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SAMMANFATTNING

Idag växer var femte barn i Sverige upp med fler än ett språk i sin vardag. Flerspråkiga barn följer
samma steg i sin språkutveckling som barn som växer upp med endast ett språk. Deras
språkutveckling har dock några särskilda egenskaper, som kan te sig som avvikelser när man
bedömer barnets språk med de aktuella tester i grammatik, ordförråd, fonologi, som oftast är
normerade för enspråkiga barn. Det är mycket svårt att urskilja en typisk flerspråkig utveckling från
en språkstörning med dagens kunskap och material. Denna studie har för syfte att undersöka barnets
narrativa förmåga, med fokus på makrostrukturen i berättelsen, och undersöka om det föreligger en
skillnad mellan enspråkiga och flerspråkiga barn, samt hur de flerspråkiga barnen presterar på sitt
starkaste respektive svagaste språk. För detta ändamål har vi samlat in och jämfört berättelser hos
21 enspråkiga och 21 tvåspråkiga barn födda 2005 och 2006 (medelålder 6 år och 9 månader), med
franska och/eller svenska som modersmål, både i Sverige och i Frankrike. Barnen har fått i uppgift
att berätta två olika sagor, utifrån två bildserier med tydlig och identisk makrostruktur. Både
bildsekvenserna och bedömningsmaterialet har utvecklats inom projektet Bi-SLI (Cost Action
IS0804). Berättelserna har sedan analyserats och poängsatts utifrån makrostrukturen.
Huvudresultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan enspråkiga och
flerspråkiga barns prestationer i vår studie (medelvärde 9,24p för de enspråkiga och 9,40p för de
flerspråkiga, av 17p möjliga). Vårt resultat visar också att de flerspråkiga barnen presterar lika bra
på båda sina språk, oavsett om ena språket är starkare än det andra (identiska medelvärden på 9,40p
för både det svagaste och det starkaste språket). Dessa resultat tyder på att berättelsens
makrostruktur kan vara en pålitlig markör för avvikande språkutveckling, oavsett om barnet har ett
eller flera språk. Det innebär också att det kan räcka med att testa barnet enbart på ett av sina språk
för att få en pålitlig uppfattning av hens narrativa förmåga.

ABSTRACT

In Sweden today one in five children grow up with more than one language in their environment.
Multilingual children follow the same stages of language development as children who grow up
speaking just one language. This language development of multilingual children however, has a set
of distinctive characteristics that could be misinterpreted as anomalies when the available grammar,
vocabulary and phonology tests created for monolingual children are used. It is very difficult to
distinguish a typical multilingual development from a speech impairment, given today’s knowledge
and material. The present study aims to look at children’s narrative abilities using a story’s
macrostructure, and examine the possible differences between monolingual and multilingual
children, as well as how the multilingual children perform in both their stronger and their weaker
languages. To this end we have collated and compared narratives from 21 monolingual and 21
multilingual children born 2005 and 2006 (average age 6yrs 9months), with French and/or Swedish
as their mother tongue, both in Sweden and France. The children were given the task of telling two
different stories from two separate picture cards with clear and  identical macrostructures. Both
picture stories and assessment forms were developed within the Bi-SLI project (Cost Action
IS0804). The stories were then analysed and scored based on their macrostructure.
The main results showed that no significant difference was found between monolingual and
multilingual children’s performance in our study (an average of 9,24p for the monolingual and
9.40p for the multilingual children, out of 17 possible points). Our results also showed that the
multilingual children performed equally well in either of their languages, even if one language was
stronger than the other (identical average marks of 9,40 for both the weaker and the stronger
language). These results indicate that a narrative’s macrostructure can be a reliable indicator for an
anomalous language development, regardless whether the child has one or several languages. The
results also show that it may be enough to test a child solely on one of his or her languages to obtain
a reliable indication of their narrative abilities.
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1. BAKGRUND

1.1 Inledning

Majoriteten av världens befolkning växer upp med flera språk (Romaine, 1995). I västvärlden
har nationerna dock ofta endast ett majoritetspråk och enspråkighet betraktas som normen. Att växa
upp med enbart ett språk betraktas här som typiskt / normalt, och flerspråkighet ses snarare som ett
undantag. Den största delen av forskningen och kliniska kunskapen om språkutveckling har länge
baserats på enspråkiga barn enbart.
Under de senaste decennierna har intresset kring flerspråkighet ökat inom forskarvärlden, och även i
Sverige har fler studier producerats (Håkansson, 2003). Men när det gäller avvikande
språkutveckling eller språkstörning hos barn med flera språk finns det mycket lite forskning.
I och med att antalet flerspråkiga barn i Sverige har ökat markant under de senaste decennierna blir
problematiken mer och mer aktuell, och bristande kunskap kring flerspråkighet orsakar problem
med identifiering och omhändertagande av flerspråkiga barn med avvikande språkutveckling.
Det är viktigt att veta om deras språkutveckling normalt skiljer sig från enspråkiga och på vilka
aspekter, vad som beror på flerspråkigheten och vad som kan vara ett tecken på eventuell
språkstörning. Denna studie fokuserar på barnens narrativa förmåga, och genom att studera både
enspråkiga och tvåspråkiga fransk/svensktalande barns berättelser, ämnar vi bidra med mer kunskap
om den normala språkutvecklingen hos enspråkiga och flerspråkiga barn och om de eventuellt
skiljer sig åt.

1.2. Flerspråkighet

1.2.1. Definition

I litteraturen kan man stöta på båda begreppen tvåspråkighet och flerspråkighet, vilka ofta
används som synonymer. I denna studie har vi valt att använda termen flerspråkighet.
Flerspråkighet är ett svårdefinierat begrepp. Det kan definieras utifrån flera olika aspekter, som kan
grupperas i fyra huvudkriterier (Skutnabb-Kangas, 1981): ursprungskriteriet (tidpunkten för
språktillägnandet), kompetenskriteriet (hur väl man behärskar ett språk), funktionskriteriet (hur ofta
man använder ett språk) och attitydkriteriet (hur man identifierar sig med ett språk och en kultur).

Det finns ofta en skillnad mellan det allmänheten menar med begreppet flerspråkig och
definitionerna som används inom lingvistisk forskning. Enligt en enkätundersökning gjord i Sverige
(Wingstedt, 1998) tycks folk i allmänhet lägga stor vikt vid kompetensrelaterade kriterier (t.ex. att
kunna uttrycka sig obehindrat, att kunna läsa och skriva på båda språken).

Inom forskningen har man tidigare ofta definierat flerspråkighet på liknande sätt, men har nu
börjat övergå till mer ursprung- och funktionsrelaterade kriterier, eftersom de tidigare
kompetensbaserade definitionerna de facto utesluter de flesta personer som talar flera språk : enligt
Håkansson (2003, s.19) kan uppskattningsvis endast 5% av personerna som använder två språk
anses behärska båda till fullo.
En funktionsbaserad definition som används är att en person kan kallas flerspråkig om hen använder
fler än ett språk i sitt dagliga liv (Lüdi 2002, refererad i Håkansson 2003).
På liknande sätt har vi i denna studie valt att definiera barn som flerspråkiga om de lever i en miljö
där det talas flera språk regelbundet. Denna definition används också av Salameh, Nettelbladt,
Håkansson & Gullberg (2002).

Det finns flera typer av flerspråkighet. En vanlig indelning, som baseras på ursprungskriteriet, är
den mellan successiv och simultan flerspråkighet. Ett barn är simultant flerspråkig om hen växer
upp med fler än ett språk från tidig barndom, och successivt flerspråkig om hen tillägnar sig ett nytt
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språk efter att åtminstone grunderna i första språket redan har etablerats. Idag dras ofta gränsen
mellan dessa begrepp vid 3års åldern (McLaughlin, 1984): har man tillägnat sig fler är ett språk före
3 års åldern kallas man för simultant flerspråkig, och efter den åldern successivt flerspråkig.
I föreliggande studie läggs störst fokus på simultan flerspråkighet.

En term som ofta används både i litteraturen och i dagliga språket är modersmål. Ordets
betydelse har skiftat genom tiderna och varierar fortfarande beroende på kontexten. Ofta menar man
att modersmålet är det språket som barnet lär sig först, vilket också är Nationalencyklopedins
definition. I denna studie använder vi termen modersmål om språk som barn har tillägnat sig före
3års ålder, till skillnad från andra språk som har lärts in senare i livet. En person kan ha flera
modersmål (eller flera förstaspråk).

1.2.2. Flerspråkiga barn i Sverige

Andelen flerspråkiga barn har under de senaste decennierna ökat markant i Sverige. Att veta
exakt hur många personer det gäller är komplext av flera anledningar. Den första ligger i själva
definitionen av flerspråkighet, och svårigheterna att dra gränsen mellan vem som är flerspråkig och
vem som inte är det. Det väcker flera frågor, till exempel: hur mycket och hur ofta måste man
exponeras för ytterligare språk / hur aktiv måste man vara på samtliga språken, räcker det med en
god förståelse / vilken kompetensnivå måste man uppnå på båda språken / osv... för att kunna
betraktas som flerspråkig?
När man sedan har avgränsat definitionen ligger den andra svårigheten i att inventera alla som ingår
i begreppet flerspråkiga.
Ett möjligt sätt är att utgå ifrån antalet personer med utländsk bakgrund, eftersom svenska språket
nästan enbart används i Sverige. Är man utrikesfödd har man med störst sannolikhet inte svenska
som modersmål. Hos Statistiska Centralbyrån (SCB) anses man ha utländsk bakgrund om man
antingen är född utomlands eller är född i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. De senaste
uppgifterna visar att 295 681 barn mellan 0 och 14 år har utländsk bakgrund, det vill säga 18,66%
av alla barn i den åldersgruppen i Sverige (SCB, 2011).

Denna siffra kan ge en fingervisning om flerspråkigheten hos barn i Sverige, men omfattar dock
inte barn vars ena vårdnadshavare är född utomlands (men inte båda), och inte heller barn vars ena
eller båda vårdnadshavare är födda i Sverige men har ett annat modersmål, som t.ex. modersmål
som ärvts av tidigare generationer invandrare, svenska barn som talar ett minoritetsspråk (t.ex.
samiska), eller familjer som talar ett annat språk än svenska för andra anledningar. Det finns
troligtvis även barn med en närstående eller släkting i sin omedelbara omgivning som dagligen talar
ett annat språk med barnet, vilket inte heller syns i statistiken.

En annan intressant källa är Skolverket, som uppger att 185 000 elever är berättigade till
modersmålsundervisning, dvs 20,5% av alla elever i grundskolan (Skolverket, 2011). Denna siffra
är något högre än ovannämnda då den inkluderar fler än bara barn med utländsk bakgrund. För att
ha rätt till modersmålsundervisning ska man enligt skollagen ha minst en vårdnadshavare med annat
modersmål än svenska (med undantag för officiella minoritetsspråk och för adoptivbarn, som har
rätt till modersmålsundervisning även om språket inte används i hemmet), och ha grundläggande
kunskaper i det språket. Rektor i samråd med modersmålslärare avgör om elevens kunskaper i
språket är tillräckliga och, om så krävs, huruvida språket är aktivt i hemmet.

Utifrån dessa siffror kan man uppskatta att minst en femtedel av Sveriges barn idag är
flerspråkiga. Det är inte omöjligt att det i verkligheten gäller ännu flera, då kriterierna är föremål för
individuell bedömning. Det innebär att alla som arbetar med barn (i skolan, i vården, mm) förr eller
senare kommer att komma i kontakt med flerspråkiga barn på ett eller annat sätt. Det är därför av
ytterst stor vikt att man har tillräckligt med kunskap kring flerspråkighet och hur den uttrycker sig i
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barnens utveckling för att kunna tillmötesgå deras behov på bästa sätt. Det är särskilt viktigt att ha
god kunskap om deras språkutveckling och hur den kan skilja sig från de enspråkiga barnens, för att
minimera riskerna att misstolka avvikelser och därmed förbise en eventuell språkstörning.

1.2.3. Språkutvecklingen hos flerspråkiga barn

Forskningen har visat att barn som växer upp med flera språk i stort sett följer samma steg i sin
språkutveckling som deras enspråkiga kamrater. Att ha flera språk i sin vardag är ingen kognitiv
belastning och orsakar därför aldrig någon språkförsening eller språkstörning (Genesee, Paradis &
Crago, 2004, s.84-89).
Men den flerspråkiga språkutvecklingen har några unika egenskaper och särdrag som skiljer den
från den enspråkiga. Dessa egenskaper är en del av den naturliga utvecklingen och förekommer i
princip hos alla flerspråkiga barn.

- Kodväxling
Barn skiljer i mycket tidig ålder på sina språk (t.ex. Bohnacker, 1999; De Houwer, 2009).
Majoriteten av forskarna idag har enats om att barn med flera modersmål redan från början bygger
två separata men sammankopplade lingvistiska system i hjärnan (Genesee et al, 2004, s.68). Att
blanda olika språk inom antingen ett samtal, en sats eller ett ord (s.k. kodväxling), är inget tecken på
en bristfällig behärskning av språken eller på att barnet inte kan skilja på sina språk. Det är snarare
ett tecken på språklig kompetens (Håkansson, 2003). Barn, precis som vuxna, kodväxlar medvetet
mellan sina språk, och främst med personer som de vet behärskar båda språken.

- Språkdominans
Även om ett barn är simultant flerspråkigt betyder det nästan aldrig att båda språken behärskas lika
bra, då exponeringen sällan är exakt jämnfördelad mellan språken: man talar då om språkdominans.
Det språket som barnet exponeras mest för blir oftast barnets dominanta språk (Genesee et al, 2004,
s79-81). Språkanvändningen kan dock vara olika beroende på kontext: man kan föredra att tala ett
visst språk med vissa samtalspartners, i vissa miljöer eller om vissa ämnen.

- Transfer
Språkutvecklingens takt och mönster är generellt likvärdiga för enspråkiga och flerspråkiga barn när
det gäller fonologi, morfologi, syntax (Salameh, 2008; De Houwer, 2009). Men det finns alltid
tvärspråkliga influenser, s.k. transfer, som innebär att barnets språk påverkar varandra i olika grad.
Detta kan resultera i en diskrepans mellan barnets produktion och målspråket i de olika språkliga
domänerna (Yip & Matthews, 2000; Bohnacker, 1999). Till exempel när det gäller fonologin kan
ena språket färga av sig på det andra och påverka uttalet av vissa fonem eller prosodin. När det
gäller grammatiken kan transfer förekomma i form av t.ex. felanvändning av prepositioner eller fel
ordföljd. Transfer kan också orsaka lexikala avvikelser i form av neologismer, användning av ord
med en icke-målspråkig betydelse eller i en icke-målspråkig kontext.
Transfer förekommer oftast från det dominanta språket till det svagaste (även om det icke-
dominanta språket kan inom ett visst område vara starkare, och då kan påverkan gå i den andra
riktningen).

- Ordförråd
Ett tvåspråkigt barn utvecklar två olika lexikon (Salameh, 2008). Dessa är aldrig helt identiska,
eftersom man lär sig olika ord i olika situationer. Till exempel i Sverige kan ett barn vara mer
kompetent på svenska när det gäller aktiviteter i skolan, men ha ett mycket större ordförråd på sitt
andra modersmål när det gäller aktiviteter som brukar utövas i hemmet.
Om man endast bedömer barnet på det ena språket är hens ordförråd oftast mindre än hos
enspråkiga jämnåriga. Därför kan det vara missvisande att jämföra ordförrådet hos flerspråkiga
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barns med enspråkiga (Pearson, 1998; Thordardottir et al, 2006).
För att få en mer korrekt uppfattning av ordförrådet hos ett flerspråkigt barn kan man gå tillväga på
två olika sätt: Antingen summerar man alla barnets ord på båda språken, och då visar det sig att
flerspråkiga barn normalt har ett större lexikon överlag än enspråkiga (de Houwer, 2009; Bialystok
et al, 2010). Eller så tar man reda på antalet koncept som barnet kan, genom att följa samma
procedur som ovan, med skillnaden att alla "translation equivalents", dvs alla ord med samma
betydelse som barnet kan på båda språken, endast ska räknas en gång i stället för två. Med den
metoden visar det sig att flerspråkiga barn normalt har ett antal koncept i sitt ordförråd som är
likvärdigt de enspråkigas (Pearson, 1998; Genesee et al, 2004, s.86). Detta påvisar att flerspråkiga
barn överlag inte långsammare eller senare än enspråkiga med att bygga upp sitt ordförråd.

1.3 Språkstörning i samband med flerspråkighet

1.3.1. Språkstörning: definition

Vissa barn, oavsett om de talar ett språk eller flera, uppvisar avvikelser i sin språkutveckling.
Man talar om språkstörning när ett barns språkutveckling skiljer sig märkbart från andra barn i
samma ålder. Bedömningen sker normalt runt 3-4 års åldern (Nettelbladt & Salameh, 2007, s.15).
En språkstörning kan innebära t.ex. sen språkdebut, uttalssvårigheter, svårigheter att uttrycka sig
med ord, svårigheter att lära sig nya ord eller att snabbt plocka fram rätt ord, jämförelsevis långsam
språkutveckling, svårigheter att förstå det talade språket. Men en språkstörning kan uttrycka sig
väldigt olika från individ till individ eller i olika situationer, och kan också ändra karaktär under
utvecklingens gång.

Enligt Nettelbladt & Salameh innebär diagnosen språkstörning att barnet har det som sitt mest
framträdande funktionshinder (Nettelbladt & Salameh, 2007, s.15), det vill säga att barnets
utveckling är relativt typisk i övrigt.

Definitionen av språkstörning i den svenska versionen av ICD (International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems) är följande: "Störningar av den normala
språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte
direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar eller
miljöfaktorer.” (ICD-10)

I den internationella litteraturen används oftast termen SLI (Specific Language Impairment),
eller specifik språkstörning. Definitionen av SLI är väldigt snäv och innehåller många strikta
exklusionskriterier. Dessutom exkluderas oftast flerspråkiga barn från forskningen kring SLI, då
deras resultat inte kan utvärderas på ett rättvisande sätt i brist på normerat material (Bishop, 1997).
På grund av alla dessa restriktioner används termen SLI i Sverige nästan uteslutande inom
forskningen. Kliniskt använder man den mer generella termen språkstörning, vilken vi också har
valt att använda i denna studie.

Orsakerna till språkstörning är idag fortfarande oklara, men forskningen har visat att genetiska
faktorer spelar en betydande roll (Tomblin, 2009; Nettelbladt & Salameh, 2007, s.20).

Språkstörning förekommer hos en betydande andel av barnen i världen. Internationella studier
visar att 5 till 8% av barn i förskoleåldern har en språkstörning i en eller annan form (Nettelbladt &
Salameh, 2007, s.22). Dessa siffror gäller med all sannolikhet också barn med flera språk.

1.3.2. Hur en språkstörning uttrycker sig hos flerspråkiga barn

Även flerspråkiga barn kan drabbas av språkstörning, förmodligen i precis lika stor utsträckning
som enspråkiga barn eftersom flerspråkigheten varken är en orsak till eller ett skydd mot
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språkstörning. Men hur en språkstörning uttrycker sig hos dessa barn vet man väldigt lite om, då
forskningen i området är relativt nytt.

- Vad forskningen har visat

Flerspråkiga barn med språkstörning uppvisar inte allvarligare avvikelser i sin språkutveckling än
enspråkiga barn med språkstörning (Genesee et al., 2004, s.87).
Idag vet man att en språkstörning alltid påverkar barnets samtliga språk (Stow & Dodd, 2003). Som
flerspråkig kan man med andra ord inte ha en språkstörning på endast ett av sina språk. Om ett barn
uppvisar svårigheter på det ena språket och inte på det andra handlar det troligtvis om bristande
exponering snarare än om en språkstörning.

Som tidigare nämnts innebär en normal språkutveckling hos flerspråkiga barn oftast vissa
grammatiska och fonologiska avvikelser från målspråket. Har de dessutom en språkstörning visar
de dessa avvikelser i betydligt högre grad och under en betydligt längre period, och överlag
utvecklar de sitt språk långsammare (Salameh, 2008).
Enligt Salameh et al. (2002) är dessa barn också mer sårbara för en bristfällig exponering, dvs de
behöver större och mer regelbunden exponering för att uppnå samma behärskningsnivå som ett barn
utan språkstörning.

Det är viktigt att betona att barn med språkstörning, precis som andra, har förmågan att bli
flerspråkiga. Ingen forskning kan styrka den vanliga missuppfattningen att det skulle underlätta för
ett barn att ta bort ett språk (Genesee et al., 2004, s.87-88). Man kan med andra ord inte "bota" en
språkstörning genom att göra ett flerspråkigt barn enspråkigt. Att gå miste om ett språk kan däremot
ge upphov till andra kommunikativa, kulturella och/eller emotionella konsekvenser. Det är viktigt
för relationen mellan barnet och närstående att alla får prata det språket som de känner sig mest
bekväma med. Ett språk är också starkt kopplat till kultur och identitet, och att gå miste om ett språk
har flera implikationer än bara de språkliga. Dessutom kan det i vårt multikulturella samhälle bara
ses som en tillgång att tala flera språk, och detta gäller även barn med språkstörning.

- Frågetecken och problematik som kvarstår

Det mesta av forskningen kring specifik språkstörning har gjorts på enspråkiga barn. Det innebär att
forskningsresultat om specifik språkstörning inte nödvändigtvis gäller hos flerspråkiga barn och
därför inte heller kan användas kliniskt med denna patientgrupp. Inom logopedin är i princip allt
bedömningsmaterial i nuläget normerat på enspråkiga barn, även om fler och fler normeringar på
flerspråkiga nu börjar komma.

Eftersom flerspråkiga barn utvecklar sitt språk lite annorlunda i jämförelse med enspråkiga kan
det orsaka avvikande resultat vid testning av barnets språkliga förmåga, trots att barnet inte
nödvändigtvis har någon språkstörning. Det kan t.ex. ge utslag på fonologiska eller grammatiska
test (på grund av transfer mellan barnets olika språk) eller vid testning av ordförråd (på grund av att
man endast bedömer ena språket och inte barnets totala ordförråd).
Med de vanliga testen kan det således vara svårt att tolka ett avvikande resultat, och att skilja mellan
en normal flerspråkig utveckling och en eventuell språkstörning.

Dessutom vet man, som tidigare nämnts, att språkstörning drabbar barnets samtliga språk. Det
innebär att man inte kan dra slutsatser från barnets prestation på enbart det ena språket, särskilt om
man inte är helt säker på att det är barnets dominanta språk, annars finns risken att man då testar
barnets kunskaper på det språket mer än barnets övergripande språkförmåga. Helst ska man testa
barnets samtliga språk för att kunna utföra en mer rättvis språkbedömning. I praktiken är detta
dessvärre inte alltid möjligt att genomföra.
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Och även om man har möjlighet att testa alla barnets språk är det viktigt att komma ihåg att
testnormerna inte tar hänsyn till den flerspråkiga utvecklingens särskilda egenskaper. Att testa varje
språk för sig kan därför ändå vara missvisande: ett tvåspråkigt barn presterar inte som två
enspråkiga på respektive språk. Därför är det även viktigt att personen som genomför testet har
tillräckligt mycket kunskap om flerspråkighet för att på ett rättvisande sätt kunna tolka resultatet.

1.3.3. Utbildning kring flerspråkighet

Barn med misstänkta svårigheter i sin språkutveckling remitteras till logoped för vidare
bedömning. I Sverige kommer en stor majoritet av remisserna från BVC (barnavårdcentral), men de
kan också komma från vårdcentral eller skolvårdspersonal.
Som tidigare nämnts är det många barn idag som växer upp med fler än ett språk. För att kunna
identifiera, remittera och bedöma ett barn med avvikelser i sin språkutveckling på ett adekvat sätt
krävs det kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling hos alla berörda yrkeskategorier. Hur ser
det ut på utbildningar runtom i landet idag?

I Sverige finns logopedprogrammet på sex studieorter. Kurser som specifikt behandlar
flerspråkighet varierar från en vecka (1,5 högskolepoäng) till fem veckor (7,5 högskolepoäng) för
läsåret 2011-2012 (information från kursadministratörer samt logopedprogrammets sida på
respektive universitets hemsida).
När det gäller BVC personal tycks det vara ytterst sällsynt (inga av de sjuksköterskeprogrammen
som vi har lyckats komma i kontakt med uppger idag att de har någon kurs som specifikt behandlar
flerspråkighet; men utbildningen i Malmö ger nu en påbyggnadskurs för BVC-sköterskor med tema
det mångkulturella samhället). BVC-sköterskor kan ibland erbjudas fortbildning om barnspråk,
beroende på ort och resurser, och där eventuellt få mer information om flerspråkiga barns
språkutveckling. Men idag är kurser om flerspråkighet ingen självklarhet i sköterskeutbildningar.

Det finns olika projekt i flera städer för att vidareutbilda verksam BVC-personal om
språkutveckling och språkstörning, utöka kunskapen kring flerspråkighet, samt stärka samarbetet
med logopederna. Men idag har de flesta inte fått någon undervisning om den flerspråkiga
språkutvecklingen i sin grundutbildning.

