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SAMMANFATTNING 
I dagens globaliserade samhälle blir det allt vanligare att barn växer upp med fler än ett 

språk i sin omgivning. Det kräver en ökad kunskap om flerspråkighet och vad som 

särskiljer flerspråkiga barn från enspråkiga barn. Då de mätinstrument som idag 

används i Sverige för att utröna om ett barn har en språkstörning endast är utformade för 

enspråkiga barn riskerar flerspråkiga barn att över- eller underdiagnostiseras. För att 

råda bot på den problematik som uppkommit i samband med diagnostisering av 

flerspråkiga barn och språkstörning har ett europeiskt forskningsnätverk bildats, kallat 

COST Action IS0804. Syftet med nätverket är att kartlägga SLI (specific language 

impairment) hos flerspråkiga barn genom att koordinera forskning inom lingvistisk och 

kognitiv förmåga över ett stort antal länder. Denna studie syftar till att samla in och 

analysera referensdata för enspråkigt svensktalande barn med typisk språkutveckling, 

samt jämföra resultatet med referensdata från andra grupper som använt samma material 

i Sverige på flerspråkiga barn i jämförlig ålder. Det övergripande syftet är att 

referensdatan på sikt kan användas för att öka kunskapen om skillnader och likheter 

mellan en- och tvåspråkiga barn med målet att differentiera dessa från flerspåkiga barn 

med SLI genom COST projektet. Då tidigare studier i Sverige endast använt materialet 

till att studera berättande, syftar denna studie även till att samla in referensdata för både 

berättande och återberättande. Deltagarna är fjorton barn mellan 5:6 och 7:5 år som fått 

berätta och återberätta kring fyra bildberättelser samt besvara ett antal förståelsefrågor 

till varje bildberättelse. Resultatet visar att det finns tydliga skillnader mellan hur barnen 

presterar på berättande och på återberättande, vilket är intressant då narrativerna 

eliciterades med bildsekvenser som är makrostrukturellt lika. Dessa skillnader 

manifesteras både beträffande makrostrukturen i form av story grammar poäng, då 

återberättande både ger högre min - och maxpoäng samt total poäng överlag, och på 

mikrostrukturen då återberättande ger något längre och mer varierade texter än 

berättande. Vid en jämförelse av resultaten vid berättande från tidigare studier inom 

COST som studerat flerspråkiga barn i Sverige föreligger en mikrostrukturell skillnad, 

då de enspråkiga deltagarna i denna studie producerar något längre texter på svenska än 

de flerspråkiga barnen i samma ålder. Denna skillnad verkar dock inte ha någon 

makrostrukturell påverkan då antalet story grammar poäng på deltagarnas narrativer är 

relativt likvärdig över de olika studierna. Resultatet stödjer tidigare forskning som 

påvisat att den narrativa makrostrukturen är språkligt obunden. Mer forskning kring 

skillnader i narrativförmåga mellan barn med och utan språkstörning behövs dock innan 

det går att dra mer långtgående slutsatser om makrostruktur som klinisk markör för 

språkstörning hos flerspråkiga barn. 

 

Nyckelord: språkutveckling, narrativer, svenska, flerspråkighet, makrostruktur, story 

grammar, mikrostruktur, logopedi. 
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ABSTRACT 
As society today is becoming more and more globalized, the number of children 

growing up with several languages is ever increasing. This calls for better and deeper 

knowledge of bilingualism in general and for a better understanding of developmental 

language differences between bilingual and monolingual children in particular. 

However, methods for assessing whether a bilingual child suffers from language 

impairment are developed and standardized for monolingual children only, and there is 

a rising need for tools that can reliably assess bilingual children. To meet this need, a 

European research network (COST Action IS0804) has been established, with the aim 

to map specific language impairment in bilingual children by coordinating research on 

linguistic and cognitive skills across 30 countries. Within this network, a new 

multilingual assessment tool for narratives has been developed. The aim of the present 

study is to collect and analyze narratives by Swedish monolingual children with typical 

language development with this assessment tool and compare their results with data 

from recent studies of Swedish bilingual children of a comparable age. The long-term 

objective is for the results to be used to increase our knowledge about similarities and 

differences between monolingual and bilingual children with and without language 

impairment through the COST network.  Since previous narrative studies in Sweden 

have only used the tool for telling, the aim of the present study has been to collect data 

on both telling and retelling. Participants were fourteen children between 5;6 and 7;6 

years. Narratives were elicited with the help of four parallel sets of stimulus pictures; 

two for which the participants were instructed to tell a story, and two for which the task 

was to retell after listening to a model story. Participants also answered a number of 

comprehension questions after each story. Narratives were analysed for macrostructure 

and microstructure. The results show some pronounced differences between how the 

participants performed in telling and retelling, which is noteworthy since the stimulus 

materials were parallel in macrostructure. Differences between telling and retelling 

manifested themselves in macrostructure in terms of story grammar points, with higher 

minimum and maximum points for retelling, and on some (but not all) microstructural 

measures, with longer and lexically more varied texts in retelling than telling. 

Comparing the results to previous studies on age-matched bilingual Swedish children of 

similar socio-economic status using the same assessment tool, monolinguals and 

bilinguals differed slightly: The monolingual participants in the present study produced 

longer texts in Swedish than their bilingual peers. This difference in microstructure did 

however not have any impact at the macrostructural level, where monolinguals and 

bilinguals in the previous studies scored fairly similar. These results underpin findings 

of earlier research which have shown that narrative macrostructure is largely language-

independent and may thus be a more appropriate measure of narrative ability in 

bilingual children than language-dependent microstructural measures. However, more 

research is necessary before any far-reaching conclusions can be drawn as to whether 

macrostructure can be used as a clinical marker for specific language impairment in 

bilingual children. 

 

Keywords: language development, narratives, swedish, bilingualism, macrostructure, 

story grammar, microstructure, speech and language therapy. 
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1. Inledning 

I dagens globaliserade samhälle blir det allt vanligare att barn växer upp med fler än ett 

språk i sin omgivning. Det kan till exempel vara genom att föräldrarna kommer från 

olika länder och därför talar olika modersmål, eller att familjen flyttar från ett land till 

annat när barnen är små så att barnen talar ett språk hemma och ett språk på dagis eller i 

skolan. I Sverige har antalet barn som är berättigade till modersmålsundervisning ökat 

från 16,6 procent av det totala antalet barn som gick i skolan läsåret 2007/08 till 20,7 

procent läsåret 2011/12 (skolverket.se). Det kräver en ökad kunskap om flerspråkighet 

och vad som särskiljer flerspråkiga barn från enspråkiga barn. Då de mätinstrument som 

idag används för att utröna om ett barn har en språkstörning endast är utformade för 

enspråkiga barn riskerar flerspråkiga barn att över- eller underdiagnostiseras.  

