler informationsenheter. Detta medförde att ett barn kunde få höga
informationspoäng trots förekomst av endast ett fåtal SG-komponenter, tack vare att
barnet inkluderade många informationsenheter under samma komponent.

I en studie av Merritt och Liles (1987) fick barn med och utan språkstörning
(language impairment) berätta och återberätta sagor som sedan analyserades utifrån SG-
modellen. Barnen med språkstörning producerade färre kompletta episoder, färre
huvud- och bisatser, samt färre komponenter i SG-modellen än barnen utan
språkstörning. Detta tyder på att story grammar är en bra analysmetod för narrativer
som även kan hjälpa till att urskilja språkstörning.

Forskare har även försökt att förenkla och renodla story grammar-modellen (t.ex.
Berman & Slobin, 1994). Fokus läggs då på goal-attempt-outcome (härefter kallad
GAO) i berättelsens olika episoder. Komponenterna blir då enligt följande:

 Setting (tid och/eller plats) (Det var en gång ett troll som bodde i en grotta)
 Goal (Trollet bestämde sig för att fånga en bock.)
 Attempt (Han kastade sig efter bocken...)
 Outcome (...men trollet var för långsamt och bocken hann undan.)

Det är denna förenklade modell som narrativgruppen i COST Action IS0804 valt att
använda. De bildserier som tagits fram inom projektet, som underlag för muntliga
berättelser, är makrostrukturellt lika, då varje bildserie innehåller tre episoder, tillika tre
GAO-sekvenser. Således har barnet möjlighet att uttrycka en setting, tre goals, tre
attempts och tre outcomes. Även huvudkaraktärens tankar och känslor är en aspekt som
analyseras inom denna modell av story grammar, så kallade mental states.

2.4.4.2 Mikrostruktur
På mikrostrukturell nivå analyseras narrativer gällande lexikal diversitet och längd, där
den lexikala diversiteten mäts i förhållandet mellan antalet löpord och unika
ordförekomster, så kallad type-token ratio (TTR). Mått för narrativers längd är antal
löpord (ordförekomster), samt antal yttranden eller antal c-units. C-unit står för
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communication unit (Loban, 1976) och är det talade språkets motsvarighet till meningar
i det skrivna språket (från stor bokstav till punkt). De senare kallas text units eller t-units
(Hunt, 1965). Satser inklusive bisatser räknas som en c-unit, liksom satsfragment och
kortare yttranden (exempelvis Springer iväg och Ja). Även en huvudsats med
samordning där subjektet saknas i den efterföljande (ofullständiga) satsen, är en c-unit
(exempelvis Hunden sprang efter katten och bet honom i svansen). I
barnspråksforskning brukar analyser göras med avseende på yttranden, medan man
inom narrativlitteraturen oftast fokuserar på c-units. Även medelyttrandelängd, MLU,
eller medellängd på c-units, MLCU, brukar beräknas, liksom maxlängd på yttranden.

2.4.5. Narrativforskning
Det finns en relativt stor mängd internationell forskning kring utvecklingen av narrativ
förmåga hos enspråkiga barn med typisk språkutveckling (t.ex. Berman & Slobin, 1994;
Trabasso & Stein, 1994). Detta gäller även narrativ utveckling vid tvåspråkighet (t.ex.
Gutiérrez-Clellen, 2002; Fiestas & Peña, 2004; Iluz-Cohen & Walters, 2012; Lofranco,
m.fl., 2006). Dock finns det relativt lite forskning kring flerspråkiga med språkstörning
(Genesee m.fl., 2004, s. 82). Likaså finns det inte många studier om narrativer vid fler-
språkighet och språkstörning (t.ex. Cleave m.fl., 2010). Varken svenska barns narrativa
utveckling eller flerspråkiga barns språkutveckling i en svensk kontext är beforskad i
större utsträckning. Därför är föreliggande studie av betydelse för att ge en ökad
kunskap där det idag saknas tillräckligt med forskning.
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3. Syfte
Syftet med studien är att samla in och analysera data från flerspråkiga barn med
språkkombinationen svenska och engelska i en svensk kontext beträffande deras
narrativa utveckling, samt att kartlägga typiska narrativer hos dessa barn.

Eftersom materialet inte tidigare har utprovats i Sverige eller på
språkkombinationen svenska-engelska, har studien en explorativ design. Målet är att
identifiera och utforska snarare än att testa hypoteser. Typiska drag i narrativer hos
dessa barn identifieras genom att narrativerna analyseras på olika språkliga nivåer.
Berättelserna jämförs mellan språken. Förståelsefrågor ställs även till berättelserna, för
att se hur barnen har förstått dem samt för att kunna jämföra dessa svar med vad som
uttryckts i narrativerna.
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4. Metod
4.1. Deltagare
4.1.1. Rekrytering

Figur 1. Flödesschema över rekryteringsprocessen.

Inledningsvis kontaktades rektorer vid 52 skolor inom Uppsala kommun brevledes där
medgivande att utföra studien på respektive skola söktes (bilaga A). Av dessa skolor var
47 i kommunal regi och fem var friskolor. Tre veckor efter utskick var det en rektor som
hade svarat och gett sitt medgivande. Nästa steg blev att kontakta rektorerna via telefon
för att på så sätt få deras medgivande, detta resulterade i sex skolor där barn med den
efterfrågade språkkombinationen fanns. Därefter togs kontakt med klasslärare, som
delade ut informationsbrev (bilaga B) och informerat samtycke (bilaga C) till de berörda
barnen och vårdnadshavare. Informationsbrev och informerat samtycke fanns på både
svenska och engelska så att vårdnadshavarna kunde välja språk. Kommunens
Språkskola, som har hand om modersmålsundervisningen i kommunen, kunde även
bistå med information om vilka tvåspråkiga barn som fanns och vid vilka skolor. I
kontakten med klasslärare kunde då specifika barn efterfrågas.

I kontakten med klasslärare på en av skolorna framkom att det var svårt för barnen
att få med sig det påskrivna samtycket tillbaka till skolan. Då gjordes ett besök på
skolan för att ge vårdnadshavarna möjlighet att ge sitt skriftliga samtycke på plats.

4.1.2. Urvalskriterier
 Född 2005 eller 2006
 Successivt eller simultant flerspråkig
 Talar och förstår både engelska och svenska
 Minst två års exponering för båda språken
 Neurologisk sjukdom eller diagnos som påverkar språklig förmåga var

exkluderande

4.1.3. Urval
Deltagarna bestod av 20 stycken svensk-engelskt flerspråkiga barn (13 flickor och 7
pojkar, ålder 5:9-7:6 år, medelvärde 6:5 år). Åldersgruppen valdes eftersom barnen då
kan förväntas ha den kognitiva mognaden att producera sammanhängande berättelser
med fullständiga episoder. Fem av deltagarna gick i årskurs ett och resterande femton
gick i förskoleklass. Barnen kom från sju olika skolor i Uppsalaområdet. Nio av barnen
gick på en skola där all pedagogisk verksamhet genomfördes på engelska. Övriga barn

52 skolor
1 svarande 3
veckor efter

utskick
24 skolor
uppringda

6 skolor med
sve-eng barn

Kontakt med
Språkskolan

Besök på 1 skola
för inhämtande

av samtycke
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gick i svensktalande skolor och hade modersmålsundervisning på engelska någon
timme i veckan. Det fanns variationer med avseende på vilka språk som talades i vilken
miljö och i vilken utsträckning de båda språken talades. Fem av barnen var utöver
svenska och engelska även exponerade för ett tredje språk. Ett av barnen hade haft
kontakt med logoped, men då detta endast avsåg uttalssvårigheter beslöts att inkludera
barnet i studien.

Tabell 1. Sammanställning av deltagarnas bakgrundsinformation.

n
Exponeringstid
Svenska >5 år 19

2-5 år 1
Engelska >5 år 13

2-5 år 7
Typ av tvåspråkighet
Simultan* 15
Successiv 5
Starkaste språk**
Svenska 15
Engelska 1
Lika starka 4
*Gränsen för simultan tvåspråkighet är satt till 3 år.
**Enligt vårdnadshavares subjektiva skattning.

I tabell 1 ovan sammanställs de deltagande barnens språkliga bakgrund. Majoriteten av
barnen hade minst fem års exponering av båda språken samt ansågs vara simultant
tvåspråkiga. Vad gäller barnens starkaste språk baserades denna information på
vårdnadshavares subjektiva skattning. För 15 av barnen ansågs svenskan vara det
starkaste språket, och bara ett av barnen hade engelska som starkaste språk. Resterande
fyra barn ansågs vara lika bra på båda språken.

4.2. Material
Materialet som användes har utarbetats inom COST-projektet och består av två
bildserier med sex bilder i varje (bilaga D), samt bakgrundsfrågor till vårdnadshavare
(bilaga E) och bedömningsmallar för bildmaterialet (bilagor F och G). Bildmaterialet är
utformat enligt den modell för story grammar som Berman och Slobin (1994) tagit
fram. Varje bildsekvens består av tre episoder, där varje episod innehåller ett goal, ett
attempt och en outcome. Berättaren har också möjlighet att uttrycka ett mental state as
initiating event och ett mental state as reaction för varje episod. Således finns tre
möjligheter att uttrycka de olika makrostrukturella komponenterna (och därmed ökade
chanserna för barnet att visa om det är kapabelt att berätta i form av fullständiga
episoder). I början av bildsekvensen kan berättaren också uttrycka en setting. De två
bildsekvenser som använts i studien går under namnen ”Baby birds” och ”Baby goats”.
Bildsekvenserna är utformade med syftet att vara identiska med hänseende till
makrostruktur och händelseförlopp, vilket tillåter direkta jämförelser mellan de två
berättelserna. Det som skiljer dem åt är de karaktärer och föremål som figurerar. De
förståelsefrågor, som också är del av materialet, syftar till att kunna skilja och jämföra
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produktion och förståelse i bedömningen av barnets narrativa förmåga. Bedömnings-
mallarna och bakgrundsfrågorna bearbetades och översattes till svenska tillsammans
med handledare professor Ute Bohnacker, som är verksam inom COST WG2, och andra
logopedstudenter som genomför liknande studier.

Alla berättelser dokumenterades med hjälp av ljudupptagning och videofilmning.

4.3. Procedur
Studien genomfördes av två studenter i logopedi på avancerad nivå, vilka är såväl
testledare som författare i studien. Datainsamlingen genomfördes huvudsakligen under
oktober 2012, med några testningar i september och november. Barnen fick berätta
sagor till två bildserier, först på det ena språket och sedan på det andra språket. De valda
språken var svenska och engelska, på grund av att det är dessa språk testledarna
behärskar och kan analysera på ett adekvat sätt (Pavlenko, 2009). En av författarna är
även svensk-engelskt tvåspråkig. Hälften av barnen fick först berätta på engelska och
sedan på svenska, och den andra hälften av barnen berättade först på svenska och
därefter på engelska. En paus på minst 20 minuter lades in mellan de båda berättelserna,
för att undvika en uttröttningseffekt vid den andra berättelsen. Detta skiljer sig från
COST-proceduren där 5-7 dagars mellanrum rekommenderas (Gagarina, Klop, Kunnari,
Tantele & Balčiuniene, 2012). Anledningen till den kortare tiden mellan testtillfällena i
föreliggande studie var begränsningar i projektets omfattning. De två bildserierna
varierades så att de i lika stor utsträckning berättades på svenska och engelska. Den ena
testledaren talade endast svenska med barnen under testtillfället och den andra testledare
talade engelska, för att locka fram rätt språk vid berättandet. Barnen blev även
informerade om att den andra testledaren talade det andra språket och att de skulle få
berätta på sitt andra språk för denne.

Datainsamlingen skedde på barnens respektive skolor, med ett undantag, då den
skedde i hemmet. Så långt det var möjligt skedde testningen enligt riktlinjerna från
COST (Gagarina m.fl., 2012). Datainsamlingen skedde i ett avskilt rum där endast
barnet och en av testledarna befann sig. Barnet och testledaren satt på varsin sida om ett
bord. På bordet framför barnet låg tre identiska kuvert. Testledaren inledde testningen
genom att ställa frågor i stil med ”Vad tycker du om att göra?”, ”Vad heter dina
kompisar?” och ”Tycker du om att läsa böcker?” för att skapa kontakt med barnet.
Därefter instruerades barnet att välja ett av de tre kuverten. Det var samma bilder i alla
kuverten men barnet fick information om att det var olika bilder i varje kuvert. Detta
gjordes för att kontrollera för shared knowledge-effekt, det vill säga att barnen skulle
berätta mindre på grund av att testledarna också hade sett bilderna. Barnet fick först titta
på hela bildserien utan att visa dem för testledaren. Testledaren uppmanade därefter
barnet att berätta en saga om bilderna och hjälpte barnet att ta fram de två första
bilderna. Bilderna var organiserade i tre par och veks fram så att bildserien utökades
med två bilder i taget. Vid berättelsens slut satt barnet återigen med hela bildserien
framför sig. Efter pilottestning i andra länder har COST WG2 kommit fram till att detta
förfarande bäst lockar fram en berättelse, snarare än den bildbeskrivning som gärna blir
då barnet får se enstaka bilder (U. Bohnacker, personligt meddelande, 2012-11-21).
Ibland promptades barnet att berätta något mer innan nästa bildpar togs fram.