Flera universitet uppger att det sker en förändring i utbildningen kring flerspråkighet, att de
nyligen har utökat eller kommer att utöka undervisningen i detta ämne på programmet.
Medvetenheten kring problematiken tycks ha ökat påtagligt de senaste tio åren.
Dock har många av de logopederna och övrig personal inom barnhälsovården som är verksamma
idag inte under sin utbildning fått någon särskild undervisning om flerspråkiga barns specifika
situation. Därför kan det vara problematiskt att på ett bra sätt identifiera och omhänderta
flerspråkiga barn som visar någon form av språkstörning.

1.3.4. Identifiering och omhändertagande av flerspråkiga barn med språkstörning

Att arbeta med flerspråkiga barn innebär många nya utmaningar: kulturella skillnader,
kommunikationssvårigheter, brist på material, brist på kunskap och felantaganden, mm.
En kartläggning gjord 2007 i Sverige om logopedernas arbete med flerspråkiga barn visar att
majoriteten av logopederna uttrycker en osäkerhet vid bedömning av flerspråkliga barn och menar
att deras logopediska omhändertagande idag inte är likvärdigt det som enspråkiga barn får. I denna
undersökning framkommer även en önskan av gemensamma riktlinjer, anpassat
bedömningsmaterial, mer specifik utbildning i ämnet, och bättre samarbete med andra
yrkeskategorier kring barnet (Bergström & Bäcklin, 2007).

9



Denna osäkerhet kan förmodas infinna sig även hos övriga yrkeskategorier som arbetar med
barn. Just nu pågår en omfattande nationell enkätstudie som riktar sig till BVC-sköterskor som
träffar flerspråkiga småbarn kontinuerligt. De preliminära resultaten visar att
BVC-sköterskorna tycker sig ha signifikant mer kunskap om språkutvecklingen hos enspråkiga barn
än hos flerspråkiga. De uppger också att de känner sig signifikant tryggare vid screening av
språkutvecklingen hos enspråkiga barn än vid screening av flerspråkiga barn, och att majoriteten
nästan aldrig erbjuds fortbildning i ämnet.

Denna enkätstudie riktar sig även till samordnarna/vårdutvecklarna inom centrala
barnhälsovårdsenheter i landet, och även hos dem visar de preliminära resultaten att kunskapen om
enspråkiga barns språkutveckling är signifikant större än den om flerspråkiga barn, och att de inte
får någon fortbildning om språkundersökning av flerspråkiga barn. En stor majoritet av dem uppger
att det finns behov av sådan utbildning (Nayeb, 2012. Opublicerade resultat, under arbete).

Denna osäkerhet och brist på kunskap hos personalen inom barnhälsovården påverkar
screeningen av de flerspråkiga barnens språkförmåga och huruvida de remitteras till logoped eller
inte. Logopedernas osäkerhet och brist på kunskap påverkar i sin tur bedömningen och
diagnostiseringen av dessa barn. En konsekvens är att flerspråkiga barn idag är, som grupp, ofta
felremitterade och feldiagnostiserade (Winter, 1999; Salameh, 2003).

Felremittering till logoped:
Underremittering kan bero på att man skyller barnets språkliga svårigheter på flerspråkigheten i sig,
baserat på felantagandet att flerspråkiga barn är senare att utveckla sitt språk, och därför väljer att
avvakta. Detta kan resultera i att flerspråkiga barn med språkstörning kommer senare till logoped
jämfört med enspråkiga.
Överremittering kan bero på att man känner sig osäker eller misstolkar avvikelser som hos
flerspråkiga barn är en del av den normala språkutveckling, och därför väljer att hellre remittera för
många än att riskera att missa ett barn med språkstörning (Winter, 1999).

Feldiagnostisering hos logoped:
När barnet väl kommer till logoped kan nästa svårighet uppstå: att ställa rätt diagnos. Även detta
kan visa sig problematiskt, då det kräver:
- normerade test, som i dagsläget är sällsynta
- att barnet testas på samtliga språk, vilket oftast är svårt att genomföra då det kräver antingen att
logopeden själv behärskar barnets alla språk eller att ett av språken bedöms med hjälp av en tolk.
Överdiagnostisering kan bero på att man, som tidigare nämnts, jämför flerspråkiga barns testresultat
med enspråkiga normer och misstolkar deras lägre resultat, vilket leder till att vissa barn då felaktigt
får diagnosen språkstörning.
Underdiagnostisering kan bero på att man inte har möjlighet att genomföra en fullständig
bedömning på barnets samtliga språk, och/eller att man attribuerar barnets låga resultat till bristande
kunskaper i det språket när det egentligen handlar om språkstörning (Genesee et al, 2004, s.84-89).

All denna information leder fram till slutsatsen att det är vanskligt att använda sig av material
som innehåller aspekter där flerspråkiga barn kan prestera sämre än enspråkiga trots normal
språkutveckling. I nuläget finns ingen känd markör som enbart tyder på språkstörning, utan
möjlighet till feltolkning. Nya test är önskvärda som baseras på aspekter där man vet att
flerspråkigheten i sig inte missvisande uttrycker sig som en språkstörning.
Forskare i olika länder arbetar för att ta fram sådana markörer eller bedömningsmaterial (COST
Action IS0804, Bi-SLI).
Ett intressant och relativt outforskat område hos flerspråkiga barn är den narrativa förmågan.
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1.4. Narrativ förmåga

1.4.1. Definition och klinisk relevans

En narrativ är en muntlig eller skriftlig berättelse som beskriver ett händelseförlopp som kan vara
fiktivt (påhittat) eller upplevt. Berättelsen beskriver ofta karaktärernas mål eller avsikt och hur de
försöker uppnå dessa genom olika handlingar, samt handlingarnas utfall och om målet går i
uppfyllelse eller inte.

Att berätta är en komplex aktivitet med många aspekter som behöver samverka. Det ställer höga
krav på berättaren eftersom man måste kombinera både olika språkliga aspekter (lexikon,
grammatik, pragmatik) och andra sociala och kognitiva förmågor (Norbury & Bishop, 2003;
Foroodi-Nejad, 2011). Inferenser om karaktärernas känslor och upplevelser, samt förmågan att sätta
sig in i lyssnarens perspektiv och anpassa berättelsen därefter, kräver även en viss utvecklingsnivå i
s.k. Theory of Mind. Allteftersom barnet utvecklar sina läs- och skrivförmågor ökar komplexiteten
och kraven höjs. En bra narrativförmåga är grunden till senare textförståelse och textproduktion,
och studier har visat att den tidiga narrativa förmågan är en bra indikator för senare akademisk
potential (Speece et al, 1999).

Ett barns narrativförmåga kan således ge en mer övergripande bild av barnets generella språkliga
kompetens, och är en mer naturlig aktivitet, än formella och avgränsade språktest som ofta
fokuserar på en enda språklig förmåga i en snäv och icke-naturlig kontext (som t.ex. test av
grammatisk förståelse, grammatisk produktion, ordförråd, ordmobilisering, mm). En analys av
barnets narrativa förmåga kan vara ett ypperligt och givande komplement till andra test.

1.4.2. Analys av narrativer

För att analysera hur ett barn berättar en saga kan man välja mellan fria eller styrda berättelser.
En fördel med ett styrt material är att man redan innan vet hur berättelsen ska se ut och vilka
komponenter som ska vara med, vilket tillåter jämförelser med en viss mall eller men andra barns
berättelser. Traditionellt har man använt återberättande (dvs att be barnet att återberätta en saga som
bedömaren tidigare har berättat, med eller utan bildstöd). Detta kan dock ge missvisande resultat, då
det är svårt att skilja på barnets egentliga berättarförmåga och det som beror på barnets
minneskapacitet. I denna studie har vi därför valt att använda oss av ett styrt material (utarbetat av
COST - se Metod avsnitt) och fokusera enbart på berättande, ej återberättande.

En narrativ kan analyseras på många olika sätt. Den vanligaste indelningen inom forskningen är
mellan makrostruktur och mikrostruktur (Justice et al, 2006).

a) Makrostruktur

Makrostrukturen, eller berättarstrukturen, beskriver hur berättelsen är uppbyggd på en global
nivå, dvs dess övergripande struktur.

Ett sätt att analysera makrostrukturen är att titta på hur berättelsen är uppbyggd i en
episodbaserad struktur, enligt ”Story Grammar” modellen (Merritt & Liles, 1987). Enligt Story
Grammar modellen består berättelser, som sagor eller fabler, oftast av en uppsättning komponenter
som bygger ihop dess huvudsakliga budskap, eller röda tråd. De flesta berättelser består av flera
olika episoder som är sammankopplade på olika sätt. Den ursprungliga modellen består av
komponenter som Setting (ursprungssituation), Initiating Event (händelse som påverkar karaktären),
Internal Response (karaktärens reaktion till händelsen), Internal Plan (karaktärens önskan, mål eller
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avsikt), Attempt (karaktärens försök att uppnå målet), Outcome (handlingens upplösning eller
konsekvens) och Reaction (karaktärens reaktion till upplösningen). Enligt Merritt & Liles (1987)
bör dessa komponenter finnas med i en välstrukturerad och komplett berättelse.

En del forskare har på senare tiden anpassat den klassiska modellen eftersom vissa komponenter
anses strukturellt mer centrala än andra, nämligen: Goal, Attempt, Outcome (Berman & Slobin,
1994). Fokus läggs på den goal-baserade strukturen, dvs hur berättelsen är uppbyggd kring
protagonisternas mål. Komponenterna Setting och Reaction ger extra information men är inte lika
avgörande för episodens struktur.

Modellen vi använder i vår studie baseras på följande komponenter:
- Setting Tid: berättelsens ursprungssituation avseende tid
- Setting Plats: berättelsens ursprungssituation avseende plats
Samt för varje karaktärs episod:
- Mental state as initiating event: karaktärens känsla eller tankar som initierar händelsen
- Goal: karaktärens önskan, mål eller avsikt
- Attempt: karaktärens försök att uppnå målet
- Outcome: handlingens upplösning eller konsekvens
- Mental state as reaction: karaktärens reaktion till händelsen

Ett annat sätt att analysera makrostrukturen i en berättelse beskrivs i Viberg & Juvonen (1991)
och Viberg (2001).

b) Mikrostruktur

Mikrostrukturen handlar inte om berättelsens övergripande struktur utan fokuserar närmare på
andra lingvistiska aspekter på ord, fras och satsnivå. Här kan man undersöka ett ofantligt antal olika
parametrar och egenskaper, med hjälp av många olika metoder för att mäta produktivitet och/eller
strukturell komplexitet.
T.ex. kan man analysera:
- längdmått (antal ord, antal satser eller meningar eller yttranden, medellängd per sats, mening eller
yttrande = MLU, maxlängd på yttrande, mm)
- lexikal diversitet (antal olika ord, medelantal olika ord per yttrande, mer ingående analyser av
lexikon, mm)
- syntaktisk komplexitet (t ex mätt i antal bisatser, andel bisatser i alla yttranden, längd på
nominalfraser, mm)
- s.k. cohesive devices, dvs språkliga element som ger koherens i berättelsen (t.ex. hur karaktärerna
introduceras, refereras till eller återupptas, eller vilka konnektorer som används för att tydliggöra
logiska samband, mm)
- mått på "exakthet", dvs vad som är korrekt eller fel (jämfört med infödda vuxna talare): t.ex. andel
felfria yttranden, mm.
- även enskilda grammatiska fenomen (t ex tempus, ordföljd i huvudsatser, grammatiskt genus) kan
analyseras kvantitativt och kvalitativt. Se t.ex. Schlyter (1996).

I föreliggande studie läggs störst fokus på makrostrukturen i berättelserna.

1.4.3. Narrativer och språkliga färdigheter

Narrativförmågan är givetvis starkt kopplad till utvecklingsnivån, både kognitivt och språkligt,
och när det gäller makrostrukturen går barnen inom loppet av några år från enkla beskrivningar av
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handlingar utan uttalade Goal, till mer komplexa och koherenta episoder. Redan vid 5 års åldern
kan barn klara av att inkludera mål och avsikter i sina berättelser (Nelson, 1996), och vid 7 års
åldern kan de producera berättelser med en fullständig episodstruktur (Hughes et al., 1997), och
inkludera flera s.k. mental state terms (information om karaktärernas känslor och upplevelser) som
kräver en viss kognitiv mognad.

Enligt vissa teorier anses Story Grammar vara "universell", oberoende av vilket språk man talar.
Detta grundas på antagandet att Story Grammar bygger på idéer / koncept, och att de mänskliga
språken på ett övergripande konceptuellt plan är rätt lika: språken skiljer sig mest åt i hur koncepten
uttrycks eller "kodas" i språken. Berättarstrukturen implicerar alltså inte enbart språkliga aspekter
utan även kognitiva, vilket innebär att den, i viss mån, kan frikopplas från rent språkliga färdigheter.
Makrostrukturen antas således vara likadan eller liknande i olika språk (medan mikrostrukturen är
mycket mer språkspecifik).
Detta innebär även att berättarstrukturen - åtminstone på den basala Goal - Attempt - Outcome
nivån – inte antas påverkas så mycket av hur "bra" man är, eller hur mycket kunskap man har, på ett
språk. Det vill säga att även om ett barns grammatik eller ordförråd visar sig vara bristfälliga på ett
språk påverkar detta inte berättarstrukturen (makrostrukturen) i någon högre grad, så länge barnet
har tillräckligt med kunskaper på det språket för att kunna förmedla information på åtminstone en
grundläggande nivå. Barnet ska då kunna berätta en saga med en fullständig episodstruktur även om
hen inte behärskar språket till fullo.

Man bör dock ta i beaktning att makrostrukturen i viss mån kan påverkas av vissa kulturella
skillnader. T.ex. kan sagoberättande vara en mer förekommande del av kulturarvet inom vissa
kulturer jämfört med andra, likaså är barn i vissa kulturer mer vana än andra vid att man ställer
frågor till dem och att de förväntas prestera på ett sätt som liknar en testsituation.

Med andra ord påverkar lingvistiska färdigheter mest mikrostrukturen, och inte i någon högre
grad makrostrukturen. Den är däremot känslig för kulturella aspekter. (Soodla & Kikas, 2010)

1.4.4. Narrativ förmåga hos barn med språkstörning

Vissa studier har visat att barn med språkstörning verkar ha genomgående svårigheter i
utvecklingen av sin narrativa förmåga, både makrostrukturellt och mikrostrukturellt (Reuterskiöld et
al, 2001).
Narrativer är således en effektiv indikator för barnets språkutveckling, som både ger en
fingervisning om vilken utvecklingsfas barnet befinner sig i, och särskiljer barn med typisk
språkutveckling från barn som har någon form av språkstörning (Soodla & Kikas, 2010).
Vissa studier har nämligen visat att Story Grammar komponenter i makrostrukturen är ett effektivt
sätt att identifiera barn med språkstörning (Foroodi-Nejad 2011).

Narrativer används kliniskt i flera länder vid en språklig bedömning. I Sverige är "Buss-sagan"
hittills det enda materialet för narrativer som har normerats på svenska (enspråkiga) barn (Bus story
test, Renfrew, 1997; svensk version Svensson & Tuominen-Eriksson, 2002). Men detta material
innehåller väldigt kulturspecifika element och fokuserar på många andra språkliga aspekter och inte
så mycket på själva makrostrukturen. Den kliniska användningen av narrativer som diagnosverktyg
är annars relativt begränsad.

Man bör också vara försiktig med att dra slutsatser om språkstörning enbart utifrån narrativer:
studierna som finns baseras på olika material, olika metoder (fri eller styrd berättelse, berätta eller
återberätta, med eller utan bildstöd, mm), olika åldersgrupper, olika språk. Narrativer är dessutom,
som nämnts ovan, också känsliga för andra förmågor, särskilt kognitiva och sociala men också
kulturella, vilket gör att vissa barn kan prestera dåligt på berättaraktiviteter utan att nödvändigtvis
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ha en språkstörning.
Det är därför viktigt att narrativer inte används som enda bedömningsmetod utan är en del av en
bredare språklig utredning som ger en mer övergripande och detaljerad bild av barnets förmågor.
(Soodla & Kikas, 2010). Men det är idag allmänt accepterat att ett barns narrativa förmåga överlag
är en bra markör för språkstörning, och grund för vidare utredning.

För enspråkiga barn finns det många andra markörer, inte minst på mikrostrukturnivå. Men som
nämnts i förra avsnittet känner man idag inte till några sådana säkra markörer för flerspråkiga barn
som inte är föremål för misstolkningar och som inte kan blandas ihop med normala avvikelser vid
en typisk flerspråkig utveckling, då de normalt presterar något sämre på mikrostrukturella mått än
enspråkiga barn i samma ålder (se avsnitt 1.2.3).
Det finns idag väldigt få studier om flerspråkiga barns narrativa förmåga, och om den skiljer sig
från enspråkiga barns eller inte. Det finns goda skäl att tro att makrostrukturen skulle kunna vara en
bra markör för språkstörning även hos flerspråkiga barn. Föreliggande studie avser att undersöka
denna frågeställning.
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Idag vet vi att flerspråkiga barns språkutveckling kan skilja sig från enspråkiga barns i vissa
aspekter såsom fonologi, grammatik, ordförråd.
Att på ett tillförlitligt sätt bedöma ett flerspråkigt barns språkutveckling med hjälp av test i dessa
aspekter kan därför visa sig problematiskt, då det är svårt att i resultatet skilja på vad som beror på
en typisk flerspråkig språkutveckling, och vad som beror på en eventuell språkstörning.
Idag finns såvitt vi vet ingen känd markör som bara ger utslag vid språkstörning och inte vid en
normal flerspråkig språkutveckling.
Eftersom makrostrukturen i narrativer antas vara mer eller mindre likadan på olika språk och inte
påverkas så mycket av kunskapsnivån på ett visst språk, kan man ställa sig frågan om den skulle
kunna vara just en sådan markör.

2.1. Syfte

Målet med vår studie är att samla in data om typiska barns narrativa förmåga, med fokus på
makrostrukturen i berättelserna, och undersöka om det föreligger en skillnad mellan enspråkiga och
flerspråkiga barn.
Eftersom en pålitlig analys av barnens berättelser kräver goda kunskaper i båda språken valde vi
ansvariga för studien att testa barn på franska och svenska, som är våra respektive modersmål.
Vi vill jämföra berättelserna hos enspråkiga och simultant flerspråkiga barn, och därmed undersöka
om berättarstrukturen i barnens berättelser påverkas av flerspråkigheten eller inte.
Vi vill också jämföra de flerspråkiga barnens berättelser på respektive språk, och undersöka om
språkdominans påverkar berättarstrukturen eller inte.

Om det, i enlighet med vår första hypotes, inte föreligger någon skillnad mellan enspråkiga och
flerspråkiga barn i vår studie skulle det tyda på att ett test av den narrativa förmågan är ett
betydelsefullt verktyg vid bedömning av ett barns språkutveckling, oavsett om barnet har ett eller
flera språk, och att ett avvikande resultat i berättarstrukturen inte orsakas av flerspråkigheten, utan
har andra orsaker (som t.ex. en eventuell språkstörning).
Om det dessutom, i enlighet med vår andra hypotes, inte föreligger någon skillnad mellan barnets
dominanta och icke-dominanta språk skulle det innebära att man, när det gäller simultant
flerspråkiga barn, inte nödvändigtvis behöver testa barnet på samtliga språk eller ens på det
dominanta språket.

2.2. Hypoteser

Huvudhypoteser i vår studie är således följande:

- Det finns ingen signifikant skillnad mellan de flerspråkiga och de enspråkiga barnens resultat när
det gäller berättarstrukturen.

- Det finns ingen signifikant skillnad mellan berättarstrukturen på de flerspråkiga barnens båda
språk, det vill säga barnen presterar inte signifikant bättre på sitt dominanta språk jämfört med sitt
svagaste språk.
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3. METOD

3.1. Design

I vår studie använder vi oss av två naturligt formade grupper: det handlar då om en differentiell
metod, med en mellangruppsdesign.

Vår studie är explorativ, då detta material aldrig tidigare har använts i Sverige eller i Frankrike
(förutom på pilotstudier och i pågående undersökningar som ej ännu har publicerats), och utöver vår
huvudfrågeställning utforskar vi även andra variabler, både mellangrupp och inomgrupp, samt utför
ett antal kvalitativa observationer.

3.2. Deltagare

3.2.1. Urval

För denna studie valde vi att testa barn både i Sverige och i Frankrike, som talade antingen det
ena språket uteslutande (svenska eller franska), eller båda språken (svenska och franska).
I Sverige rekryterades barnen i olika kommuner i Stockholms och Uppsala län, och i Frankrike
rekryterades de i olika kommuner i Paris, Lyon och Strasbourg områdena (för rekrytering se 3.1.3).
Barnen var födda 2005 och 2006. Målet i början var att testa enbart barn födda 2005, men på grund
av svårigheter med rekryteringen utökade vi åldersspannet och inkluderade barn födda 2006.
Alla barnen hade gått i förskolan eller skolan i minst 2 år. Barnen hade alla en typisk
språkutveckling enligt vårdnadshavare, och hade inga andra för oss kända utvecklingsavvikelser för
övrigt.

I vår studie deltog slutligen 44 barn i åldern 5;10 till 7;8, med en medelålder på 6;9. Två barn
exkluderades från studien i efterhand: ett av dem då hens kunskaper i ena språket inte var
tillräckliga för att kunna uttrycka sig aktivt, förmodligen på grund av brist på exponering. Det andra
barnet exkluderades på grund av en mer tillbakadragen personlighet som resulterade i otillräckligt
material; det hade varit önskvärt att träffa detta barn mer än en gång för att bygga upp ett förtroende
mellan barnet och testledarna, vilket inte var aktuellt på grund av tidsbrist. Det slutgiltiga antalet
barn som inkluderades i vår analys blev då 42.

Datainsamlingen ägde rum vid 39 halvdagar under perioden maj - oktober 2012. Varje barn
träffades individuellt och endast vid ett tillfälle.
I anslutning till testningen fördes ett samtal med vårdnadshavare för att få en grundlig
bakgrundsbild av barnets språkutveckling och språkanvändning, som t.ex. när barnet sa sina första
ord, vilket språk är barnets starkaste, vilket språk talas mest i hemmet, vilket språk de olika
familjemedlemmarna väljer att tala sinsemellan, vilket språk man läser sagor på, osv. Under
samtalet erhölls även grundläggande information om familjen samt vårdnadshavarnas yrke och
utbildning.

I vår analys ingick slutligen dessa två grupper:

* 21 enspråkiga barn, som hade antingen svenska eller franska som modersmål.
Urvalskriterierna var:
- att barnet bara har ett modersmål.
- att barnets modersmål är detsamma som landets majoritetsspråk.
- att barnet alltid har bott i samma land, alternativt i länder med samma majoritetsspråk.
- att bara ett och samma språk talas i hemmet och i skolan/förskolan, och att ingen förälder, nära
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anhörig eller vårdare (t.ex. barnflicka eller barnvakt) regelbundet talar ett annat språk med barnet.
Barnet får däremot ha måttligt exponerats för andra språk (oftast engelska) via t.ex. TV, dataspel,
musik, eller under kortare utlandsvistelser.

9 av barnen bodde i Sverige med svenska som modersmål, och 12 i Frankrike med franska som
modersmål.
Medelåldern i denna grupp var 6;10, med en spridning från 5;10 till 7;8, och med en könsfördelning
på 13 flickor och 8 pojkar.

Tabell 1: Enspråkiga gruppen

* 21 flerspråkiga barn, som hade både svenska och franska som modersmål.
Urvalskriterierna var:
- att barnet måste vara simultant flerspråkig.
- att båda språken talas i vardagen (i skolan eller i hemmet).
- att barnet måste ha god förståelse på båda språken.
- att barnet måste kunna berätta (det vill säga förmedla information) åtminstone grundläggande på
båda språken. Barnets båda språk behövde dock inte vara lika starka.

14 av barnen bodde i Sverige och 7 i Frankrike. Alla barnen i denna grupp var simultant
flerspråkiga (eftersom de hade exponerats för båda språken från födelsen). De allra flesta barn
visade sig ha ett dominant språk, som också var majoritetsspråket i landet där de bodde.
Nio av barnen hade undervisning på det andra språket i skolan åtminstone åtta timmar i veckan.
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Barnets Ålder vid Kön Land Språk
kodnummer testtillfälle

1-01 7;1 F Sverige Svenska
1-02 7;4 F Sverige Svenska
1-03 7;0 M Sverige Svenska
1-04 6;8 F Frankrike Franska
1-05 7;4 M Frankrike Franska
1-06 7;8 M Sverige Svenska
1-07 6;8 F Sverige Svenska
1-08 6;9 M Sverige Svenska
1-09 6;1 M Sverige Svenska
1-10 6;8 F Sverige Svenska
1-11 6;1 F Sverige Svenska
1-12 7;3 M Frankrike Franska
1-13 5;10 F Frankrike Franska
1-14 6;2 M Frankrike Franska
1-15 7;5 F Frankrike Franska
1-16 6;7 F Frankrike Franska
1-17 7;2 F Frankrike Franska
1-18 7;4 F Frankrike Franska
1-19 7;6 F Frankrike Franska
1-20 6;4 M Frankrike Franska
1-21 6;4 F Frankrike Franska
N=21 x̄ = 6;10 F=13, M=8 S=9, F=12 S=9, F=12



Medelåldern i den flerspråkiga gruppen var 6;9, med en spridning från 5;11 till 7;8, och med en
könsfördelning på 9 flickor och 12 pojkar.
För att fastställa barnets dominanta språk har vi utgått ifrån olika parametrar: landets dominanta
språk, det som vårdnadshavarna och barnet själv har uppgett, och en uppskattning av den
sammanlagda exponeringen på respektive språk utifrån bakgrundsinformationen om barnets vardag.