Överdiagnostiseringen sker då normala drag i andraspråksutvecklingen misstas för 

språkstörning och underdiagnostisering sker då avvikelser i språkstörningen skylls på 

flerspråkigheten i sig (Dillström & Kesti, 2009). Enligt en enkätstudie gjord av 

Bergström och Bäcklin (2007) känner sig många logopeder osäkra vid bedömandet av 

flerspråkiga barn. Ofta bedöms bara svenskan formellt då logopederna uppger att 

kulturella skillnader, brist på tillförlitliga material samt problem med tolk gör det svårt 

att på ett korrekt sätt även kunna bedöma det andra språket. Många logopeder uppger 

även att de saknar gemensamma riktlinjer och adekvat utbildning för ett korrekt 

bemötande av språkstörning hos flerspråkiga barn. Berättarförmågan har i ett antal 

studier visat sig vara en god markör för kommunikativ kompetens (Botting, 2002) bland 

annat för att det ger en möjlighet till bred insamling av data i en relativt naturalistisk 

kontext (Gagarina, Klop, Kunnari, Tantele, Välimaa, Balciuniene, Bohnacker, Walters, 

2012). Vidare möjliggör analys av berättarförmågan bedömning på flera lingvistiska 

nivåer, som makrostruktur (till exempel story grammar komponenter) och 

mikrostruktur (till exempel lexikal diversitet) baserat på relativt liten mängd språkliga 

data (Heilmann, Miller & Nockerts, 2010).  

 

Denna studie syftar till att analysera berättande och återberättande hos ett antal barn i 

sex till sju årsåldern inom ett större projekt, COST Action IS0804. Syftet med projektet 

är att finna skillnader mellan flerspråkiga barn med och utan språkstörning. Enligt 

Pavlenko (2008) är det av vikt att även samla in data från enspråkiga barn som en 

baseline att jämföra med flerspråkiga barn i jämförlig ålder. Då flera studier sedan 

tidigare studerat flerspråkiga barns berättandeförmåga i Sverige (Leback & Nilsson, 

2012; Härdelin & Naylor, 2012; Haessig & Tuvås; 2013; Koivistoinen, 2012) syftar 

föreliggande studie till att samla in jämförelsedata från enspråkiga barn i jämförlig ålder 

att analysera och jämföra med nyss nämnda studier.  

 

1.1. Narrativförmåga  

Under barnets första år fram till skolåldern händer mycket i barnets språkutveckling, 

inte minst beträffande den narrativa förmågan. Redan i treårsåldern har grammatiska 

och lexikala kunskaper utvecklats till den grad att barnet kan skildra enskilda händelser. 

Kunskaper i narrativ struktur och utvecklandet av lingvistiska former för att  skildra 

olika händelser och relationen mellan dessa utvecklas något senare, från femårsåldern 

(Applebee, 1978; Berman & Slobin, 1994). Barnet går då från att identifiera och 

namnge isolerade objekt och händelser, till att avkoda och förstå motiv och försök till en 

plan samt ett mål i ett längre händelseförlopp (Trabasso & Rodkin, 1994). Mellan 

förskola och skola sker en övergångsperiod i barnets lingvistiska utveckling då fokus i 
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den pedagogiska verksamheten går från muntlig till en mer skriftspråklig diskurs. Nya 

krav ställs då på barnets förmåga att förstå och tolka längre och mer komplicerade texter 

och den narrativa förmågan blir allt viktigare (Speece, Roth, Cooper & De La Paz, 1999). 

Den största utvecklingen i barnets narrativa förmåga sker därför i samband med att 

barnet lär sig att läsa (Hunt, 1977). I en tvärspråkig studie av Berman och Slobin (1994) 

studerades den narrativa förmågan hos ett stort antal barn i tre, fem och nioårsåldern 

med engelska, tyska, spanska, hebreiska eller turkiska som modersmål. Resultatet 

visade att barnen i nioårsåldern kunde hantera och utveckla en mängd lingvistiska medel 

för att hålla ihop och utveckla en berättelse. I studien fann man också stora skillnader i 

narrativ struktur mellan förskolebarn i femårsåldern och skolbarnen i nioårsåldern; på 

en övergripande nivå hade barnen i femårsåldern ännu inte förmågan att knyta ihop 

berättelserna till en större helhet och på en lägre nivå fanns svårigheter att utveckla 

händelseförloppet. Nioåringarna hade däremot utvecklat en god förmåga att skildra 

händelseförloppet med början, mitten och slut samt kunde förklara protagonistens motiv 

och känslor (Berman & Slobin, 1994).  

 

För att barnet på ett fullgott sätt ska kunna berätta en historia krävs en hög lingvistisk 

och kognitiv nivå, samt en god social förmåga (Foroodi-Nejad, 2011).  Lingvistiskt  

måste barnet behärska koordination av  morfosyntaktiska, lexikala, pragmatiska och 

fonologiska element (Bishop & Donlan, 2005 citerad i Foorodi-Nejad, 2011). Barnet 

måste också kognitivt behärska inferenser, förklara motiv bakom händelser och 

karaktärers handlingar, förstå orsak och verkan samt berättelsens tema och handling 

(Olley, 1989 citerad i Foroodi-Nejad, 2011). Slutligen måste barnet även kunna ta 

lyssnarens perspektiv, det vill säga att barnet måste ta hänsyn till vad som är känd eller 

okänd information för lyssnaren, och anpassa sin berättelse utifrån det (Foroodi-Nejad, 

2011). Barnets narrativförmåga speglar också den sociala, kulturella och lingvistiska 

miljö i vilken barnet befinner sig i. Den kognitiva och lingvistiska utvecklingen i vilken 

den narrativa förmågan sker är därför nära förknippad med den sociolingvistiska 

kontext och kulturella kontakt barnet har (Berman & Slobin, 1994). Hänsyn bör därför 

tas till vilken kontext det valda instrumentet att analysera barnets språkliga förmåga 

kommer från då det finns risker att barnet inte kan relatera till testet och därför presterar 

lägre än vad dess verkliga förmåga är (Gutiérrez - Clellen & Quinn, 1993).  

 

1.2. Narrativförmåga och akademisk framgång 

Ett antal studier har fokuserat på den narrativa förmågan i relation till framtida 

framgång i skolan. Ett flertal har också gjort gällande att narrativförmåga är en god 

prediktor för senare akademisk framgång (Feagans & Appelbaum, 1986; Bishop & 

Edmundson, 1987; Westby, 1991). Feagans och Appelbaum (1986) studerade ett större 

antal barn i sex - och sjuårsåldern som de delade in i sex subgrupper. De fann att den 

subgrupp som presterade bäst i narrativ diskurs hade bättre akademiska resultat över en 

treårsperiod än de subgrupper som främst var duktiga i syntax eller semantik. Slutsatsen 

var därför att den narrativa förmågan kan vara mycket viktigare än traditionella 

utbildningsvärden som ordförråd och syntax. Fazio (1996) studerade ett antal barn från 

låginkomsthushåll med åldersintervallet 5,5 till 6,5 år. Nästan hälften av barnen fick i 

andra klass extra hjälp för att klara skolan, och de fann en hög korrelation mellan hur 

barnen presterade i återberättande av en berättelse och vilka barn som senare behövde 

extra hjälp i skolverksamheten.  
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Andra studier har fokuserat på korrelationen mellan narrativ förmåga och  läs- och 

skrivförmåga (Feagans & Short, 1984; Klecan-Aker & Caraway, 1997; Snyder & 

Fowney, 1991). I Feagans och Shorts (1984) studie studerades ett antal barn med 

nedsatt språkförmåga i åldrarna sex till sju år, över en treårsperiod. De fann en måttlig 

korrelation mellan det totala antal ord barnen producerade vid återberättande av en 

berättelse och de två delarna reading recognition och reading comprehension i testet 

Peabody Individual Achievement Test (PIAT) (Dunn & Markwordt, 1970) men inte 

någon korrelation beträffande andra narrativa mått. De fann inte heller någon signifikant 

korrelation mellan några narrativa mått och läsförmåga hos kontrollgruppen med typisk 

språkutveckling. Klecan - Aker och Caraway ( 1997) fann en korrelation mellan två 

narrativa mått, antal satser och berättelsenivå och läsförmåga, då ett antal barn i fjärde 

och sjätte klass fick berätta fritt kring en bildsekvens, men ingen korrelation vid 

jämförelser med andra narrativa mått. Snyder och Downey (1991) jämförde poäng på 

förståelsefrågor på en berättelse hos barn med typsik språkutveckling och barn med 

nedsatt läsförmåga. De fann korrelation mellan antalet poäng på förståelsefrågorna och 

det icke-narrativa måttet sentence completion i båda grupperna, men ingen korrelation 

mellan prestation på förståelsefrågorna och de narrativa måtten i någon av grupperna.  