Efter att barnet berättat klart ställdes förståelsefrågor till bilderna (bilagor F och G).
Dessa frågor syftade till att kontrollera att barnet förstått vad som händer på bilderna
även om barnet inte täckt in alla komponenter av story grammar i berättelsen.
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För att få information om barnets bakgrund och språkanvändning fick
vårdnadshavare besvara ett antal frågor, antingen i anslutning till testningen eller efteråt
via telefon (bilaga E).

4.4. Databearbetning och statistik
Inspelningarna transkriberades enligt CHAT (Codes for the Human Analysis of
Transcripts) (MacWhinney, 2000). Inspelningarna transkriberades inte med exakt
fonologisk noggrannhet, då detta inte är av relevans för studien. För att kunna analysera
ordens förekomst underlättade det att högfrekventa ord (t.ex. “och”, “det” och “var”)
skrevs enligt gällande stavningskonventioner snarare än dess talspråkliga
motsvarigheter (“å”, “de” och “va” ). Varje c-unit transkriberades på en ny rad, eftersom
en uppdelning i c-units är praxis inom narrativforskning. För mer detaljer om
transkriberingen, se bilaga H.

Ingen uppdelning eller jämförelse mellan årskurserna har gjorts i analysen, på grund
av att gruppen med barn i årskurs ett var så pass liten (5 av 20 barn). Två av dessa barn
var dessutom jämnåriga med barnen i förskoleklass.

4.4.1. Analys på makrostrukturell nivå
Alla berättelser analyserades utifrån den övergripande strukturen enligt den modell som
kallas story grammar (Berman & Slobin, 1994). De komponenter som bedömdes var:
setting, mental state as initiating event (MS as IE), goal, attempt, outcome och mental
state as reaction (MS as R). Då bildsekvensen bestod av tre episoder fanns således
möjlighet att få poäng vid tre olika tillfällen för alla komponenter förutom setting.
Totalt kunde barnet få 17 poäng för makrostrukturen.

Bedömningen utgick från bedömningsmallarna (bilagor F och G) och utfördes till
största del av testledarna på deras respektive språk. Dock förekom en stor mängd
gemensamt resonemang och gemensam genomgång av samtliga berättelsers
poängsättning. Nedan följer en sammanställning av vad som gav poäng inom de olika
komponenterna.

Setting: För att få poäng för setting skulle barnet i inledningen av berättelsen
referera till tid och/eller plats. Exempel: ”Det var en gång några fåglar som
bodde i ett träd”, ”One day there were three goats eating grass in a
meadow”. Om både tid och plats angavs fick barnet två poäng. Angavs
den ena tilldelades barnet ett poäng.

MS as IE: Barnet fick poäng om det i inledningen av en episod inkluderade någon
form av mental state (dvs. ord för känslor och tankar). Exempel:
”Getungen ropade på hjälp”, ”Kråkan såg att ungen behövde hjälp”, ”The
cat was hungry”. En poäng inom varje episod.

Goal: Poäng tilldelades om episodens huvudkaraktärs (fågeln/geten, katten/räven
eller hunden/fågeln) vilja eller avsikt uttrycktes explicit. Exempel: ”Katten
bestämde sig för att ta en unge”, ”The goat wanted to save the baby”. En
poäng inom varje episod.

Attempt: Här gavs poäng om barnet uttryckte att episodens huvudkaraktär gjorde
något för att uppnå sitt goal (även om något goal inte uttryckts). Exempel:
”Mamman flög iväg”, ”The cat climbed up the tree”, ”The bird bit the
fox’s tail”. En poäng inom varje episod.
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Outcome: Barnet fick poäng om resultatet av huvudkaraktärens handlande uttrycktes.
Exempel: ”Getungen kom upp ur vattnet”, ”Hunden jagade bort katten”,
”The fox grabbed the baby goat”. En poäng inom varje episod.

MS as R: För att få poäng krävdes att barnet uttryckte en reaktion på episoden i form
av ett mental state. Exempel: ”Getungen var inte rädd längre”, ”The cat
was disappointed”, ”They lived happily ever after”. En poäng inom varje
episod.

Även vid poängsättning av förståelsefrågorna, där maxpoängen var 9 poäng, följdes
bedömningsmallen, med undantag för en av frågorna (andra episodens mental state as
reaction, se bilagor F och G). Detta på grund av att en övervägande majoritet av barnen
inte svarade som förväntat, dock ansågs svaren vara adekvata för situationen. Mer om
detta i avsnittet 5.1.2. Förståelse och 6.2.2.2 Analys och poängsättning.

4.4.2. Analys på mikrostrukturell nivå
Utöver den övergripande strukturen har alla berättelser analyserats med hänseende till
den lingvistiska strukturen, så kallad mikrostruktur. Inom ramen för detta föll dels en
stor mängd rent kvantitativa mått: antal löpord, antal c-units, type-token ratio, maxlängd
av c-units, medellängd på c-units (MLCU), samt antal bisatser. Den kvalitativa analysen
på mikronivå rörde bland annat tvärspråkliga influenser (transfer och kodväxling) på
olika språkliga nivåer, verbanvändning samt grammatisk komplexitet. Berättelserna
analyserades med hänseende till c-units (se 2.4.4.2 Mikrostruktur), då detta är praxis
inom narrativforskning och inom COST. De kvantitativa måtten togs fram i CLAN
(Computerized Language Analysis) (MacWhinney, 2000) och de söksträngar som
användes finns redovisade i bilaga I. Analysen av det språkliga innehållet, sett till
morfosyntax och lexikon, har skett manuellt.

4.5. Etiska aspekter
Studien påbörjades efter att en etisk kommitté vid enheten för logopedi godkänt en etisk
ansökan (bilaga J). All data hanterades konfidentiellt och endast ansvariga för studien
har haft tillgång till den insamlade datan. Barnen tilldelades varsitt kodnummer och
kodnamn och kodnyckel har förvarats separat från övrig data. Datan omfattar ljud- och
videoinspelningar, namn, kontaktuppgifter och födelsedatum.

Beslutet att lämna ut namn på de barn med modersmålsundervisning på engelska
togs av Språkskolan efter övervägande från deras sida. Vårdnadshavare och barn
informerades om att deltagandet var frivilligt och att deltagandet kunde avbrytas utan att
skäl behövde uppges. Samtycke inhämtades skriftligen från vårdnadshavare, utom i tre
fall där muntligt samtycke gavs.
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5. Resultat
I detta avsnitt presenteras resultaten från analysen av barnens berättelser. Först kommer
den makrostrukturella analysen, med resultat från story grammar och förståelsefrågor.
Sedan följer kvantitativ och kvalitativ analys gällande mikrostrukturen. Resultaten
diskuteras något redan här för att underlätta för läsaren i möjligaste mån, men en
bredare diskussion kring resultaten förs sedan i 6.1. Resultatdiskussion.

5.1. Makrostruktur
5.1.1. Story grammar
Nedan följer två exempel på de berättelser som barnen producerade, först för Baby birds
på svenska och sedan för Baby goats på engelska:

Det var en gång en fågelfamilj. Dom bodde i ett träd. Men en gång kom
det en katt och rusade upp i trädet för att ta fågelungarna. Men då kom
en hund och jagade bort katten så att dom slapp bli ätna av katten. Och
nu är sagan slut. (Alexis, 6:1)

Once upon a time there was a little goat and he had fallen into a lake.
And needed help. And a fox was watching so... And he wanted to eat
them. And then the fox ran to the little goat. And a bird saw. And then
the bird came and chased the fox away. (Olivia, 6:3)

Medelvärdet av story grammar för samtliga berättelser var 6,75 av 17 poäng. Som tabell
2 visar tenderade berättelserna på svenska att få något högre poäng (0,3 poäng) än de
engelska berättelserna. Detta gällde för båda bildsekvenserna. Tabellen visar också att
poängen för Baby birds blev högre än för Baby goats, inom respektive språk (1,0 och
0,8 poäng högre i de svenska respektive engelska berättelserna). Vad skillnaden i poäng
mellan de båda språken skulle kunna bero på diskuteras i nästa stycke.

Tabell 2. Deskriptiv statistik för story grammar uppdelat mellan de svenska (Sve) och engelska (Eng)
berättelserna: antal (n), medelvärde (M) och standardavvikelse (SD).

n M SD
Sve Eng Sve Eng Sve Eng

Total 20 20 6,9 6,6 1,74 1,90
Baby birds 10 10 7,4 7,0 1,84 1,56
Baby goats 10 10 6,4 6,2 1,58 2,20

Tabell 3 visar att de flesta barn erhöll relativt lika SG-poäng i båda sina språk. Noterbart
är dock att två av de barn som erhöll låga SG-poäng för sina engelska berättelser
(kodnummer 14 och 18 i tabellen nedan) producerade berättelser på svenska som inte
avvek från medelvärdena. Båda av dessa barn hade svenska som starkare språk, enligt
den subjektiva bedömning som barnens vårdnadshavare gjort. Båda dessa barn berättade
dessutom på engelska först, och kan ha upplevt situationen som obekväm samt varit
osäkra på vad som förväntades av dem. Dessa faktorer kan ha varit orsak till den
diskrepans som uppstod.
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Tabell 3. Presentation av barnens story grammar-poäng uppdelat på de båda språken (Sve & Eng).

Story grammar
Kodnummer Sve Eng

1 9 8
2 9 8
3 9 6
4 6 6
5 4 5
6 6 7
7 6 8
8 8 10
9 7 8
10 11 10
11 7 8
12 7 7
13 6 5
14 7 3
15 7 6
16 6 7
17 6 7
18 8 4
19 4 5
20 5 4

Figur 2 visar SG-poängen från de två berättelserna (Baby birds och Baby goats)
samtidigt och presenterar SG-komponenterna var för sig. Som framgår av de liggande
staplarna var de vanligast förekommande komponenterna setting, attempt och outcome,
samt att förekomsten av de två sistnämnda ökade för varje episod. Komponenterna
mental state as initiating event och mental state as reaction förekom nästan inte alls i de
två första episoderna och hos färre än hälften av barnen i den tredje episoden.
Förekomsten av komponenten goal föreföll vara mest utbredd i episod två. Av
episodens huvudkomponenter (GAO) förekom goal i lägre utsträckning än de andra två
(attempt och outcome). Se 6.1.1. Makrostruktur för en vidare diskussion kring detta.
Figuren visar också att förekomsten av de olika SG-komponenterna var relativt lika
mellan de båda språken, vid jämförelse av de mörkgrå staplarna (svenska) med de
ljusgrå (engelska).
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Figur 2. Liggande stapeldiagram över förekomsten i procent av de olika SG-komponenterna uppdelat
mellan de två språken (Sve & Eng): Setting, Mental state as initiating event (MS as IE), Goal, Attempt,
Outcome och Mental state as reaction (MS as R). Siffran hänvisar till episod (1, 2 eller 3).

I tabell 4 framgår att berättelse nummer två, det vill säga den berättelse som barnet
berättade sist, tenderade att få högre poäng (0,5) för story grammar. Detta tyder på att
viss inlärningseffekt förelåg. Inlärningseffekten skulle här kunna bero på att barnet
blivit van vid testsituationen och att förståelsefrågorna lär barnet att realisera fler SG-
komponenter i nästa berättelse. Eventuellt hade denna effekt kunnat undvikas om
testningen på de olika språken skett med längre mellanrum, vilket förespråkas av
riktlinjerna från COST (Gagarina m.fl., 2012). För att utesluta att en eventuell
inlärningseffekt skulle påverka resultaten i samma språk hos samtliga deltagare fick
hälften av barnen börja berätta på svenska, och hälften av barnen fick börja berätta på
engelska. För att utesluta att en inlärningseffekt skulle påverka resultaten för en
bildserie hos samtliga deltagare fick dessutom hälften av barnen börja med Baby birds
och hälften med Baby goats (counter balancing).

Tabell 4. Deskriptiv statistik för barnens story grammar-poäng i första (B1) och andra (B2) berättelsen:
medelvärde (M).

M
B1 B2

Total 6,5 7,0
B1 Sve, B2 Eng 6,3 6,4
B1 Eng, B2 Sve 6,7 7,5
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Tabellen visar också att de barn som berättade på engelska först och sedan på svenska
ökade sina SG-poäng mest (0,8 poäng), medan SG-poängen hos de barn som berättade i
omvänd ordning, med svenskan först och sedan engelskan, endast ökade med 0,1 poäng.
Detta tros vara kopplat till att svenska var det starkare språket hos majoriteten av
barnen.

5.1.2. Förståelse
Det totala medelvärdet för samtliga förståelsefrågor var 6,95 av 9 poäng. Tabell 5 visar
en svag tendens till högre poäng på svenska, där barnen i snitt fick 0,1 poäng mer än på
engelska. I motsats till poängen för story grammar, fick Baby goats högre
förståelsepoäng än Baby birds (0,2 respektive 0,6 poäng för svenska respektive
engelska). Dessa skillnader förefaller inte bero på någon förekomst av extremvärden.

Tabell 5. Deskriptiv statistik för förståelsefrågorna uppdelat mellan de svenska (Sve) och engelska (Eng)
berättelserna: antal (n), medelvärde (M) och standardavvikelse (SD).

n M SD
Sve Eng Sve Eng Sve Eng

Total 20 20 7,0 6,9 1,52 1,83
Baby birds 10 10 6,9 6,6 1,37 1,96
Baby goats 10 10 7,1 7,2 1,73 1,75

I figur 3 nedan presenteras att förståelsepoängen varierade mellan 4 och 9 poäng. Flera
av barnen fick högsta möjliga poäng (9). Det ska dock tilläggas att inte alla barn fick
alla nio frågorna ställda till sig, och hade därmed inte möjlighet att uppnå full poäng.
Detta beror på att frågans del b), i de frågor som bestod av två delar, inte ställdes om
barnet inte lämnade ett applicerbart svar på frågans första del, a). För ett barn blev två
av frågorna ställda i fel kontext och barnet fick därmed inte möjlighet att svara på dessa
båda frågor. Detta barn har i stället tilldelats medelvärdena för dessa frågor, vilka var
0,95 respektive 0,84 poäng. Dessa värden har tagits med i analysen men avrundats till
närmaste heltal (1 poäng) i figurer för att underlätta avläsningen.