Tabell 2: Flerspråkiga gruppen

3.2.2. Eventuella ovidkommande variabler gällande urval

Flera ovidkommande variabler kan påverka vårt resultat. Här följer en lista över de variabler som
vi har kunnat urskilja när det gäller urval, och vilka åtgärder vi har tagit för att minimera deras
effekt.

- Ålder: För att åldern inte ska påverka vårt resultat har vi matchat våra två grupper vad gäller
medelålder och spridning. Medelåldern i grupperna är 6;10 respektive 6;9, med en spridning från
5;10 till 7;8 i den enspråkiga gruppen och 5;11 till 7;8 i den flerspråkiga gruppen.

- Socio-ekonomisk status: Vi har försökt få ett så brett urval som möjligt genom att rekrytera barn
från olika socio-ekonomisk bakgrund, men utan större framgång (vilket eventuellt kan bero på s.k.
"elite bias", eller att vissa yrken och utbildningsnivåer är mer representerade än andra bland
fransktalande invandrare i Sverige eller svensktalande i Frankrike). En stor majoritet av våra
deltagare tillhör således familjer med medel eller hög status, baserat på vårdnadshavarnas uppgifter
om yrke och/eller utbildningsnivå. För att detta inte ska påverka vårt resultat har vi matchat våra två
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Barnets Ålder vid Kön Land Dominant
kodnummer testtillfälle språk

2-01 6;5 M Sverige Svenska
2-02 6;5 F Sverige Svenska
2-03 6;8 F Sverige Svenska
2-04 6;10 F Sverige Svenska
2-05 7;3 F Sverige Svenska
2-06 7;1 M Frankrike Franska
2-07 7;0 M Frankrike Franska
2-08 7;7 M Sverige Svenska/Franska
2-09 7;1 M Sverige Svenska
2-10 6;4 M Sverige Svenska
2-11 6;10 M Sverige Svenska
2-12 7;2 F Sverige Svenska
2-13 7;10 M Sverige Svenska
2-14 7;8 F Sverige Svenska
2-15 6;2 M Sverige Svenska/Franska
2-16 5;11 M Sverige Svenska
2-17 6;8 M Frankrike Franska
2-18 6;1 F Frankrike Franska
2-19 7;2 F Frankrike Franska
2-20 7;4 M Frankrike Franska/Svenska
2-21 6;3 F Frankrike Franska
N=21 x̄ = 6;9 F=9, M=12 S=14, F=7 S=12, F=6, /=3



grupper så att andelen familjer med lägre socio-ekonomisk status är densamma.

- Geografisk område: Vi har rekryterat barn från olika kommuner eller områden, för att försöka
undvika för stora likheter inom gruppen, t.ex. skola/undervisningstyp, föräldrars yrkeskategori,
storstad eller landsbygd osv., samt för att undvika risken att barnen eller anhöriga pratar med
varandra om uppgifterna innan barnen testas.  För att detta inte ska påverka vårt resultat har vi
försökt matcha typen av områden och miljö någorlunda i båda grupperna.

- Kön: Vi har haft i åtanke att få en så jämlik könsfördelning som möjligt i båda grupperna. Den
något snedfördelade enspråkiga gruppen består slutligen av 13 flickor och 8 pojkar, och den
flerspråkiga gruppen av 9 flickor och 12 pojkar.

3.2.3. Rekrytering

I Sverige har barnen rekryterats i olika kommuner/områden i Stockholms och Uppsala län:
- via kommunernas modersmålslärare i franska
- via skolledning och administration
- via de deltagande föräldrarnas nätverk
- via privata kontakter

I Frankrike har barnen rekryterats i olika kommuner i Paris, Lyon och Strasbourg områden:
- via skolledning, administration i internationella skolor
- via svenska föreningar
- via de deltagande föräldrarnas nätverk
- via privata kontakter

Kontakt togs främst via e-mail och telefon under våren, sommaren och hösten 2012.
Ett informationsbrev (se Bilaga A) skickades via e-mail eller delades ut till barnens vårdnadshavare,
med tydlig information om syftet med studien, tillvägagångssätt, sekretess, samt på vilka villkor
barnet deltar. Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas utan att något skäl
behövde uppges. Vårdnadshavaren gav sitt skriftliga samtycke (se Bilaga B), på papper eller via e-
mail. Som tack för deltagandet fick alla barnen välja en bok eller en leksak.

3.3. Material

3.3.1. Materialets ursprung

Vi använde oss av två bildsekvenser, utvecklade inom projektet Bi-SLI (COST Action IS0804:
"Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment”).
COST, European Cooperation in Science and Technology, är ett multidisciplinärt nätverk som
ämnar reducera splittringen bland nationellt finansierad forskning och främja ett samarbete över
landsgränserna bland europeiska forskningsprojekt.
Projektet Bi-SLI är specifikt inriktat på att kartlägga hur språkstörning uttrycker sig hos flerspråkiga
barn, med syftet att förbättra bedömningen av deras språkutveckling och särskilja en språkstörning
från en normal flerspråkig språkutveckling. Genom att utveckla nya bedömningsmaterial och
gemensamma riktlinjer ämnar man möjliggöra en bättre identifiering av språkstörning hos dessa
barn.

Bi-SLI projektet består av flera arbetsgrupper med olika lingvistiska inriktningar. Den ena
gruppen, Working Group 2 - Narrative and discourse, fokuserar på barns narrativa förmåga.
Gruppen har utvecklat olika uppgifter och material som kan användas vid bedömning av denna
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förmåga, genom att locka fram berättelser eller återberättelser med eller utan bildstöd.
I vår studie har vi valt att analysera berättande enbart (ej återberättande), med hjälp av delar av

detta material, som består av bildsekvenser och tillhörande förståelsefrågor samt en
bedömningsmall. Materialet i sin helhet är fortfarande under utprovning, det används idag inte
kliniskt men är validerat för användning inom forskning kring flerspråkighet och språkstörning
(Gagarina et al., 2012). Tillsammans med Ute Bohnacker, svensk representant och aktiv medlem i
Working Group 2, och andra logopedstudenter som också skriver magisteruppsats i samma
ämnesområde, har vi våren 2012 översatt och bearbetat den svenska versionen av materialet. För
den franska versionen av mallen har vi utgått ifrån översättningen av M. Haiden & A. Knapp
(medlemmar i Working Group 2), med egna modifikationer.

3.3.2. Beskrivning av materialet

Materialet som vi använder oss av i denna studie består av två olika bildsagor, tillhörande
förståelsefrågor samt bedömningsmall.

- Bildsagorna
De två olika sagor, i form av bildsekvenser i färg, är utarbetade av lingvister och logopeder inom
COST tillsammans med en professionell konstnär, med målet att vara kulturellt så neutrala som
möjligt.
Följande bilder visar de två sagorna som vi har valt, och som vi i denna studie benämner Fågelsagan
och Getsagan (se Bilaga C och D för bilderna i originalstorlek). Varje saga består av sex bilder, som
vi har delat i tre laminerade kort à två bilder var.

De två bildserierna är skapade med utgångspunkten att vara makrostrukturellt helt identiska, det vill
säga innehåller samma händelsestruktur, vilket tillåter direkta jämförelser mellan de två
berättelserna. Varje saga har tre huvudkaraktärer som var för sig följer en episod bestående av
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tydliga komponenter i berättarstrukturen (goal, attempt, outcome). T.ex. kråkans episod består av:
Goal: han vill inte att räven ska äta upp getungen. Attempt: han biter räven i svansen. Outcome: han
jagar iväg räven. Både sagorna innehåller alltså tre episoder, detta för att barnet ska få chansen tre
gånger att uttrycka de makrostrukturella komponenterna.

- Förståelsefrågorna
Dess syfte är att kunna särskilja förståelse från produktion i bedömningen av barnets narrativa
förmåga. (se Bilaga E och F)

- Bedömningsmallen
Används för att poängsätta barnens berättelser utifrån story grammar komponenter. (se Bilaga G
och H. Se även 3.5.3. i Analysdelen nedan)

3.4. Procedur

3.4.1. Pilotstudie

Månaden innan vi påbörjade vår studie utförde vi en liten pilotstudie med två flerspråkiga barn
(engelska/svenska) på 7 och 9 år. Pilotstudien ägde rum på barnens skola.
Efter pilotstudien har vi bestämt oss för att ändra några punkter i proceduren, såsom att förlänga
"uppvärmningen" så att barnet får tillräckligt med tid på sig att känna sig tryggt med testledaren och
testsituationen. Uppvärmningen ska också anpassas till barnets personlighet och vara mer flexibel
än enligt de ursprungliga instruktionerna. Vi har även diskuterat och ändrat några formuleringar i
förståelsefrågorna (t.ex. "känna sig" i stället för "må", då vi upplevde att termen lätt misstolkades av
barnen), och vi diskuterade och kom fram till förslag på promptningsfraser som är adekvata för att
vid behov hjälpa barnet vidare utan att påverka innehållet av hens berättelse för mycket.

3.4.2. Utförande

Testningen skedde i de flesta fall i hemmet, förutom för fyra barn som testades i skolan och två
på en allmän plats (café och föreningslokal).
Barnets berättelser spelades in med hjälp av digital ljudupptagning.

De enspråkiga barnen fick berätta båda sagorna på svenska, de flerspråkiga barnen fick berätta en
saga på varje språk. Testledare var modersmålstalare för det aktuella språket: en av oss testade på
franska och den andra testade på svenska.
Under hela besöket har varje testledare hållit sig till ett enda språk och i möjligaste mån inte visat
någon förståelse för det andra språket. Vid tre tillfällen var detta dessvärre ej möjligt att genomföra,
då bara en testledare kunde närvara. I dessa fall har testledaren börjat med barnets svagaste språk,
och väntat med att avslöja att hon också talade det andra språket tills man började med den andra
berättelsen, detta för att undvika att barnet eventuellt väljer att använda sitt starkaste språk enbart,
och/eller för att minimera kodväxling mellan språken.
Vid 6 tillfällen (barn 1-16 till 1-21) har testningen genomförts av en tredje person i Frankrike, en
personlig vän till en av författarna (utan bakgrund inom logopedi eller COST-projektet), som fick
tydliga instruktioner om testets utförande för att det ska vara så likvärdigt vårt eget utförande som
möjligt. Inspelningarna avidentifierades och skickades in till oss författare för transkription och
analys.

21



Beskrivning av testningens utförande:
Testet genomförs alltid i enrum, endast en testledare i taget sitter med barnet och ingen annan hör
samtalet under testningens gång. Under tiden samtalar den andra testledaren med
föräldern/vårdnadshavaren i ett annat rum.

Vi delar vårt material i sex kuvert: tre med bildsaga 1, och tre med bildsaga 2.
Testledaren sitter mittemot barnet. Först får barnet de tre första kuverten och ombeds välja ett av
dem (alla tre kuvert innehåller egentligen samma bildserie), och senare när barnet är färdigt med
hela den första berättelsen får hen på samma sätt välja mellan de tre andra kuverten för saga nr 2.
Testledaren låtsas att hon inte heller känner till innehållet i kuverten, detta för att motivera barnet
och inbjuda till en mer detaljerad berättelse.

Barnet och testledaren lägger tillsammans fram de tre bildparen i rätt ordning, och barnet får först
titta på bilderna i några minuter. När barnet känner sig redo behåller man bara det första bildparet,
och vänder bort de andra.
Barnet får i uppgift att med hjälp av bilderna berätta en saga. När barnet har berättat klart om ett
bildpar tar man fram nästa bildpar och lägger det bredvid, så att man till slut får hela bildsagan i en
följd. Denna procedur togs fram av COST Working Group 2, efter omfattande pilottestning, då den
främjar berättande av en saga, istället för en beskrivning av enstaka bilder.
När barnet är klart med hela berättelsen, ställer testledaren alla förståelsefrågorna för respektive
saga. Även om barnet redan spontant har tagit med motsvarande information i sin berättelse ställs
samtliga frågor ändå.
Efter slutförd testning av berättelse 1 inklusive dess förståelsefrågor, följer vi samma procedur med
berättelse 2, med byte av testledare och språk när det gäller den flerspråkiga gruppen. Både
berättelser följer direkt inpå varandra.

3.4.3. Reflektioner kring utförande

- Promptning
På grund av barnens ringa ålder var det sällan tillräckligt att ge instruktionerna endast en gång. De
flesta barn behövde uppmuntran inför varje nytt bildpar och promptning i olika grad.
Vissa barn ber spontant om nästa bildpar, men oftast behöver testledaren fråga om barnet är klar
och vill ha nästa, eller tvärtom hjälpa barnet att stanna kvar lite längre när barnet vill gå för fort
fram.
Det är viktigt att promptingen är väl genomtänkt, den ska vara likvärdig för alla deltagare, och ska
endast hjälpa barnet vidare utan att styra eller påverka berättelsen för mycket. Detta har vi försökt ta
i beaktning och kommit överens om ett antal promptningsfraser som vi anser vara adekvata. Här
följer några exempel:
- Hur vill du börja din saga?
- Vad kan man berätta om den här bilden?
- Hur fortsätter sagan?
- Finns det något mer att berätta?
- Vad händer sen?
- Händer det något mer i sagan?
Överlag handlar det om att aldrig styra barnets uppmärksamhet mot en viss detalj, eller peka på en
karaktär eller fråga om en specifik händelse (t.ex. "vad gör han?" eller "vad tänker han på?"), utan
endast prompta globalt, om sagans händelser eller om hela bilden.

- Forskningsetiska överväganden
För att minimera risken att barnet känner sig bedömt och/eller utpekat i samband med testningen,
har vi alltid intagit ett positivt och icke-värderande förhållningssätt, och gett positiv feedback
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oavsett hur barnet har presterat. Vi har också förklarat syftet med studien i enkla termer för barnet:
det vill säga att vi är intresserade av hur barn i deras ålder berättar en saga, och att vi har träffat
många barn för vår studie.

3.4.4. Eventuella ovidkommande variabler gällande procedur

Flera ovidkommande variabler kan påverka vårt resultat. Här följer en lista över de variabler som vi
har kunnat urskilja när det gäller procedur, och vilka åtgärder vi har tagit för att minimera deras
effekt.

- Vilken saga man börjar med: Vi använder oss av två olika bildserier för alla barn, och trots att de
har framtagits med syftet att vara strukturellt så lika som möjligt finns det dock alltid en risk att den
ena sagan upplevs som lättare än den andra. Det är möjligt att barnens upplevelse av den första
sagan sedan influerar hur de berättar saga nummer två, eller att barnen känner sig tryggare när
situationen i sig inte längre är obekant, eller att förståelsefrågorna ger någon form av "priming" som
ger barnen en klarare bild av vad som förväntas av dem. Det finns även en möjlig uttröttningseffekt
vid berättelse nr 2. För att dessa variabler inte ska påverka vårt resultat har vi försökt alternera
mellan båda sagorna. I varje grupp började 11 barn med Getsagan och 10 med Fågelsagan.

- Språkdominans: vilket språk man väljer att börja med (barnets dominanta eller svagaste språk). Vi
övervägde om vi skulle låta alla flerspråkiga barn börja på sitt dominanta språk, eftersom de
enspråkiga barnen bara kan börja på sitt starka (och enda) språk. Men vi har ändå valt att alternera
mellan barnets dominanta och icke-dominanta språk i den första berättelsen, med syfte att undvika
att en eventuell inlärningseffekt alltid påverkar barnets prestation i samma riktning. Vi anser
nämligen att det är av stor betydelse att också se hur barnet presterar spontant på sitt svaga språk
utan att ha fått träna på det starka språket först.
I den flerspråkiga gruppen började således 11 barn på sitt förmodade dominanta språk, och 10 på
sitt förmodade svagaste språk. För 3 av barnen visade det sig under testning och samtal att det
egentligen inte fanns något tydligt dominansmönster. Den slutliga fördelningen för den första
berättelsen blev då: 10 på det dominanta språket, 8 på det svagaste språket, och 3 som inte hade
något framträdande dominant språk.

- Lingvistiska aspekter: vilket språk man väljer att börja med (franska eller svenska). Det kan
möjligtvis finnas skillnader i själva språkens struktur eller i hur sagotraditionerna ser ut på de olika
språken (såsom frekvensskillnader i ordanvändning på ett visst språk, händelser som är svårare att
berätta eller som man aldrig brukar berätta på det sättet på ett visst språk, skillnader i hur man
brukar börja en saga, till exempel...). Detta har vi också haft i åtanke och vi har försäkrat oss om att
ungefär hälften av de flerspråkiga barnen, oavsett land eller dominant språk, har börjat på franska
respektive svenska. 9 av barnen började alltså på franska, och 12 av barnen började på svenska.

3.5. Databearbetning

3.5.1. Datahantering/Sekretess

Alla personuppgifter och data avidentifierades och varje barn tilldelades ett kodnummer.
Bedömningsformulär, ljudfiler, och transkriberat material är uteslutande tillgängliga för oss
ansvariga för studien och handledaren, och endast under studiens gång. Bakgrundsinformation från
vårdnadshavare makuleras efter studiens slut. Endast det avidentifierade transkriberade materialet
får användas vid framtida forskningsprojekt inom COST Action IS0804. Alla resultat analyseras
och redovisas på så sätt att det inte är möjligt att identifiera deltagarna.
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3.5.2. Analys / Databearbetning

Alla de 84 inspelade berättelserna transkriberades noggrant enligt CHAT-konventionerna (Codes
for the Human Analysis of Transcripts) (MacWhinney, 2012), med syftet att de eventuellt senare
ska kunna analyseras med hjälp av dataanalysprogram i framtida forskningsprojekt.
Alla de transkriberade berättelserna har sedan analyserats vad gäller makrostrukturen och
poängsatts enligt mallen (se nästa paragraf). Även barnens svar på förståelsefrågorna har
poängsatts.
Några kvalitativa analyser gjordes även, såsom förekomst av transfer och kodväxling i de
flerspråkiga barnens berättelser.

3.5.3. Poängsättningen av makrostrukturen

För att poängsätta berättelsernas makrostruktur utgick vi ifrån mallen från COST Working
Group 2 som vi var med och översatte till svenska.
Denna mall baseras på Story Grammar modellen med fokus på den goal-baserade strukturen, dvs
hur berättelsen är uppbyggd kring protagonisternas mål (se 1.4.2.). Komponenterna som vi
poängsätter är alltså följande:

För hela berättelsen:
- Setting Tid: berättelsens ursprungssituation avseende tid
- Setting Plats: berättelsens ursprungssituation avseende plats
Samt för varje karaktärs episod:
- Mental state as initiating event: karaktärens känsla eller tankar som initierar händelsen
- Goal: karaktärens önskan, mål eller avsikt
- Attempt: karaktärens försök att uppnå målet
- Outcome: handlingens upplösning eller konsekvens
- Mental state as reaction: karaktärens reaktion till händelsen

När vi började med poängsättningen av transkriptionerna upptäckte vi att mallen var begränsad
och inte täckte tillräckligt många av barnens möjliga svar. Därför diskuterade vi varje komponent,
och kom överens om vilken typ av information i barnens berättelser som vi ska ge poäng för.

Det viktigaste som framkom i våra diskussioner var att man måste försäkra sig att poängsätta
själva idén, inte ordförrådet eller grammatiken.
Därför har vi t.ex. gett poäng för många olika fantasifulla sätt att uttrycka en idé för att kompensera
en språklig kunskapsbrist. T.ex. har barn fått poäng för:
"kråkan gör "pic!" på räven." -> attempt
"hunden grrrr! släppa fågel!" -> mental state
"räven säger "slurp slurp!" -> mental state
mm.

Vi utvecklade en mer täckande och detaljerad lista över hur vi resonerade kring alla 17 möjliga
poäng för varje saga, som redovisas i sin helhet i Bilaga I (för Getsagan) och Bilaga J (för
Fågelsagan).
Här nedan ger vi två exempel ur Getsagan, för episoden om Geten och episoden om Räven: först
visas ett utdrag ur originalmallen, och i anslutning följer våra egna tankar kring varje poäng.
På grund av att poängsättningen som vi enades om utvecklades och finslipades under arbetets gång
har vi sedan börjat om analysen av alla barns berättelser från början, och poängsatt dem alla utifrån
den slutgiltiga versionen. Målet är att alla berättelser analyseras och poängsätts på ett likvärdigt sätt
och kan jämföras.
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a) Get-episoden:

Utdrag ur poängsättningsmallen:

Episode 1: Goat
Mental
state as
initiating
event

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

0       1

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

0       1

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

water....
0       1

Mental
state as
reaction

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

0       1

Våra tankar och resonemang kring varje poäng:

- MSi: Mental state as initiating event
Mallen ger poäng för: Getungen är rädd / i fara / behöver hjälp / ropar på sin mamma.
Diskussion: Här har vi gett poäng för getungens eller mammans känslor, om idén av fara ingår.
T.ex. Getungen håller på att drunkna / kan inte simma / mamman är ledsen/rädd för att getungen
ramlade i vattnet...
Vi har inte gett poäng för: getungen ramlade i vattnet (eftersom det kan vara en ren beskrivning och
inte uttrycker några tankar eller känslor kring ramlandet)

- G: Goal
Mallen ger poäng för: Geten vill hjälpa ungen / rädda ungen / hjälpa ungen upp ur vattnet...
Diskussion: Här har vi också gett poäng för andra sätt att uttrycka en avsikt eller orsakssamband
mellan getmammans handling och getungens nödsituation, såsom: "mamman springer i vattnet för
att ungen ramlade i vattnet / så att han inte längre ska drunkna". Vi har också gett poäng för verbet
"hjälpa" som vi anser innehåller ett goal i sig. ex: mamman hjälper bäbisen upp.
Vi har inte gett poäng för: mamman knuffar bäbisen upp (eftersom målet med denna handling inte
uttrycks)

- A: Attempt
Mallen ger poäng för: Geten går/springer ner i vattnet...
Diskussion: Här har vi gett poäng för alla handlingsverb som uttrycker en rörelse eller en
förflyttning (t.ex. rusa, hoppa ner, komma, putta, knuffa, ta upp...)

- O: Outcome
Mallen ger poäng för: Getungen är räddad / ur vattnet...
Diskussion: Här har vi gett poäng för alla svenska partikelverb som uttrycker en förflyttning, t.ex.
knuffa upp, putta ur vattnet... eftersom vi anser att de också innehåller ett resultat av förflyttningen.
Vi har inte gett poäng för: getungen äter gräs nu.

- MSr: Mental state as reaction
Mallen ger poäng för: Getungen är lättad / räddad / nöjd / inte rädd längre...
Diskussion: Här har vi också poäng för mammans känslor (mamman är lättad, tittar på sin unge och
är glad...)
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b) Räv-episoden:

Utdrag ur poängsättningsmallen:

Episode 2: Fox
Mental
state as
initiating
event

Fox saw mother looking away / fox was
hungry

0       1

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

0       1

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

0       1

Outcome Fox grabbed/caught the baby goat 0       1
Mental
state as
reaction

Fox was unhappy/disappointed/still
hungry

0       1

Våra tankar och resonemang kring varje poäng:

- MSi: Mental state as initiating event
Mallen ger poäng för: Räven ser när mamman titta bort / räven är hungrig...
Diskussion: Här har vi gett poäng även för "räven ser/tittar" enbart. Vi har också gett poäng för
olika uttryck av hunger såsom "räven slicker sig om munnen", eller uttryck för rävens tankar och
känslor såsom "räven tänker: mmh vad goda de ser ut / har lust att äta upp dem / tycker de ser goda
ut"
Vi har inte gett poäng för: räven vill äta upp dem. (då blir det poäng för goal)

- G: Goal
Mallen ger poäng för: Räven vill äta upp / ta / döda getungen...
Diskussion: Här har vi gett poäng när målet är tydligt: att räven vill äta upp getterna (inte bara äta i
allmänhet). ex: "räven har lust att äta upp dem".

- A: Attempt
Mallen ger poäng för: Räven hoppa fram / hoppar mot / försöker nå / försöker ta getungen...
Diskussion: Här har vi gett poäng för alla handlingsverb som uttrycker en rörelse, tex. räven
kommer / hoppar / springer mot...

- O: Outcome
Mallen ger poäng för: Räven tar / får tag i getungen...
Diskussion: Här har vi även gett poäng om barnet har uttryckt att räven bara nästan fick tag i ungen
(dvs att det bara var ett försök), eftersom vi anser att hans goal (att äta upp geten) egentligen inte
lyckades. t.ex. "räven lyckades nästan med att göra det" (för en vidare diskussion om denna
komponent, se avsnitt 5.1.2.)

- MSr: Mental state as reaction
Mallen ger poäng för: Räven är besviken / missnöjd / fortfarande hungrig...
Diskussion: Här har vi gett poäng för andra känslor hos räven, såsom: räven är rädd / förskräckt /
har ont...
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c) Förståelsefrågorna

Även här har vi diskuterat tillvägagångssättet kring poängsättningen, och eftersom varje fråga är
tydligt kopplad till en viss komponent i makrostrukturen har vi utgått ifrån samma resonemang som
för motsvarande poäng i själva makrostrukturmallen (se ovan, samt Bilagor I och J). Med andra ord
har vi gett poäng för alla svar som visar att barnet har förstått idén i episoden och ger en lämplig
förklaring, även om inte det exakta svaret finns med bland förslagen.