 

Sammanfattningsvis tyder studier på att bedömning av barns narrativa förmåga kan vara 

betydelsefull för att predicera senare akademiska svårigheter. Viss korrelation mellan 

narrativ förmåga och senare läs - och skrivförmåga verkar föreligga, men bedömning av 

den narrativa förmågan som klinisk markör för eventuell nedsättning i språkförmåga bör 

inte enbart ske med narrativa mått. I denna uppsats kommer därför deltagarnas narrativa 

förmåga både bedömas makrostrukturellt, baserat på story grammar, och 

mikrostrukturellt, baserat på ett antal utvalda kvantitativa mått (se 1.4. Analys av 

narrativa data). 

 

1.3. Narrativförmåga och bildelicitering 

Den mest använda bildsekvensen vid narrativstudier är ”Frog, where are you?” av 

Mayer (1969). Det är en bilderbok som innehåller 24 svartvita bilder utan text, men vid 

flertalet studier har ett mindre antal bilder valts ut (Iluz-Cohen & Walters, 2012; Merritt 

& Liles, 1987; Berman & Slobin, 1994). Bildelicitering har i jämförelse med studerande 

av narrativförmåga vid spontantal fördelen att försöksledaren kan välja ut vad 

försöksdeltagaren ska berätta kring, vilket underlättar vid jämförelser över ett större 

antal barn. Kvantitativa mått kan därmed användas och experimentet får också en högre 

reliabilitet. Vid bildelicitering studeras ofta barnets förmåga att introducera, behålla och 

växla referenser till protagonisten (huvudkaraktären) och de andra karaktärer som 

presenteras i berättelsen (Hickmann, 1980 refererad i Berman & Slobin, 1994). Denna 

förmåga kräver att barnet har en hög kognitiv kapacitet då barnet ska översätta de 

visuellt statiskt spatiala sekvenserna till den  sammanhängande berättelse som är 

temporalt dynamisk. Trots de eventuella svårigheter som detta ställer för barnet har 

bildelicitering visat sig vara en god metod för att mäta barns narrativa förmåga, både ur 

en kognitiv och lingvistisk synpunkt (Bornens, 1990, refererad i Berman & Slobin, 

1994).  

 

1.4. Analys av narrativa data 

Narrativ analys kan göras på olika sätt men delas ofta upp i en global struktur, 

makrostruktur, och en lokal struktur, mikrostruktur. Makrostrukturen är den 

övergripande strukturen och syftar till hur berättelsen är uppbyggd och hålls samman. 
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Mikrostrukturen går istället ned på den lingvistiska strukturen på mening-, sats, fras- 

och ordnivå. Det finns olika modeller och mått för att analysera makrostruktur och 

mikrostruktur. I denna studie har barnens narrativer analyserats och poängsatts enligt en 

reviderad form av Stein och Glenns (1979) story grammar modell (se 1.4.1 

Makrostruktur nedan) och ett antal kvantitativa mått har valts ut för att bedöma barnens 

mikrostruktur (se 1.4.2 Mikrostruktur). Mentala tillstånd (mental state) har också 

bedömts under makrostruktur (se 1.4.1.2. Mentala tillstånd) enligt det 

bedömningsmaterial som utformats i working group 2 inom COST Action IS0804. 

 

1.4.1. Makrostruktur 

En ofta använd modell vid analys av makrostruktur är Stein och Glenns (1979) story 

grammar modell som kretsar kring protagonistens handling och mål (Merritt & Liles, 

1987). Story grammar modellen innehåller sju komponenter som tillsammans utgör 

innehållet i berättelsen: setting, initiating event, response state, response plan, attempt, 

consequence and resolution/reaction. Enligt Stein och Glenn (1979) består berättelsens 

handling av en setting och ett antal episoder. Med setting menas den tids- eller 

rumsaspekt i vilken karaktärens definieras. Runt denna aspekt kan en serie episoder äga 

rum. En episod definieras enligt Stein och Glenn (1979) av en attempt (målsökande 

handling) och outcome (utgång) och är i sig själv en ”miniplot”. En episod har därför en 

början (initiating event), utvecklande av handling (response state, response plan, 

attempt) samt ett slut (consequence och resolution/reaction) (Trabasso & Rodkin, 

1994). Enligt Berman & Slobin (1994) är det förmågan att väva samman episoderna till 

en sammanhängande text det som utgör en fullvärdig berättelse. Berättaren måste kunna 

hantera de olika karaktärerna och dess inbördes relationer i tid och rum, förstå 

protagonistens plan och mål, varför protagonisten agerar på ett visst sätt och vad det 

leder till, samt hur det i sin tur påverkar protagonistens reaktion och resultat (Trabasso 

& Rodkin, 1994). Enligt Reuterskiöld Wagner, Sahlén och Nettelbladt (1999) bör barn i 

den yngre skolåldern med normal språkutveckling klara att producera fullständiga 

episoder med alla story grammar komponenter. En senare version av story grammar 

modellen utvecklades av bland annat Berman och Slobin (1994) och fokuserar på GAO 

(goal, attempt, outcome) och antalet story grammar komponenter minskades då till 

setting, goal, attempt, outcome. I denna studie analyseras och poängsätts barnens 

narrativer enligt Berman och Slobins (1994) story grammar modell. 

 
1.4.1.1 Mentala tillstånd 

Det finns ett antal olika klassifikationssätt för mentala tillstånd (mental states). Ofta 

används de överlappande och/eller enligt respektive forskares egna klassifikationer. 

Nedan beskrivs ett antal olika klassificeringar. Observera att det i denna studie 

genomgående är termen mental states (med undergrupperna mental state as initating 

event och mental state as reaction) som används som en komponent vid bedömning av 

story grammar enligt bedömningsmallen från COST Action IS0804. För mer 

information kring vilka komponenter som användes i denna studie se tabell 2, s. 29, 

4.6.1. Produktion. 

 

Inom den lingvistiska forskningen kring narrativer används ofta evaluative comments 

som en del av den kvalitativa analysen. Dessa används för att analysera berättarens 

förmåga att tolka och beskriva protagonistens känslor och motiv i en händelsutveckling. 

En ofta använd klassificering utvecklades av Bamberg och Damrad - Frye (1991) som 

delade in evaluative comments enligt följande fem kategorier: 
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 Frames of Mind: refererar till karaktärernas mentala och emotionella status samt 

deras beteende, till exempel ”Flickan skrattade” eller kommentarer om dessa, till 

exempel ”Pojken var inte snäll”. 

 Character speech: kan antingen vara direkt, till exempel ”Flickan sa: var inte 

rädd” eller indirekt, till exempel ”flickan sa till hunden att han inte skulle vara 

rädd”. 