Figur 3. Stapeldiagram över fördelningen av förståelsepoäng uppdelat på de två språken (Sve & Eng).

Av figur 4 framgår att förståelsen överlag var hög hos barnen. Liksom för story
grammar var mängden korrekta svar inom respektive fråga relativt lika mellan de båda
språken. Värt att nämna är resultaten om frågan rörande tredje episodens mental state as
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reaction (3 MS as R & ToM a) och b)), som syftar till att fånga barnets förmåga till
theory of mind. Frågorna lyder ”Tänk dig nu att hunden vänder sig om och ser fåglarna.
a) Hur skulle hunden känna sig då? och b) Varför tror du att hunden känner sig
bra/nöjd/glad/stolt/duktig etc.?” Här var andelen korrekta svar påfallande lägre (35-50
%) än för övriga frågor (75-100 %), vilket också speglar att dessa frågor är avsedda att
vara något svårare.

Figur 4. Liggande stapeldiagram över andelen korrekt besvarade förståelsefrågor, uppdelat mellan de två
språken (Sve & Eng): Goal, Mental state as initiating event (MS as IE), Mental state as reaction (MS as
R) och Theory of Mind (ToM). Siffran hänvisar till episod (1, 2 eller 3).

Någon inlärningseffekt för förståelsefrågorna mellan den första och den andra
berättelsen har inte kunnat påvisas. Detta kan förklaras av att barnen redan vid första
berättelsen uppnår relativt höga poäng, och därmed finns inte lika stort utrymme till
förbättring som för story grammar.

Barnens svar på förståelsefrågorna motsvarade oftast de godkända och förväntade
svaren i bedömningsmallen. Det fanns enstaka fall, för frågan om första episodens
mental state as initiating event (1 MS as IE), där svaren inte fanns med i mallen, men
ändå bedömdes som korrekta. Ett exempel är följande:

Testledare 2: Hur mår fågelungarna?
Norah, 6:2: Inte så bra. Dom längtar efter mamma.

Här ansågs svaret vara adekvat då förklaringen är kopplad till att mamman flyger iväg
från boet, även om detta sker först på nästa bild. Barnet har i detta läge sett hela
bildserien och har kunskap om vad som sker framöver.

Testledare 2: Varför tror du att fågelungarna mår dåligt när de ser katten?
Jonathan, 6:3: För katten vill äta upp dom.

Testledare 1: Why do you think the baby birds are feeling scared?
David, 6:8: Because they saw the cat.
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Dessa två svar är inte heller kopplade till fågelungarnas direkta situation, utan till vad
som kommer att ske. Även om katten inte syns på den aktuella bilden är det möjligt att
barnen tänkt sig att fågelungarna ser katten komma utanför bild.

Enligt bedömningsmallen för frågan om andra episodens mental state as reaction (2
MS as R) (”Hur mår katten/räven här?” och ”Varför tror du att katten/räven är…?”) är
det förväntade svaret att katten/räven är arg, ledsen, sur, besviken eller fortfarande
hungrig. Den förväntade förklaringen till varför katten/räven känner på det viset är att
den inte lyckades fånga en unge eller dylikt. Här svarade många barn på ett annat sätt.

Tabell 6. Deskriptiv statistik för svaren på frågorna ”Hur mår katten/räven här?” (a)) och ”Varför tror du
att katten/räven är…?” (b)).

a) b)

n

Ledsen/
sur/

besviken/
hungrig

Rädd Övrigt n
Fick
ingen
mat

Biten/
jagad Övrigt

Totalt 37* 2 18,5** 16,5** 34* 1 25 8
Svenska 19 0 9 10 18 0 12 6
Engelska 18 2 9,5** 6,5** 16 1 13 2
*Endast de svar som gav poäng är inkluderade i denna jämförelse.
**Ett av barnen gav två svar på frågan, som har räknats som en halv förekomst vardera.

Tabell 6 ovan visar hur de olika svaren på frågan fördelades. På svenska svarade inget
av barnen som förväntat enligt mallen, och på engelska lämnade endast två av barnen ett
förväntat svar (ledsen), och endast ett av dessa lämnade en förväntad förklaring (fick
ingen mat). Hälften av svaren innefattade att katten/räven var rädd. Övriga svar
utgjordes av att katten/räven mådde dåligt eller inte bra. Som förklaring till
kattens/rävens tillstånd blev 25 av 34 svar (74 %) att orsaken var att denne blev jagad
eller biten av hunden/fågeln. Poängsättningen för denna fråga diskuteras vidare under
6.2.2.2 Analys och poängsättning.

Figurerna 5 och 6, som jämför produktion och förståelse, visar att barnen överlag
hade förstått karaktärernas motiv och tankar även om detta inte alltid uttryckts i
berättelserna. Detta blir framförallt tydligt för andra episodens mental state as reaction
(2 MS as R) där 0 % av barnen uttryckte denna komponent i sina berättelser medan
motsvarande förståelsefråga genererade 95 % respektive 90 % korrekta svar.
Jämförelsen av produktion och förståelse är påfallande lika för svenska (Figur 5) och
engelska (Figur 6), vilket kan vara ett tecken på att språkbehärskningen i de båda
språken är förhållandevis lika.
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Figur 5. Stapeldiagram som jämför produktion och förståelse av 6 av komponenterna i de svenska
berättelserna: Goal, Mental state as initiating event (MS as IE), Mental state as reaction (MS as R) och
Theory of Mind (ToM). Siffran hänvisar till episod (1, 2 eller 3).

Figur 6. Stapeldiagram som jämför produktion och förståelse av 6 av komponenterna i de engelska
berättelserna: Goal, Mental state as initiating event (MS as IE), Mental state as reaction (MS as R) och
Theory of Mind (ToM). Siffran hänvisar till episod (1, 2 eller 3).

För att sammanfatta kan konstateras att barnens berättelser på de olika språken inte
skilde sig åt i någon större utsträckning, sett till makrostrukturen. De mest frekventa
SG-komponenterna i berättelserna var setting, attempt samt outcome. Barnen uppvisade
hög förståelse, även för de komponenter där produktionen var låg. Svaren på ett par av
frågorna diskuterades, och kommer att diskuteras vidare i ett senare avsnitt.

5.2. Mikrostruktur
5.2.1. Kvantitativ språkanalys
De kvantitativa mikrostrukturella måtten som tagits fram med hjälp av automatiska
CLAN-beräkningar (se 4.4.2. Analys på mikrostrukturell nivå och bilaga I) redovisas i
tabell 7.
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Tabell 7. Deskriptiv statistik för mikrostruktur uppdelat mellan de båda språken: medelvärde (M), antal
löpord, antal c-units, medellängd på c-units (MLCU), type-token ratio (TTR) och maxlängd på c-unit.

M
Svenska Engelska

Löpord
Total 69,5 77,1
Baby birds 68,8 73,2
Baby goats 70,2 80,9
C-units
Total 9,3 9,8
Baby birds 8,2 9,1
Baby goats 10,3 10,4
MLCU
Total 7,8 8,1
Baby birds 8,6 8,3
Baby goats 7,0 7,9
TTR
Total 0,63 0,54
Baby birds 0,64 0,53
Baby goats 0,61 0,56
Max c-unit
Total 13,9 13,0
Baby birds 14,8 13,2
Baby goats 13,0 12,8

Här framgår att berättelsernas längd i antalet löpord var i genomsnitt 77,1 och 69,5 på
engelska respektive svenska. De engelska berättelserna var därmed 7,6 löpord längre än
de svenska. Likaså var antalet c-units något fler (0,5 c-units) i de engelska berättelserna.
Medellängden på c-units (MLCU) var även den något högre i de engelska berättelserna
(0,3 ord). Medelvärdet av type-token ratio var däremot 0,09 types/token högre i de
svenska berättelserna, liksom maxlängden på c-units, som var 0,9 ord mer.

Att de engelska berättelserna i genomsnitt var längre än de svenska i antalet löpord
kan ha haft att göra med att engelskan har fria morfem för bestämdhet (the fox) och att
dessa förekommer ofta. En annan bidragande orsak kan ha varit att imperfekt ibland i
barnens berättelser har uttryckts med did + huvudverb (periphrastic do), till exempel did
climb i stället för climbed. I svenskan uttrycks både bestämdhet och imperfekt med
bundna morfem (räv-en, klättra-de). Även att man i engelska ofta håller isär ord som i
svenskan är sammansättningar (jämför getunge och baby goat) kan ha påverkat. Vissa
morfem i engelska sammanfogas dock i talat språk, exempelvis substantiv + is (one
goat’s eating grass) eller vid negation (didn’t). Dessa fall är dock försumbara i
berättelserna jämfört med de 182 fall av the som förekommer. Utan förekomsterna av
the blir antalet löpord 68,0 på engelska respektive 69,5 på svenska. Därmed kan
skillnaderna i antal löpord troligtvis tillskrivas skillnader i språkens morfologi, snarare
än skillnader i barnens språkkunskaper eller berättandeförmåga.

Att de svenska berättelserna hade något längre längsta c-unit kan noteras. Eventuellt
kan denna skillnad bero på svenskans mer frekventa användning av bisatser (se 5.2.2.3
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Grammatisk komplexitet för mer kring språkskillnader i förekomst av bisatser).
Skillnaderna i antal c-units, type-token ratio och MLCU kan anses försumbara.

De båda bildserierna föreföll inte ha genererat några markanta skillnader i
berättelserna angående mikrostruktur. Som framgår av tabell 7 var dock Baby goats-
berättelserna i genomsnitt något längre än Baby birds i antal löpord och c-units, medan
Baby birds gav något högre värden vad gäller lexikal diversitet, MLCU och maxlängd
på c-unit. Detta bör inte ha haft med inlärningseffekt eller testvana att göra, då lika
många barn fick berätta till respektive bildserie först. Vad skillnaderna mellan
bildserierna kan ha berott på diskuteras under 6.2.2.2 Analys och poängsättning.

Tabell 8. Deskriptiv statistik för antalet bisatser uppdelat mellan de båda språken: medelvärde (M).

M
Svenska Engelska

Total 1,8 1,0
Baby birds 2,2 0,8
Baby goats 1,4 1,1

Eftersom ett vida använt mikrostrukturellt mått är grammatisk komplexitet, mätt i antal
eller andel bisatser, har även bisatserna analyserats. En bisats är en sats som inte kan
utgöra en mening på egen hand, utan är underordnad en huvudsats. Som tabell 8 visar
innehöll de svenska berättelserna 0,8 fler bisatser än de engelska. I de svenska
berättelserna var det endast ett barn som inte inkluderade någon bisats. Detta barn hade
också den kortaste maxlängden på en c-unit, med 7 ord. Samma barn hade också en av
de kortaste maxlängderna på en c-unit på engelska, här med 8 ord, och saknade även där
någon bisats. Det var dock ytterligare sex barn som inte producerade någon bisats i sina
engelska berättelser. För mer detaljer angående barnens individuella resultat hänvisas
till bilaga K. En närmare titt på vilka olika typer av bisatser som producerades görs i
avsnittet 5.2.2.3 Grammatisk komplexitet.

5.2.2. Kvalitativ språkanalys
Vid den kvalitativa analysen av barnens berättelser observerades grammatisk och
lexikal utveckling på de båda språken som föreföll typisk för åldern även hos
enspråkiga barn, liksom olika former av fenomen förekommande specifikt vid
tvåspråkig utveckling. Grammatiken var till största del målspråklig, men olika former
av tvärspråklig påverkan noterades också. Nedan redovisas först vad som bedömts vara
typiska former av tvärspråklig påverkan och typisk språkutveckling hos tvåspråkiga.
Därefter följer språkanvändningen som bedömts vara mindre typiskt tvåspråkig och som
kan finnas även hos enspråkiga barn, eller där det varit osäkert vad den berott på.
Resultaten har oftast delats upp på de båda språken, för att underlätta för läsaren.

I den följande kvalitativa analysen kommer utdrag från transkriptionerna av barnens
berättelser att redovisas. Här är även exempelvis pauser, upprepningar och rättningar
transkriberade. För förklaring av denna transkriptionskodning, se bilaga H.

5.2.2.1 Tvärspråkliga influenser
Tvärspråkliga influenser från barnens andra språk fanns både i de svenska och de
engelska berättelserna. De båda typerna av tvärspråkliga influenser, transfer och
kodväxling, förekom, där transfer var den vanligaste. Exempel på båda typer av
tvärspråkliga influenser följer nedan. De tvärspråkliga influenserna förekom hos tolv av
barnen vid de engelska berättelserna, respektive sju vid de svenska. Det var med andra
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ord vanligare att det tvärspråkliga inflytandet gick från svenska till engelska, än
tvärtom. Att de engelska berättelserna innehöll mer tvärspråklig påverkan än de svenska
kan ha haft att göra med att de flesta barn i testgruppen enligt vårdnadshavarna hade
svenska som starkare språk (se tabell 1 under 4.1. Deltagare). Samtliga barn hade dock
övervägande målspråklig språkanvändning.