Här följer ett exempel ur frågeformuläret på en fråga som ställs till barnet om Getsagan:

Correct
response

Wrong
response
(note in

Comments)

No
response

Score Comments

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/hun
grig/mår 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

Denna fråga är kopplad till komponenten MSr (Mental State as reaction) i räv-episoden. Vi har
således utgått ifrån samma idéer och resonemang som för poängsättningen av denna komponent (se
ovan).
I detta exempel ger mallen poäng för "räven mår dåligt / är sur/arg/ledsen/fortfarande hungrig". Vi
har även gett poäng för andra känslor hos räven, såsom: räven är rädd / förskräckt / har ont... om
barnet ger en lämplig förklaring till följdfrågan om varför räven känner sig så.

3.5.4. Interbedömarreliabilitet

Samtliga berättelser analyserades och poängsattes av båda författarna tillsammans, och varje
poäng diskuterades noga, med syfte att alla barn ska bedömas likvärdigt och att undvika bias, samt
utesluta eventuella problem med interbedömarreliabiliten i studien.
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4. RESULTAT OCH DISKUSSION

4.1. Övergripande beskrivning

Inspelningarna är i genomsnitt 8 minuter långa per berättelse, det vill säga drygt 11 timmar
inspelat material. Vår analys baseras på transkriptionerna av de sammanlagt 84 berättelserna (två
per barn), varav 47 på franska och 37 på svenska.
En detaljerad analys av mikrostrukturen i berättelserna är inte aktuell inom ramen av detta
examensarbete.

Berättelserna analyseras kvantitativt vad gäller makrostrukturen, vilket utmynnar i ett antal
komparativa analyser utifrån olika variabler som kan tänkas påverka resultatet. Det detaljerade
resultatet för varje enskild komponent i makrostrukturen presenteras också.
Sedan görs en jämförelse mellan barnens resultat på makrostrukturen och barnets poäng på
förståelsefrågorna.
Slutligen gör vi även en kvalitativ beskrivning av den tvärspråkliga påverkan som förekommer i de
flerspråkiga barnens berättelser, samt visar och kommenterar några exempel på barns berättelser.

4.2. Makrostruktur

4.2.1. Alla barnens resultat

Makrostrukturpoängen för varje barn i respektive grupp redovisas i tabell 3:1 och 3:2. Maximal
poäng är 17. Hos de flerspråkiga barnen redovisas poängen på det dominanta språket i fet stil.

Tabell 3:1 : Resultat enspråkiga gruppen Tabell 3:2 : Resultat flerspråkiga gruppen
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Barn Berättelse 1 Berättelse 2 Medelvärde Barn Berättelse 1 Berättelse 2 Medelvärde
1-01 8 9 8,5 2-01 6 11 8,5
1-02 9 10 9,5 2-02 7 9 8
1-03 7 6 6,5 2-03 10 10 10
1-04 9 13 11 2-04 8 10 9
1-05 7 10 8,5 2-05 8 8 8
1-06 10 10 10 2-06 13 12 12,5
1-07 10 11 10,5 2-07 4 7 5,5
1-08 9 9 9 2-08 10 13 11,5
1-09 5 9 7 2-09 7 12 9,5
1-10 8 11 9,5 2-10 10 6 8
1-11 7 5 6 2-11 10 10 10
1-12 16 14 15 2-12 10 9 9,5
1-13 9 9 9 2-13 10 11 10,5
1-14 9 12 10,5 2-14 10 11 10,5
1-15 6 9 7,5 2-15 9 10 9,5
1-16 7 12 9,5 2-16 8 9 8,5
1-17 10 12 11 2-17 10 9 9,5
1-18 10 5 7,5 2-18 7 8 7,5
1-19 8 9 8,5 2-19 11 12 11,5
1-20 7 9 8 2-20 11 12 11,5
1-21 12 11 11,5 2-21 7 10 8,5

̄x = 8,71 ̄x = 9,76 ̄x = 9,24 ̄x = 8,86 ̄x = 9,95 ̄x = 9,40



Medelvärdet för de enspråkiga barnen är 9,24 poäng, med en spridning från 6 till 15, och en
standardavvikelse på 2,01.
Medelvärdet för de flerspråkiga barnen är 9,40 poäng, med en spridning från 5,5 till 12,5, och en
standardavvikelse på 1,63.
Både medelvärdet och spridningen är således väldigt lika mellan de båda grupperna.

För en komplett redovisning av resultatet med alla parametrar (ålder, kön, land, språk/dominant
språk, vilken saga och vilket språk barnet började med) hänvisar vi till Bilaga K.

4.2.2. Hypotes 1: Skillnaden mellan enspråkiga och flerspråkiga barn

Med hjälp av dessa resultat har vi prövat vår huvudhypotes, dvs att det inte finns någon skillnad
mellan enspråkiga och flerspråkiga barn när det gäller berättarstrukturen.
Diagram 1 redovisar fördelningen av resultaten i båda grupperna: x-axeln representerar alla erhållna
poäng, indelade i kategorier. y-axeln representerar antalet barn för varje poängkategori.

Diagram 1: Antal barn för varje poäng i makrostruktur (medelvärde för båda berättelserna)

Statistisk prövning av vår hypotes (med signifikansnivå på 0,05):
Med oberoende t-test: p-värde 0,8. Med Mann-Whitney: p-värde 0,578. Båda test visar således att
skillnaden inte är statistiskt signifikant.

Diskussion

Detta resultat betyder att vår hypotes verifieras. Det finns ingen signifikant skillnad mellan
berättarstrukturen hos våra enspråkiga och flerspråkiga deltagare. Det innebär att denna aspekt av
barnens narrativa förmåga inte tycks påverkas av flerspråkigheten, utan är jämförbar oavsett om
barnen talar ett eller flera språk. Flerspråkigheten kan med andra ord uteslutas som orsak till ett
avvikande resultat när det gäller berättarstrukturen.

4.2.3. Hypotes 2: Skillnaden mellan det dominanta och icke-dominanta språket

Med hjälp av våra resultat för de flerspråkiga barnen (se tabell 3.2) har vi även prövat vår nästa
hypotes, dvs att det inte finns någon skillnad mellan barnens dominanta och icke-dominanta språk
när det gäller berättarstrukturen. Vi gjorde en inomgrupp jämförelse som redovisas i diagram 2.
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Stapel 1: Medelvärdet för barnens makrostrukturpoäng på det dominanta språket. Stapel 2:
medelvärdet för barnens makrostrukturpoäng på det svagaste språket.
För de tre barnen som inte visade upp något tydligt dominansmönster tog vi barnets medelvärde för
båda sagorna i båda beräkningarna.

Diagram 2: Poäng i genomsnitt på det dominanta respektive icke-dominanta språket.

Medelvärdet för det dominanta språket är 9,40 poäng (med en spridning från 6 till 13, och en
standardavvikelse på 2,00).
Medelvärdet för det icke-dominanta språket är 9,40 poäng (med en spridning från 4 till 12, och en
standardavvikelse på 1,95).

Medelvärdena för resultaten visade sig således vara exakt lika, dvs 9,4 poäng för både det
dominanta och det icke-dominanta språket, och en statistisk prövning anses inte vara nödvändig.

Diskussion

Medelvärdena är således lika på gruppnivå. När vi granskar alla resultaten individuellt (se tabell
3.2) ser vi att en stor majoritet (15 barn) har fått likvärdiga resultat, dvs mindre än två poängs
skillnad mellan sitt starkaste och sitt svagaste språk, och att några barn till och med har fått
betydligt högre poäng på sitt svagaste språk (barn 2-01, 2-09, 2-10).

Detta resultat betyder att vår andra hypotes verifieras. Det finns ingen skillnad mellan resultaten
på barnens dominanta och icke-dominanta språk när det gäller berättarstrukturen, det vill säga
simultant flerspråkiga barn får inte högre poäng på sitt dominanta språk, utan presterar lika bra på
sitt svagaste språk. Detta styrker antagandet att berättarstrukturen inte påverkas av kunskaper och
behärskningsnivå i det aktuella språket.

4.2.4. Andra relevanta jämförelser

a) Inlärningseffekten: Skillnaden mellan barnets första och andra berättelse

Eftersom alla barn fick berätta två sagor efter varandra, ville vi utforska om detta påverkar
barnens andra berättelse. I diagram 3 redovisas medelvärden för alla barn, både enspråkiga och
flerspråkiga, för varje berättelse.
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Stapel 1 visar medelvärdet för den första berättelsen. Stapel 2 visar medelvärdet för den andra
berättelsen.

Diagram 3: Poäng i genomsnitt på den första respektive andra berättelsen.

Medelvärdet för barnens första berättelse är 8,79 poäng (med en spridning från 4 poäng till 16
poäng). Medelvärdet för barnens andra berättelse är 9,86 poäng (med en spridning från 5 poäng till
14 poäng).

Diskussion

Vi kan observera en ökning av poängen mellan den första och den andra berättelsen. När vi
granskar resultaten på individnivå (se tabell 3.2) ser vi att endast en liten andel av barnen har fått ett
lägre resultat på sin andra berättelse. Majoriteten av barnen har fått lika eller högre poäng. De
barnen som har fått mer än 2 poängs skillnad mellan sina resultat har alltid fått den högsta poängen
på den andra berättelsen, med endast två undantag (barn 1-18 och 2-10).

Detta tyder på en viss inlärningseffekt. Den stärks förmodligen av att testledaren ställer
förståelsefrågorna till barnen efter den första berättelsen, vilket kan förmodas färga den andra
berättelsen och ge barnen en klarare bild av vad som förväntas av dem. Situationen i sig är inte
heller längre är obekant för barnet vid berättelse nr 2.
Det kan även bero på att vissa barn behöver mer tid eller övning för att tillägna sig instruktionerna
och komma in i uppgiften, eller för att känna sig trygga i testsituationen.

Några barn har till och med i sin andra berättelse använt sig av formuleringar som direkt
påminner om förståelsefrågorna. Ett tydligt exempel är barn 1-17, som medvetet avslutar sin andra
berättelse med en exakt spegling av den sista förståelsefrågan i berättelse 1. ("sen springer hunden
efter katten, för att få bort honom... och om hunden vänder sig om kommer han känna sig glad").

TBH: après le chien va+... court après le chat , (.) pour l'éloigner , et tout ça . (..) et
si le chien se retourne il va être joyeux !

%com: (tbh skrattar)

En intressant observation i den flerspråkiga gruppen är att några barn har fått en markant ökning
mellan den första och den andra berättelsen trots att den andra gjordes på det svagaste språket (barn
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2-01 och barn 2-09 som båda ökar med 5 poäng). Intressant också är att det enda barnet som har fått
en markant sänkning mellan den första och den andra berättelsen, har fått det lägsta poängen på sitt
dominanta språk. En möjlig förklaring skulle kunna vara uttröttning.
Dessa observationer tyder på att inlärningseffekten kan påverka resultatet i betydligt högre grad än
hur väl barnet behärskar sina språk.

b) Skillnaden mellan Fågelsagan och Getsagan

För att försäkra oss om att själva bildsagorna är jämförbara och inte påverkar resultatet har vi
jämfört alla barnens resultat på vardera sagan.
I diagram 4 redovisas medelvärden för alla barn, både enspråkiga och flerspråkiga, för varje
bildsaga.
Stapel 1 visar medelvärdet för Fågelsagan. Stapel 2 visar medelvärdet för Getsagan.

Diagram 4: Poäng i genomsnitt på varje bildsaga.

Medelvärdet för Fågelsagan är 9,12 poäng (med en spridning från 4 poäng till 14 poäng).
Medelvärdet för Getsagan är 9,52 poäng (med en spridning från 5 poäng till 16 poäng).

För en detaljerad redovisning av alla poäng för varje saga, se Bilaga K.

Diskussion

Vi observerar en liten skillnad mellan bildsagorna: medelvärdet av resultaten för Getsagan är
något högre än för Fågelsagan.
Denna skillnad förmodas dock inte vara signifikant, vilket betyder att sagorna är jämförbara, och att
barnens båda berättelser direkt kan jämföras utan att själva bildsagorna utgör en bias.

c) Skillnaden mellan de yngsta och de äldsta barnen

Eftersom åldersspannet hos våra deltagare är relativt brett ville vi undersöka i vilken grad åldern
påverkar resultaten. I diagram 5 nedan redovisas medelvärden för alla barn, delade i två
åldersgrupper utifrån medianåldern (6;9 i den enspråkiga gruppen, 6;10 i den flerspråkiga gruppen).
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Stapel 1 visar medelvärdet för alla barn vars ålder är under medianåldern. Stapel 2 visar
medelvärdet för alla barn vars ålder är lika med eller över medianåldern.

Diagram 5: Poäng i genomsnitt för varje åldersgrupp.

Medelvärdet för den yngsta gruppen 9,05 poäng (med en spridning från 6 poäng till 11,5 poäng).
Medelvärdet för den äldsta gruppen 9,59 poäng (med en spridning från 5,5 poäng till 12,5 poäng).

För en detaljerad redovisning av barnens poäng och ålder, se Bilaga K.

Diskussion

Vi observerar en liten skillnad mellan grupperna: medelvärdet av resultaten hos den yngsta
gruppen är något lägre än hos den äldsta gruppen.
Det tyder på en viss utvecklingsprocess i berättarförmågan i dessa åldrar. Det betyder att barnens
ålder är en variabel att ta hänsyn till när man vill jämföra olika barns berättelser, då den till viss del
kan påverka resultatet.

4.2.5. Fördelning av poängen mellan de olika komponenterna

För att få en bättre bild av barnens prestation på de olika komponenterna har vi observerat
resultaten på varje enskild komponent i berättelserna.
I diagram 6 och 7, ett diagram för varje saga, redovisas medelvärden för varje komponent, för alla
barn delade i samma två åldersgrupper som ovan (utifrån medianåldern).
Den första stapeln för varje komponent visar medelvärdet för de yngsta barnen. Den andra stapeln
visar medelvärdet för de äldsta barnen.
(Förkortningar för komponenterna:
- Sett-tid = Setting, tid.
- Sett-plats = Setting, plats.
- MSi = Mental State as Initiating event.
- G = Goal.
- A =Attempt.
- O =Outcome.
- MSr = Mental State as Reaction)
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Diagram 6: Poäng i genomsnitt för varje komponent, för båda åldersgrupper. Getsagan.

Diagram 7: Poäng i genomsnitt för varje komponent, för båda åldersgrupper. Fågelsagan.

Diskussion

Generellt kan man observera påtagliga skillnader mellan de olika komponenterna. Vissa
komponenter förekommer i en mycket högre utsträckning än andra, och vissa komponenter har
ytterst få barn fått med i sina berättelser. T.ex. har de allra flesta barnen tagit med komponenterna
Attempt och Outcome i nästan alla episoder. Förekomsten av Goal komponenterna är mer skiftande,
den tredje episoden i båda sagor (kråkan/hunden) har en förvånansvärd låg förekomst av Goal.
Komponenterna Setting (tid och plats) har konsekvent fått ett märkbart lågt resultat oavsett saga och
åldersgrupp, bara några enstaka barn har tagit med dessa komponenter.
När det gäller Mental State komponenterna förekommer den i betydligt högre grad som Initiating
Event än som Reaction, förutom på den sista episoden (kråkan/hunden) i båda sagorna.

Ur åldersperspektivet ser man en liten förbättring globalt, men inga iögonfallande skillnader på
de enskilda komponenternas nivå. Vi kan inte observera att någon komponent dyker upp mellan
dessa åldrar. Det verkar som att även barn i den yngsta gruppen, runt 6års åldern, redan klarar av att
inkludera mål och avsikter i sina berättelser.
Vi har även räknat hur många kompletta GAO-episoder som förekommer i barnens berättelser, dvs
episoder där alla tre komponenterna ingår: Goal + Attempt + Outcome:
- den yngsta gruppen har producerat totalt 50 kompletta GAO-episoder (25 hos de enspråkiga, och
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25 hos de flerspråkiga)
- den äldsta gruppen har producerat totalt 53 kompletta GAO-episoder (21 hos de enspråkiga, och
32 hos de flerspråkiga)
I detta avseende är således skillnaden mellan de yngsta och de äldsta barnen uppenbarligen inte
signifikant. Detta tyder på att barn i 6års åldern redan kan inkludera kompletta goal-baserade
episoder i sina berättelser.

Överlag kan man också observera att sagorna är påtagligt lika när det gäller fördelningen av
poängen mellan de olika komponenterna. Detta talar för att bildsagorna i praktiken är jämförbara
precis som önskat, även på en mer detaljerad nivå.

4.3. Jämförelse mellan produktion och förståelse

För att ta reda på om barnet har förstått huvudkomponenterna i episoderna ställer man
förståelsefrågor efter varje saga (se paragraf 3.4.2 i metoddelen, samt Bilagor E och F).

Resultatet visar att samtliga barn i vår studie har fått minst 6,5 poäng (av 9 möjliga) som
genomsnittpoäng på båda berättelserna, oavsett språk.
För en komplett redovisning av poängen på förståelsefrågorna, var god se Bilaga L.

Diskussion

Resultaten tyder på att alla barnen har förstått majoriteten av de olika makrostrukturella
komponenterna i episoderna.
Vi kan dock observera att det inte alltid är barnen som har fått bäst resultat i berättelsen som har fått
högst poäng på förståelsefrågorna.
Några av barnen som har fått 6,5 eller 7 poäng på förståelsefrågorna, har fått ett resultat över medel
för sin berättelse.

En möjlig orsak är att vissa frågor i sig är komplexa. T.ex., för att ta reda på om barnet har
förstått kråkans/hundens avsikt lyder frågan: "Tänk dig nu att kråkan/hunden vänder sig om och ser
getterna/fåglarna. Hur skulle kråkan/hunden känna sig då?". Denna fråga är väldigt avancerad både
lingvistiskt och kognitivt (eftersom den avser att testa barnets Theory of Mind), och många barn,
särskilt de yngre barnen, har inte kunnat svara på den, trots att de i sin berättelse har visat förståelse
för kråkans/hundens avsikt. Eftersom den frågan dessutom har en följdfråga förlorar barnen lätt
ytterligare en poäng.
Barn 2-16, som är en av de yngsta, är ett representativt exempel på hur svårförståelig frågan kan
upplevas.

*XLI: tänk dig nu att kråkan vänder sig om och tittar på getterna . hur tror du att
kråkan känner sig då ?

*PTR: (..)
*XLI: hur tror du att kråkan känner sig då , när han vänder sig om och tittar på

getterna som står där ?
*PTR: (..) jag vet inte .
*XLI: nej ? hur tror du att han känner sig där , när han ser dem .
*PTR: räven ?
*XLI: nej kråkan . kråkan har jagat iväg räven , och så vänder han sig om och tittar

på getterna . hur tror du han känner sig då ?
*PTR: (.) vet inte . rädd .
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Även frågan om hur fågelungarna mår/känner sig, visade sig ofta leda till fel svar. Barnen
upplevs inte tycka att man mår dåligt om man bara är hungrig. Följande exempel (barn 2-09) visar
hur vissa barn kan ha tänkt. Han svarar att fågelungarna mår bra, och när testledaren ställer en extra
fråga (utanför mallen) om fåglarna känner någonting mer, svarar han "Nej, de är bara lite hungriga".
Hade testledaren här hållits sig till mallen enbart hade barnet förmodligen gått miste om två poäng.

*XAN: et comment les petits bébés oiseaux ils se sentent , ici ?
*HBD: (.) bien !
*XAN: ils se sentent bien ?
*HBD: oui , je crois !
*XAN: ils ressentent quelque chose d'autre tu crois ?
*HBD: mmh , non . ils ont que faim .
*XAN: ils ont que faim , oui . mais sinon ils se sentent bien tu crois .
*HBD: oui .

En annan möjlig orsak till ett lägre resultat på förståelsefrågorna är att vissa barn letar efter en
alternativ förklaring för att frågorna upplevs för lätta, eller att de redan har nämnt det i sin berättelse
och undrar varför testledaren ställer den frågan. T.ex. har flera barn, på frågan "Varför drar hunden
katten i svansen?", svarat att hunden själv vill äta upp fåglarna. Detta har ingen av dem spontant
uttryckt i sin berättelse, och man kan spekulera om det var frågan i sig som gav upphov till denna
alternativa tolkning.
Ett tydligt exempel är barn 1-13, som svarar adekvat på frågan "Varför drar hunden katten i
svansen?" (hon svarar "För att katten ville äta upp en fågel, och hunden är vän med fåglarna"). Men
sedan vid sista frågan: "Tänk dig nu att hunden vänder sig om och ser fåglarna. Hur skulle hunden
känna sig då?", svarar hon, efter lång betänketid, att hunden kanske själv vill äta upp fåglarna.

*XAN: et le chien , pourquoi il mord la queue du chat ?
*NJA: parce que il veut attrapper l'oiseau , alors que (.) le ch+... le chien il est ami

des oiseaux .
*XAN: le chien est ami des oiseaux oui . et à la fin , si le chien se retourne et qu'il

regarde les oiseaux , comment il va se sentir , le chien ?
*NJA: i+... (...)
*XAN: quand le chat il est parti , sur cette image . si le chien regarde les oiseaux

après , et qu'il les voit là . comment il va se sentir ?
*NJA: peut-être alors (.) envie de les manger .
*XAN: tu crois qu'il a envie de les manger aussi , le chien ? le chien il veut aussi

manger les oiseaux ?
*NJA: euh (.) mmh .

Dessa olika exempel visar att ett lägre resultat på förståelsefrågorna inte nödvändigtvis behöver
tyda på en sämre förståelse, särskilt hos barn som redan har uttryckt mycket i sin berättelse.
Däremot har flera av barnen som hade ett resultat under medelvärdet på sin berättelse, fått ett bra
resultat på förståelsefrågorna. Detta visar att en diskrepans kan förekomma mellan produktion och
förståelse, som rättfärdigar att man ställer förståelsefrågor vid testning av ett barns narrativa
förmåga. Det kan nämligen vara av stort intresse att ta reda på om barnet bara inte har uttryckt en
idé, eller om hen överhuvudtaget inte har förstått idén.
Men som illustrerat i våra exempel ovan kan förståelsefrågorna vara missvisande för barn som
redan har producerat en välutvecklad berättelse.
Förståelsefrågorna upplever vi således vara mest relevanta för barn som har fått låga poäng på sin
berättelse, och mindre relevanta för barn som redan har fått höga poäng.
Särskilt intressant skulle vara att kunna jämföra med data om barn med språkstörning och hur de
presterar på förståelsefrågorna, för att kunna uppskatta relevansen av att ställa dessa frågor.
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4.4. Ytterligare kvalitativa observationer

4.4.1. Exempel på tvärspråklig påverkan

a) Transfer

Vi har observerat ett antal intressanta fall i de flerspråkiga barnens berättelser som skulle kunna
förklaras som transfer, både på fonologisk, morfologisk, syntaktisk och lexikal nivå. Det som tyder
på att det handlar om transfer är att strukturen barnen producerar avviker från målspråket men
förekommer i deras andra språk, samt att dessa strukturer inte produceras av de enspråkiga barnen,
och endast undantagsvis av de flerspråkiga barnen på deras dominanta språk.

Det mest framträdande i våra observationer är att de olika möjliga uttryck av transfer sker, som
förväntat, genomgående från det dominanta språket till det svagaste språket. Samtliga flerspråkiga
barn har visat någon form av avvikelse som skulle kunna förklaras som transfer från det dominanta
språket till det svagaste. Ett fåtal barn har utöver detta även visat några tecken på transfer från det
svagaste språket till det starkaste.
En annan intressant observation är att de barnen som inte hade något tydligt dominansmönster hade
inte heller någon tydlig riktning i den tvärspråkliga påverkan utan uppvisade transferliknande
avvikelser åt båda håll, dvs att båda språken tycktes påverka varandra i någon grad.

Nedan följer några exempel på avvikelser som skulle kunna förklaras som transfer.

- Lexikal transfer
På svenska används verbet "att ta" när man berättar t.ex. att räven tar geten, eller katten tar en
fågelunge. På franska brukar man inte använda "ta" i denna kontext, utan man använder andra mer
specifika verb såsom "attrapper" (fånga), "pincer" (nypa), "sauter sur" (hoppa på), osv.
I våra samlade berättelser används dock verbet "prendre" (ta) av en majoritet av barnen som har
svenska som sitt dominanta språk (se exemplen nedan). Verbet "prendre" i denna kontext används
bara av ett av barnen som har franska som dominantspråk, och aldrig av de enspråkiga
fransktalande barnen i vår studie.

Exempel:
Barn 2-01: et le renard il prend le bébé .
Barn 2-01: le zoiseau il ... il ... court ... parce qu'il veut prendre le renard .
Barn 2-02: le chat il vient , et il veut prendre les oiseaux .
Barn 2-03: il le prend dans la queue ...
Barn 2-05: le chien prend le chat dans la queue .
Barn 2-08: le renard (.) le prend .
Barn 2-08: le corbeau il le prend ... avec (.) son (.) bec .
Barn 2-09: le chat et a pris un o+... un oiseau ...
Barn 2-10: et le renard prend dans la (.) patte de le chèvre ...
Barn 2-12: il veu+... veut prendre le petit .
Barn 2-12: et il prend dans la (.) jambe .
Barn 2-13: och la z'enfant l'a couri , och la renard a pris son pied .
Barn 2-14: et  après il ... euh , il prend un z'oiseau ...
Barn 2-20: le chat i+... il prend euh (.) l'oiseau .
Barn 2-21: le chat il est en train de grimper pour les (.) prendre ...