 Hedges: används för att distansera och markera en viss osäkerhet i berättelsen, 

till exempel ”hunden är antagligen/kanske/troligtvis bakom trädet”. 

 Negative comments: reflekterar en förvåning eller information som karaktären 

inte hade förväntat sig, till exempel: ”katten trodde att den kunde ta fåglarna, 

men hunden hindrade den”. 

 Causal connectives: visar på barnets förmåga att integrera information som 

förklarar en känsla eller beteende, till exempel ”Hunden var arg för att han inte 

fick tag i fåglarna” . 

 

Bamberg och Damrad - Frye (1991) påvisade i sin studie att evaluative comments ökade 

signifikant med ålder; vuxna i studien använde tre gånger så många evaluative 

comments än 5-åringarna, och mer än två gånger så många evaluative comments än 9-

åringarna. Frames of mind var också den kategori som användes mest av vuxna och i 

viss mån även av  9-åringarna, medan 5-åringarna använde alla kategorier lika mycket i 

sina berättelser (Bamberg & Damrad-Frye, 1991). Frames of mind och i viss mån även 

character speech, betecknas i denna uppsats som mental states och poängsätts som 

story grammar poäng enligt bedömningsmallen från COST Action IS0804. 

 

Labov och Waletsky (1967) använde en annan klassificering. Enligt dem består en 

berättelse dels av narrative clauses (narrativa satser), och dels av evaluating clauses 

(bedömande eller utvärderande satser). Med narrative clauses syftas de element som 

beskriver vad som händer i berättelsen och som för berättelsen framåt i en sekventiell 

ordning. Evaluating clauses syftar istället till hur berättaren beskriver protagonisten och 

de olika karaktärernas syften och känslor. Även berättarens perspektiv kan framgå här 

genom att analysera hur de olika händelserna i berättelsen organiseras av berättaren. En 

annan ofta använd klassificering utvecklades av Bruner (1986, refererad i Nicoloupolou 

& Richner, 2007). Enligt Bruner (1986) finns det två nivåer som tillsammans utgör en 

god berättelse; den första nivån, landscape of action, beskriver skeenden och händelser 

som kretsar kring karaktärerna medan den andra nivån, landscape of consciousness, 

berör karaktärernas medvetande och beskriver tankar och känslor. Enligt Nicolopoulou 

och Richner (2007) är en avgörande fråga när i barnets utveckling barnet börjar att 

inlemma landscape of consciousness till landscape of action. I Nicolopoulou och 

Richners studie (2007) delade de in barnets utveckling av karaktären i narrativer från 

actors, då karaktären beskrivs av barnet utan psykologisk karaktär och endast utifrån 

externa observationer, till agents, då karaktären beskrivs med enklare psykologiska 

förmågor (till exempel intentioner och förmågor som att se, känna, kommunicera etc) 

för att slutligen bli persons, då barnet beskriver karaktären med mer komplexa mentala 

förmågor. Studien visade att barn i treårsåldern oftast använder sig av actors, medan 

barn i fyraårsåldern i högre grad använder sig av agents för att slutligen övergå till 

persons i femårsåldern. Studien indikerar att social kognitiv förmåga i form av mentala 

tillstånd kan finnas tidigare i barnets narrativa förmåga än vad många andra studier 

tillstår, som ofta har angett åtta-  till nioårsåldern som måttstock då barnet börjar 

använda sig av mentala tillstånd mer frekvent (Nicolopoulou & Richner, 2007).  
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Andra narrativstudier har använt sig av termen internal states eller internal relations. 

Den bygger på att mentala tillstånd antingen kan vara tydliga då karaktärernas känslor 

uppenbaras på bilderna i en berättelse, eller kan vara underförstådda då karaktärernas 

tankar och känslor inte framträder utan berättaren får analysera och tolka dessa utifrån 

vad som händer i berättelsen (Limmerstedt & Lyhre, 2011). Det är den senare som ofta 

referas till som internal states eller internal relations. Enligt Dunn (1988) börjar barn 

redan i slutet av sitt andra levnadsår tala om internal states, genom att referera till 

syskons och föräldrars känslor. Under barnets tredje levnadsår börjar barnet kunna 

använda referenser till internal states genom att elicitera information eller förklara 

varför någon agerar eller tänker på ett visst sätt, så kallad psychological causation. I 

fyraårsåldern kan barnet använda ord för känslor till att förklara ett visst agerande och 

bakomliggande motiv även hos andra. I förskoleåldern börjar även barnet att mer och 

mer kunna använda psychological causation i narrativer (Dunn, 1988). Studier indikerar 

också att barn som kan producera målbaserade episoder från en bildberättelse utan ord 

sannolikt har använt psychological causation medan barn som inte kan producera 

målbaserade episoder sannolikt inte har gjort det. Enligt Benson (1997) tyder detta på 

att psychological causation är en central komponent för att kunna producera en 

sammanhållen berättelse och majoriteten av barnen i sexårsåldern i Bensons studie 

använde psychological causation (Benson, 1997).  

 

I denna uppsats analyseras och bedöms deltagarnas användning av mentala tillstånd 

(mental states) som en del i den makrostruktruella analysen.  

 

1.4.2. Mikrostruktur 

Mikrostrukturen analyserar de lingvistiska beståndsdelarna i en text. Det kan dels vara 

på menings- och satsnivå och dels på fras-och ordnivå. Mikrostrukturen analyseras ofta 

kvantitativt och kan bestå av en mängd olika mått. Ofta delar man upp de kvantitativa 

måtten i längdmått (till exempel antal löpord, antal yttranden med/utan bisatser, 

maximal yttrandelängd, medel yttrandelängd- MLU), lexikal diversitet (till exempel 

antal olika ord, type- token ratio, antal mental state terms, antal olika verb), syntaktisk 

komplexitet (till exempel antal bisatser, antal bisatser i meningar, maximal längd 

nominalfras, maximal längd prepositionsfras). Ofta används också så kallade cohesive 

devices (sammanhangsskapande element) som konnektorer (till exempel antal temporala 

och kausala markörer som håller samman texten tids-och orsaksmässigt) och 

referentintroduktion (till exempel hur nya/befintliga karaktärer introduceras och 

åsyftas). I denna studie har antal löpord, maximal yttrandelängd, c-units (antal 

huvudsatser och eventuella bisatser), types (antal olika ord) samt type-token ratio 

(relationen mellan löpord och types) analyserats i deltagarnas narrativer. 