Transfer. I de engelska berättelserna förekom vad som bedömdes troligen vara någon
typ av transfer hos tolv av barnen, i ca 21 fall, respektive i sju av de svenska
berättelserna, i ca 13 fall. Hos fem av barnen fanns tvärspråklig påverkan i båda
berättelserna. Ingen särskild anledning kan ses till detta i dessa fem barns bakgrund, då
de samtliga bedömdes starkare på svenskan och var simultant eller successivt
tvåspråkiga.

De vanligaste fallen av transfer i de engelska berättelserna hade att göra med
ordföljd (åtta stycken). Fyra av dessa förekomster gällde tillämpning av svenskans regel
att verbet kommer som andra satsled i deklarativa satser, den så kallade V2-regeln, i
stället för som tredje satsled som i engelskan (V3-regeln) (1).

(1) one day was there a (...) goat like. (Sophie, 5:11)

One day was there kan jämföras med det målspråkliga en dag var det på svenska, vilket
med V3-regeln alltså skulle ha blivit one day there was.

Resterande fyra fall av ordföljdspåverkan hade att göra med objektsplacering vid
verbpartikel (2).

(2) he did wanna [: want to] eat up them. (Zoey, 7:6)

På engelska sätts objekt före verbpartikel i sådana fall som detta, när objektet är relativt
kort, medan det i svenskan placeras efteråt. Därför föreföll dessa fyra fall ha att göra
med transfer. Det fanns även ett par förekomster av objektsplacering före verbpartikel
där objektet var längre, och det var därmed mer oklart i dessa fall om det rörde sig om
transfer eller inte (3).

(3) and the cat want to eat up <the birds> [//] the baby birds. (Annie,
6:6)

I sju av de engelska berättelserna använde barnen frasen it was, i stället för there was
(4).

(4) once upon a time (.) it was two birds. (Molly, 6:1)

Denna överanvändning av formella subjektet it i stället för målspråkliga there har så vitt
författarna vet inte noterats i enspråkiga engelska barns språkutveckling. It är kognat
med svenskans det, det vill säga motsvarande form på engelska, och eftersom det endast
finns denna form i svenskan kan det ha bidragit till överanvändningen av det formella
subjektet i engelskan.

Ibland förekom direktöversättning av ett svenskt ord eller uttryck. I exempel (5)
översattes därifrån till therefrom, ett ord som inte finns i modern standardengelska. Ett
annat fall av direköversättning förekom också.
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(5) <and that> [/] and that xx xx dog come and &ehm &ehm &ehm &eh
&e &ehm take the cat (..) <from the> [//] therefrom. (Annie, 6:6)

I exempel (6) använder ett barn sig av preposition när det förekommer i svenska, men
inte i engelska.

(6) and then the dog bited in the cat's tail and chased it away. (Tyler, 7:0)

Detta kan jämföras med svenska hunden bet i kattens svans, det vill säga med
prepositionen i, till skillnad från målspråkliga the dog bit the cat’s tail. Även på svenska
är hunden bet kattens svans visserligen korrekt, men fallet tyder ändå på en influens från
svenskan.

Även exempel (7) visar på transfer gällande preposition, där den målspråkliga
prepositionen hade varit of. Detta fall skulle även kunna betecknas som direkt-
översättning av svenskans preposition för, i konstruktionen rädd för katten.

(7) and the baby birds was scared (.) for the cat. (Annie, 6:6)

Ett fall av substantivering av adjektiv noterades (8).

(8) then did there [?] come a wolf (.) that could eat up the little. (Sophie,
5:11)

Substantivering av adjektiv förekommer på svenska, men inte på engelska där ett
stödord behövs (jämför the little one), varför detta bedömdes vara ett fall av transfer
(jämför som kunde äta upp den lilla).

I de svenska berättelserna, liksom i de engelska, hade den vanligaste typen av
transfer att göra med ordföljd. Objektsplaceringen påverkades av engelskan i fem fall,
enligt exempel (9).

(9) då kom räven och försökte äta lilla lammet upp. (Julia, 6:6)

Detta korresponderar med ordföljdstransfern i de engelska berättelserna, men transfern
har skett åt motsatt håll, så att ordföljden blivit verb-objekt-verbpartikel. Se avsnitt
6.1.2. Mikrostruktur för vidare diskussion kring placering av objekt och verbpartikel i
svenskan.

I ett fall (10) påverkades ordföljden också av engelskans V3-regel, det vill säga att
verbet har hamnat som tredje satsled, när det i svenska skulle ha placerats på andra
plats.

(10) en gång det fanns (..) två babyfåglar och en mamma. (Zoey, 7:6)

Direktöversättning av ett engelskt uttryck förekom i ett fall (11). Här bör det första
verbet mest rimligt varit flög, men detta kan ha påverkats av att det på engelska skulle
fungera bra med went i stället för flew.

(11) mamma fågel gick och skulle hämta mat. (Jonathan, 6:3)

I ett fall förekom transfer vid possessivbildning (12), som bildades med substantiv +
preposition som i engelska, i stället för att lägga till genitiv-s som suffix (rävens svans).
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Konstruktionen med preposition är det vanligaste sättet att bilda possessiv på i
engelskan (the tail of the fox), medan det är sällsynt på svenska.

(12) ... och sen så bet den [//] (.) fågeln (.) på svansen av räven. (Charlie,
5:9)

Föregående exempel (12) visar även på transfer vid val av preposition (och så bet fågeln
på svansen av räven). Den naturliga prepositionen på svenska hade i detta fall varit i,
men barnet kan ha påverkats av att man på engelska kan säga on the tail.

I ett fall (13) föreföll svenskan ha påverkats av ett verbs transitivitet på engelska.

(13) och så sen så gosar mamman och brorsan (..) lammet. (Julia, 6:6)

Barnet har använt ett svenskt intransitivt verb som man skulle använda det engelska
transitiva verbet cuddle. Detta motsvaras av engelskans the mother and brother cuddle
the lamb. Verbet gosar är dock intransitivt och tar inget objekt, utan det krävs en
preposition: mamman och brorsan gosar med lammet.

Nedanstående exempel (14) visar på påverkan vid val av verbpartikel, där upp (ur
vattnet) hade varit den naturliga partikeln på svenska. Ut är dock kognat med
engelskans out (of the water), som här vore den lämpliga partikeln på engelska.

(14) ... och då så (...) så &eh kom hon plötsligt ut... (Alice, 6:4)

Exempel (15) visar på fel vid negationsplacering i bisats.

(15) det var en gång en get[?] som drunknade i vattnet och kunde inte
simma. (Emily, 5:11)

Denna typ av ordföljd är inte nödvändigtvis ett fall av transfer, se vidare diskussion i
6.1.2. Mikrostruktur. Ordföljden stämmer däremot överens med den i engelska bisatser
med negation (a goat that drowned in the water and could not swim), vilket tyder på att
det skulle kunna ha att göra med tvärspråklig influens.

Sammantaget gällande transfer kan sägas att de vanligaste typerna av transfer
återkom i både de engelska och svenska berättelserna. Transfer i ordföljd var vanligast
förekommande, främst när det gällde placering av objekt vid verbpartikel, men även
verbplacering i en sats. Övriga typer av transfer som fanns i båda språken hade att göra
med val av preposition, eller var direktöversättningar från det andra språket.

Kodväxling. Kodväxling var en relativt ovanlig företeelse överlag då den endast
förekom hos fyra av barnen i de engelska berättelserna, vid sammanlagt tolv tillfällen,
samt i en av de svenska berättelserna vid ett enda tillfälle. I de engelska berättelserna
hade ett av barnen majoriteten av förekomsterna. Detta barn kodväxlade dock både till
svenska och till ett tredje språk som talades i hemmet. Kodväxlingen till det tredje
språket förekom endast vid ordet för getpappa, i två förekomster. Dessa förekomster är
inkluderade i denna analys, då det ändå rörde sig om kodväxling.

I de engelska berättelserna var det vanligast att barnen kodväxlade vid relativbisats-
inledaren som (16).

(16) and then it was a (.) cat som@s:swe was &mm &eh &ehm under a [=?
the] tree. (Alice, 6:4)
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Detta skulle ha motsvarats av engelska that eller who. Att många av barnen i sin
engelska kodväxlade till svenska som kan ha att göra med att man på engelska har två
valmöjligheter i sammanhanget och att det därmed var lättare för barnen att välja det
svenska ordet, där bara ett möjligt alternativ finns. Det kan även ha berott på att bisatser
är vanligare på svenska än på engelska och att barnen därför valde en svensk
bisatsinledare.

Kodväxling vid substantiv förekom i fem fall. I exempel (17) beskriver den svenska
helfrasen getter.

(17) +< this is three goa [/] goat [-swe] typ dom [?] som har horn. (Zoey,
7:6)

Barnen kodväxlade även vid substantiven getpappa, svans och mamma. Värt att notera
är att det var ett av barnen som stod för fyra av de fem fallen av substantivinlåning.

Övriga fall gällde prepositioner (18, 19) eller verbpartikel (20). I exempel (18)
använder barnet svenska mot i stället för towards.

(18) ... and then he was running mot@s:swe the sheeps. (Lucas, 6:0)

Exempel (19) visar den enda svenska förekomsten av kodväxling, som gällde
prepositionen från.

(19) och sen bakom ett träd så var det en varg som [/] som hade droppar
from@s:eng (.) mu [//] tungan... (Alice, 6:4)

Barnet i exemplet nedan (20) kodväxlar vid verbpartikeln away, till verbpartikeln bort.

(20) and then the dog take bort@s:swe the cat. (Annie, 6:6)

Sammanfattningsvis kan sägas att tvärspråkliga influenser inte var så vanliga i
förhållande till vad som beskrivs i litteraturen, samt att det förekom mer påverkan på
engelskan från svenskan än tvärtom.

5.2.2.2 Verbanvändning
I både de engelska och de svenska berättelserna fanns till största delen målspråklig
användning av verb. Dock förekom några typer av icke-målspråklig användning,
framförallt i de engelska berättelserna. Dessa följer nedan. Så kallad periphrastic do och
kongruensfel mellan verb och subjekt förekom endast i de engelska berättelserna
eftersom dessa konstruktioner inte finns i modern svenska, medan överregularisering
fanns i båda språken.

Periphrastic do. Sju av barnen använde sig i sina engelska berättelser av hjälpverbet
DO för att skapa preteritum, så kallad periphrastic do eller ”dummy do”. Detta did
förekom i icke-negerade påståendesatser där man i standardengelska inte använder do,
utan ett enkelt verb i preteritum (jämför did be – was, did wanna – wanted to, did eat –
ate).

(21) and then the mummy bird did [/] did [/] (..) did be scared. (Alice, 6:4)
(22) he did wanna eat up them. (Zoey, 7:6)
(23) the other ones did eat (.) &ehm grass. (Charlotte, 7:6)
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Se avsnitt 6.1.2. Mikrostruktur för vidare diskussion kring periphrastic do.

Kongruens mellan verb och subjekt. I de flesta berättelserna förekom någon gång
korrekt kongruens mellan verb och subjekt. I fjorton av de engelska berättelserna böjdes
verben inte efter subjektet. I samtliga fall var det verbet be det gällde och det vanligaste
felet var att böja verbet i singular i stället för plural. Hos tretton av dessa barn förekom
kopulaverbet was tillsammans med pluralsubjekt enligt exemplet nedan (24), det vill
säga i stället för were.

(24) and then the other two was &ehm drinking water. (Emma, 6:4)

Denna typ av kongruensfel är dock inte nödvändigtvis specifik för tvåspråkiga. Se
avsnitt 6.1.2. Mikrostruktur för vidare diskussion kring detta.

Exemplen nedan visar övriga typer av kongruensfel.

(25) ... and here are the fox. (Jonathan, 6:3)
(26) <the little bi> [//] the little two birds (.) is shouting for food (..) <from

the> [//] to the mammy. (Julia, 6:6)
(27) &ehm (.) then the mammy flies and [/] (.) and get [/] (.) get upset.

(Julia, 6:6)

Dessa former har troligtvis uppstått genom tvärspråklig påverkan, då svenskan inte
böjer verb efter subjekt. I exempel (25) finns även den kognata verbformen är (are) i
svenskan, som kan ha påverkat. Dessa fall föreföll därmed ha med den tvåspråkiga
utvecklingen att göra. Se vidare avsnitt 6.1.2. Mikrostruktur.

Överregularisering. I både de engelska och de svenska berättelserna förekom
överregularisering av verb, det vill säga att en tempusböjning för regelbundna verb även
sätts på oregelbundna verb (exempelvis jag gå-dde, he think-ed). Detta förekom vid ett
fåtal tillfällen (sju) i de svenska berättelserna, medan det var vanligare i de engelska (ca
fjorton förekomster). Nedan följer några exempel från barnens svenska berättelser.

(28) (...) det var en liten kalv som hållde på att drunkna. (David, 6:8)
(29) och så en gång var det en katt som (..) klevde upp på en [//] ett

träd. (Chloe, 6:0)

I exempel (28) böjs hålla med hjälp av ändelsen -de, det vill säga som regelbundna verb
böjs på svenska. Exempel (29) visar en annan överregularisering, men här har det
oregelbundna verbet kliva både böjts oregelbundet (klev) och dessutom fått den
regelbundna ändelsen -de. De svenska fallen av överregulariseringar gällde de tre
verben gedde, hållde och klevde.