- Grammatisk transfer
På franska använder man två olika hjälpverb i perfekt: "être" (vara) och "avoir" (ha), som bestäms
utifrån vilken typ av verb som följer. På svenska finns bara ett hjälpverb: "ha" som används för alla
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verb i perfekt.
I våra data använder flera barn felaktigt hjälpverbet "avoir" (ha) för samtliga verb i perfekt, precis
som man gör på svenska. Dessa barn har alla svenska som sitt dominanta språk. Varken barnen med
franska som sitt starkaste språk eller de enspråkiga fransktalande barnen har producerat en sådan
felaktig struktur. En möjlig förklaring är alltså att det handlar om en påverkan av svensk grammatik,
som färger av sig på barnens franska.

Exempel:
Barn 2-01: parce que il a tombé dans l'eau .
Barn 2-03: le chat qui a monté dans l'arbre ...
Barn 2-09: et quand elle avait parti ...
Barn 2-09: quand la maman a+... avait revenu , (.) il donnait un ver de terre à chaque oiseau .
Barn 2-11: un petite chèrve (.) a tombé à l'eau .
Barn 2-11: le corbeau a venu vite !
Barn 2-13: il a tombé à la de l'eau .

Då mikrostrukturen inte har varit vår fokus, har en mer ingående analys av de olika
transfertyperna ej varit aktuell inom ramen av detta examensarbete.

b) Kodväxling

Kodväxling har förekommit i mycket liten utsträckning, och nästan enbart i de få fallen där
testledaren på grund av omständigheterna har behövt visa förståelse för det andra språket innan
testets genomförande.
Kodväxling hos våra deltagare har alltid skett i samma riktning: ord från det dominanta språket har
använts i yttrande på det svagaste språket. Vi har inte observerat något fall av kodväxling i
berättelserna på det dominanta språket.

I de fallen vi har observerat handlar det oftast om kodväxling på ordnivå, några enstaka gånger
på morfemnivå (t.ex. med användning av svensk genitiv på franska).
Nedan följer några exempel på den typen av kodväxling som har förekommit i vår data.

Barn 2-04

*BCE: le maman il donne à ... euh les mask , à ... euh ... à ... à les ... à l+... à les enfants .
*BCE: la maman , il est orolig .
*BCE: euh le ... euh le chien , il ... il euh ... il ... il skäller !... bort , le chat .

Barn 2-13

*KVR: och l+... och la z'enfant l'a couri , och la renard a pris son pied .
*KVR: le pap+... la z'enfant l'a crié . och la renard (.) est parti courir de manger la z'enfant .
*KVR: mmh! och (.) z'enfants l'ont regardé , och le papa och les enfants . och sen ...

Barn 2-11

*QJE: le loup a p+... a ven+... viennu o (..) o le petite chèvre a+... avait peur .
*QJE: o après le loup a prenu le petite chèvre's b+... (.) petite (.) ben .
*QJE: o après une kråka a vu !
*QJE: le corbeau a venu vite ! o mang+... pren+... man+... fait euh krrk ! (..) mordu ... le (.)

petite s+... svans .
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4.4.2. Några olika exempel på barnens berättelser

Vi har valt ut flera olika berättelser som kan vara intressanta för läsaren (se Bilaga M för några
enspråkiga barns berättelser, och Bilaga N för några flerspråkiga). Bland dem finns både barn i
Frankrike och barn i Sverige. Vi har valt ett brett urval av berättelsetyper: några kortfattade, några
mer utvecklade, samt olika grad av språkbehärskning när det gäller de flerspråkiga barnen.

Särskilt intressant är till exempel att jämföra berättelserna hos barn 1-10 (enspråkig) och 2-06
(flerspråkig) som har fått ungefär samma poäng, men med helt olika behärskningsnivåer på svenska
(se Bilaga M och N). Det första barnet är en pratglad enspråkig flicka som uttrycker många nyanser
och har ett rikt ordförråd, och det andra barnet är en tvåspråkig pojke som är klart mycket starkare
på franska och har ganska stora svårigheter att uttrycka sig flytande på svenska, hen trevar sig fram
och använder ett väldigt enkelt ordförråd. Trots detta ser man att de flesta idéer och komponenter i
episoderna uttrycks av båda barnen, och att kunskapsnivån på svenska inte tycks påverka deras
resultat när det gäller makrostrukturen i berättelsen.
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5. VIDARE DISKUSSION

Utöver våra huvudresultat som presenteras och diskuteras i avsnittet ovan, har vi också
diskuterat ett antal övergripande aspekter kring materialet och proceduren samt kliniska
implikationer i vår studie, som redovisas nedan.

5.1. Diskussion kring materialet

5.1.1. Bilderna

Bildsagorna har varit lätta och trevliga att använda, och berättelserna överlag jämförbara. Vi har
endast fått positiv respons från barnen gällande sagorna. Under analysen av våra resultat har vi dock
upplevt att vissa delar av bildmaterialet skiljer sig mellan sagorna, vilket gör att berättelserna på
vissa aspekter inte alltid är jämförbara:

- Fågelsagan: Det är inte tydligt att katten får tag i fågelungen på bild nr.4. Många barn har inte
tolkat att katten lyckas ta fågelungen, utan har sagt att katten försöker ta den, eller att katten tar tag i
boet, vilket enligt oss ger en bättre beskrivning av händelsen utifrån bilderna, än barnen som har
sagt att han lyckas ta en fågelunge.
Däremot är det mycket tydligare i Getsagan att räven får tag i en getunge. De komponenterna i
makrostrukturen är då inte direkt jämförbara mellan sagorna.

- Getsagan innehåller djur som barn oftare har haft svårigheter att benämna: en del barn har
frågat testledaren vad djuret heter, andra har kommit med egna alternativ. T.ex. har getterna hetat
får, bock, kalv, rådjur, ko, hjort, lamm..., räven har ofta hetat varg, och kråkan har ibland hetat örn
eller skata. Detta har förekommit både på franska och på svenska.
Alla dessa tre djur förekommer i samma saga. Inget barn har haft svårigheter med att benämna katt,
hund och fåglar. Detta leder till en viss skillnad mellan sagorna.
Vårt resultat påverkas förvisso inte av detta, eftersom vi huvudsakligen tittade på makrostrukturen.
Däremot kan denna skillnad påverka resultatet vid en analys av mikrostrukturen, särskilt ordförråd,
ordvariation mm, men även berättelsens längd (genom att omskrivningar, upprepningar, vaga
termer, ordmobiliseringssvårighet förekommer då oftare i den ena sagan än i den andra.)

5.1.2. Poängsättningsmallen för makrostrukturen

a) Mallens reliabilitet

Vid användning av poängsättningsmallen upplevde vi att den var för vag, och ofta föremål för
individuell tolkning. Vi författare till studien har haft upprepade diskussioner med varandra kring
kriterierna för varje poäng, samt diskuterat våra tankar med handledaren och vid några tillfällen
med andra studenter som är väl insatta i ämnet. (Se paragraf 3.5.3, samt vår kompletta bearbetning
av poängmallen i Bilaga I och J)
Vi upplever således att denna mall inte är färdig för klinisk användning. Den skulle vara för
tidskrävande för logopeden att bedöma vilken typ av information i barnens berättelser som får
poäng eller inte; och skulle förmodligen även resultera i för stora skillnader mellan olika bedömare.
För att vara kliniskt användbar upplever vi att mallen behöver utvecklas mer.

Eftersom mallen i nuläget förmodligen kan leda till olika tolkningar hos olika bedömare ställer vi
oss frågande till dess interbedömarreliabilitet. I vår studie har denna frågeställning inte uppstått
eftersom vi båda författare har poängsatt allt material tillsammans. Men för framtida användning av
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materialet, både i forskningsprojekt eller för klinisk användning, bör man ta i beaktning att
interbedömarreliabiliteten kan vara föremål för diskussion. Hur skillnader mellan bedömare
påverkar analysen kan diskuteras: Hur många poängs skillnad mellan olika bedömare visar på en
"dålig" interbedömarreliabilitet? Detta måste bero på hur barn med språkstörning presterar på
samma test. Om de till exempel får runt 6 eller 7 poäng i genomsnitt och typiska barn får runt 8
eller 9 poäng, blir en skillnad på 2 poäng mellan olika bedömare väldigt negativ för
interbedömarreliabiliteten. Om barn med språkstörning däremot brukar få närmare 2 eller 3 poäng i
genomsnitt, är samma skillnad i poäng mellan olika bedömare inte lika avgörande.

Innan man på ett pålitligt sätt kan jämföra resultat mellan olika bedömare eller olika studier med
samma material bör man noggrant undersöka interbedömarreliabiliteten genom att be olika personer
rätta samma berättelse med samma mall och jämföra deras betyg.

Utöver detta har vi också kommentarer angående några specifika punkter i mallen som vi vill lyfta:

b) Setting

Settings: enligt mallen ges poäng för två typer av "setting": en poäng ges för angivning av tid
(det var en gång / en dag / för länge sen...), och en poäng ges för angivning av plats (i ett bo / vid en
sjö /i en skog...)
Vi ifrågasätter detta, då vi upplever att tid-setting inte är så relevant för detta bildmaterial, och den
poängen har bara kunnat ges till barn som har börjat sin saga med "det var en gång..." / "il était une
fois". Vi anser inte att detta uttryck innehåller någon form av tidsangivelse, utan att det handlar om
ett fast uttryck som ingår i berättartraditionen i vår kultur, och att det snarare betyder "Nu ska jag
börja berätta en saga".
Väldigt få barn har fått tid-setting poängen (endast 5 barn av 42), och de få barnen som har fått den
upplever vi är barn som kommer från högutbildade familjer med stor läsvana.
Vi ifrågasätter därför denna komponents relevans, då vi anser att den inte alls är kulturellt neutral
och tydligt gynnar barnen som är vana vid sagor och böcker. Målet med detta bedömningsmaterial
borde vara att testa barnets berättarförmåga oavsett sagovana.
På samma sätt kan man fundera kring uttrycket "de levde lyckliga i alla sina dagar", som skulle
kunna ge poäng för outcome eller mental state ("lyckliga"), men kanske snarare handlar om ett fast
uttryck som signalerar "nu är sagan slut".

I poängkategorin "Setting" har vi också upplevt att det saknas en poäng för karaktärsetting, som
vi anser vara minst lika relevant som tidsetting. T.ex. kan ett barn börja sin saga på följande sätt:
"Den här sagan handlar om en getfamilj, en mammaget och hennes två getungar, som var ute
tillsammans och betade." Enligt mallen får denna introduktion noll poäng, då den innehåller varken
tid- eller platsangivelse, trots att de nya karaktärerna introduceras på ett utmärkt sätt.
Den kan jämföras med t.ex. introduktioner som "Getungen äter gräs vid trädet", eller "Det var en
gång några getter", som skulle ge en poäng för plats respektive tid. Vi anser att karaktärsetting är
minst lika viktig när man vill bedöma ett barn berättarförmåga.

c) Koherens i räven/katten episoden

Vi upplever att "Outcome" komponenten i Rävens/Kattens episod är problematisk. I nuläget
anges som Outcome att räven/katten fångar en unge. Dock är denna outcome diskutabel: Goal var
att äta upp den, och denna önskan gick ju inte i uppfyllelse. Outcome borde snarare vara att
räven/katten inte lyckas fånga en unge.
Dessutom matchar inte motsvarande mental state, dvs att räven/katten är besviken och fortfarande
hungrig, vilket snarare skulle matcha ett misslyckande med räven/kattens goal.
Detta gör att episoden saknar koherens. Antingen borde outcome vara "räven/katten lyckas inte äta
upp ungen" och mental state "räven/katten är besviken, fortfarande hungrig", eller outcome förblir
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"räven/katten tar en fågelunge" och då skulle en lämpligare mental state vara "getungen/fågelungen
är rädd" eller "räven/katten är nöjd".

Dessutom ges poäng för en och samma komponent i två olika episoder: "Räven/katten är
besviken, fortfarande hungrig" räknas både som mental state i kattens/rävens episod, och i kråkans/
hundens episod. Detta trots att deras respektive goal är raka motsatsen till varandra. Ett barn borde
för övrigt inte kunna få två poäng för en och samma idé.

För att undgå dessa två ovannämnda problem, föreslår vi två möjliga alternativ:
- Alternativ 1:
Rävens/kattens episod: Outcome: lyckas få tag i en unge. Mental state as reaction: getterna/fåglarna
är rädda.
Kråkans/hundens episod: Outcome: lyckas hindra räven/katten. Mental state as reaction:
kråkan/hunden är stolt, getterna/fåglarna är glada, räven/katten är besviken.

- Alternativ 2:
Rävens/Kattens episod: Outcome: lyckas inte ta ungen. Mental state as reaction: är besviken,
fortfarande hungrig.
Kråkans/hundens episod: Outcome: lyckas hindra räven/katten. Mental state as reaction:
kråkan/hunden är stolt, getterna/fåglarna är glada. (men inte: räven/katten är besviken, som då
enbart tillhör rävens/kattens episod)

5.1.3. Förståelsefrågorna

- Målet med förståelsefrågorna är att försäkra sig att barnen som inte har fått med så många
komponenter i sin berättelse ändå har förstått de olika karaktärernas episoder. Frågorna anser vi
därför vara enbart relevanta när det gäller barn som har fått låga poäng i sin berättelse. Resultaten
på förståelsefrågorna är således varken användbara eller relevanta och kan till och med visa sig vara
missvisande när det gäller barn som redan har fått höga poäng (se avsnitt 4.3 ovan).

- Sista frågan ("Tänk dig nu att...") är svår för många barn, som vi diskuterar i avsnitt 4.3 ovan. Vi
ställer oss frågande till vad målet med en sådan fråga är? Om målet är, som med alla andra frågor,
att kontrollera om barnet har förstått karaktärens avsikt, anser vi att denna fråga ej är passande, då
den är lång, flerledad och grammatiskt komplex, och kräver en kombination av flera andra
kognitiva och lingvistiska förmågor som inte har med förståelsen att göra.
Om tanken med denna fråga är att testa dessa olika kognitiva och lingvistiska förmågor, vilket
visserligen kan vara av intresse, ställer vi oss frågan om den ska finnas med i detta test. Är det
verkligen relevant när man testar den narrativa förmågan att inkludera aspekter som minne,
grammatisk förståelse, abstrakt tänkande, theory of mind? Och hur hanterar man svaret, vad säger
det oss t.ex. om ett barn får noll poäng på en sådan fråga? Man kan inte dra någon slutsats när det
gäller barnets förståelse av kråkan/rävens mål, därför är det svårt att ta ställning till resultatet.

Denna fråga kan ge mycket information om barnets språkliga och kognitiva utveckling, men hör
enligt oss inte till förståelsefrågorna och bör inte poängsättas som sådan, utan skulle kunna
betraktas som extra kvalitativ information.

- Vissa frågor blev missförstådda av många barn och kanske bör redigeras eller omformuleras för
att undvika feltolkningar. Den som oftast blev misstolkad av barnen är frågan om hur fågelungarna
mår/känner sig (som vi har diskuterat i avsnitt 4.3.). Barnen upplevs inte tycka att man mår dåligt
om man bara är hungrig. Följdfrågan "Varför är de hungriga" är dessutom svårtolkad, det är oklart
om man vill veta hur barnet ser att de är hungriga, eller vad orsaken till hungern är, vilket är väldigt
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svårt att gissa sig till. Ofta svarade barnen med tystnad (ett barn svarade "Även när jag själv blir
hungrig vet jag ju inte varför jag blir det"). Vi fick fler svar när vi på eget initiativ ställde
följdfrågan: "Hur ser du/ vad får dig att tro att de är hungriga?".

- Allmänt anser vi att poängmallen för svarsalternativen är snäv, det finns många fler sätt att visa att
man har förstått karaktärens episod än de som står som alternativ, det är oklart om man bara får ge
poäng för de alternativ som finns. Det är svårt att veta hur man använder denna mall; t.ex. finns ett
exempel i fotnoten som ska ge poäng, men som inte finns med i svarsalternativen för motsvarande
fråga i själva mallen.
Vi önskar att mallen blir mer användarvänlig, antingen ange fler svarsalternativ för att täcka så
många lämpliga svar som möjligt, eller rentav ta bort listan över svarsalternativ och istället ge en
mer generell förklaring av vilka idéer och aspekter vi är ute efter, och ett antal exempel.

5.2. Diskussion kring proceduren

5.2.1. Praktiskt utförande

Vi upplevde att proceduren i stort sett var lätt att genomföra och väl mottagen av barnen, utan
större svårigheter. Proceduren kräver inga särskilda förkunskaper, vilket bekräftades av att den med
tydliga instruktioner kunde genomföras av vår tredje testledare som inte var insatt i ämnet.

En möjlig förbättring som vi har diskuterat skulle kunna vara att använda en skärm eller på ett
annat sätt dölja bilderna för testledaren under testets genomförande. Vi upplever att det inte är helt
enkelt att få barnet att tro att vi inte kan sagan när vi ser bilderna samtidigt som barnet (även om vi
ser dem upp och ner). Det är möjligt att det skulle locka fram en bättre och mer detaljrik berättelse
om barnet är den enda som ser bilderna och inte utgår ifrån att testledaren också ser dem.

Man kan också diskutera om resultaten skulle se annorlunda ut om det gick mer tid mellan
berättelse 1 och 2, om man t.ex. skulle träffa barnen vid två tillfällen, med en eller två veckors
mellanrum. Det är möjligt att det skulle minska risken för uttröttningseffekten, och eventuellt ha en
viss påverkan på inlärningseffekten.

5.2.2. Promptning

Utöver de aspekter av promptning som vi har diskuterat innan studien påbörjades för att enas om
de mest adekvata promptningsfraserna (se avsnitt 3.4.3.), upplever vi i efterhand att de
promptningsfraser som vi använde oss av inte visade sig vara lika likvärdiga som vi hade önskat,
och ledde till varierande respons. T.ex. får frasen "Säg till när du är klar" och frasen "Händer det
något mer?" väldigt olika respons, den sista inbjuder till mer berättande än den första.

Vi har diskuterat detta och kommit fram till att det ofta var barnets personlighet och/eller sociala
kompetens som i viss mån omedvetet styrde vårt val av promptningsfraser. Man kan t.ex. jämföra
hur vi har promptat barn som är socialt duktiga och berättar självsäkert med bra flyt, jämfört med
barn som är blyga eller mer osäkra och trevar sig fram. Det är inte alltid de förstnämnda som får
högst poäng för innehållet i sin berättelse.
När vi har analyserat samtalen i efterhand har vi sett att dessa sociala och språkliga olikheter hos
barnen orsakade skillnader i vår promptning. De barnen som var mer osäkra, tystare eller med
mindre talflyt promptade vi ofta mer, medans de barnen som visade sig säkrare och hade mer flyt i
sin berättelse spontant fick mindre "hjälp" från vår sida.
Vi inser att man lätt kan "luras" av social kompetens och talflytet vid testningen.
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Vilka åtgärder som kan vidtas för att motarbeta detta är öppen för diskussion. En möjlighet är att
använda ett mer noggrant script för alla barn, med exakt samma promptningsfraser. Det finns dock
en risk att spontaneiteten och naturligheten i samtalet påverkas negativt.
Oavsett åtgärder eller inte bör man ta denna aspekt i beaktning vid analys av barnens berättelser.

5.3. Generaliserbarhet av våra resultat

Dessa tre aspekter har vi identifierat som de tre största hoten mot generaliserbarheten av våra
resultat:

5.3.1. Socio-ekonomisk status

Trots stora ansträngningar för en så bred rekrytering som möjligt när det gäller socio-ekonomisk
bakgrund, tillhör till slut en stor majoritet av våra deltagare familjer med medel eller hög status,
baserat på vårdnadshavarnas uppgifter om yrke och/eller utbildningsnivå.
Detta kan eventuellt bero på s.k. "elite bias", att de familjer som deltar är familjer som anser sig ha
någonting att bidra med, och/eller familjer som har ett intresse i ämnet, vilket kan påverka deras
förhållningssätt kring barnets språk (t.ex. att de läser många sagor för barnet, att de lägger stor vikt
vid exponeringen på båda språken, att språket har en viktig plats i vardagen).
Den sneda fördelningen kan också bero på att vissa yrken och utbildningsnivåer är mer
representerade än andra bland fransktalande invandrare i Sverige eller svensktalande i Frankrike.

En konsekvens till detta är att vårt resultat möjligtvis inte kan generaliseras till alla barn utifrån
språkliga vanor och socio-ekonomisk status i samhället.

5.3.2. Språkets status

Franska anses vara ett språk med relativt hög status i Sverige, och detsamma gäller för det
svenska språket i Frankrike. I både länderna finns det ett stort antal språk vars status inte är lika
högt, särskilt språk som kopplas till fattiga områden, vilket kan påverka barnens språkutveckling på
många olika sätt (exponering, kulturella skillnader, utbildningsnivå, berättarvanor, barnets och
omgivningens inställning till språket, interaktioner, samhällets syn, osv).
På det sättet är vår studie kanske inte representativ för alla flerspråkiga barn i vårt samhälle.

5.3.3. Typer av flerspråkighet

I vår studie har vi enbart fokuserat på simultant flerspråkiga barn, och inte inkluderat några barn
som inte haft båda språk från början av livet.
Därför kan vi inte nödvändigtvis generalisera vårt resultat till successivt flerspråkiga barn, det vill
säga barn som har lärt sig ena språket först och det andra efter 3års åldern.

5.4. Kliniska implikationer

- Hypotes 1, vår huvudobservation: Berättarstruktur påverkas inte av flerspråkigheten.
Klinisk implikation: Eftersom vi vet att den narrativa förmågan är effektiv för att identifiera barn
med språkstörning, visar vår studie att ett sådant test är ett effektivt verktyg vid bedömningen av ett
barns språkutveckling: om barnet får ett lägre resultat vet vi utifrån vårt resultat att det inte beror på
flerspråkigheten, utan har andra orsaker, som t.ex. en eventuell språkstörning.
Berättarstrukturen är således en bra markör för språkstörning, som inte riskerar att felaktigt ge
utslag vid flerspråkighet.
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Vi vet dock inte om man kan dra slutsatser enbart utifrån en bedömning av narrativer. Man vet
åtminstone att det inte beror på flerspråkigheten om ett barn presterar lägre än förväntat. Med tanke
på att berättarförmågan är en aktivitet som innefattar flera andra aspekter än bara lingvistiska,
särskilt kognitiva, och påverkas av faktorer som koncentrationsförmåga, blyghet, testvana, mm, kan
man inte dra slutsatsen att ett lågt resultat alltid innebär språkstörning.
För att undvika att barnets personlighet eller otrygghet i situationen påverkar bedömningen anser vi
att man t.ex. kan ge barnet extra tid, eventuellt träffa dem vid ett extra tillfälle.

Men med utgångspunkten att barnet känner sig tillräckligt bekvämt och inte har några större
kognitiva svårigheter i andra områden kan ett lågt resultat tyda på en möjlig språkstörning; det
rättfärdigar om inte annat en vidare utredning och/eller en språklig behandling.

- Hypotes 2: Språkdominans påverkar inte berättarstrukturen.
Klinisk implikation: Barnet presterar således lika bra på alla sina språk när det gäller berättelsens
makrostruktur, oavsett vilket är barnets starkaste språk. Detta innebär att man vid bedömning av
barnets språkutveckling inte behöver testa barnet på alla sina språk eller ens nödvändigtvis på hens
dominanta språk, utan att det kan vara tillräckligt att testa barnet på enbart ett av språken, t.ex.
landets språk (även om det är barnets svagaste språk), vilket möjliggör en lättare genomförbar och
säkrare bedömning utan behov av tolk. Detta förutsätter dock att man har försäkrat sig att barnet har
fått tillräcklig exponering och kan uttrycka sig åtminstone grundläggande på det språket man väljer
att använda för bedömningen.

- Inlärningseffekten:
Eftersom vår studie visar på en tydlig inlärningseffekt mellan berättelse 1 och berättelse 2, bör man
ta hänsyn till detta vid klinisk användning av materialet. Man ska till exempel vara försiktig med att
jämföra ett barns första berättelse med ett annat barns andra berättelse.
Med tanke på att vissa barn kanske behöver flera testtillfällen för att känna sig trygga med
situationen kan man diskutera om man bör ha som riktlinje att testa alla barn två gånger.
Ytterligare en diskussionspunkt är om man vill använda sig av "träningen" som förståelsefrågorna
medför mellan berättelse 1 och berättelse 2 för att ge barnet möjlighet att ta till sig instruktionerna
på ett bättre sätt. Vare sig man väljer att inkludera frågorna mellan berättelserna eller inte bör det stå
tydligt i manualen så att inlärningseffekten inte blir en missledande faktor i analysen av resultaten.