 

1.5. Berättande och återberättande 

Ofta undersöks barns berättandeförmåga genom att de får berätta fritt till en 

bildsekvens. Ett annat sätt att få fram en sammanhängande språkproduktion från ett barn 

är att läsa upp en berättelse för barnet och sedan be barnet att återberätta. Denna metod 

ställer högre krav på barnets minnesförmåga och språkförståelse, och bör främst 

användas på barn som kommit en bit i sin språkutveckling. Metoden ger mindre 

förutsägbar produktion från barnet, men kan vid ett standardiserat förfarande med fördel 

användas för att testa språkförståelse (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
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Enligt Leinonen, Letts och Smith (2000, refererad i Dillström & Kesti, 2009) krävs flera 

underliggande förmågor för att återberätta en berättelse. Barnet måste kunna: 

 förstå uppgiften och hur den upplästa texten står i relation till ett visst ämne 

 ha en god minnesförmåga för att kunna komma ihåg den upplästa texten 

 integrera den visuella med den lexikala informationen 

 processa den upplästa texten på utsatt tid 

 

Merritt och Liles (1987) testade berättande och återberättande hos ett antal barn med 

språkstörning och barn med typisk språkutveckling. De kom fram till att återberättande 

gav längre berättelser med fler grammatiska komponenter och kompletta episoder än 

berättande, och drog därför slutsatsen att återberättande bättre speglar barnets 

språkförståelse. Deras slutsatser stöds av bland annat Reuterskiöld Wagner, Sahlén och 

Nettelbladt (1999) som fann en måttlig men signifikant korrelation mellan story 

grammar poäng och förståelsefrågor i återberättande men inte mellan desamma i 

berättande hos barn med språkstörning. Även Nilsson och Vikström (1998) fann denna 

korrelation hos barn med typisk språkutveckling. Enligt Nilsson och Vikström (1998) 

kan resultatet bero på att barnet i berättande till bilder lättare kan benämna personer och 

händelser vilket ger högre story grammar poäng, utan att barnet egentligen har förstått 

den kausala relationen. Enligt Bishop (1997) tyder dock andra studier på att barn med 

begränsad språkförmåga har svårt att bygga en mental modell samtidigt som de 

processar längre stycken i diskurs. Det resulterar i att senare återberättande därför inte 

blir fullständigt (Bishop, 1997). Detta stöds även av studier som fokuserat på 

tvåspråkiga barns berättandeförmåga. Gutiérrez - Clellen (2002) fann i en studie, där 

tvåspråkiga barn i engelska och spanska studerades, en korrelation mellan hur barnen 

presterade på återberättande och på förståelsefrågorna. Resultatet visade även att ett 

antal barn presterade mycket sämre på återberättande än spontant berättande. Det kan 

bero på att barn vid  återberättande använder andra språkliga processer än vid spontant 

berättande (O´Neill & Pearce, 2004). Återberättande kräver i högre grad att barnet kan 

använda tillräckliga uppmärksamhets - och minnesresurser för att bygga upp en mental 

modell, genom att dra inferenser från information som barnet redan har fått samtidigt 

som barnet måste hålla reda på den information som fortsätter att komma (Gutiérrez - 

Clellen, 2002). Om barnet har ett välutvecklat verbalt minne kan därmed återberättande 

ge längre och mer komplexa narrativer då barnet kan använda ord som normalt inte 

finns i barnets aktiva ordförråd. Om barnet däremot har en nedsatt eller felfokuserad 

uppmärksamhet, eller om barnet har nedsatt verbalt minne, kan återberättande ge en 

ofullständig narrativ (Gutiérrez - Clellen, 2002).  

 

I denna studie har deltagarna både fått berätta fritt kring samt återberättat till några 

bildsekvenser. Dessa har även jämförts med varandra som en del av studiens syfte (se 3. 

Syfte).  
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2. COST Action IS0804 

Det bedömningsmaterial som användes i studien utvecklades av COST,  European 

Cooperation in Science and Technology, som är ett mellanstatlig internationellt ramverk 

för att koordinera och öka uppmärksamheten kring nationellt finansierad forskning 

inom Europa. Som en del av COST - organisationen sjösattes år 2008 projektet COST 

Action 0804: Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and 

the Road to Assessment. Bakgrunden till projektet var den ökade invandring som sker i 

Europa och som fått till följd att ett större antal barn nu växer upp i miljöer där två språk 

talas. Enligt det memorandum som utformades för COST - projektet uppgavs att antalet 

barn som börjar skolan och talar fler än ett språk har tredubblats sedan år 2000  i länder 

som Spanien, Italien och Irland. Liknande utveckling sker i många andra europeiska 

länder (COST memorandum, 2008). Samtidigt visar forskning att flerspråkiga barn ofta 

påvisar liknande språkutveckling som barn med språkstörning (Genesee, Paradis & 

Crago, 2004). För att ett flerspråkigt barn ska diagnostiseras med språkstörning måste 

svårigheterna finnas i alla barnets språk, och det är därför viktigt att utredning inte 

enbart sker på ett av språken (Nettelbladt & Salameh, 2007). Forskningen kring 

flerspråkighet och språkstörning är dock ett relativt nytt område och den samlade 

kunskapen inom området kan anses vara bristfällig (de Houwer, 1995). Det kan ställa 

till problem när flerspråkiga barns språkutveckling ska bedömas. Projektets syfte är 

därför ”att tydliggöra manifestationen av språkstörning hos flerspråkiga genom att  

upprätta ett nätverk av koordinerad forskning inom den lingvistiska och kognitiva 

förmågan hos flerspråkiga barn med språkstörning” (COST memorandum, 2008). Ett 

framtida mål med projektet är också att det ska utveckla riktlinjer för tidig bedömning 

av flerspråkiga barn och hjälpa till att upprätta nationella och europeiska ramverk för 

diagnos och behandling av flerspråkiga barn. 

 

 COST Action IS0804 är uppdelat i olika arbetsgrupper med olika fokus inom 

forskningen kring flerspråkighet och språkstörning. Arbetsgrupp 2 heter ”narrative and 

discourse” och är som namnet implicerar inriktat mot narrativer och diskurs (Gagarina 

et al., 2012). Hos barn med språkstörning anses narrativförmåga vara ett specifikt 

sårbart område och skillnader mellan barn med och utan språkstörning yttras bland 

annat i kortare berättelser med lägre grammatisk komplexitet och berättarstruktur hos 

barn med språkstörning än hos yngre barn utan språkstörning (Miniscalco, Hagberg, 

Kadesjö, Westerlund & Gillberg, 2006). Dock är forskningen inom detta område 

bristfällig och få studier har specifikt fokuserat på narrativer hos flerspråkiga barn med 

språkstörning. Arbetsgrupp 2 har därför tillsammans med en professionell konstnär 

utvecklat ett material kallat MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives) 

som består av fyra bildsekvenser som ska vara språkligt och kulturellt obundna, att 

använda vid testning av en- eller flerspråkiga barn från tre- till nioårsåldern. Till 

bilderna hör ett bedömningsmaterial som analyserar barnets narrativer i story grammar 

komponenter (goal, attempt, outcome) och mental states (huvudkaraktärens 

känslotillstånd), samt ett antal förståelsefrågor att testa barnets förståelse av 

komponenten goal och mentala representationer i bildsekvenserna. I denna uppsats har 

både bildsekvenserna och det tillhörande bedömningsmaterialet använts. 

 

2.1. Tidigare studier inom COST Action IS0804 

Inom COST Action IS0804 arbetsgrupp 2 “narrative and discourse” har det i Sverige 

under handledning av Ute Bohnacker, professor i lingvistik och aktiv medlem i 
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arbetsgrupp 2, producerats ett antal uppsatser under hösten år 2012 som belyst 

narrativförmågan hos flerspråkiga barn. Då denna uppsats delvis syftar till att jämföra 

data från enspråkiga barn med flerspråkiga barns narrativer, ges en kort presentation av 

dessa uppsatser nedan.  

 

Leback och Nilsson (2012) analyserade narrativer från 16 simultant svensk- och 

engelskspråkiga barn födda år 2005 och år 2006. Barnen fick berätta på svenska kring 

bildsekvensen Baby birds och på engelska till bildsekvensen Baby goats. 