På engelska var det alltså betydligt fler verb som överregulariserades. Dels var det
oregelbundna verb som böjdes med den regelbundna ändelsen -ed, som flied (flew) och
bited (bit) i exempel (30) och (31) nedan. Dels var det regelbundna verb som uttalades
icke-målspråkligt, som i exempel (32) där jumped uttalades jump-ed, det vill säga med
ett hörbart /e/.

(30) and then a birdie flied down... (Emma, 6:4)
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(31) and then the dog bited in the cat's tail and chased it away. (Tyler, 7:0)
(32) then the wolf jumped and wanna [: want to] get the [/] (..) <the w>

[//] the goat (.) &a yeah. (Zoey, 7:6)

De verb som överregulariserades mest var taked och comed. Se avsnitt 6.1.2.
Mikrostruktur för vidare diskussion kring överregulariseringen av verb. I övrigt
förekom många målspråkligt böjda oregelbundna verb.

5.2.2.3 Grammatisk komplexitet
Som diskuterades i avsnittet 5.2.1. Kvantitativ språkanalys var det fler barn som inte
producerade någon bisats i sin engelska berättelse jämfört med i de svenska
berättelserna. Bisatserna i de svenska berättelserna var ofta (22 av 36) i form av en
relativ bisats, det vill säga en attributiv bisats som inleds med ett relativpronomen som
syftar tillbaka på en nominalfras (exempelvis en get som drunknade i vattnet). I de
engelska berättelserna var visserligen relativa bisatser den vanligaste bisatsen (11 av
19), men konstruktionen användes inte i lika stor utsträckning som i de svenska
berättelserna. Som nämndes i avsnittet om kodväxling var det just bisatsinledaren som
som kodväxlades till svenska vid fyra tillfällen.

I det svenska exemplet (33) bildade barnet en relativ bisats medan barnet i det
engelska exemplet (34) valde att uttrycka samma information genom en samordning av
två satser.

(33) ... och dom såg en katt som ville äta (..) bäbisfåglarna. (Lucas, 6:0)
(34) then the wolf came and wanted to eat it up. (Chloe, 6:0)

Det är också vanligt att i engelskan tillskriva ett föremål ett attribut genom ett
framförställt satsled (exempelvis a sad boy). Denna konstruktion förekommer också i
svenskan, men svenskan har även efterställda attribut i form av bisatser (exempelvis en
pojke som var ledsen), vilket inte är lika vanligt i engelskan (exempelvis a boy who was
sad). Som diskuterades i 5.2.2.1 Tvärspråkliga influenser var det just ordet som som
kodväxlades i de engelska berättelserna.

En av bisatserna i de svenska berättelserna var en nominal bisats med funktionen
objekt, likaså hade en av bisatserna i de engelska berättelserna denna funktion. De
övriga bisatserna i de svenska berättelserna var adverbiella bisatser och rörde temporala,
finala, kausala och konsekutiva aspekter. Bisatserna i de engelska berättelserna
omfattade temporala, finala och konsekutiva aspekter, som bildades med hjälp av
bisatsinledarna when, to respektive so. De engelska bisatserna hade alltså även färre
funktioner än de svenska bisatserna. Se 6.1.2. Mikrostruktur för vidare diskussion kring
bisatser i svenskan gentemot andra språk.

5.2.2.4 Övrigt
Övriga förekomster av icke-målspråkliga yttranden var få. Ett enda fall av genusfel
förekom i en av de svenska berättelserna, där fölet uttrycktes i utrum (fölen) i stället för
neutrum.

Sammanfattningsvis kan sägas att de icke-målspråkliga former som förekom
antingen var typiska utvecklingsformer hos enspråkiga barn, eller transfer och
kodväxlingar. De fel som vanligtvis dominerar vid andraspråksinlärning, exempelvis
genus- och ordföljdsfel (Abrahamsson, 2009), fanns det förhållandevis lite av i barnens
berättelser. Barnen föreföll med andra ord kunna hålla isär sina språk relativt bra. De
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använde exempelvis mestadels målspråklig ordföljd och kodväxling skedde endast hos
fyra av tjugo barn.

5.3. Resultatsammanfattning
Bland barnens narrativer i föreliggande studie fanns inga större skillnader gällande
makrostruktur mellan språken, varken vid analys av story grammar eller
förståelsefrågorna. Inte heller beträffande berättelsernas längd (antal löpord och c-units)
och andra mikrostrukturella mått som MLCU, TTR och maximal yttrandelängd hittade
vi några nämnvärda skillnader. De iakttagna fenomenen i barnens berättelser, som
bedömdes ha med deras flerspråkighet att göra, var tvärspråkliga influenser i form av
transfer och kodväxling. Transfern gällde främst placering av objekt vid verbpartikel,
verbplacering i en sats, kongruens mellan verb och subjekt, samt direktöversättningar.
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6. Diskussion
6.1. Resultatdiskussion
Nedan följer en bredare diskussion kring resultaten från analysen. Resultaten på
makronivå diskuteras först.

6.1.1. Makrostruktur
Resultaten visar att inga större skillnader fanns mellan språken gällande makrostruktur.
Detta gällde både vid analys av såväl story grammar som förståelsefrågor.
Makrostrukturen gav medelpoängen 6,9 och 6,6 (av 17 poäng) på svenska respektive
engelska. Medelpoäng för förståelsefrågorna var 7,0 och 6,8 (av 9 poäng). Att barnens
berättelser överlag inte skilde sig åt på de båda språken vad gäller makrostrukturen
stöds av tidigare forskning (t.ex. Fiestas & Peña, 2004; Iluz-Cohen & Walters, 2012).
Barnen var generellt sett starkare på svenska enligt vårdnadshavarna. Därmed tyder
resultaten på att makrostruktur förefaller vara ett mått som är jämförbart över
språkgränser. Makrostrukturen verkar således inte vara direkt kopplat till vilket språk
som talas. Eftersom barnen hade minst två års exponeringstid för båda språken, kan
detta tyda på att den språkliga nivån efter två år bör vara tillräckligt hög på båda språken
för att kunna uttrycka berättelsestruktur utan större skillnader mellan språken.

Ett par av barnen i studien visade sig ha en större skillnad mellan
berättelsestrukturen på de båda språken, men dessa skillnader bedöms kunna ha flera
orsaker, där språklig nivå troligtvis samverkade med andra faktorer. Enligt vår
bedömning har skillnaden dock att göra med osäkerhet i testsituationen i kombination
med att det svagare språket testades först. Se närmare diskussion i 5.1.1. Story
grammar.

Tidigare studier på enspråkiga barn har visat att barn med språkstörning har
svårigheter med narrativ utveckling (t.ex. Boudreau, 2007; Merritt & Liles, 1987;
Norbury & Bishop, 2003). Resultaten från den makrostrukturella analysen i
föreliggande studie visade inte extremt låga poäng för story grammar, men eftersom
COST-materialet inte har använts på svenska barn med språkstörning, kan vi inte uttala
oss om hur värdena i föreliggande studie förhåller sig till dessa barn.

Studier har även visat att makrostrukturen inte skiljer sig åt mellan enspråkiga och
flerspråkiga barn (Haessig & Tuvås, 2012; Pearson, 2002; Viberg, 2001). Dessvärre
finns i nuläget inga studier publicerade som använt COST-materialet på enspråkiga
svenska eller engelska barn. Föreliggande studie kan i ett senare skede jämföras med
sådana studier, för att styrka resultaten från exempelvis Pearson (2002) och Viberg
(2001), att enspråkiga och flerspråkiga barns narrativer inte skiljer sig åt avseende
makrostruktur.

I föreliggande studie var det vanligt att barnen inte uttryckte komponenten goal
explicit i berättelserna. Detta är något som beskrivs vara vanligt vid tidigare stadier av
narrativ utveckling (Westby, 2005, s. 172-174). Vid förståelsefrågorna visade sig dock
barnen i större utsträckning förstå vad karaktärernas mål var. Detta fenomen gällde även
för komponenterna mental state as initiating event och mental state as reaction. Av detta
kan vi dra slutsatsen att bedömning av berättelsestrukturen alltid bör ske i kombination
med förståelsefrågor samt att avsaknad av komponenten goal i flerspråkiga barns
narrativer inte bör ses som något anmärkningsvärt.
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6.1.2. Mikrostruktur
Beträffande de kvantitativa måtten på mikrostrukturen (antal löpord, antal c-units,
MLCU, TTR och maximal yttrandelängd) gällde de enda nämnvärda skillnaderna
mellan språken berättelsernas längd samt maxlängd på c-unit. Skillnader i berättelsernas
längd föreföll bero på olikheter i språkens struktur, bland annat att engelskan använder
det fria morfemet the i stor utsträckning. Längsta c-unit i svenskan var något längre,
vilket också skulle kunna ha att göra med strukturella skillnader mellan språken, då
bisatser är vanligare i svenskan (Abrahamsson, 2009, s. 73). Om dessa båda skillnader
berodde på strukturella skillnader mellan språken, visar det att försiktighet bör visas vid
bedömning av flerspråkigas språkliga nivå på respektive språk avseende antal löpord
och längsta c-unit.

Vid den kvalitativa analysen iakttogs fenomen i barnens berättelser, som bedömdes
ha med deras tvåspråkighet att göra. Dessa var tvärspråkliga influenser i form av
transfer och kodväxling. Transfern gällde främst placering av objekt vid verbpartikel,
verbplacering i en sats, val av preposition samt direktöversättningar. Nedan följer en
diskussion kring några fall av transfer.

Barnens verbplacering i de svenska berättelserna föreföll i vissa fall ha påverkats av
engelskan. Detta är jämförbart med resultaten från två studier av Håkansson (2001) och
Håkansson och Nettelbladt (1993). Håkansson (2001) studerade förskolebarns placering
av verb i en sats hos tre olika grupper av barn vid två tillfällen, med sex månaders
mellanrum. De tre grupperna bestod av enspråkigt svenska barn, tvåspråkiga barn med
svenska som ett av språken, respektive barn med SLI. Håkansson (2001) fann att både
de tvåspråkiga barnen och barnen med SLI placerade verbet i tredje position vid
topikalisering, medan de enspråkiga barnen inte gjorde det. Håkansson och Nettelbladt
(1993) studerade enspråkiga barn med typisk språkutveckling och SLI, samt tvåspråkiga
(två barn i varje grupp). De såg även här att verbplaceringen påverkades hos tvåspråkiga
barn, liksom hos barn med SLI. Båda dessa grupper av barn placerade verbet på tredje
plats under ett stadium i deras utveckling, vilket de enspråkiga barnen i studien inte
gjorde. Resultaten från föreliggande studie, liksom tidigare forskning, tyder alltså på att
verbplacering på tredje plats i en sats inte nödvändigtvis är ett tecken på SLI, utan även
finns hos tvåspråkiga förskolebarn med typiskt språkutveckling.

Att placera objekt före verbpartikel, vilket var vanligt förekommande i de svenska
berättelserna, är ett fenomen som förekommer vid andraspråksinlärning av svenska även
vid andra språkkombinationer. Bohnacker (2007) fann vid studerande av tysktalande
andraspråksinlärare av svenska att talarna placerade objekt och verbpartikel enligt
förstaspråket, det vill säga att förstaspråket tyska utövade transfer på svenskan så att
objektet placerades före verbpartikeln. Objektsplacering vid verbpartikel utvecklas hos
enspråkigt svenska barn redan i tvåårsåldern (Platzack, 2004). Därmed skulle denna typ
av fel kunna misstas vara ett tecken på språkstörning hos flerspråkiga i en svensk
kontext. Dock har våra resultat, liksom tidigare studier, visat att placering av objekt och
verbpartikel inte bör ses som markör för språkstörning hos flerspråkiga barn, även om
sådana fel inte förekommer hos enspråkigt svenska barn enligt litteraturen.

I mer än hälften av de engelska berättelserna användes som nämnts kopulaverbet
was tillsammans med pluralsubjekt. Detta har observerats både vid enspråkig engelsk
språkutveckling och i många talade varianter av engelska (Henry, 1995; Pietsch, 2005).
Därmed är denna typ av kongruensfel (pluralsubjekt + was) inte något typiskt för
tvåspråkiga. Övriga förekomster av kongruensfel mellan verb och subjekt bedöms dock
ha med barnens tvåspråkighet att göra, då dessa former inte finns i olika varianter av
engelska eller är typiska inlärarfel hos enspråkiga engelska barn vid den här åldern.
Svårigheter med kongruens mellan verb och subjekt finns även hos barn med



34

språkstörning (Leonard, 2009; Paradis, 2005). Därmed är det viktigt att inte tolka fel
gällande kongruens mellan verb och subjekt som ett tecken på SLI hos flerspråkiga.

Beträffande svårigheter vid negationsplacering, vilket iakttogs hos ett av barnen på
svenska, förekommer även detta i typisk språkutveckling hos enspråkiga svenska barn
(Håkansson, 1989). Därmed kan inte detta enstaka fall bedömas som typisk transfer. Det
kan dock inte uteslutas att tvärspråklig influens var en faktor som påverkade
negationsplaceringen.

Fenomenet periphrastic do har observerats hos både enspråkiga och tvåspråkiga
engelska barn (Bohnacker, 2012). I modern standardengelska används konstruktionen
med hjälpverbet do + huvudverb endast vid negation eller frågor, samt vid betonade
uttryck (I DO like your sofa). Fenomenet i barnspråksutvecklingen bedöms därför i
litteraturen vara en övergeneralisering av denna typiska användning till påståendesatser
utan negation. Där använder engelskan normalt enkla verb med tempusböjning på
huvudverbet. Periphrastic do har noterats mer sällan hos enspråkiga, vilket kan vara en
följd av att det endast förekommer under en kortare period hos dessa. Hos flerspråkiga
barn har det noterats under en längre period i deras utveckling och det är därmed även
ett mer studerat fenomen vid flerspråkighet (Bohnacker, 2012). Liksom ovanstående
diskuterade fall av transfer bör inte heller användning av periphrastic do ses som något
avvikande hos flerspråkiga barn.