- Utvecklingsperpektivet:
Eftersom vårt resultat visar att det sker en viss utveckling mellan våra yngsta och våra äldsta
deltagare är det önskvärt att ta barnets ålder i beaktning vid bedömning. Flera studier om
utvecklingen av barnets prestation med detta material samt normeringar i olika åldersgrupper är
önskvärda.

- Materialet:
Som nämnt ovan upplever vi att bildsagorna är lätta och trevliga att använda, och berättelserna
överlag jämförbara, samt att proceduren är relativt enkel att utföra. Att vår tredje testledare som inte
är insatt i ämnet lyckades genomföra testet utan svårigheter, dock med hjälp av tydliga instruktioner
från oss, talar för att testet förmodligen kan genomföras även av icke-logopeder (som t.ex. BVC-
sköterskor, pedagoger...), utan specifik utbildning om detta bedömningsmaterial.
Men sammanfattningsvis upplever vi i nuläget att både proceduren och mallen måste utvecklas
vidare, med tydligare riktlinjer (kring bl.a. instruktioner, promptning, och framför allt
poängsättningen) för att kunna användas kliniskt.
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5.5. Förslag på vidare forskning

Härmed föreslår vi flera frågor som skulle vara intressanta att forska vidare på:

- Genomföra samma studie (med samma procedur och material) men denna gång jämföra resultaten
hos barn med diagnostiserad språkstörning med resultaten hos typiskt utvecklade barn. Om man då
får en signifikant skillnad mellan dessa grupper skulle detta styrka vårt resultat och bekräfta att
makrostrukturen är en bra markör för språkstörning.

- Undersöka andra språkkombinationer (med samma procedur och material), och undersöka även
successivt flerspråkiga barn, med syftet att på sikt kunna generalisera resultatet på alla flerspråkiga
barn.

- Studera yngre barns prestation, t.ex. barn i 4 till 5års åldern, och eventuellt jämföra med äldre
barn, med målet att få en bättre bild av utvecklingsperspektivet när det gäller narrativförmåga.

- Om flera studier visar liksom våran att detta material är en bra grund för bedömning av barnets
språkförmåga, skulle det vara önskvärt att normera testmaterialet på ett stort antal barn, både
enspråkiga och flerspråkiga, och med olika åldersgrupper.

- En intressant aspekt i narrativförmågan är att räkna "mental states", dvs alla ord och uttryck om
karaktärernas känslor, upplevelser, tankar osv; och utföra en kvalitativ analys med koppling till
Theory of mind samt barnets förmåga att sätta sig in i eller göra inferenser om någons annans tankar
och känslor.
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6. TACKORD

Först och främst vill vi tacka alla dessa fantastiska barn som deltagit i vår studie, samt deras
föräldrar och vårdnadshavare som bidragit med sin tid och erfarenhet.
För hjälp med rekrytering av alla barn vill vi speciellt tacka alla hjälpsamma och engagerade
hemspråkslärare: tusen tack! Studien hade varit mycket svårare att genomföra utan er dyrbara hjälp!
Tack också till de olika kontaktpersoner i föreningar och skolor, både i Frankrike och i Sverige,
som har hjälpt oss att komma i kontakt med rätt person.
Vi vill också tack Laleh Nayeb, för att vi fick ta del av intressanta preliminära resultat ur den
pågående avhandlingen för vår bakgrund.

Tack till våra vänner som har stöttat oss på olika sätt med sin tid och kunskap: i Frankrike för
insamling av data, Yanick Revel i Lyon, och Margot Kleinknecht i Paris för hennes gigantiska hjälp
när det gäller rekrytering och all logistik under Annes vistelse (merci les amies!). För hjälp med
delar av statistiken tackar vi Caroline Elmer. Till våra vänner och bekanta som har lånat ut sina barn
åt oss och hjälpt oss med stora eller små insatser: tack & merci!

Vi tackar förstås vår handledare Ute Bohnacker för hens oerhörda kunskap, outtröttliga
engagemang, inspiration och konstruktiva kritik.

Till sist ett stort tack till våra egna flerspråkiga småttingar, våra nära och kära, och särskilt våra
partners Jeremy och Per som så tålmodigt stöttat oss under resans gång.
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BILAGA A: Informationsbrev till föräldrarna

Enheten för Logopedi, Institutionen för Neurovetenskap
& Institutionen för lingvistik och filologi

Anne Haessig & Linda Tuvås
                                                                     Handledare: Ute Bohnacker

Vill du och ditt barn delta i en studie om enspråkiga och tvåspråkiga barns
berättande?

Vi är två logopedstudenter vid Uppsala universitet som under våren och hösten 2012 ska
studera hur enspråkiga och tvåspråkiga barn berättar en saga.
Målet med studien är att undersöka om den språkliga utvecklingen skiljer sig mellan
enspråkiga och flerspråkiga barn. Idag bedöms alla barn efter enspråkiga barns normer, vilket
ofta leder till en felaktig bedömning av barnets språkliga förmåga. Vi vill undersöka hur
barnen berättar, t.ex. vilken information de väljer att förmedla och i vilken ordning. Med hjälp
av denna kunskap hoppas vi kunna bidra till utvecklingen av metoder för att bedöma
språkutvecklingen hos flerspråkiga barn.

Deltagande

Barnen som deltar ska vara födda 2005-2006. De enspråkiga barnen har svenska alternativt
franska som modersmål, och i hemmet används enbart ett språk. De flerspråkiga barnen ska
kunna tala både franska och svenska (men behöver inte vara lika starka på båda språken).

Vill du och ditt barn vara med och hjälpa oss?

Vad innebär deltagande för er?

Med hjälp av bilder får barnet berätta en saga. De enspråkiga barnen berättar två sagor på
samma språk, och de flerspråkiga barnen berättar en saga på franska och en på svenska .
Berättandet spelas in med hjälp av ljudupptagning. Vi kommer också ställa några frågor till
dig för att få en bra bild om ditt barns språkutveckling och språkanvändning.

Barnets undersökning tar mellan 15 och 30 min, och samtalet med dig ca 15 min. Vi träffas
om möjligt på barnets skola, eller i hemmet. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst
avbrytas utan att ni behöver uppge något skäl. Som tack för ert deltagande får barnet en liten
bok.



Personuppgifter

Alla personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och allt material förvaras på
Institutionen för Lingvistik och Filologi vid Uppsala universitet.

Intresseanmälan och samtycke

Om du samtycker till ditt barns deltagande i studien, ber vi dig fylla i bifogat svarsformulär.
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss, se kontaktuppgifter nedan.

Studien om barns berättande är ett examensarbete vid Uppsala universitet, Enheten för
Logopedi, Institutionen för Neurovetenskap. Handledare för projektet är Ute Bonhacker,
professor i lingvistik, vid institutionen för lingvistik och filologi.

Med vänliga hälsningar

Anne Haessig                                                                               Linda Tuvås

För att kontakta oss:

xxxxxxxxx@hotmail.com
070-xxx xxxx
08-xxx xxxx



BILAGA B: Samtycke

Enheten för Logopedi, Institutionen för neurovetenskap
                                                              & Institutionen för lingvistik och filologi

Anne Haessig & Linda Tuvås
                                                                     Handledare: Ute Bohnacker

Informerat samtycke till deltagande i studie om enspråkiga och
flerspråkiga barns berättande

Jag har tagit del av informationen i kontaktbrevet och ger härmed mitt samtycke till att mitt
barn deltar i studien om enspråkiga och tvåspråkiga barns berättande. Jag är medveten om att
mitt barns deltagande är helt frivilligt och när som helst kan avbrytas utan att jag som förälder
behöver ange skäl till detta. Jag har berättat för mitt barn om projektet och han/hon vill gärna
delta.

Barnets namn:

Barnets födelsedatum:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

Datum:

Underskrift av vårdnadshavare:

Namnförtydligande:



BILAGA C - Getsagan



BILAGA D - Fågelsagan



BILAGA E: Förståelsefrågor - Getsagan

Section 4: Comprehension questions / Baby goats

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?

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/hun
grig/mår 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 /

ville äta upp
räven/ den or
other
irrelevant

0      1



skydda getungen explanation

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/
duktig/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).



BILAGA F: Förståelsefrågor - Fågelsagan

Section 4: Comprehension questions / Baby birds

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

beslöt sig för / ville
stoppa/hindra

ville äta upp
katten/den or

0      1



svansen? (G3)
(point to picture 5)

katten/
rädda/hjälpa/
skydda
fågelungarna/
ungen

other
irrelevant
explanation

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/som en
hjälte

arg/sur/dum

0      11

b) Varför tror du
att hunden känner
sig
bra/nöjd/glad/stolt/
duktig 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).



BILAGA G: Poängsättningsmall - Getsagan

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     1
1 point each for
reference to time
and place

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 fox,
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



BILAGA H: Poängsättningsmall - Fågelsagan

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     1
1 point each for
reference to time
and place

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



BILAGA I: Diskussioner kring varje poäng i mallen - GETSAGAN

- Sett-tid : Setting Tid
Den poängen ges i enlighet med mallen för en angivning av tid (det var en gång / en dag / för länge
sen...)

- Sett-plats : Setting Plats
Den poängen ges i enlighet med mallen för en angivning av plats (vid en sjö / på en äng...)

Get-episoden

- MSi : Mental state as initiating event
Mallen ger poäng för: Getungen är rädd / i fara / behöver hjälp / ropar på sin mamma.
Diskussion: Här har vi gett poäng för getungens eller mammans känslor, om idén av fara ingår.
T.ex. Getungen håller på att drunkna / kan inte simma / mamman är ledsen/rädd för att getungen
ramlade i vattnet...
Vi har inte gett poäng för: getungen ramlade i vattnet (eftersom det kan vara en ren beskrivning och
inte uttrycker några tankar eller känslor kring ramlandet)

- G: Goal
Mallen ger poäng för: Geten vill hjälpa ungen / rädda ungen / hjälpa ungen upp ur vattnet...
Diskussion: Här har vi också gett poäng för andra sätt att uttrycka en avsikt eller orsakssamband
mellan getmammans handling och getungens nödsituation, såsom: "mamman springer i vattnet för
att ungen ramlade i vattnet / så att han inte längre ska drunkna". Vi har också gett poäng för verbet
"hjälpa" som vi anser innehåller ett goal i sig. ex: mamman hjälper bäbisen upp.
Vi har inte gett poäng för: mamman knuffar bäbisen upp (eftersom målet med denna handling inte
uttrycks)

- A: Attempt
Mallen ger poäng för: Geten går/springer ner i vattnet...
Diskussion: Här har vi gett poäng för alla handlingsverb som uttrycker en rörelse eller en
förflyttning (t.ex. rusa, hoppa ner, komma, putta, knuffa, ta upp...)

- O: Outcome
Mallen ger poäng för: Getungen är räddad / ur vattnet...
Diskussion: Här har vi gett poäng för alla svenska partikelverb som uttrycker en förflyttning, t.ex.
knuffa upp, putta ur vattnet... eftersom vi anser att de också innehåller ett resultat av förflyttningen.
Vi har inte gett poäng för: getungen äter gräs nu.

- MSr: Mental state as reaction
Mallen ger poäng för: Getungen är lättad / räddad / nöjd / inte rädd längre...
Diskussion: Här har vi också poäng för mammans känslor (mamman är lättad, tittar på sin unge och
är glad...)

Räv-episoden

- MSi : Mental state as initiating event
Mallen ger poäng för: Räven ser när mamman titta bort / räven är hungrig...
Diskussion: Här har vi gett poäng även för "räven ser/tittar" enbart. Vi har också gett poäng för



olika uttryck av hunger såsom "räven slicker sig om munnen", eller uttryck för rävens tankar och
känslor såsom "räven tänker: mmh vad goda de ser ut / har lust att äta upp dem / tycker de ser goda
ut"
Vi har inte gett poäng för: räven vill äta upp dem. (då blir det poäng för goal)

- G: Goal
Mallen ger poäng för: Räven vill äta upp / ta / döda getungen...
Diskussion: Här har vi gett poäng när målet är tydligt: att räven vill äta upp getterna (inte bara äta i
allmänhet). ex: "räven har lust att äta upp dem".

- A: Attempt
Mallen ger poäng för: Räven hoppa fram / hoppar mot / försöker nå / försöker ta getungen...
Diskussion: Här har vi gett poäng för alla handlingsverb som uttrycker en rörelse, tex. räven
kommer / hoppar / springer mot...

- O: Outcome
Mallen ger poäng för: Räven tar / får tag i getungen...
Diskussion: Här har vi även gett poäng om barnet har uttryckt att räven bara nästan fick tag i ungen
(dvs att det bara var ett försök), eftersom vi anser att hans goal (att äta upp geten) egentligen inte
lyckades. t.ex. "räven lyckades nästan med att göra det" (för en vidare diskussion om denna
komponent, se avsnitt 5.1.2.)

- MSr: Mental state as reaction
Mallen ger poäng för: Räven är besviken / missnöjd / fortfarande hungrig...
Diskussion: Här har vi gett poäng för andra känslor hos räven, såsom: räven är rädd / förskräckt /
har ont...

Kråka-episoden

- MSi : Mental state as initiating event
Mallen ger poäng för: Kråkan ser att ungen är i fara / kråkan är modig...
Diskussion: Här har vi gett poäng även för "kråkan ser/tittar" enbart. Vi har också gett poäng för
olika uttryck av kråkans ilska, t.ex.: kråkan är arg / inte glad / besviken på räven...

- G: Goal
Mallen ger poäng för: Kråkan bestämmer sig för / vill stoppa räven, hjälpa/rädda/skydda getungen...
Diskussion:  Här har vi också gett poäng till andra sätt att uttrycka en avsikt eller orsakssamband
mellan handlingarna, t.ex. "kråkan biter räven i svansen så att getterna kunde bli trygga igen". Vi
ger också poäng för verbet "hjälpa" som vi anser innehåller ett goal i sig. (t.ex: "kråkan hjälper
getungen").

- A: Attempt
Mallen ger poäng för: Kråkan biter / drar i rävens svans, attackerar / jagar räven...
Diskussion: Här har vi gett poäng för alla typer av verb som uttrycker en attack, såsom "dyker på
räven / flyger efter räven"...

- O: Outcome
Mallen ger poäng för: Räven släpper getungen / springer iväg / getungen är räddad...
Diskussion: Här har vi gett poäng för olika uttryck av ett bra resultat, t.ex. de kan leva fritt igen / de
kunde vara tillsammans igen / tout le monde était sain et sauf / ingen get blev skadad...
Vi har också gett poäng för alla svenska partikelverb som uttrycker ett resultat = att räven är borta,



t.ex. kråkan jagar iväg, jagar bort, skrämmer bort räven... På franska har vi gett poäng för "chasse"
som också innehåller idén av ett resultat (=att räven är borta).
Vi har inte gett poäng för: kråkan jagar räven (då blir det enbart poäng för attempt, eftersom
resultatet av jagandet inte uttrycks explicit)

- MSr: Mental state as reaction
Mallen ger poäng för: Getterna är lättade/ glada, räven är besviken...
Diskussion: Här vi gett poäng för alla mental state (oavsett djur) som har med resultatet att göra:
t.ex. getmamman tycker kråkan gjorde ett bra jobb, kråkan är stolt, mamman är glad...
Enligt mallen får man poäng för "räven är besviken" men det ifrågasatte vi: den poängen har vi bara
gett som mental state as reaction på räven, inte på båda. (se även vidare diskussion, punkt 5.1.2.)



BILAGA J: Diskussioner kring varje poäng i mallen - FÅGELSAGAN

- Sett-tid : Setting Tid
Den poängen ges i enlighet med mallen för en angivning av tid (det var en gång / en dag / för länge
sen...)

- Sett-plats : Setting Plats
Den poängen ges i enlighet med mallen för en angivning av plats (i ett bo / i ett träd / i en skog...)

Fågel-episoden

- MSi : Mental state as initiating event
Mallen ger poäng för: Fågelungarna är hungriga / vill ha mat / skriker efter mat...
Diskussion: Här har vi gett poäng för mammans mental state också: t.ex. "mamman ser/hör att
fågelungarna skriker, så hon flyger iväg och hämtar mat"...
Vi har inte gett poäng för: fågelungarna skriker/öppnar munnen...

- G: Goal
Mallen ger poäng för: Fågeln vill ge ungarna mat / hämta/hitta/fånga mat/maskar...
Diskussion: Här har vi också gett poäng till andra sätt att uttrycka en avsikt eller orsakssamband
mellan fågelmammans handling och ungarnas behov, såsom: "mamman flyger iväg för att hon ser
att fågelungarna är hungriga".

- A: Attempt
Mallen ger poäng för: Fågeln flyger iväg...
Diskussion: Här har vi gett poäng för alla verb som uttrycker en förflyttning bort (t.ex. "hon går och
hämtar mat"/ "elle s'envole/part")
Vi har inte gett poäng för: "hon flyger" /"elle vole".

- O: Outcome
Mallen ger poäng för: Fågeln/mamman hittar/fångar/får tag i mat/maskar...
Diskussion: Här har vi gett poäng för alla sätt att uttrycka att fågelungarna får mat: t.ex. "mamman
kommer tillbaka med mat", "mamman matar barnen / ger barnen mat", "barnen får maskar"...

- MSr: Mental state as reaction
Mallen ger poäng för: Fågelungarna är nöjda / glada / mätta / inte längre hungriga...
Diskussion: Här har vi också poäng för mammans känslor ("mamman tittar på sina ungar och är
nöjd/glad"...)

Katt-episoden

- MSi : Mental state as initiating event
Mallen ger poäng för: Katten ser när mamman flyger iväg /katten är hungrig...
Diskussion: Här har vi gett poäng även för "katten ser/tittar" enbart. Vi har också gett poäng för
olika uttryck av hunger såsom "katten slicker sig om munnen", eller uttryck för kattens tankar och
känslor såsom "katten tänker: mmh vad goda de ser ut / har lust att äta upp dem / tycker de ser goda
ut"
Vi har inte gett poäng för: katten vill äta upp dem. (då blir det poäng för goal)



- G: Goal
Mallen ger poäng för: Katten vill äta upp / ta / döda fågelungen...
Diskussion: Här har vi gett poäng när målet är tydligt: att katten vill äta upp fåglarna (inte bara äta i
allmänhet). ex: "katten har lust att äta upp dem".

- A: Attempt
Mallen ger poäng för: Katten klättrar upp / hoppar upp / försöker nå / försöker ta fågelungen...
Diskussion: Här har vi gett poäng för alla handlingsverb som uttrycker en rörelse, tex. katten
kommer / hoppar / går upp i trädet...

- O: Outcome
Mallen ger poäng för: Katten tar / får tag i en fågelunge...
Diskussion: Här har vi även gett poäng om barnet har uttryckt att det bara var ett försök, eftersom vi
anser att kattens goal (att äta upp fåglarna) egentligen inte lyckades. På bilden är det dessutom inte
alls uppenbart att katten får tag i en fågel. Vi har gett poäng till t.ex. "katten får tag i fågelboet",
"katten tog nästan en fågelunge".
Vi har inte gett poäng för: "katten försöker ta en fågel". (för en vidare diskussion om denna
komponent, se avsnitt 5.1.2.)

- MSr: Mental state as reaction
Mallen ger poäng för: Katten är besviken / missnöjd / fortfarande hungrig...
Diskussion: Här har vi gett poäng för andra känslor hos katten, såsom: katten är rädd / förskräckt /
har ont...

Hund-episoden

- MSi : Mental state as initiating event
Mallen ger poäng för: Hunden ser att ungen är i fara / hunden är modig...
Diskussion: Här har vi gett poäng även för "hunden ser/tittar" enbart. Vi har också gett poäng för
olika uttryck av ilska, t.ex.: hunden morrar / är arg / inte glad / besviken på katten...

- G: Goal
Mallen ger poäng för: Hunden bestämmer sig för / vill stoppa katten, hjälpa/rädda/skydda
fågelungarna...
Diskussion:  Här har vi också gett poäng till andra sätt att uttrycka en avsikt eller orsakssamband
mellan handlingarna, t.ex. "hunden biter katten i svansen så att fågelungarna kunde bli trygga igen".
Vi ger också poäng till verbet "hjälpa" som vi anser innehåller ett goal i sig. (t.ex: "hunden hjälper
fåglarna").

- A: Attempt
Mallen ger poäng för: Hunden biter / drar i kattens svans, attackerar / jagar räven...
Diskussion: Här har vi gett poäng till alla typer av verb som uttrycker en attack, såsom "hoppar på /
drar ner katten, springer efter katten, skäller på katten"...

- O: Outcome
Mallen ger poäng för: Katten springer iväg / fåglarna är räddade...
Diskussion: Här har vi gett poäng för olika uttryck av ett bra resultat, t.ex. de kan leva fritt igen / de
kunde vara tillsammans igen / tout le monde était sain et sauf / ingen fågel blev skadad...
Vi har också gett poäng för alla svenska partikelverb som uttrycker ett resultat = att katten är borta,
t.ex. hunden jagar iväg, jagar bort, skäller bort katten... På franska har vi gett poäng för "chasse"
som också innehåller idén av ett resultat (=att katten är borta).



Vi har inte gett poäng för: hunden jagar katten (då blir det poäng för attempt)

- MSr: Mental state as reaction
Mallen ger poäng för: Fåglarna är lättade/glada, hunden är glad, katten är besviken...
Diskussion: Här har vi gett poäng för alla mental state (oavsett djur) som har med resultatet att göra:
t.ex. hunden är stolt, mamman är glad, ungarna känner sig trygga igen...
Enligt mallen får man poäng för "katten är besviken" men det ifrågasatte vi: den poängen har vi
bara gett som mental state as reaction på katten, inte på båda. (se även vidare diskussion, punkt
5.1.2.)