Makrostrukturellt visade sig narrativerna vara mycket lika mellan berättelserna; barnen 

producerade överlag flest attempt och outcome av story grammar komponenterna, och 

minst av goal och mental state. Vid en jämförelse av produktion och förståelse var dock 

barnens förståelse hög även på komponenterna goal och mental state. Resultatet visade 

även att en ålderseffekt fanns, både vid produktion av story grammar och på 

förståelsefrågorna. Mikrostrukturellt påvisades skillnader mellan de svenska och 

engelska narrativerna, då de engelska narrativerna var längre och mer komplexa än de 

svenska. Tvärspråkligt inflytande hittades hos ett flertal deltagare, till exempel brott mot 

V2 - regeln vid topikalisering. Endast en deltagare kodväxlade. Slutsatserna författarna 

drog i studien var att story grammar är ett bra mått på narrativ utveckling, då det ej 

fanns någon skillnad mellan narrativerna på engelska och svenska men mellan barnen 

födda år 2005 och år 2006. Författarna drog även slutsatsen att tvärspråkligt inflytande 

är en naturlig del av den typiska språkutvecklingen hos simultant flerspråkiga barn. 

 

Härdelin och Naylor (2012) jämförde narrativer hos 20 simultant eller successivt 

svensk-och engelskspråkiga barn födda år 2005 och år 2006. Hälften av deltagarna fick 

börja med bildsekvensen Baby birds och hälften med bildsekvensen Baby goats; av 

dessa fick även hälften börja att berätta på engelska och hälften på svenska. Även 

Härdelin och Naylor (2012) fann att deltagarna överlag producerade flest antal attempt 

och outcome av story grammar komponenterna, medan goal och mental state var de 

komponenter som producerades i minst utsträckning. Intressant var att antalet attempt 

och outcome tenderade att öka för varje episod; detta fynd har inte observerats i någon 

av de andra studierna inom COST Action arbetsgrupp 2 i Sverige. Härdelin och Naylor 

(2012) fann även att en inlärningseffekt förelåg från story 1 till story 2, som var större 

hos de deltagare som började med att berätta på engelska och sedan svenska. Enligt 

författarna var en trolig anledning till detta att majoriteten av deltagarna hade svenska 

som sitt starkare språk. Mikrostrukturellt var deltagarnas narrativer på engelska något 

längre och hade i viss mån högre lexikal diversitet. Skillnaderna var dock små och 

författarna konstaterade att resultatet på narrativerna var mycket lika över den berättelse 

som deltagarna fick berätta på svenska och den berättelse som deltagarna fick berätta på 

engelska, både mikro - och makrostrukturellt. Tvärspråkligt inflytande var däremot 

vanligt förekommande och författarna hittade ett antal fall av transfer i både de engelska 

och svenska berättelserna. Dessa utgjordes främst av avvikande placering av objekt vid 

verbpartikel, men även avvikande verbplacering i en sats samt val av preposition 

förekom i båda språken. Det var även tydligt att transfer var vanligare i de engelska 

berättelserna. Kodväxling skedde däremot endast hos fyra utav tjugo barn. Författarna 

konstaterade att flerspråkiga barn med typisk språkutveckling har likvärdiga narrativa 

förmågor gällande makrostruktur på sina båda språk. Enligt författarna bör 

mikrostrukturella mått däremot användas med försiktighet då skillnader som 

framkommer snarast kan tyda på generella skillnader mellan språken och därmed inte 

per definition avspeglar barnets språkliga nivå. Icke - målspråkliga konstruktioner som 
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tvärspråkliga influenser bör ej heller tolkas som språkstörning hos flerspråkiga barn 

utan vidare analys av barnets språkliga förmåga. 

 

Haessig och Tuvås (2013) analyserade narrativer från 42 barn födda år 2005 och år 

2006. 21 av barnen var antingen enspråkigt svenska eller enspråkigt franska. 21 barn var 

simultant svensk - franskspråkiga. I varje grupp fick hälften börja att berätta kring Baby 

goats och hälften kring Baby birds. I likhet med de tidigare nämnda studierna från 

Leback och Nilsson (2012) samt Härdelin och Naylor (2012) fann även Haessig och 

Tuvås (2013) att attempt och outcome var de story grammar komponenter som 

deltagarna producerade mest. En intressant skillnad från de tidigare nämnda studierna 

var dock att komponenten setting producerades i betydligt lägre grad än någon annan 

story grammar komponent. Att komponenten goal producerades i lägst grad på episod 3 

var också ett intrssant fynd i studien som hittills inte uppmärksammats i någon av 

nämna studier. Författarna fann även att en inlärningseffekt förelåg från story 1 till story 

2, även hos de deltagare som enligt vårdnadshavare hade ett starkare språk vid 

berättande av story 1. En viss ålderseffekt uppfattades även vid jämförelser av 

deltagarnas story grammar poäng. Tvärspråkligt inflytande fanns hos samtliga deltagare 

och skedde främst via transfer från det dominanta till det svagare språket, både på 

lexikal och grammatisk nivå. Kodväxling skedde däremot i mycket liten utsträckning, 

och endast från det dominanta till det svagare språket. Vid en jämförelse av resultatet på 

story grammar från de enspråkiga och flerspråkiga barnens narrativer fann författarna ej 

någon signifikant skillnad. Författarna fann inte heller någon signifikant skillnad mellan 

de flerspråkiga barnens narrativer på respektive språk, oavsett eventuell dominans i det 

ena språket. Slutsatsen författarna drog var att en analys av ett barns makrostruktur kan 

vara en pålitlig markör för avvikande språkutveckling, oavsett om barnet talar ett eller 

flera språk. Enligt författarna kan det därmed räcka att testa ett av barnets eventuella 

språk för att få en pålitlig uppfattning om barnets spårkliga förmåga. 

 

Koivistoinen (2012) jämförde och analyserade narrativer från 15 barn födda år 2007 till 

barn födda år 2005 med åldersintervallet 4:6 till 7:9 år. Samtliga barn hade ryska som 

förstaspråk och talade även ryska i hemmet, men gick på svenskspråkig förskola eller 

skola och var därför tvåspråkiga. 11 av barnen hade normal språkutveckling och 

benämndes TLD (typical language development) och 5 barn hade diagnosticerad 

generell språkstörning och benämdes därför med LI (language impairment). Vid en 

jämförelse av barnens narrativer i TLD gruppen fann författaren att komponenterna 

attempt och outcome producerades mest, i likhet med tidigare nämnda studier (Leback 

& Nilsson, 2012; Härdelin & Naylor; 2012, Tuvås & Haessig, 2012). Språkligt var 

antalet komponenter mycket lika över svenska och ryska. Jämförelser mellan 

berättelserna Baby birds och Baby goats hos barnen med LI visade också att antalet 

story grammar komponenter var relativt lika över berättelserna. Dock fanns en tydlig 

skillnad i att barnen med LI producerade betydligt bättre berättelser på ryska än på 

svenska, vilket var särskilt tydligt på Baby goats där antalet story grammar 

komponenter på de svenska berättelserna var mycket låg. Barnen med LI producerade 

också betydligt färre story grammar komponenter överlag i jämförelse med barnen med 

TLD. Mikrostrukturellt var skillnaderna mellan barnen med TLD och barnen med LI 

mycket små. Tvärspråkliga influenser uppmärksammades; dels via transfer och dels via 

kodväxling. Kodväxling skedde hos samtliga barn nästan uteslutande vid berättande på 

svenska och var vanligare hos barnen med LI. Transfer skedde främst från ryska till 

svenska, till exempel genom brott mot V2 - regeln. Intressant var även att ett antal barn 

använde neologismer, det vill säga påhittade ord, vilket var särskilt vanligt bland barnen 
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med LI. Sammanfattningsvis konstaterade författaren att skillnader i narrativ förmåga 

mellan barn med språkstörning och barn utan språkstörning visades vara tydligare inom 

makrostrukturen än mikrostrukturen. Vidare var förståelsen överlag bättre än 

produktionen hos barn med och utan språkstörning.  