Överregularisering av regelbunden verbböjning vid oregelbundna verb, vilket var
vanligt i de engelska berättelserna, är ett typiskt fel även hos enspråkigt engelska barn
(de Villiers & de Villiers, 1985). Detta innebär att när barnet har lärt sig den
regelbundna verbformen, övergeneraliseras den också till oregelbundna former. Barn
kan tidigare ha lärt sig en oregelbunden form, men när den regelbundna böjningen är
inlärd, överanvänds den i stället under en period även på de inlärda oregelbundna
verben (de Villiers & de Villiers, 1985). Eftersom överregulariserad verbböjning sker
både hos enspråkiga och flerspråkiga barn, bör det rimligtvis inte ses som ett tecken på
språkstörning.

Leonard (2009) beskriver språksvårigheter hos enspråkiga barn med SLI som
överlappar med de fynd vi gjort hos barnens narrativer i denna studie. Exempelvis
nämner han svårigheter med kopulaverbet be, liksom kongruens. Som även visats i den
kvantitativa analysen i denna studie, finns vissa aspekter hos flerspråkiga barns
språkanvändning som kan förväxlas med språkanvändningen hos barn med SLI. Detta
har även flera tidigare studier visat (Genesee m.fl., 2004, s. 147; Håkansson, 2001;
Håkansson & Nettelbladt, 1993; Paradis, 2005; Paradis, 2010).

Att bisatserna var vanligare förekommande i de svenska berättelserna än de
engelska kan jämföras med tidigare studier. Abrahamsson (2009, s. 73) beskriver att alla
språk inte tillåter relativisering och att svenskan är förhållandevis ovanlig som tillåter
relativisering av samtliga satsfunktioner. Ingram (1989, s. 476) studerade enspråkiga
engelska barn i åldrarna 2-5 år och såg att de inte använde några relativsatser i åldrarna
2:0-4:0 och endast få i åldrarna 4:0-5:11. Därmed är det föga förvånande att de engelska
berättelserna i föreliggande studie innehöll färre bisatser än de svenska. Resultaten tyder
på att det är vilseledande att bedöma ett barns språkförmåga utifrån enbart kvantitativa
mått för grammatisk komplexitet, som i andel eller antal bisatser. Detta eftersom
engelskan då skulle framstå som mindre avancerad. Det skulle vara fel att dra en sådan
slutsats, och därför är det bra att även göra en kvalitativ analys av bisatserna.
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6.2. Metoddiskussion
I detta avsnitt diskuteras olika aspekter av metoden. Först diskuteras proceduren, följt
av en diskussion och funderingar kring materialet.

6.2.1. Procedur
Eftersom testproceduren som beskrivs inom riktlinjerna från COST Action IS0804 inte
har utprovats i en svensk kontext, kan denna studie ses som en utvärdering av den
proceduren. Nedan följer en beskrivning och diskussion kring testsituationen.

Samtliga barn berättade en berättelse till bilderna. De flesta hade inga problem att
börja och föreföll känna sig avslappnade i situationen. Samtalet i testsituationens början
bedöms ha bidragit till en god kontakt och denna avspända situation. Några barn sa sig
till en början inte kunna berätta något för att de inte kunde läsa, men dessa deltog efter
närmare förklaring av uppgiften. Ett par av barnen växlade vid någon mening till
svenska under den engelska testsituationen, men nästan uteslutande höll sig barnen till
språket för respektive testledare. Att barnen höll sig till det avsedda språket kan ha
berott på att vi valt att vara två testledare som höll sig till varsitt språk. I och med att
testningen utfördes av två personer på de olika språken fanns dock viss risk för små
variationer i hur barnen bemöttes i testsituationen. Exempelvis kan olika mängder av
input och promptning ha påverkat barnen i någon utsträckning. Det går inte att utesluta
att detta kan ha påverkat resultatet i någon mån.

6.2.2. Material
Materialet som vi använt oss av i studien har inte tidigare använts i en svensk kontext
och studien kan därför även ses som en utvärdering av materialet. Vi kommer nedan att
beskriva hur användandet av materialet fungerade under testsituationen samt vid analys
och poängsättning. Funderingar kring materialet och dess användning belyses och sist
diskuteras även ett par förslag till förbättringar i materialet.

6.2.2.1 Materialet under testsituationen.
Samtliga barn berättade till bilderna på båda språken. Barnen vecklade ut och berättade
till bilderna i rätt ordning. I vissa fall gick barnen tillbaka till tidigare bilder och
berättade något. Detta påverkar dock inte bedömningen av berättelsen enligt COST-
manualen. Ibland vek barnen bort de två tidigare bilderna så att endast två åt gången var
synliga, eller vek ut det sista bildparet för tidigt. (Barnen skulle egentligen se först två,
sedan fyra och sist alla sex bilderna, se 4.3. Procedur.) I dessa fall hjälpte testledarna i
möjligaste mån till att veckla ut bilderna korrekt. I de fall då det bedömdes att det skulle
störa för mycket i berättandet att bläddra med bilderna, fick bildserien vara som barnet
ville ha den. Att dessa barn fick se för många eller för få bilder åt gången bedömdes
dock inte ha påverkat deras berättelser nämnvärt. Förståelsefrågorna ställdes i nästan
samtliga fall utan problem. I ett fall ställdes två av frågorna på ett felaktigt sätt, men i
materialet står alltid vilken fråga som ska ställas till vilka bilder, så detta bedöms inte
vara något generellt problem.

6.2.2.2 Analys och poängsättning.
Analys och poängsättning av barnens berättelser föranledde mycket diskussion och var
ofta relativt tidskrävande. Både analys av story grammar och förståelsefrågor vållade en
del svårigheter eftersom de ofta inte stämde överens med förslag i bedömningsmallen.
Tydligare riktlinjer för bedömning av både SG-komponenter och förståelsefrågor skulle
underlätta denna analys och bedömning. Vår förhoppning är att det för ett eventuellt
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testmaterial för kliniskt bruk kommer att finnas en manual där poängsättning av
svårbedömda exempel diskuteras. Nedan diskuteras fler funderingar kring materialet
som uppkommit under studien.

Vad gäller komponenten setting undrar vi om det inte vore lämpligt att inkludera
presentation av karaktärerna som en poänggivande enhet. Detta skulle ge berättaren
ytterligare en möjlighet att presentera ramen för berättelsen. Ett exempel på en studie
där introduktionen av karaktärer gav poäng inom setting-komponenten är Soodla och
Kikas (2010). En förklaring till att detta i nuläget inte tagits med i komponenterna för
story grammar kan vara att presentation av karaktärer (referentintroduktion) hör
samman med referenthänvisning, vilket görs med kohesionsmarkörer och hör till den
mikrostrukturella nivån.

Vid analysen av barnens berättelser noterade vi att endast ett fåtal av barnen
inkluderade SG-komponenten mental state as initiating event (MS as IE). Dock var det
väldigt vanligt att barnet på något vis presenterade en inledande händelse till en episod
(exempelvis Det var ett får som fastnade i vattnet och And then the wolf is behind the
tree and licking his lips). Det kan diskuteras vilken del av MS as IE som är viktigast att
inkludera i makrostrukturen.

Bildserierna Baby birds och Baby goats är skapade i syfte att vara makrostrukturellt
identiska. Det förefaller dock vara så att det finns en viss skillnad mellan de två. I Baby
birds kan fågelungarna ses som en enhet i och med att de sitter tillsammans i boet och
utsätts för ett gemensamt hot, detta till skillnad från i Baby goats där de två getungarna
befinner sig i två olika situationer. Detta kan ha medfört att några av barnen i studien
kan ha fokuserat på ”fel” getunge (dvs. den som inte är utsatt för något hot). Alternativt
kan barnet ha berättat om båda ungarna och därigenom producerat en berättelse som är
något längre sett till antal ord och c-units.

Som nämndes i 5.1.2. Förståelse och 4.4.1. Analys på makrostrukturell nivå var det
en av förståelsefrågorna där barnens svar i föreliggande studie inte överensstämde med
de förväntade svaren enligt bedömningsmallen. Då detta svar var det mest frekventa och
bedömdes adekvat för situationen anser vi att det bör läggas till som godkänt
svarsalternativ för denna fråga.

6.3. Slutsatser
Syftet med föreliggande studie var att kartlägga typiska narrativer hos flerspråkiga barn
med språkkombinationen svenska och engelska i en svensk kontext. Slutsatser som kan
dras utifrån studiens resultat är att varken makrostrukturella mått eller kvantitativa
mikrostrukturella mått visar skillnader mellan barnens språkliga nivå på de båda
språken. Vidare kan de kvantitativa måtten avspegla generella skillnader i språken som
sådana och bör därför inte användas isolerat vid bedömning av barns språkliga nivå utan
kompletteras med en kvalitativ analys. Icke-målspråkliga konstruktioner visar sig kunna
innebära tvärspråklig påverkan. Generellt bör därför sådana konstruktioner inte utan
ytterligare analys och bedömning tolkas som tecken på språkstörning hos flerspråkiga
barn.

Eftersom ingen tidigare samlat in data till det aktuella bildmaterialet, inom ramen
för COST Action IS0804, i Sverige, bidrar studien i stor grad till dess materialbank.
Studien ger en ökad kunskap om svensk-engelskt tvåspråkig utveckling av narrativer,
dels i sig själv, men framförallt tillsammans med framtida insamlade data och analyser.

Materialet kommer förhoppningsvis att kunna ligga till grund för senare forskning
med fokus på att särskilja typisk språkutveckling från språkstörning, hos flerspråkiga
barn. Slutligen kan det bidra till identifiering av kliniska markörer för språkstörning hos
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flerspråkiga barn och användas som referensdata vid logopedisk bedömning av
flerspråkiga barn med misstänkt språkstörning.

6.4. Framtida forskning
Materialet i föreliggande studie skulle kunna analyseras vidare, exempelvis genom en
djupare språklig analys. Det kan vara intressant att se huruvida det förelåg någon
skillnad mellan barnens berättelser beroende på om barnen var simultant eller successivt
tvåspråkiga, det vill säga med avseende på exponeringstid för språken. Detta skulle
förslagsvis kunna göras inom ramen för ett examensarbete.

Förslag på vidare studier i området är att undersöka barn i både lägre och högre
åldrar, då fokus inom COST Action IS0804 är på barn mellan 4 och 7 år, samt att
studera skillnader mellan åldersgrupper. Detta för att visa på utvecklingen av
berättandeförmåga hos flerspråkiga barn. Ytterligare förslag är att jämföra den narrativa
förmågan hos tvåspråkigt svenska-engelska och enspråkiga svenska respektive engelska
barn, för att ge en bättre förståelse av vad som är typisk tvåspråkig narrativ utveckling
vid denna språkkombination. Även kring flerspråkiga barns narrativa förmåga vid
språkstörning behövs mer forskning, både vid språkkombinationen svenska-engelska
och övriga flerspråkiga barn.
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7. Tackord
Först och främst vill vi tacka alla barn och deras vårdnadshavare för deras deltagande i
studien. Sedan vill vi även tacka de rektorer och lärare som hjälpt oss med rekryteringen
av deltagare. Ett stort tack går till vår handledare, Ute Bohnacker, som har bidragit med
värdefull expertis. Slutligen vill vi också tacka våra nära och kära som stöttat oss under
arbetet med studien.
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Bilaga A.

Enheten för logopedi
Augusti 2012

Studie om tvåspråkiga barns berättarförmåga

Vad handlar studien om?
Vi är två logopedstudenter som genomför en studie över svensk-engelsktalande barns berättarförmåga
som ett examensarbete inom logopedi. Syftet är att få mer kunskap om flerspråkiga barns
språkutveckling. Idag är den största delen av språkforskningen baserad på enspråkiga barn och det
saknas både tillräcklig forskning över flerspråkigas språkutveckling och ett väl utvecklat
bedömningsmaterial för dessa barn. Detta gör det svårt att bedöma flerspråkiga barns språkförmåga.
De kan därför ofta bedömas ha språksvårigheter när språkutvecklingen i själva verket är typisk för
åldern, eller så kan svårigheter missas på grund av att man felaktigt tror att det är flerspråkigheten som
är orsak till dem.

Studien har sin utgångspunkt i ett europeiskt projekt som heter COST Action IS0804 Language
Impairment in a Multilingual Society: Lingustic Patterns and the Road to Assessment. För vidare information om
projektet, besök hemsidan www.bi-sli.org.

Vi kontaktar dig som rektor för att be om tillåtelse att utföra vår studie på din skola. Vi önskar kontakta
några av dina elever och deras vårdnadshavare genom att skicka ett informationsbrev till klasslärare
och/eller modermålslärare för vidarebefordring till elevernas vårdnadshavare.

Vilka elever söker vi?
Vi söker barn som går i förskoleklass under höstterminen 2012 och är födda 2005 eller 2006. Eleven
ska tala och förstå både engelska och svenska och ha hört båda språken i minst två år, och helst inte ha
regelbunden kontakt med något annat språk. Har eleven någon gång varit i kontakt med logoped är det
något vi behöver veta, samt om han/hon har någon övrig känd diagnos som kan påverka
språkutvecklingen.