BILAGA K: Alla detaljerade resultat

Färgerna visar vilket språk barnet har berättat sin saga på :  = Svenska,  = Franska

Flerspråkiga barn Resultat

Barn Ålder Kön Land Dominantspråk Berättelse 1 Berättelse 2 Medelvärde
2-01 6;5 M Sverige Svenska Fågel: 6 Get: 11 8,5
2-02 6;5 F Sverige Svenska Fågel: 7 Get: 9 8
2-03 6;8 F Sverige Svenska Get: 10 Fågel: 10 10
2-04 6;10 F Sverige Svenska Fågel: 8 Get: 10 9
2-05 7;3 F Sverige Svenska Get: 8 Fågel: 8 8
2-06 7;1 M Frankrike Franska Fågel: 13 Get: 12 12,5
2-07 7;0 M Frankrike Franska Fågel: 4 Get: 7 5,5
2-08 7;7 M Sverige Svenska/Franska Get: 10 Fågel: 13 11,5
2-09 7;1 M Sverige Svenska Get: 7 Fågel: 12 9,5
2-10 6;4 M Sverige Svenska Get: 10 Fågel: 6 8
2-11 6;10 M Sverige Svenska Fågel: 10 Get: 10 10
2-12 7;2 F Sverige Svenska Fågel: 10 Get: 9 9,5
2-13 7;10 M Sverige Svenska Get: 10 Fågel: 11 10,5
2-14 7;8 F Sverige Svenska Fågel: 10 Get: 11 10,5
2-15 6;2 M Sverige Svenska/Franska Fågel: 9 Get: 10 9,5
2-16 5;11 M Sverige Svenska Get: 8 Fågel: 9 8,5
2-17 6;8 M Frankrike Franska Get: 10 Fågel: 9 9,5
2-18 6;1 F Frankrike Franska Fågel: 7 Get: 8 7,5
2-19 7;2 F Frankrike Franska Fågel: 11 Get: 12 11,5
2-20 7;4 M Frankrike Franska/Svenska Get: 11 Fågel: 12 11,5
2-21 6;3 F Frankrike Franska Get: 7 Fågel: 10 8,5

N=21 x̄ = 6;9 F=9, M=12 S=14, F=7 S=12, F=6, /=3 x̄ = 8,86 x̄= 9,95 x̄= 9,40

Enspråkiga barn Resultat

Barn Ålder Kön Land Språk Berättelse 1 Berättelse 2 Medelvärde
1-01 7;1 F Sverige Svenska Fågel: 8 Get: 9 8,5
1-02 7;4 F Sverige Svenska Fågel: 9 Get: 10 9,5
1-03 7;0 M Sverige Svenska Fågel: 7 Get: 6 6,5
1-04 6;8 F Frankrike Franska Fågel: 9 Get: 13 11
1-05 7;4 M Frankrike Franska Fågel: 7 Get: 10 8,5
1-06 7;8 M Sverige Svenska Get: 10 Fågel: 10 10
1-07 6;8 F Sverige Svenska Get: 10 Fågel: 11 10,5
1-08 6;9 M Sverige Svenska Get: 9 Fågel: 9 9
1-09 6;1 M Sverige Svenska Get: 5 Fågel: 9 7
1-10 6;8 F Sverige Svenska Get: 8 Fågel: 11 9,5
1-11 6;1 F Sverige Svenska Fågel: 7 Get: 5 6
1-12 7;3 M Frankrike Franska Get: 16 Fågel: 14 15
1-13 5;10 F Frankrike Franska Fågel: 9 Get: 9 9
1-14 6;2 M Frankrike Franska Fågel: 9 Get: 12 10,5
1-15 7;5 F Frankrike Franska Fågel: 6 Get: 9 7,5
1-16 6;7 F Frankrike Franska Fågel: 7 Get: 12 9,5
1-17 7;2 F Frankrike Franska Get: 10 Fågel: 12 11
1-18 7;4 F Frankrike Franska Get: 10 Fågel: 5 7,5
1-19 7;6 F Frankrike Franska Get: 8 Fågel: 9 8,5
1-20 6;4 M Frankrike Franska Get: 7 Fågel: 9 8
1-21 6;4 F Frankrike Franska Get: 12 Fågel: 11 11,5

N=21 x̄ = 6;10 F=13, M=8 S=9, F=12 S=9, F=12 x̄ = 8,71 x̄= 9,76 x̄= 9,24



BILAGA L: Förståelsefrågorna - resultat

Berättelse 1 Berättelse 2 Medelvärde

Enspråkiga barn

1-01 Fågelsaga: 9 Getsaga: 9 9
1-02 Fågelsaga: 8 Getsaga: 7 7,5
1-03 Fågelsaga: 7 Getsaga: 7 7
1-04 Fågelsaga: 9 Getsaga: 9 9
1-05 Fågelsaga: 7 Getsaga: 8 7,5
1-06 Getsaga: 7 Fågelsaga: 9 8
1-07 Getsaga: 8 Fågelsaga: 8 8
1-08 Getsaga: 8 Fågelsaga: 6 7
1-09 Getsaga: 9 Fågelsaga:9 9
1-10 Getsaga: 8 Fågelsaga: 5 6,5
1-11 Fågelsaga: 7 Goats: 7 7
1-12 Getsaga: 9 Fågelsaga: 9 9
1-13 Fågelsaga: 6 Getsaga: 9 7,5
1-14 Fågelsaga: 5 Getsaga: 8 6,5
1-15 Fågelsaga: 6 Getsaga: 8 7
1-16 Fågelsaga: 8 Getsaga: 9 8,5
1-17 Getsaga: 9 Fågelsaga: 9 9
1-18 Getsaga: 8 Fågelsaga: 8 8
1-19 Getsaga: 9 Fågelsaga: 7 8
1-20 Getsaga: 9 Fågelsaga: 7 8
1-21 Getsaga: 9 Fågelsaga: 9 9

Flerspråkiga barn

2-01 Fågelsaga: 6 Getsaga: 9 7,5
2-02 Fågelsaga: 8 Getsaga: 8 8
2-03 Getsaga: 9 Fågelsaga: 9 9
2-04 Fågelsaga: 9 Getsaga: 7 8
2-05 Getsaga: 6 Fågelsaga: 9 7,5
2-06 Fågelsaga: 9 Getsaga: 9 9
2-07 Fågelsaga: 7 Getsaga: 7 7
2-08 Getsaga: 7 Fågelsaga: 8 7,5
2-09 Getsaga: 7 Fågelsaga: 8 7,5
2-10 Getsaga: 9 Fågelsaga: 9 9
2-11 Fågelsaga: 7 Getsaga: 9 8
2-12 Fågelsaga: 9 Goats: 6 7,5
2-13 Getsaga: 8 Fågelsaga: 8 8
2-14 Fågelsaga: 9 Getsaga: 9 9
2-15 Fågelsaga: 7 Getsaga: 8 7,5
2-16 Getsaga: 6 Fågelsaga: 8 7
2-17 Getsaga: 9 Fågelsaga: 9 9
2-18 Fågelsaga: 7 Getsaga: 9 8
2-19 Birds: 9 Getsaga: 9 9
2-20 Getsaga: 9 Fågelsaga: 9 9
2-21 Getsaga: 8 Fågelsaga: 9 8,5



BILAGA M: Olika exempel på berättelser
Enspråkiga barn

Barn 1-03 - Enspråkig pojke - ålder 7;0
Land: Sverige. Språk: Svenska
Berättelse 1

*BYL: okej , nu är jag klar .
*XLI: då kan vi ta bort de här , och så får du titta på de där bilderna , och berätta sagan . och så

ger jag nästa bild när du är färdig med den , så får du säga till .
*BYL: okej .
*XLI: ja ?
*BYL: öh , först ... det var tre fåglar som sk+... öh , som öh , satt i sitt bo , men sen så skulle

mamman flyga iväg och hämta mat , men så k+... kommer katten som var väldigt törstig
och hungrig .

*XLI: precis .
*BYL: mmh .
*XLI: är du färdig med den , vill du ha nästa ?
*BYL: aa .
*XLI: mmh . då kan vi lägga den där . så .
*BYL: och sen så k+... öh , kom mamma tillbaka och då klättrar katten upp igen , och försökte

dra ... öh , ta ner en fågelunge . men då kommer en hund bakom också .
*XLI: precis !
%com: (byl skrattar)
*XLI: ja , är du färdig med den ?
*BYL: aa .
*XLI: då tar vi den där då .
*BYL: och hunden bet katten i svansen . och då sprang katten iväg , följandes öh med , öh ,

hunden efter sig .
*XLI: precis . händer det något mer på den bilden ?
*BYL: nja ... mamman kramar om sina två barn .
*XLI: precis . var det en bra saga ?
*BYL: aa !



Barn 1-09 - Enspråkig pojke - ålder 6;1
Land: Sverige. Språk: Svenska
Berättelse 1

*JTK: nu är jag klar !
*XAN: är du klar ? då ska vi ta bort de där , och du ska börja berätta en saga för mig med de här

bilderna . (..) vi kan börja här . hur börjar sagan ?
*JTK: geten ... (..)
*XAN: mmh !
*JTK: hon ska rädda [?] sitt barn . och han står och käker gräs .
*XAN: vad sa du att hon gjorde ?
*JTK: rädder sitt barn .
*XAN: hon räddar sitt barn !
*JTK: mmh ! nej hon xx och kollar hur det går .
*XAN: okej .
*JTK: och ... mmh ...
*XAN: och han äter gräs .
*JTK: aa . och så ... och på nästa sida hjälper hon upp ho+... (.) han , och (.) han står

fortfarande och käker gräs . och sen kommer en hungrig varg .
*XAN: sen kommer en hungrig varg ! mmh . (..) är du klar med de där bilderna ?
*JTK: jaa !
*XAN: vi tar nästa då . den . vad händer sen då ?
*JTK: att ... och han står fortfarande och käker gräs , och hon stodde och kolla dit , och han

blev rädd för det kommer en varg springande ut (.) bakom trädet .
*XAN: aha .
*JTK: och ... (.) och (.) så , han försöker jaga (.) det där lammet .
*XAN: mmh .
*JTK: och dom står och dricker , och där sitter en örn .
*XAN: är det en örn där ! mmh . (..) är det något mer som händer ? (.) eller har vi sagt allting ?
*JTK: aa , allting .
*XAN: vi har sagt allting . då tar vi den sista bilden . de två sista . vad händer nu ?
*JTK: örnen (.) flyger på räven , och ... och han , (.) och ho+... dom blir rädda .
*XAN: mmh !
*JTK: och sen , (..) kom ... (.) och sen gasade dom . och sen jaga den vargen . ög+... örnen

vargen .
*XAN: jaha ! (..) händer det något mer i den här sagan ?
*JTK: nej !



Barn 1-10 - Enspråkig flicka - ålder 6;8
Land: Sverige. Språk: Svenska
Berättelse 2

*MPE: här är nästan samma sak , bara om hund+... hundar och katter och fåglar istället .
*XLI: aha, okej ! ska du titta noga så får du säga när du vill börja din saga .
*MPE: jag kan börja nu .
*XLI: hur vill du börja din saga ?
*MPE: det var en gång e+... en fågelmamma och två fågelbarn .
*XLI: mmh .
*MPE: mmh , o+... när mamman en gång skulle flyga iväg och hämta lite mat , så såg en katt ,

öhm , fåglarna .
*XLI: händer det något mer på bilderna ?
*MPE: och då (.) började han slicka sig om munnen , och tänkte ”det blir nog lite gott med

några fågelungar !”
*XLI: (..) vill du ha nästa ?
*MPE: mmh .
*XLI: så, vad spännande det blir . vad händer här i sagan ?
*MPE: när mamman kom tillbaka , precis då , kom (.) klättrade katten upp i trädet och tog en av

(.) ungarna .
*XLI: mmh .
*MPE: mmh , och då (.) såg hunden det .
*MPE: färdig !
%com: (mpe viskar)
*XLI: händer det något mer på bilderna ?
*MPE: och då (.) blir det ... då (.) var ju han som kråkan om man säger så .
%com: (mpe viskar)
*XLI: vad sa du ?
*MPE: ha+... han var ju som kråkan då .
*XLI: ja ?
*MPE: genom att han försökte rädda (.) dem , fåglarna .
*XLI: försökte rädda fåglarna . mmh . vill du ha nästa ?
*MPE: mmh , då (.) kom hunden och (.) klättrade upp lite på roten och drog öh , och bet i

svansen på katten och så jagade han iväg den .
*XLI: oj , hände det något mer där på slutet ?
*MPE: och då blev mamman lycklig i alla sina dagar .
*XLI: aa , bra !



Barn 1-04 - Enspråkig flicka - ålder 6;8
Land: Frankrike. Språk: Franska
Berättelse 2

*XAN: voilà tu as fini ? alors tu vas aussi raconter une histoire avec celles -là .
*DIE: la maman chèvre , elle voit que son petit il est tombé dans l'eau et qu'il arrive pas à

nager . là y a la grande soeur qui mange .
*XAN: d'accord .
*DIE: et puis ... là , la maman elle est allée dans l'eau , elle sauve le petit .
*XAN: mmh .
*DIE: y a le renard qui arrive . il a faim , il a en+... il a envie de les manger . y a ... y a la bave

qui coule .
*XAN: la bave qui coule , oui ! (..) on a fini avec celle -là ?
*DIE: nan . et le petit , il mange encore .
*XAN: et le petit il mange encore . voilà , après on prend celle -là . et qu'est-ce qui se passe

maintenant alors ?
*DIE: on peut la poser là .
*XAN: oui on peut la poser là . alors qu'est-ce qu'il se passe maintenant ?
*DIE: maintenant , la maman elle est encore dans l'eau . le petit il est sauvé , il mange . l'autre ,

elle voit que le renard il arrive .
*XAN: ah oui .
*DIE: le renard il saute dessus .
*XAN: mmh .
*DIE: et puis ... la maman elle est toute contente , à , à celui -là . elle voit pas que celui -là il va

être mangé .
*XAN: ah oui ! hmm .
*DIE: et puis là , le petit il boit , la maman aussi . là le renard il a attrappé la , la petite chèvre .
*XAN: oui .
*DIE: et puis , la maman et le bébé non plus ils voient pas , y a un ... y a le corbeau qui arrive ,

il a l'air de voir le renard qui veut manger ça .
*XAN: ah oui .
*DIE: il a l'air ... de le ... de vouloir ... arrêter le renard pour ... pour qu+... pour pas qu'il

mange la ... petite fille , ou le petit garçon .
*XAN: mmh !
*DIE: et puis ... il voit pas non plus , il boit . et puis là , y a les petits traits c'est pour dire qu'ils

vont très vite .
*XAN: pour dire qu'ils vont très vite , oui . on a fini avec celle -là ?
%com: (die nickar)
*XAN: oui on a tout dit je crois. après on va prendre les dernières images . alors , et là , qu'est-

ce qui se passe ?
*DIE: là , le petit , il est sorti , il voit que la petite était en danger . la maman elle est toujours

dans l'eau , euh , elle va sortir parce qu'elle a le pied euh , qui a l'air de sortir .
*XAN: mmh .
*DIE: le corbeau il a mordu la ... le pied ... il a mordu la queue du renard . et puis le renard il a

arrêté , et la petite ... elle a ... elle , elle regarde .
*XAN: mmh .
*DIE: et puis là , ils , ils ont , ils se sont tous ... retrouvés , la maman elle est toute contente , le

petit aussi , et la petite chèvre .
*XAN: mmh .
*DIE: et puis ... l'oiseau il essaye de faire fuir le renard .
*XAN: eh oui . on a fini avec celle -là ?
%com: (die nickar)



Barn 1-14 - Enspråkig pojke - ålder 6;2
Land: Frankrike. Språk: Franska
Berättelse 1

*XAN: tu as tout regardé ? alors on va cacher ça , et on va commencer avec celles -là . et alors
tu vas me raconter une histoire avec ces images .

*BMS: en fait (.) c'est tr+... c'est deux petits oiseaux .
*XAN: oui ?
*BMS: qui étaient ... qui étaient dans un nid , avec la maman . pis alors elle était partie , un chat

affamé , qui voulait manger les oiseaux .
*XAN: un chat affamé oui ! (..) tu as tout raconté là ?
*BMS: et ap+... (..) oui .
*XAN: tu veux qu'on prenne l'image suivante ? (..) et maintenant qu'est-ce qui se passe ?
*BMS: et après ça , la maman elle est en+... allée chercher un ... un repas . et pendant ce temps

le chat commence à ... à monter , euh sur l'arbre .
*XAN: oui ?
*BMS: et le chat attrapa un oiseau . et le chien ... voilà . et le ch+... et le chien , il morda la

queue .
*XAN: oui mais ça ça va venir après . mais qu'est-ce qui se passe ici sur cette image ?
*BMS: euh le chien , il hésita (.) à mordre euh (.) la queue .
*XAN: on a fini avec ça ? alors on prend les images suivantes .
*BMS: après , et après ça son idée c'était de mordre la queue . pour laisser les oiseaux

tranquilles .
*XAN: d'accord .
*BMS: et après ça le chat il fuit .
*XAN: le chat il s'enfuit oui . (..) et il se passe encore quelque chose là ? ou on a tout dit ?
*BMS: et la maman , e+... elle dit ... et (.) voilà .



Barn 1-17 - Enspråkig flicka - ålder 7;2
Land: Frankrike. Språk: Franska
Berättelse 1

*XYA: donc maintenant, j'aimerais que tu me racontes une histoire avec ces images . (..) alors
comment tu la commences , cette histoire ?

*TBH: (..) y a la maman chèvre qui voit son (.) bébé qui est en train de se noyer .
*XYA: mmh !
*TBH: pendant que son (.) s+... euhm , j' pense que ça c'est son enfant !
*XYA: oui !
*TBH: pendant que son en+... (.) pendant que son enf+... son autre enfant meu+... est en train

de manger de l'herbe . (.) après , mmh , là , la maman chèvre est en train de sortir son
bébé de l'eau , pendant que l+... (.) l'enfant est toujours en train de manger de l'herbe , et
y a ... derrière l'arbre y a (.) le renard euh ... (.) bon , qui regarde , y a des gouttes d'eau
qui tombent mais ça veut dire qu'il a faim .

*XYA: ça veut dire qu'il a faim ! (.) ok . est-ce que tu vois d'autres choses sur ces images ?
*TBH: mmh ... (..) des fleurs !
*XYA: des fleurs !
*TBH: de (.) l'eau !
*XYA: mmh .
*TBH: voilà . un arbre aussi !
*XYA: on passe à la suite ?
*TBH: ouais !
*XYA: voilà . tiens .
*TBH: après s+... la maman elle est en train de ressortir de l'eau . pen+... pendant (.) euh... c'est

(.) lequel déja le bébé là entre les deux ? je me souviens plus .
*XYA: je sais pas , tu penses que c'est lequel ? regarde par rapport aux autres images . (..) ça a

l'air d'être celui -ci ?
*TBH: pendant que le bébé est en train de (..) mmh (.) manger de l'herbe , et (.) l+... (.) ça

s'appelle un chevreuil ?
*XYA: chevreuil ? presque !
*TBH: un (.) je sais pas moi .
*XYA: chev...reau !
*TBH: ah oui chevreau ! (.) mmh , pendant que le chev+... le chevreau il a peur qu'a+... parce

que y a le renard qui mmh (.) qui va l+... le (.) qui va lui sauter dessus pour le manger .
*XYA: mmh !
*TBH: n+... y a+... (.) en haut y a un n+... (.) c'est euh... c'est... (.) quoi déja . (..) un aigle ?
*XYA: tu penses que c'est un aigle ?
*TBH: j'en sais rien .
*XYA: un corbeau .
*TBH: ah , voilà . un corbeau , qui regarde et le corbeau à mon avis il s'apprète à l+... le ... lui

sauter dessus , sur le renard ! (..) le+... parce que le renard est en train de tenir la patte
du cherv...vreau.

*XYA: mmh !
*TBH: pendant que la euh le bébé (.) bébé et la mam+... et la (.) maman sont en train de boire .

et mmh ... (...)
*XYA: tu as d'autres choses à raconter sur cette histoire ?
*TBH: nan .
*XYA: on continue ?
*TBH: mmh !
*XYA: ok . (.) alors ensuite , qu'est-ce qui se passe ?
*TBH: donc le corbeau saute sur le renard . il lui (.) il lui , oh comment , (.) pince la queue . et



le (.) le renard lâche la patte du chevreau . après mmh ... la maman c'est juste à ce
moment là où elle s'en aperçoit et le bébé aussi .

%com: (tbh skrattar lite)
*TBH: et après , le mmh ... le (.) le , l'ai+... (.) euh (.) l'aigle ? (..) le corbeau ! voilà , en train de

c+... mmh , voler , euh (.) après le renard qui court , le renard il va pas voler quand-
même !

%com: (tbh skrattar)
*TBH: mmh , pour le chasser , pendant que (.) euh , le chevreau et la maman se font un câlin .
*XYA: d'accord ! est-ce que tu vois d'autres choses à raconter sur cette histoire ?
*TBH: euh , non. (..)



BILAGA N: Olika exempel på berättelser
Flerspråkiga barn

Barn 2-11 - Flerspråkig pojke - ålder 6;0
Land: Sverige. Språk: Svenska/Franska. (Dominant Svenska)
Berättelse 1 - Svenska

*XLI: du får säga till när du är färdig , så får du börja berätta en saga .
*QJE: (..) ska jag säga på svenska eller ?
*XLI: ja , bara på svenska , för jag kan ingen franska !
%com: (qje fnissar)
*XLI: är du beredd ? då börjar vi med de där två bilderna . så får du börja berätta din saga .
*QJE: mmh ... den har ingen katt för (.) där är katten . och den flyger iväg .
%com: (qje pekar samtidigt)
*XLI: mmh .
*QJE: öh , två fåglar och en (..) en vuxen fågel .
*XLI: precis .
*QJE: och sen flög iväg vuxenfågeln och hämta mat . de andra små fåglarna f+... stannar

hemma . och en a+... och en katt kommer förbi , och var hungrig !
*XLI: oj vad spännande . du får säga till när du är klar . (..) ser du något mer på bilderna ?
*QJE: mmh (.) nej .
*XLI: nej . ska vi ta nästa då ?
*QJE: mmh !
*XLI: så där . berätta om de där bilderna .
*QJE: då kom katten och klättrade .
*XLI: åh .
*QJE: och mamman k+... flög till dem , och gedde en ... mat till dem . (..) och (.) katten kom

(.) försökte klättra upp . (..) och sen kom en hund . arg ! öh , undrar vad de gjorde . och
katten (.) försö+... tog nästan en fågel .

*XLI: oj vad spännande . händer det något mer på bilderna ?
*QJE: (..) nehej .
*XLI: nej . fick du med allting ?
*QJE: mmh , aa . (.) det bara va+... (.) fågeln blev lite rädd .
*XLI: ja den är rädd också . det förstår jag .
*QJE: för , titta . streck .
*XLI: ja det är streck där som visar det .
*QJE: mmh .
*XLI: vill du ha nästa ?
*QJE: mmh !
*XLI: får den plats där ? ja , så ! vad händer på de här bilderna i sagan då ?
*QJE: så kommer k+... hun+... (.) så kommer hunden som bet katten i svansen !
%com: (qje skrattar)
*QJE: och så kunde inte katten komma upp !
*XLI: nej !
*QJE: och få+... och mammafågel , hon fl+... hon var rädd .
*XLI: hon var rädd hon med .
*QJE: och sen (.) k+... så blev ungarna glada , och mam+... mamma blev glad . och hunden

jaga bort katten .
*XLI: ser du något mer på de där sista bilderna ? (..) fick du med allting , eller händer det

något mer i sagan där ?
*QJE: mmh ... nej !
*XLI: nehej . vilken bra saga !



(Samma barn) Berättelse 2 - Franska

*XAN: alors on va enlever ça , et on va commencer avec celle -là . et tu vas me raconter une
histoire avec ces images . en français .

*com: (qje skrattar lite generad)
*XAN: on essaye , d'accord ?
%com: (skrattar igen)
*QJE: ok ! euh . (..) un petite chèrve (.) a tombé à l'eau .
*XAN: oui .
*QJE: le grande chèrve (.) a (.) a... pu+... euh (.) prenu au (.) d+... d'aider .
*XAN: elle est venue pour l'aider ?
*QJE: oui !
*XAN: mmh ! et qu'est-ce qu'on voit encore ?
*QJE: on voit après , un peu ... varg .
%com: (kodväxling, "varg" på svenska)
*XAN: c'est un loup tu crois ?
*QJE: oui ! loup !
*XAN: un loup .
*QJE: qu'on m+... v+... voit un peu , à manger .
*XAN: mmh , il les voit . c'est ça que tu as dit ?
*QJE: oui , manger ce ... euh le petite chèvre .
*XAN: il veut manger la petite chèvre tu crois .
*QJE: oui !
*XAN: (..) on voit encore quelque chose ?
*QJE: mmh ...
*XAN: (..) ou on a fini ?
*QJE: mmh , fini .
*XAN: on a fini alors on prend ça . Et alors maintenant , comment elle continue l'histoire ?
*QJE: le loup a p+... a ven+... viennu o (..) o le petite chèvre a+... avait peur .
%com: (kodväxling, "o=och" på svenska. återkommer flera gånger senare också)
*XAN: mmh .
*QJE: o après le loup a prenu le petite chèvre's b+... (.) petite (.) ben .
%com: (kodväxling, använder svensk genitiv, och "ben" på svenska)
*XAN: sa jambe ?
*QJE: oui , jambe .
*XAN: oui il a pris sa jambe .
*QJE: o après une kråka a vu !
%com: (kodväxling, "kråka" på svenska)
*XAN: et tu sais comment on dit kråka en français ?
*QJE: mmm ...
*XAN: on dit un corbeau .
*QJE: un corbeau !
*XAN: et donc le corbeau il a vu ?
*QJE: oui , il a vu .
*XAN: il y a encore quelque chose ? ou on change d'image ?
*QJE: ch+... mmh (..) pas change !
*XAN: mmh ?
*QJE: le comme ça , le petite (.) chèvre o le grand chèvre boit de l'eau !
*XAN: ils boient de l'eau oui . (..) on a fini ?
*QJE: oui !



*XAN: on va prendre les dernières images . Et là qu'est-ce qui se passe alors ?
*QJE: le g+... (..) le grand chèvre o le petite chèvre avaient peur .
*XAN: mmh .
*QJE: o euh ... quoi est ça encore ?
%com: (qje pekar på bilden)
*XAN: le corbeau .
*QJE: le corbeau a venu vite ! o mang+... pren+... man+... fait euh krrk !
%com: (qje gör bitljud)
*XAN: il l'a mordu ?
*QJE: mordu ... le (.) petite s+... svans .
%com: (kodväxling, "svans" på svenska)
%com: (qje skrattar)
*XAN: svans ? la queue .
*QJE: queue ! à (.) le corbeau . euh ...
*XAN: il a mordu la queue .
*QJE: de loup !
*XAN: la queue du loup ! oui .
*QJE: o le loup avait ... va !
*XAN: mmh.
*QJE: o le corbeau (.) prenu (.) veut , euh très ... euh (..)
%com: (qje suckar)
*XAN: qu'est-ce que tu veux dire ?
*QJE: il (.) est arg !
%com: (kodxävling, "arg" på svenska)
*XAN: il est en colère ? il est fâché ?
*QJE: oui , fâché !
*XAN: le corbeau il est fâché .
*QJE: oui ! pour le loup .
*XAN: ah oui .
*QJE: le loup v+... a peur à le corbeau .
*XAN: oui . mmh .
*QJE: o les chèvres avaient ... est gl+... (..)
%com: (qje fnissar generat)
*XAN: (..) qu'est-ce qu'elles font les chèvres ?
*QJE: est (.) glad .
%com: (kodxävling, "glad" på svenska)
%com: (qje skrattar)
*XAN: ils sont contents ?
*QJE: oui , contents !
*XAN: les chèvres sont contentes .
*QJE: oui !
*XAN: on a fini l'histoire ?
*QJE: oui !



Barn 2-09 - Flerspråkig pojke - ålder 7;1
Land: Sverige. Språk: Svenska/Franska. (Dominant Svenska)
Berättelse 1 - Svenska

*XLI: är du beredd ?
*HBD: aa ! jag tror det .
*XLI: då gör vi så här , att vi tar de här två först . så . vi börjar med de här bilderna . hur ska du

börja din saga ?
*HBD: då har jag kommit på . det var en gång en f+... fam+... en flock med får , som var och

ät+... åt gräs .
*XLI: mmh .
*HBD: men då (.) trillade det ena fåret ner i vattnet . då kom mamma och hämta det . då var det

bara ett får kvar . och sen kom+... sen , dök räven upp , när mamman försökte (.) att ta
upp den andra fölet .

*XLI: mmh ! säg till när du är klar .
*HBD: jag är klar .
*XLI: vill du ha nästa . då var det ...
*HBD: den .
*XLI: den !
*HBD: men då ! när öh , de ... när fölet och mamman (.) åt gräs , och drack , då kom räven fram

, och skulle ta det andra fölet . och sen drack de . men då såg en kråka , (.) att räven
försökte ta (.) fölet . (.) klar !