 

I denna uppsats kommer jämförelser att ske mellan resultatet från deltagarnas narrativer 

i föreliggande studie, med prestenterade studier av Leback och Nilsson (2012), Härdelin 

och Naylor (2012), Haessig och Tuvås (2013) samt Koivistoinen (2012). 
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3. Syfte 

Studien syftar till att samla in referensdata inom narrativutvecklingen för typiskt 

språkutvecklade svensktalande barn, samt jämföra resultatet med referensdata från 

andra grupper som använt samma material i Sverige på flerspråkiga barn i jämförlig 

ålder. Det övergripande syftet är att dessa referensdata på sikt kan användas för att öka 

kunskapen om skillnader och likheter mellan en - och tvåspråkiga barn med målet att 

differentiera dessa från flerspåkiga barn med SLI genom COST projektet. Då tidigare 

studier i Sverige endast använt materialet till att studera berättande, syftar denna studie 

även till att samla in referensdata för både berättande och återberättande. Studien är 

explorativ till sin natur då bedömningsmaterialet ej tidigare använts på enspråkiga barn i 

Sverige.  

 

Syftet kan därmed delas upp i två delar: 

 

Syfte 1: Analys av den narrativa förmågan hos enspråkiga barn i förskoleålder samt 

tidig skolålder. Jämförelser kommer att ske dels på individnivå mellan barnets olika 

berättelser, och dels inom gruppen då barnen jämförs med varandra. Frågeställningarna: 

Hur ser den narrativa förmågan ut gällande makro-och mikrostruktur? Hur ser den 

narrativa förståelsen ut? Finns det någon skillnad i barnets narrativa förmåga vid 

berättande jämfört med återberättande? Kan åldersskillnader mellan de yngre och äldre 

deltagarna skönjas?  

 

Syfte 2: Jämförelse mellan de enspråkiga barnens narrativa förmåga med data från 

tidigare studier inom COST Action IS0804 från tvåspråkiga barn i Sverige i jämförlig 

ålder. Frågeställningen:  Finns det någon makro - eller mikrostrukturell skillnad i 

enspråkigt svensktalande barns berättarförmåga i jämförelse med tvåspråkiga barns?  

 

Förhoppningen är att studien som en del av COST Action IS0804 i ett senare skede kan 

hjälpa till att bygga en grund för ett bedömningsmaterial av språkstörning hos 

flerspråkiga barn. 
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4. Metod 

4.1. Deltagare 

Försöksdeltagarna bestod av 14 barn bosatta i Stockholmsområdet. Deltagarna var 6:6 

år i medel (M) med standardavvikelsen (SD) 0,69. Åtta barn (3 pojkar och 5 flickor)  

rekryterades från en förstaklass i Stockholms innerstad med åldersintervallet 6:11 till 

7:5 år. Medelvärdet var 5:9 år (M) och standardavvikelsen (SD) var 0,35.  

Sex barn (3 pojkar och 3 flickor) rekryterades från en förskola i en närförort med 

åldersintervallet 5:8 till 6:5 år. Medelvärdet (M) för de äldre deltagarna var 7:2 år och 

standardavvikelsen (SD) var 0,22. Datainsamlingen av de yngre deltagarna från 

förskolan skedde i juni år 2012 och datainsamlingen av de äldre deltagarna från 

förstaklassen skedde i september 2012. Observera att då datainsamlingen skedde med 

tre månaders mellanrum, skiljer sig den beräknade åldern vid testtillfället med tre 

månader mellan de båda åldersgrupperna. 

 

Urvalskriterier 

Urvalskriterierna för de deltagande barnen i studien var följande: 

 Barnen skulle vara födda år 2005 eller år 2006 

 Barnen skulle tala enbart svenska i hemmiljö  

 Barnen skulle inte ha exponerats över tid för något annat språk än svenska på 

förskola/skola eller hemma  

 Barnen fick ej ha bott eller vistats utomlands en längre tid  

 Barnen fick ej ha en avvikande språkutveckling  

 Barnen skulle ej ha någon neurologisk sjukdom eller diagnos som påverkar den 

språkliga förmågan  

 

Vidare var det önskvärt med en jämn könsfördelning av barnen samt att barnen i 

respektive åldersgrupp kom från hemmiljöer med liknande socioekonomisk status.  

 

4.1.1. Rekrytering 

Två bostadsområden där antalet invånare med svenska rötter befanns vara i majoritet 

valdes ut. Förskolor och skolor i dessa områden kontaktades sedan via mail och per 

telefon. Aktuell rektor och förskolechef försågs med ett informationsbrev (se bilaga 1) 

där studiens syfte, deltagarkriterier, upplägg samt att deltagande i studien var frivilligt 

framgick. Dessa hänvisade sedan vidare till aktuell klass respektive avdelning. Vid 

kontakt med klassmentor och förskolelärare bifogades sedan via mail ett liknande 

informationsbrev (se bilaga 2) samt en blankett för informerat samtycke (se bilaga 3) 

som vårdnadshavare till de barn som ansågs uppfylla kriterierna fick av respektive 

personal. Endast de barn med vårdnadshavare som godkänt och skrivit under det 

informerade samtycket deltog i studien. Vid testtillfället fick också förskolelärare och 

klassmentor en enkät att med frankerat kuvert att dela ut till de vårdnadshavare som 

godkänt sitt barns medverkan i studien. 

 

4.1.2. Deltagarnas bakgrund 

Vårdnadshavarna ombads besvara en enkät med frågor om barnets språkliga utveckling, 

frekvens av sagoberättande i hemmet samt vårdnadshavarnas språkliga bakgrund och 

utbildningsnivå (se bilaga 4). Enkäten  skulle på så sätt säkerställa att alla barn 

uppfyllde urvalskriterierna samt utröna vidare skillnader fanns i socioekonomisk status 
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eller frekvens av sagoberättande i hemmet. I enkätens svar framkom att alla barn var 

svensktalande enspråkiga barn och födda i Sverige. Vidare hade samtliga barn 

vårdnadshavare med svenska som modersmål förutom ett som hade en vårdnadshavare 

med annat modersmål. Samtliga uppgav dock att enbart svenska talades i hemmiljön.  