Vad innebär deltagande för eleven?
Vi kommer att träffa varje elev vid två tillfällen på skolan under början av hösten 2012, cirka 30 minuter
per gång. Vårdnadshavare är välkommen att sitta med i rummet om de så önskar. Inledningsvis kommer
vi att spela ett spel eller liknande med barnet, för att lära känna varandra något innan testningen. Själva
testningen består i att eleven får berätta en saga till en serie bilder. Vid första tillfället får eleven berätta
på sitt ena språk och vid det andra tillfället på det andra språket.

Ljud- eller videoupptagning av testningen kommer att göras för att materialet ska kunna analyseras,
efter skriftligt samtycke från vårdnadshavare. Vi kommer även att be vårdnadshavare att besvara några
frågor om sitt barns språkliga utveckling och språkanvändning.

Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att skäl behöver uppges.
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Personuppgifter
Alla personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och i den skriftliga rapporten av studien
kommer alla deltagare att vara anonyma. Alla personuppgifter kommer att förvaras inlåsta på Enheten
för logopedi, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Personuppgiftsansvarig är ansvarig
för logopedprogrammet docent Margareta Jennische tel: 018-471 47 47, e-post:
margareta.jennische@neuro.uu.se.

Intresseanmälan och samtycke
Vill ni på skolan vara med i studien? I så fall behöver vi kontaktinformation till aktuella klasslärare så att
informationsbrev kan skickas ut. Vi vore tacksamma för svar inom augusti månad eller början av
september, via e-post eller telefon till någon av oss. Kontakta oss gärna om du har frågor eller
funderingar. Vi försöker också höra av oss per telefon i slutet av månaden. Vi hoppas att ni är
intresserade av att delta i studien!

Med vänlig hälsning

Sara Härdelin Ingrid Naylor
073-6539919 070-6627919
Sara.Hardelin.3184@student.uu.se Ingrid.Naylor.0884@student.uu.se

Under handledning av

Ute Bohnacker
Professor i lingvistik
ute.bohnacker@lingfil.uu.se
Institutionen för lingvistik och filologi
Uppsala universitet
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Enheten för logopedi
September 2012

Vill ditt barn delta i en studie om flerspråkighet?

Vad handlar studien om?
Vi är två logopedstudenter som genomför en studie över svensk-engelsktalande barns berättarförmåga
som ett examensarbete inom logopedi. Syftet är att få mer kunskap om flerspråkiga barns
språkutveckling. Idag är den största delen av språkforskningen baserad på enspråkiga barn och det
saknas både tillräcklig forskning över flerspråkigas språkutveckling och ett väl utvecklat
bedömningsmaterial för dessa barn. Detta gör det svårt att bedöma flerspråkiga barns språkförmåga.
De kan därför ofta bedömas ha språksvårigheter när språkutvecklingen i själva verket är typisk för
åldern, eller så kan svårigheter missas på grund av att man felaktigt tror att det är flerspråkigheten som
är orsak till dem.

Studien har sin utgångspunkt i ett europeiskt projekt som heter COST Action IS0804 Language
Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment. För vidare information om
projektet, besök hemsidan www.bi-sli.org.

Vem kan delta i studien?
Vi söker barn som är födda 2005 eller 2006, d.v.s. går i förskoleklass eller årskurs ett under
höstterminen 2012. Barnet ska tala och förstå både engelska och svenska och ha hört båda språken i
minst två år, och helst inte ha regelbunden kontakt med något annat språk. Har barnet någon gång varit
i kontakt med logoped är det något vi behöver veta, samt om han/hon har någon övrig känd diagnos
som kan påverka språkutvecklingen.

Vad innebär deltagande för mitt barn?
Vi kommer att träffa varje barn i ca en timme under ett eller två tillfällen på skolan. Du som
förälder/vårdnadshavare är välkommen att sitta med i rummet om du önskar. Inledningsvis kommer vi
att spela ett spel eller liknande med barnet, för att lära känna varandra något innan testningen. Själva
testningen består av att barnet får berätta en historia till en serie bilder på både svenska och engelska.

Ljud- eller videoupptagning av testningen kommer att göras för att materialet ska kunna analyseras. Vi
kommer även att be dig som förälder/vårdnadshavare att besvara några frågor om ditt barns språkliga
utveckling och språkanvändning. Detta kan ske antingen i anslutning till testningen eller via telefon,
beroende på vad du föredrar.

Deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att behöva uppge skäl för detta.

Personuppgifter
Alla personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och i den skriftliga rapporten av studien
kommer alla deltagare att vara anonyma. Alla personuppgifter kommer att förvaras inlåsta på Enheten
för logopedi, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Personuppgiftsansvarig är ansvarig
för logopedprogrammet docent Margareta Jennische tel: 018-471 47 47, e-post:
margareta.jennische@neuro.uu.se.



Bilaga B.

Intresseanmälan och samtycke
Vi hoppas att du kommer att vilja låta ditt barn delta i studien! Kontakta klassläraren på skolan för att
anmäla ditt intresse under denna vecka, för att vi ska kunna påbörja testningen så snart som möjligt.
Hör gärna av dig till oss på nedanstående kontaktuppgifter om du undrar över något. Vi bifogar även
en blankett för informerat samtycke där du godkänner ditt barns deltagande i studien, som lämnas in till
klassläraren.

Med vänlig hälsning

Sara Härdelin Ingrid Naylor
073-6539919 070-6627919
Sara.Hardelin.3184@student.uu.se Ingrid.Naylor.0884@student.uu.se

Under handledning av

Ute Bohnacker
Professor i lingvistik
ute.bohnacker@lingfil.uu.se
Institutionen för lingvistik och filologi
Uppsala universitet
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Informerat samtycke till deltagande i studie om
flerspråkiga barns berättandeförmåga

Jag har tagit del av informationen i kontaktbrevet och ger härmed mitt samtycke till att mitt barn deltar
i studien. Jag har även berättat för mitt barn om studien som tycker att det vore roligt att vara med. Jag
är medveten om att barnets deltagande är helt frivilligt och att mitt barn när som helst kan avbryta sitt
deltagande utan att jag som vårdnadshavare behöver ange skäl för detta.

Datum: ___________________________________________________

Underskrift av vårdnadshavare: ___________________________________________________

Namnförtydligande: ___________________________________________________

Barnets namn: ___________________________________________________

Födelsedatum: ___________________________________________________

Adress: ___________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________

E-post: ___________________________________________________
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Bakgrundsfrågor

1. Barnets namn (förnamn, efternamn) _______________________________________________________

2. Födelsedatum                                       _______________________________________________________

3. Går ditt barn i daghem/förskola/skola/fritidsverksamhet?
o Ja, daghem/förskola/fritids

från och med ________ (år, månad)
o Nej

Om ja, vilken typ av daghem/förskola?
o Tvåspråkig
o Enspråkig L1 = barnets förstaspråk
o Enspråkig L2 = barnets andraspråk
o Annat (specificera) _______________________

o Ja, skola
från och med ________ (år, månad)

o Nej

Om ja, vilken typ av skola?
o Tvåspråkig
o Enspråkig L1 = barnets förstaspråk
o Enspråkig L2 = barnets andraspråk
o Annat (specificera)________________________

4.  I vilket land föddes barnet?

o I landet där man talar L1
Vilket land?__________

o I landet där man talar L2
Vilket land?___________

o I ett annat land
Vilket land? ________________

5. Hur länge har barnet bott i Sverige? __________________________________ (år, månad)

6. Är det ditt första barn? Andra? Tredje? Kryssa rätt nummer
o 1 o 2 o 3 o Annat (nummer) _________

7. Hur gammalt var ditt barn när hon/han sa sina första ord?     ______ år  _____ mån

8. Har du någonsin varit orolig för ditt barns språkutveckling?
o Nej o Ja, förklara när och varför __________________________________________________

9. Har någon i familjen haft språksvårigheter?
o Nej o Ja, ange vem ____________________________________________________________

(till ex. mamma, pappa, syskon)

10. Har ditt barn haft hörselproblem?
Hörselnedsättning

o Nej
o Ja

Upprepade öroninflammationer
o Nej
o Ja, hur många?____________
o Mitt barn har rör

11. Hör ditt barn normalt nu?
o Nej o Ja

12. Information om föräldrar
Vilket är ditt
förstaspråk

(L1)

Vilket är ditt
andraspråk

(L2)?

Vilka andra
språk talar du?

Hur länge har
du bott i
Sverige? Utbildning Yrke

vårdnads-
havare /
förälder 1
vårdnads-
havare /
förälder 2
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13. Vilket språk talar du med ditt barn?
Vårdnadshavare / Förälder 1
o Mitt förstaspråk (L1)
o Mitt andraspråk (L2)
o Både förstaspråket och andraspråket
o Ett annat språk/andra språk; vilka? ______________

Vårdnadshavare / Förälder 2
o Mitt förstaspråk (L1)
o Mitt andraspråk (L2)
o Både förstaspråket och andraspråket
o Ett annat språk/andra språk; vilka? _________

14. Vilka språk talar ditt barn nu?
o Barnets L1,

vilket språk?______________
o Barnets L2,

vilket språk? ___________
o Andra språk,

vilka? _____________________

15. Vilka språk hör ditt barn i sin vardag?
o Barnets L1 o Barnets L2 o Andra språk, vilka? __________

16. Från vilken ålder började barnet höra L2?
o Från födseln
o Före 1 års ålder
o Före 3 års ålder

o Före 5 års ålder
o Från ____ (år)

17. Hör ditt barn L2
o På förskola eller skola
o Med vänner
o Med syskon/föräldrar/andra släktingar

o TV/dator/böcker
o Annat _______________________________________

18. Hur ofta hör ditt barn olika språk i
sin vardag (alla vardagsaktiviteter
inräknade)?

Barnets förstaspråk (L1)

o 25%o 50%o 75%o 100%

Barnets andraspråk
(L2)o 25%o 50%o 75%o 100%

Andra språk

o 25%o 50%o 75%o 100%

19. Bedöm ditt barns språkkunskaper genom att
markera det rätta alternativet i kolumnen bredvid

Väldigt bra Bra Otillräckligt Mycket
otillräckligt

Hur väl förstår barnet sitt förstaspråk (L1)?
Hur väl förstår barnet sitt andraspråk (L2)?
Hur väl talar barnet sitt förstaspråk (L1)?
Hur väl talar barnet sitt andraspråk (L2)?
20. Vilket språk talar ditt barn bäst just nu?

21. Föredrar barnet ett av språken framför de andra?

o Barnets L1o Barnets L2o Andra språk, vilka? _________________________

o Nejo Ja, vilket? _________________________________

22. Specificera hur ofta du har utfört följande aktiviteter
med ditt barn under den senaste månaden? Barnets förstaspråk (L1) Barnets andraspråk (L2)

Aldrig
Två

gånger i
månaden

En eller
två gånger
i veckan

Nästan
varje
dag

Aldrig
Två

gånger i
månaden

En eller
två gånger
i veckan

Nästan
varje dag

Berätta historier
Läsa böcker
Lyssna på sånger eller sjunga
Titta på TV/DVD/datorspel
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1

SCORING Record form for Storytelling
Baby birds

Section 1: Story Structure
Response Score Comments

Correct Incorrect Omitted
1 Setting Time and/or place reference, e.g.

once upon a time/ one day/ long ago
in a forest/ garden/ bird’s nest/ up a
tree

0     1     11

Episode 1: Bird
2 Mental state

as initiating
event

Baby birds were hungry/ wanted
food/ cried/asked for food

0       1

3 Goal Bird wanted to feed chicks/ to
catch/bring/get/find food/worms …

0       1

4 Attempt Bird flew away, went away … 0       1
5 Outcome Bird/mommy got/caught/brought

food/ worms....
0       1

6 Mental state
as reaction

Baby birds were not hungry anymore/
were happy/satisfied

0       1

Episode 2: Cat
7 Mental state

as initiating
event

Cat saw mother flying away/ cat was
hungry

0       1

8 Goal Cat wanted to eat/catch/kill the baby
bird(-s)

0       1

9 Attempt Cat climbed up to the tree/ jumped
up/ tried to reach/get

0       1

10 Outcome Cat grabbed a baby bird (obs. not
birds are afraid)

0       1

11 Mental state
as reaction

Cat was unhappy/disappointed/ still
hungry

0       1

Episode 3: Dog
12 Mental state

as initiating
event

Dog saw that the bird was in  in
danger / the dog was brave

0       1

13 Goal Dog decided/wanted to stop the cat,
help/save/protect the birds

0       1

14 Attempt Dog  pulled/dragged the cat down,
bit/attacked/chased the cat

0       1

15 Outcome Cat ran away/ the birds were saved
(obs. not cat is angry/birds are
happy)

0       1

16 Mental state
as reaction

Birds were relieved; dog/birds were
happy; cat was angry/disappointed

0       1

17 Total score Story Structure  /17

1 1 point each for reference to time and place
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2

Section 4: Comprehension questions
Correct response Wrong response

(note in Comments)
No

response
Score Comments

0 Tyckte du att det var
en rolig saga?
eller:
Vilken bra saga det
blev! Vad tyckte du?

warm-up question, not scored

1 Varför flyger
fågelmamman iväg?
(G1)
(point to pictures 1-2)

för att hitta/hämta/leta efter
mat till dem/till ungarna/ för
att ungarna var hungriga

hon flyger iväg 0      1

2 a) Hur mår
fågelungarna?
(MS as IE)
(point to picture 1)

dåligt / de är hungriga/
ledsna

bra/glada 0      11

b) Varför tror du att
dom mår dåligt/är
hungriga/ledsna etc.?