*XLI: klar , vill du ha nästa ?
*HBD: aa .
*XLI: mmh !
*HBD: då atta+... då blev kråkan arg , och attackerade (.) räven , för att bita honom i svansen .

och d+... det var då , mamman och fölet såg att det hände . och , snip snap snut så är
snagan slut !

%com: (båda skrattar)
*XLI: är du klar ?
*HBD: aa .
*XLI: jaha ! tyckte du det var en rolig saga , var den bra ?
*HBD: mmh !

(Samma barn) Berättelse 2 - Franska

*XAN: tu me dis quand tu as fini de regarder .
*HBD: (..) oui je crois que ...
*XAN: tu crois que tu as fini ?
*HBD: ouais .
*XAN: alors on va enlever ça , et on va commencer avec celle -là . et tu vas me raconter une

histoire .
*HBD: c'est une fois , une famille de ... une sorte d'oiseau .
%com: (hbd skrattar)
*XAN: une sorte d'oiseau !
*HBD: que ... euh ... qui était dans un arbre .
*XAN: mmh !
*HBD: et un jour , les enfants avaient faim . donc la maman allait ... est volée (.) de chercher ,

euh ! pour chercher des vers de terre .
*XAN: mmh !
*HBD: et quand elle avait parti , un chat (.) apparaisse . il avait faim , très faim ! (.) fini .



*XAN: tu as fini avec celle -là ?
*HBD: oui .
*XAN: alors , ensuite on va prendre ça . Alors , ensuite qu'est-ce qui se passe ?
*HBD: après , quand la maman a+... avait revenu , (.) il donnait un ver de terre à chaque

oiseau !
*XAN: mmh !
*HBD: mais , là , le chat (.) euh grimpait dans l+... l'arbre , et a pris un o+... un oiseau de le nid ,

quand la maman donnait à l'autre (.) oiseau .
*XAN: mmh !
*HBD: comme ça ... il voyait pas . la maman .
*XAN: la maman voyait pas . mmh .
*HBD: et+... mais après , un chien (.) a vu ! et il était pas content !
*XAN: eh non , il était pas content . (..) et qu'est-ce qui se passe encore ?
*HBD: j'ai déja raconté .
*XAN: on a fini alors avec celle -là ?
*HBD: oui !
*XAN: on va prendre les deux dernières images . alors , et maintenant ?
*HBD: là , le chien (.) a+... attaquait , quand la maman (.) oiseau , euh , v+... v+... voit aussi

tout ce qui (.) arrive .
*XAN: mmh !
*HBD: et le chien mord la queue de chat , et le chasse !
*XAN: et il le chasse oui ! (..) on a fini ?
*HBD: oui !
*XAN: on a tout raconté ?
*HBD: oui je crois .



Barn 2-06 - Flerspråkig pojke - ålder 7;1
Land: Frankrike. Språk: Franska/Svenska. (Dominant Franska)
Berättelse 1 - Franska

*XAE: voilà , si tu veux bien me raconter une histoire avec ce que tu vois .
*MFO: oui . ben là y a ... y a un ptit euh ... ben y a un ptit euh , mouton , je sais pas un truc

comme ça , qui se noye dans un ptit lac ...
*XAE: oui .
*MFO: y a sa mère ou son père qui vient le chercher , le euh , laisser courir . et là il le euh ,

pousse là pour le faire un peu sortir . et là y a le loup qui les regarde , et il a faim parce
qu'il aimerait bien le manger .

*XAE: mmh . tu vois autre chose encore ?
*MFO: oui je vois ... un mouton qui mange du ... euh qui mange de l'herbe . enfin qui broute ,

l'herbe . et je vois des fleurs et de l'herbe .
*XAE: ben oui , c'est bien aussi . c'est ce qu'on peut voir .
*MFO: et un tronc d'arbre .
*XAE: et un tronc d'arbre , voilà . il se passe encore quelque chose ?
*MFO: euh non , pas vraiment encore .
*XAE: ensuite , voilà la suite .
*MFO: ben ... y a , y a le ptit euh mouton qui euh , qui broute ... euh le ptit euh , la vache qui

euh , le ptit euh , je sais plus comment ça s'appelle , le ptit de la vache ?
*XAE: le veau ?
*MFO: ouais ...
*XAE: en fait je crois que c'est une chèvre .
*MFO: ah ouais . ouais . euh , le chevreau , c'est un chevreau , qui euh , qui voulait manger

l'herbe et y a ... il voit le renard qui le ... euh , qui euh , qui essaye de l'attrapper , qui
court vers lui pour le ... pour euh le , l'attrapper .

*XAE: mmh .
*MFO: et les autres eh ben euh , ils sont ... ils font mine de rien , enfin , ils voient rien .
*XAE: oui .
*MFO: ouais ils mangent .
*XAE: ils se rendent pas compte .
*MFO: ouais ils se rendent pas ... ils s'en ... rendent pas compte .
*XAE: mmh .
*MFO: après y a le renard qui attrappe la jambe euh ... du euh ... du chevreau . euh , les autres

ils se rendent pas compte , enfin ils boient [?] , et y a ... un oiseau , un corbeau , on peut
dire , qui euh , qui le voit .

*XAE: mmh .
*MFO: et euh , il court ... je vois pas d'autre ... trucs, plein d'herbe et des fleurs . et de l'eau.
%com: (mfo skrattar)
*XAE: oui , comme avant .
*MFO: y a ... le euh , corbeau ... qui euh ... qui euh le mord le euh , mord euh , qui mord la

queue du renard . et euh , et après le renard il lâche euh , il lâche euh le chevreau , et euh
tout le monde se rend , rend compte qu'il ... qu'il avait le renard qui z'allait les manger .

*XAE: mmh .
*MFO: et après , ben ... y a le corbeau qui essaye encore de , de euh ... de faire peur un peu au

renard . et , euh ... et le ptit cheveau ben il retrouve sa mère euh , tout content . fier .
*XAE: mmh .
*MFO: et de l'herbe , des fleurs et un tronc .
%com: (mfo skrattar)
*XAE: le cadre n'a pas changé .
*MFO: et de l'eau .



(Samma barn) Berättelse 2 - Svenska

*XAN: först ska vi bara titta lite .
*MFO: det är alltid öh ... öh ... même ... historia .
%com: (kodväxling, même på franska)
*XAN: är det samma historia .
*MFO: ja , samma .
*XAN: eller nästan samma ?
*MFO: ja , nästan .
*XAN: fast med andra djur kanske .
*MFO: aa . alltid nån som öh , som vill öh , tar öh nån , och sen öh ... kkrk ! ajj !
%com: (mfo gör ett bitljud)
*XAN: sen kommer nån annan , ja . ska vi berätta den ändå ! vad säger du . ska vi börja med

den där då . och börja berätta sagan .
*MFO: ja . öh ... det är öh , en öh ... mamma ... det är en mamma fågel , som öh , öh som ...

har ... little babies , öh ! fågel öh ... bebis .
%com: (kodväxling med engelska)
*XAN: mmh !
*MFO: bebis fågel . och öh ... och öh mamma f+... öh , och mamma går , till , öh , tar öh , till tar

öh ... öh , mat .
*XAN: vill hämta mat , ja . mmh .
*MFO: och öh , det är en katt som , öh ... tittar på ... på öh ... öh på ... bebis öh fågelna .
*XAN: han tittar , ja .
*MFO: han är öh , hungrig . han vill , öh ... äta den . öh , äta ... fåglarna .
*XAN: mmh ! (..) är vi klara med dem här då ?
*MFO: ja .
*XAN: då tar vi nästa . så .
*MFO: och öh ... öh ... han öh ... grimpe ! han öh ...
%com: (kodväxling, grimpe på franska)
*XAN: han klättrar ?
*MFO: han klättrar på träden . och mamma kommer med öh , med öh ... mat .
*XAN: mmh .
*MFO: och , öh ... och , öh ... öh ... katten tar , öh ... öh ... tar öh ... öh ... en bebis , öh ... en

bebis öh ... en bebis fågel , och en hund , hund ... öh , se ... katten , öh ... öh ... öh ...
öh ... tar lite fågeln .

*XAN: mmh , hunden ser , ja .
*MFO: grrr!
%com: (mfo pekar på hunden, skrattar)
*XAN: är det det han tänker , menar du ?
*MFO: ja . grrr ! släppa få+... fågel .
*XAN: ska vi ta den sista då ?
*MFO: och sen öh ... och sen öh ... h+... hunden ... tar öh , tar öh , han öh ... tar hans ...
%com: (mfo pekar på svansen)
*XAN: vet du vad det heter ?
*MFO: (..) nej .
*XAN: svans .
*MFO: aa , svansen , och öh , och hunden tar den , öh , ja , tar den , and ... and ... och ! förlåt .
%com: (kodväxling med engelska)
*XAN: ingen fara !
%com: (xan skrattar)
*MFO: och ... öh ... hunden öh ... no ! nej .
%com: (kodväxling med engelska)



*MFO: öh ! katten går , öh , går ner , och öh ... hunden öh ... öh ...
*XAN: mmh ?
*MFO: öh ... öh ... öh ... part ? öh , går ? och , går ?
%com: (kodväxling, part på franska)
*XAN: han går ? han springer iväg ?
*MFO: han springer iväg , ja . och , hund ... hunden också . till , öh ... ja . till ta , öh , katten .
*XAN: händer det nåt mer ?
*MFO: och öh , mamma fågel går , öh ... hon är rädd ... att , öh ... av , öh ... katten .
*XAN: mmh .
*MFO: och s+... och sen det är mamma som är ... inte rädd nu ...
*XAN: hon är inte rädd längre .
*MFO: hon , öh , ja . mmh .
*XAN: är vi klara med sagan ?
*MFO: ja !
*XAN: vad bra !



Barn 2-21 - Flerspråkig flicka - ålder 6;3
Land: Frankrike. Språk: Franska/Svenska. (Dominant Franska)
Berättelse 1 - Svenska

*OBA: jag har tittat klart .
*XAN: då tar vi bort dem där , så kan du börja berätta din saga med de där bilderna .
*OBA: öh . (.) där är öh (.) en ... (.) jag vet inte hur det heter .
*XAN: det där är en get .
*OBA: där är en get som badar , en liten bäbis get , och en annan liten bäbis get som äter gräs ,

och en bäb+... och en mamma get som tittar när den badar .
*XAN: ja precis .
*OBA: och på det andra , så är det en räv som vill äta upp getarna . som (.) som (.) en som

bad+... nej , en som badar , en som dricker , och en som äter gräs .
*XAN: mmh . ja . (.) precis . (..) är du färdig med dem där ?
*OBA: mmh .
*XAN: då tar vi nästa . vad händer nu då ?
*OBA: öh (.) ska vi ta båda två ?
*XAN: aa , du kan fortsätta här , för det har du berättat redan .
*OBA: vi kan ligga den där , bara (.) här .
%com: (oba vänder ner bilden som vi redan har pratat om)
*XAN: ja vi kan göra så om du vill .
*OBA: så (.) så ligger vi den sen där . öh (..) där är en get som äter gräs och en get som (.) tittar

bakåt . där är en get som är rädd . av den . och sen kommer ... jag tror att han kommer
att äta nån .

*XAN: mmh .
*OBA: och sen kommer han ... och ti+... och sen tar han för att äta (.) den lita+... geten , och

han är arg då och lite ledsen . och ...
*XAN: vem är arg ?
*OBA: det är en öh ...
*XAN: vet du vad det heter ?
*OBA: nej .
*XAN: kråka .
*OBA: det är en kråka som är ledsen , för att den ska döda den (.) geten .
*XAN: aha . (..) händer det något mer på bilden ?
*OBA: och get+... (.) ja , och där är en get som dricker vatten och den annan bäbis get som

dricker också .
*XAN: mmh , precis . (.) ska vi ta de sista två då ?
*OBA: mmh ! och sen tar vi det gröna !
%com: (oba syftar på nästa kuvert med bilder , som har en annan färg )
*XAN: aa , kanske vi tar nästa sen då . men vad händer nu i den här sagan då ?
*OBA: sen är en get som är rädd , för den . och den gjorde i+... kråkan gjorde illa räven . varför

(.) hon blev rädd f+... för sin bäbis get . och de+... och sin syster blev också rädd .
*XAN: ja .
*OBA: och sen , när han (.) gick bort , och d+... den (.) kråkan , öh , gjorde att den blev rädd ,

rä+... räven .
*XAN: mmh !
*OBA: så ... (.) så sen öh (.) öh , blev dom glada igen . och hon l+... kikade lite på den som (.)

blev tagen från räven .
*XAN: mmh ! (..) är vi klara med den sagan ?
*OBA: mmh !



(Samma barn) Berättelse 2 - Franska

*OBA: jag är klar .
*XAN: du är klar . då gör vi samma sak , att vi tar bort dem , och så får du börjar berätta sagan

härifrån .
*OBA: mmh , där , ä+... är (.) är dom öh ... dom (.) behöver mat . och sen , när dom behöver

mat , så (.) så sä+... så blir mamman glad och (.) hon vill gå hämta mat .
*XAN: mm h.
*OBA: och sen , när hon skulle flyga så är det ... en (.) en katt som ska gå (.) äta dom .
*XAN: men vänta nu , vet du vad jag glömde ?
*OBA: nej ?
*XAN: vi skulle ju byta språk ! glömde jag .
%com: (båda skrattar)
*XAN: vi skulle göra den här på franska !
*OBA: okej !
*XAN: alors on recommence du début d'accord ?
*OBA: mmh .
*XAN: tu me la racontes en français celle -là .
*OBA: euh ... apr+... les oiseaux ils veut manger , après la maman euh , elle euh , elle est

contente donc , après elle va chercher à manger .
*XAN: mmh !
*OBA: après quand elle va (.) s'envoler pour chercher à manger , euh les ... les oiseaux ils sont

contents mais après y a le chat qui va venir , les manger avec de la salive qui tombe .
*XAN: mmh , la salive qui tombe !
*OBA: quand on a faim .
*XAN: oui ! (..) on prend l'image suivante ?
*OBA: mmh .
*XAN: alors , voilà . (.) qu'est-ce qui se passe maintenant ?
*OBA: que il revient et le chat il est en train de grimper pour les (.) prendre et après , il prend

euh (.) i+... il prend le nid , et après lui il c+... il a peur .
*XAN: mmh .
*OBA: et après , y a le chien . et après j'sais plus qui s+... ce qui va se passer .
*XAN: mmh , mais il y a encore quelque chose à raconter sur cette image ?
*OBA: que il va (.) il veut prendre le ... qu'il prend dans le nid . et après il... (.) oui parce que ...

(.) lui il est allongé pour qu+... lui il est allongé , pour que la maman le couvre .
*XAN: mmh . (..) et on a tout raconté alors sur celle -là ?
*OBA: et y a un chien aussi .
*XAN: mmh . le chien .
*OBA: et , il (.) je crois qu'il est fâché parce que le chat veut prendre les oiseaux . c'est pareil

que l'autre histoire .
*XAN: mmh c'est un peu pareil oui . (.) on va prendre les deux dernières alors ? et maintenant

qu'est-ce qui se passe ?
*OBA: ben que , la maman elle s'envole , et que les bébés ils ont ... ils ont très peur , et que le

chien il mord dans la queue ... de (.) de le chat comme avant .
*XAN: mmh .
*OBA: et il fait peur comme avant . (.) à le chat , il fait peur .
*XAN: on a tout raconté sur la dernière image ?
*OBA: nan parce que , après là la maman elle est contente .
*XAN: mmh . oui ! (..) on a fini l'histoire ?
*OBA: oui !



Barn 2-13 - Flerspråkig pojke - ålder 6;10
Land: Sverige. Språk: Svenska/Franska. (Dominant Svenska)
Berättelse 1 - Franska

*XAN: et alors tu vas me raconter une histoire avec les images , on va commencer là . (..)
comment elle va commencer notre histoire ?

*KVR: (..) mmh ...
*XAN: (..) qu'est-ce qui se passe sur cette image ?
*KVR: là l'a de l'eau .
*XAN: y a de l'eau .
*KVR: oui .
*XAN: et qu'est-ce qui se passe ?
*KVR: euh ... l'a le papa qui le regarde .
*XAN: le papa le regarde !
*KVR: mmh !
*XAN: mmh .
*KVR: et pis l'autre là il mange .
*XAN: oui . (..) et qu'est-ce qui se passe encore ?
*KVR: il a tombé à la de l'eau .
*XAN: il est tombé dans l'eau tu crois !
*KVR: oui .
*XAN: mmh !
*KVR: och ... (..) och le papa il est parti l'ader .
%com: (kodväxling, "och" på svenska. genomgående i berättelsen)
*XAN: le papa va l'aider oui .
*KVR: och l+... ça c'est quoi ?
%com: (kvr pekar)
*XAN: ça c'est un renard .
*KVR: mmh !
*XAN: un renard .
*KVR: och la renard regardait les (.) papa och les enfants .
*XAN: mmh !
*KVR: och le (.) renard a faim .
*XAN: il a faim oui !
*KVR: il (.) il veut manger eux .
*XAN: il veut les manger oui . (..) tu as fini avec ces images -là ?
*KVR: mmh ! j'a déja vu une histoire celle -là .
*XAN: tu as déja vu une histoire comme ça ?
*KVR: oui .
*XAN: mais c'était pas la même ?
*KVR: non une autre .
*XAN: alors regarde on va prendre celle -là alors , et maintenant ici qu'est-ce qui se passe ?
*KVR: le pap+... la z'enfant l'a crié . och la renard (.) est parti courir de manger la z'enfant .
*XAN: mmh ! oui .
*KVR: och l+... och la z'enfant l'a couri , och la renard a pris son pied .
*XAN: il a pris son pied oui .
*KVR: mmh . (..) ça c'est quoi ça ?
%com: (kvr viskar)
*XAN: ça , c'est un corbeau .
*KVR: mmh ?
*XAN: ou un oiseau , on peut dire un oiseau aussi .
*KVR: un oiseau regardait .



*XAN: mmh !
*KVR: och (.) papa l+... och la z'enfant bu de l'eau .
*XAN: oui. (..) on a tout dit là ? on va prendre la dernière image ?
*KVR: oui .
*XAN: alors , voilà , celle -là . alors qu'est-ce qui se passe maintenant ?
*KVR: euh , la oiseau mangeait la renard .
*XAN: il l'a mordu oui .
*KVR: mmh ! och (.) z'enfants l'ont regardé , och le papa och les enfants . och sen ...
%com: (kodväxling, "och sen" på svenska)
*XAN: mmh ?
*KVR: la ren+... la oiseau il est (.) mordu la renard . och la renard a couri .
*XAN: mmh! il a couru. (..) on a encore quelque chose à dire ou on a tout fini ?
*KVR: euhm ... och la papa , elle (.) a pris son z'enfant och son autre z'enfant .
*XAN: le papa il fait quoi, tu as dit ?
*KVR: elle (.) a pris son z'enfants , son deux enfants .
*XAN: ses deux enfants oui ! (..) elle est finie notre histoire tu crois ?
*KVR: mmh !

(Samma barn) Berättelse 2 - Svenska

*XLI: har du tittat på alla bilderna ordentligt ? då gör vi så här. nu. hur vill du börja din saga ?
*KVR: öh... en fågel och m+... barnen och mamma . mamma skulle gå ta mat för barnen . och

då gick mamma och flyga iväg . och katten var hungrig och äta upp barnen .
*XLI: (..) ser du något mer på bilderna ? (..) händer det något mer i sagan ?
*KVR: där .
*XLI: du får berätta för mig . (..) ser du något mer ? om du inte ser något mer så får du ta nästa

bild .
*KVR: jag ser inte så mer .
*XLI: nehej . vill du ha nästa bild ?
*KVR: aa , aa .
*XLI: mmh . (..) hur fortsätter sagan ?
*KVR: då gedde (.) mamma maten till barnen , maskar .
*XLI: ja !
*KVR: då gick upp katten , och sen s+... då tog hon barnen , och hunden var (.) lite ledsen . då

gick ha+... då tittade han bara .
*XLI: aha . händer det något mer på bilderna ?
*KVR: och fågel skrikte . ah ah !
%com: (kvr gör pipljud)
*XLI: händer det något mer ?
*KVR: att ... mamma hörde inte , och då skulle ... hon gedde mat till de+... barnen .
*XLI: mmh . (..) du får säga till när du är färdig .
*KVR: jag är färdig !
*XLI: du är färdig . vi tar nästa . vi lägger den där .
*KVR: (..) och sen nä+... n+... när öhm katten tog fågel .. nej katten den gick upp , då springde

hunden och bitit svansen av katten , då (.) villde inte katten gå ner , så den tog en ... då
(.) så gick+... då springde katten iväg och hunden skulle bita svansen igen .

*XLI: åh . händer det något mer på de där sista bilderna ?
*KVR: då (.) är fåglarna glada .
*XLI: aha ! (..) händer det något mer ? (..) du får säga till när du är färdig .
*KVR: (..) nej inte färdigt . (.) då sk+... då skrikte också katten aaj !
*XLI: åh , vilken bra saga det blev .



Barn 2-16 - Flerspråkig pojke - ålder 5;11
Land: Sverige. Språk: Svenska/Franska. (Dominant Svenska)
Berättelse 1 - Svenska

*XLI: då gör vi såhär, att vi börjar med de första bilderna , så får du berätta en saga för mig .
*PTR: mmh .
*XLI: du får berätta för mig vad som händer på de där bilderna .
*PTR: okej . (..)
*XLI: och vi har inte bråttom .
*PTR: (..) drunknar .
*XLI: ah , vem är det som drunknar då?
*PTR: fåret .
*XLI: mmh !
*PTR: så kommer pappan för att hjälpa . och knuffar ut vattnet .
*XLI: kommer pappan och knuffar upp ur vattnet !
*PTR: aa .
*XLI: oj .
*PTR: och sen , så (.) öh , det andra fåret äter gräs .
*XLI: ja .
*PTR: och sen så kommer en (.) räv .
*XLI: kommer en räv !
*PTR: ja !
*XLI: händer det något mer i sagan ?
*PTR: det här ... aa jag vet inte .
*XLI: säg till när du är klar och vill ha nästa .
*PTR: nästa .
*XLI: mmh . oj vad spännande det blir .
*PTR: och sen ...
*XLI: vi kan lägga dem så här . så .
%com: (pratar i munnen på varandra)
*PTR: och så . (.) sen ... öh (..) öhm (.) kommer räven , och tar fåret .
%com: (ptr skrattar lite)
*XLI: oj , kommer räven och tar fåret !
*PTR: i benet . och sen så kommer en krå+... och sen hänger en kråka i trädet .
*XLI: oj , en kråka i trädet ! händer det något mer i sagan ?
*PTR: mmh .
*XLI: ja om du är färdig med den så får du nästa bild .
*PTR: okej jag är xx .
*XLI: ja .
*PTR: och sen så kommer kråkan och biter räven i svansen .
*XLI: oj !
*PTR: och s+... och så tittar alla får på den .
*XLI: ja .
*PTR: och sen så kramar alla får varandra , och sen så jagar kråkan (.) iväg räven (.) aa .
*XLI: kråkan jagar iväg räven ! händer det något mer då ? (.) eller var det slut på sagan ?
*PTR: slut .
*XLI: det blev ju en jättebra saga .

(Samma barn) Berättelse 2 - Franska

*XAN: et quand tu auras fini de regarder , tu me diras, et on commencera avec ça .
*PTR: d'accord , j'ai fini .



*XAN: fini ? alors on enlève ça , et alors tu vas me raconter une histoire , avec ces images .
*PTR: ils crient parce que ils veut à manger .
*XAN: mmh !
*PTR: alors maman elle y alle , chercher à manger .
*XAN: oui !
*PTR: et après , le chat il vient .
*XAN: mmh !
*PTR: fini !
*XAN: il se passe encore quelque chose là ?
*PTR: nan .
*XAN: non il se passe plus rien ?
*PTR: il fait "slurp slurp" !
%com: (ptr gör slickande ljud)
*XAN: aha!
*PTR: (..) que il a faim .
*XAN: et alors maintenant , comment elle continue l'histoire ?
*PTR: alors la maman , il donne à manger . et après le chat , il vient , pour attrapper (.) le

oiseau .
*XAN: mmh .
*PTR: et après , le chien il vient .
*XAN: il vient . et là qu'est-ce qui se passe encore ?
*PTR: oui moi j'a dit .
*XAN: on a fini avec cette image alors ?
*PTR: oui .
*XAN: on va prendre la suite . et alors maintenant qu'est-ce qui se passe ?
*PTR: alors che+... le chien , il euh croque dans le qu+... dans la queue de le chat .
*XAN: mmh !
*PTR: et après le m+... la maman il est pas contente .
*XAN: elle est pas contente , mmh .
*PTR: alors , après le chien il a ... euh (.) euh ...
*XAN: tu sais comment on dit ?
*PTR: (.) chasse .
*XAN: il le chasse oui !
*PTR: oui ! et après , le maman , il fait câlin à ses oiseaux .
%com: (ptr skrattar)
*XAN: elle fait un câlin à ses bébés oiseaux !
*PTR: oui !
*XAN: mmh ! (..) on a tout dit? elle est finie l'histoire ?
*PTR: oui .