därför att dom gapar /har
öppna munnar /därför att
fågelmamman flyger iväg
för att hämta mat /
mamman kom tillbaka med
mat/ en mask till dem

därför att dom är
glada /dom sjunger
other irrelevant
explanation

0      11

3 Varför klättrar katten
upp i trädet?
(G2)
(point to picture 3)

ville fånga/ta/äta
fågelungarna/en unge/
passade på att ta/fånga …

för att / ville leka med
fågelungarna

0       1

4 a) Hur mår katten
här? (MS as reaction)
(point to picture 5-6)

mår dåligt/ är sur / arg/
ledsen /fortfarande hungrig
/ (rädd)

mår bra / har kul/ är
glad /vill leka

0      11

b) Varför tror du att
katten är sur/ arg/
ledsen/hungrig/ mår
dåligt?

för att den inte fick
fågelungarna/ försökte ta
en unge men fick inte den
etc.

glad / vill leka/ starts
to fly or other
irrelevant explanation

0      11

5 Varför drog hunden
katten i svansen?
(G3)
(point to picture 5)

beslöt sig för / ville
stoppa/hindra katten/
rädda/hjälpa/ skydda
fågelungarna/ ungen

ville äta upp
katten/den or other
irrelevant explanation

0      1

6 Tänk dig nu att
hunden vänder sig om
och ser fåglarna.
a) Hur skulle hunden
känna sig då?
(MS as Reaction+ test
for ToM)
(point to picture 6)

bra/nöjd/glad/stolt/duktig/so
m en hjälte

arg/sur/dum 0      11

b) Varför tror du att
hunden känner sig
bra/nöjd/glad/stolt/duk
tig etc.?

därför att den jagade
iväg/bort katten / därför att
(den ser att) fåglarna är
trygga/ räddade/glada/ i
säkerhet igen

därför att den ler/ ser
snäll ut or other
irrelevant answer

0      11

7 Total score comprehension questions       /9
1 Children score 1 point for an appropriate mental state e.g. bad/scared. They score 1 point for an appropriate
explanation/motivation e.g. scared because the cat is coming to get them. Total score for mental state (MS)
questions is 2 points. If an elaborated answer (mental state incl. explanation) is given already in question (a), the
child does not answer to question (a), or the child answers ‘don’t know’ or says something irrelevant to question
(a), do not proceed to question (b). Use the mental state in question (b) that the child produced in question (a).
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SCORING Record form for Storytelling
Baby goats

Section 1: Story Structure
Response Score Comments

Correct Incorrect Omitted
1 Setting Time and/or place reference, e.g.

once upon a time/one day/long ago..
in a forest/in a meadow/at the lake /
at the pond…

0     1     11

Episode 1: Goat
2 Mental state

as initiating
event

Baby goat was scared / in danger /
needed help/cried/called the mother

0       1

3 Goal Goat wanted to help the baby/ to
save the baby/to help the baby out of
the water …

0       1

4 Attempt Goat ran/went into the water … 0       1
5 Outcome The baby goat is safe/out of the

water....
0       1

6 Mental state
as reaction

Baby goat was relieved / safe /
satisfied / not scared anymore

0       1

Episode 2: Fox
7 Mental state

as initiating
event

Fox saw mother looking away / fox
was hungry

0       1

8 Goal Fox wanted to eat/catch/kill the baby
goat

0       1

9 Attempt Fox jumped towards/jumped up/ tried
to reach/get the baby goat

0       1

10 Outcome Fox grabbed/caught the baby goat 0       1
11 Mental state

as reaction
Fox was unhappy/disappointed/still
hungry

0       1

Episode 3: Bird
12 Mental state

as initiating
event

Bird saw that the goat was in  in
danger / The bird was brave

0       1

13 Goal Bird decided/wanted to stop the cat,
help/save/protect the goat

0       1

14 Attempt Bird  bit/dragged the fox’s tail/
attacked/chased the fox

0       1

15 Outcome Fox let go of the baby goat / ran
away / the goat was saved

0       1

16 Mental state
as reaction

Goats were relieved/happy; fox was
disappointed

0       1

17 Total score Story Structure /17

1 1 point each for reference to time and place
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Section 4: Comprehension questions
Correct response Wrong response

(note in Comments)
No

response
Score Comment

s
0 Tyckte du att det var en

rolig saga?
eller:
Vilken bra saga det blev!
Vad tyckte du?

For warming-up question, no score

1 Varför är getmamman i
vattnet?
(G1)
(point to picture 1 & 2)

vill rädda/hjälpa ungen vill leka/ bada/
simma

0 1

2 a) Hur mår getungen?
(MS as IE)
(point to picture 1)

är rädd /mår dåligt är glad/ leker / mår
bra / har kul

0 11

b) Varför tror du att den
mår dåligt/ är rädd?

därför att den är i
vattnet och inte kan
simma / kan inte
komma upp (på
land/ur vattnet) / håller
på att drunkna/ vattnet
är så djupt

därför att den badar/
leker i vattnet other
irrelevant explanation

0 11

3 Varför hoppar räven fram?
(G2)
(point to picture 3)

vill fånga/ta/äta
getungen / passar på
att ta/fånga …

för att/ville leka med
getungen

0 1

4 a) Hur mår räven här?
(MS as Reaction)
(point to picture 6)

mår dåligt / är
sur/arg/ledsen /
fortfarande hungrig

mår bra/ leker/ har
kul/ vill leka

0 11

b) Varför tror du att räven
är
sur/arg/ledsen/hungrig/må
r dåligt etc.?

för att den inte fick
getungen/försökte ta
men fick inte den etc.

glad / vill leka/
skuttar omkring or
other irrelevant
explanation

0 11

5 Varför bet fågeln räven i
svansen?
(G3)
(point to picture 5)

ville / beslöt sig för att
stoppa/hindra räven  /
rädda/hjälpa / skydda
getungen

ville äta upp räven/
den or other
irrelevant explanation

0 1

6 Tänk dig nu att fågeln
vänder sig om och ser
getterna.
a) Hur skulle fågeln känna
sig då? (MS as reaction &
ToM) (point to picture 6)

bra/nöjd/glad/stolt/dukt
ig/som en hjälte/lättad

arg/sur/dum 0 11

b) Varför tror du att fågeln
känner sig bra/
nöjd/glad/stolt/duktig etc.?

därför att den jagade
iväg/bort räven / därför
att (den ser att)
getterna är trygga/
räddade/ glada/ i
säkerhet igen etc….

därför att den ler /
ser snäll ut… or
other irrelevant
answer

0 11

7 Total score comprehension questions       /9

1 Children score 1 point for an appropriate mental state e.g. bad/scared. They score 1 point for an appropriate
explanation/motivation e.g. scared because the cat is coming to get them. Total score for mental state (MS)
questions is 2 points. If an elaborated answer (mental state incl. explanation) is given already in question (a), the
child does not answer to question (a), or the child answers ‘don’t know’ or says something irrelevant to question
(a), do not proceed to question (b). Use the mental state in question (b) that the child produced in question (a).
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Transkriptionsregler

@Comment Vid kommentar på ny rad.

[% bla bla] Kommentar efter eller mitt i text.

[/] Upprepning.

[//] Rättelse.

[///] Omformulering.

Vid upprepning, etc, av flera ord sattes dessa inom <>.

[=! laughing] Vid skratt mm.

0 [%act: nods] I stället för tal, innebär en tyst talakt.

[?] Osäkert vad som sades, men bästa gissningen.

[=? annat alternativ] Annat möjligt alternativ till vad som kan ha sagts.

xx Ohörbart, har räknats med som ord i analys.

xxx Ohörbart, har gjort att hela yttrandet uteslutits vid

analys.

@s:eng Annat språk än i resten av texten, endast ord.

[-swe] Annat språk än i resten av texten, hela yttrandet

efteråt.

(.) (..) (...) Pauser av olika längd.

Pauser har endast transkriberats ungefärligt utifrån längd, där de längsta

pauserna noterats som (...) och de kortaste (.).

&um etc Fillers och enstaka fragment, har inte räknats med i

analysen.

[+ bch] Yttrande som inte skulle tas med i analysen (sist på

raden).
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drinkin(g) För att visa vad som uteslutits och vilket ordet är

egentligen.

[: riktigaordet] För att visa vilket ord som avsetts, vid annorlunda uttal,

förenklingar, etc.

Detta har inte gjorts när substantiv eller pronomen satts ihop som t ex that’s

eller one goat’s eating grass, eller vid negationer enligt didn’t, men däremot vid

wanna.

Det hela eller “riktiga” ordet (inom hakparenteser) har räknats med i analysen.

… I slutet av en c-unit, samt i början på följande, om

yttrandet fortsätter

+... Trailing off.

+/. Avbrytning.

+/? Avbrytning av en fråga.

+//. Själv-avbrytning.

+//? Själv-avbrytning av fråga.

+, Själv-komplettering av en avbruten c-unit, i början av

kompletteringen.

+< Överlappning med föregående talare.
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Söksträngar för analys i CLAN

Medellängd på c-unit, MLCU

mlu +t*0* -t%mor -s"[+ bch]" filnamn.cha

Type-token ratio, TTR

freq +t*0* -s"..." -s"[+ bch]" filnamn.cha

Maxlängd på yttranden

maxwd +t*0* +g2 +c20 +r6 -s"[+ bch]" filnamn.cha
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Etisk ansökan, examensarbete i logopedi
(Till Institutional Review Board, Logopedprogrammet)

1. Populärvetenskaplig sammanfattning
En berättelse är en muntlig eller skriftlig redogörelse för en följd av händelser, verkliga
eller påhittade, där man kan se ett tydligt orsakssamband mellan händelserna.
Berättelser är ett bra verktyg för bedömning av språkförmågan hos barn i tidig
skolålder, då de speglar många av språkets delar, som till exempel ordförråd och
meningsbyggnad. Vidare är berättande något som kräver interaktion mellan språk och
socialt tänkande. Genom att titta på hur berättelsen är uppbyggd kan barnets förmåga att
språkligt organisera och presentera information bedömas.

Det finns idag mycket lite kunskap om hur utveckling av berättandeförmågan ser ut hos
barn med svenska som modersmål samt hos barn i Sverige som växer upp med två eller
flera talade språk. Därför vill vi med detta examensarbete samla in data och analysera
flerspråkiga barns berättelser. Resultaten från studien kan senare komma att ligga till
grund för bedömningsmaterial vid språksvårigheter hos tvåspråkiga barn.

2. Journalföring, registrering och hantering av data
Det insamlade materialet kommer att bestå av bedömningsformulär, personliga data
(bakgrundsinformation), samt inspelningar av berättelserna och transkriberat material.
Barnen kommer att avidentifieras genom att alla uppgifter kodas. Dokumentet med
kodningsnyckel kommer att förvaras i ett låst skåp, separat från övrigt material.
Analysen av materialet kommer att ske på avskild plats.

Endast ansvariga för studien samt handledare kommer att ha tillgång till materialet.
Logopedstudenter och forskare inom COST Action IS0804 kommer att ha möjlighet att
ta del av det avidentifierade materialet för jämförande studier och/eller framtida
forskning.

Då antalet barn som medverkar är begränsat kommer uppgifter om kön, ålder,
bostadsområde etc. att redovisas på så sätt att de inte kan kopplas ihop med ett enskilt
barn och således möjliggöra identifiering.

3. Urval av forskningspersoner
Försökspersonerna kommer att kontaktas via skolan där de går. De ska vara engelsk-
svenskt tvåspråkiga och gå i förskoleklass, d.v.s. vara födda 2005 eller 2006. De ska ha
minst två års exponering i båda språken och kunna tala båda språken. De ska även vara
utan misstanke för språkstörning. Rekryteringen kommer att ske i Uppsalaområdet i
första hand, och Stockholmsområdet i andra hand. Helst ska barnen inte tala fler än två
språk då gruppen bör vara så homogen som möjligt. Eftersom det är barn som är
aktuella för studien, krävs ett informerat samtycke från föräldrar/vårdnadshavare.

4. Information och samtycke
Innan barnens deltagande kommer ett brev med information om studien att skickas ut
till föräldrarna/vårdnadshavarna, med uppgifter om studiens tillvägagångssätt och syfte,
samt att barnens medverkan är frivillig och att de när som helst kan välja att avbryta sitt
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deltagande. Tillsammans med det personliga brevet efterfrågas även informerat
samtycke från föräldrarna/vårdnadshavarna via underskrift, eftersom barnen är för unga
att själva ge sitt samtycke. Se bilaga 2 och 3.

5. Forskningsetiska överväganden
I och med sitt deltagande finns risk att försöksdeltagarna upplever någon form av
obehag. De kan känna sig obekväma i försökssituationen, eftersom testledarna är nya
personer för dem, och testsituationen kan även vara ovan och skrämmande. För att
undvika dessa problem kommer försöksledarna att försöka bekanta sig med barnet innan
narrativerna samlas in genom någon form av kontaktskapande aktivitet. Barnet och dess
kamrater kan få studiens syfte förklarat för sig, för att i största möjliga mån undvika att
någon känner sig negativt utpekad, eller speciellt utvald. Om deltagaren inte vill
medverka kommer testningen att avbrytas, alternativt skjutas fram till ett senare tillfälle.
Vid föräldraoro kan logopedkontakt förmedlas.
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