Samtliga uppgav också att de upplevde att deras barns språkförståelse var god och att 

barnets språkutveckling antingen varit normal eller tidig. Alla barn hade även normal 

hörsel enligt vårdnadshavarna. I gruppen med förskolebarn var det två vårdnadshavare 

som uppgav att de läste för sina barn varje dag. Även de andra tre vårdnadshavarna 

uppgav att de läste för sina barn några gånger i veckan. Alla utom en vårdnadshavare 

uppgav att barnen alltid uppskattade dessa sagostunder. I gruppen med förstaklassbarn 

uppgav fyra vårdnadshavare att de läste för sina barn varje dag. En vårdnadshavare 

uppgav att de läste för sitt barn några gånger i veckan. Dessa barn uppskattade också 

alltid dessa sagostunder. Två vårdnadshavare uppgav att de läste några gånger i 

månaden för sina barn och att dessa uppskattades ibland. Vad gäller utbildningsnivå hos 

vårdnadshavare skiljde det sig något i de båda grupperna; i gruppen med förskolebarn 

hade tre av de fem barnen en vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning och en 

med högskoleutbildning, ett barn hade två vårdnadshavare med gymnasial utbildning 

och ett barn hade två vårdnadshavare med högskoleutbildning. I gruppen med 

förstaklassbarn hade alla vårdnadshavare utom två högskoleutbildning. Följaktligen kan 

vissa skillnader i socioekonomisk status finnas mellan barnen i de olika grupperna. 

Även önskan om en jämn könsfördelning får förbises. Observera att det fanns ett 

bortfall i form av två enkäter som ej lämnades in av vårdnadshavare för två deltagare.  

 

4.2. Utrustning 

Vid de båda testtillfällena (se 4.4 Procedur) användes en diktafon för att spela in den 

instruktion som gavs till barnet samt barnets berättelser. Diktafonen lades cirka 0,5 

meter från barnet. Via nätverkskabel överfördes sedan inspelningarna till en laptop för 

transkribering. Testmaterialet som användes vid testtillfällena var ett bildmaterial med 

fyra olika bildberättelser utformat av COST Action IS0804 (se bilaga 5).  

 

4.3. Bedömningsmaterial 

Test- och bedömningsmaterialet som användes (se bilaga 5 - 9) har utarbetats av 

arbetsgrupp 2, ”narrative and discourse”, i COST Action IS0804 (Gagarina, Klop, 

Kunnari, Tantele, Välimaa, Balciuniene, Bohnacker & Walters, 2012). I denna uppsats 

användes en pilotversion av materialet (maj 2012) som senare skulle bli ”MAIN”, 

Multilingual Assessment Instrument for Narratives, ett standardiserat flerspråkigt 

bedömningsmaterial för barns berättandeförmåga. Då materialet ej tidigare använts i 

Sverige har handledare Ute Bohnacker, professor i lingvistik och svensk representant 

samt medlem i COST arbetsgrupp 2, tillsammans med logopedstudenter som skrev 

uppsats i samma ämnesområde våren 2012 översatt och bearbetat den svenska versionen 

av materialet (skript, bedömningsmallar, förståelsefrågor). Testmaterialet bestod av fyra 

olika bildberättelser i färg samt nio förståelsefrågor till varje berättelse. Varje 

bildberättelse innehöll sex bilder och utgjorde tillsammans en bildsekvens. Bilderna var 

vikta var för sig men satt ihop med föregående och nästkommande bild, liknande ett 

dragspel. Deltagaren fick berätta utifrån två bilder i taget, som därmed utgjorde en 

episod. Varje bildsekvens bestod av tre episoder. Testmaterialet utformades efter 

Berman och Slobins (1994) story grammar modell som fokuserar på huvudkaraktärens 

(protagonistens) mål i en berättelse. Varje episod innehöll därför de tre komponenterna 

goal (mål), attempt (försök) och outcome (resultat). En fjärde komponent lades till i 
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form av setting (tid och rum). För varje bildsekvens kunde alltså barnet uttrycka en 

setting, tre goals, tre attempts och tre outcomes. Komponenten mental state (mentala 

tillstånd), som indikerar protagonistens tankar och känslor, fanns också med i varje 

episod i bedömningsmaterialet som mental state as initating event och mental state as 

reaction (se 4.4. Procedur för beskrivning av komponenterna samt bilaga 5- 9). 

Bildsekvenserna utarbetades av lingvister, psykologer och logopeder inom COST -

projektet tillsammans med en professionell konstnär. Alla bildsekvenser innehöll 

samma händelsestruktur, vilket tillåter direkta jämförelser mellan bildberättelserna. Två 

bildsekvenser var avsedda för berättande (Baby birds och Baby goats) och har identisk 

makrostruktur. Två bildsekvenser var avsedda för återberättande (Cat och Dog) och har 

även de en identisk makrostruktur. De två bildsekvenserna för återberättande 

ackompanjerades av scriptade texter som är makro- och mikrostrukturellt parallella.  

 

I testmaterialet angavs explicit information om hur testet skulle gå till, vilken 

instruktion till försöksdeltagaren som skulle ges samt hur och när feedback och 

elicitering kunde ske. Detta för att se till att testtillfällena var så lika som möjligt och 

minska den ovidkommande variabeln experimentledareffekt. I instruktionen framgick 

också att varje deltagare inför varje ny bildsekvens fick välja mellan tre olika kuvert 

med instruktionen att det var olika bilder i varje kuvert; detta för att minska risken för 

delad uppmärksamhet mellan berättaren (deltagaren) och lyssnaren (försöksledaren).  

 

Efter att deltagaren berättat en saga utifrån en bildsekvens ställde försöksledaren sex 

förståelsefrågor och tre ytterligare följdfrågor utifrån de bilder deltagaren fått se. 

Frågorna syftade till att se om deltagaren hade en högre förståelse för händelseförloppet 

i bildsekvensen än det kunde uttrycka i sin saga och var utformade för att deltagaren 

skulle få uttrycka protagonistens mentala tillstånd. Exempelvis: ”Hur mår hunden här?” 

med följdfrågan ”varför tror du att hunden är busig/nyfiken/mår bra etc?” (frågan 

utformades efter deltagarens svar på första frågan).  

 

Kvantitativt bedömdes deltagaren både på makro - och mikrostrukturell nivå. Den 

makrostrukturella analysen av deltagaren skedde dels via svar på förståelsefrågorna och 

dels via de sagor deltagaren  berättade, utifrån den mall som utarbetats av working 

group 2 COST Action IS0804 (se 5.1. Kvantitativ analys samt bilaga 6- 9). Den 

mikrostrukturella analysen skedde via det transkriberade material som gjorts på barnets 

sagor och som kodats enligt CHAT-manualen (Codes for the Human Analysis of 

Transcripts) (MacWhinney, 2000) och bearbetats i CLAN programmet (Computerized 

Language Analysis) (MacWhinney, 2000) för att få fram de kvantitativa mått som 

eftersöktes (se 5.1. Kvantitativ analys samt bilaga 12 & 13). För en djupare kvalitativ 

analys av berättelserna valdes några deltagare ut som stack ut i den kvantitativa 

bedömningen. Även svar på förståelsefrågorna som avvek eller som var relevanta men 

ej fanns med i bedömningsmallen analyserades kvalitativt.  

 

4.4. Procedur 

Datainsamlingen skedde vid ett separat tillfälle för de två åldergrupperna (se 4.1. 

Deltagare), två tillfällen sammanlagt. Första tillfället skedde i juni 2012 och var på 

förskolan. Andra tillfället skedde i september 2012 och var på skolan. Vid båda 

tillfällena skedde datainsamlingen i ett separat rum på förskolan respektive på skolan. 

Varje testning tog cirka 20 till 30 minuter att genomföra.  Endast försöksledaren och 

deltagaren var närvarande i rummet. Försöksledaren gjorde inte några anteckningar 
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under testtillfällena utan använde materialet inspelat på diktafonen vid senare 

transkribering och analys. Testning och instruktion skedde också enligt den mall som 

utarbetats via COST Action IS0804 och var därmed lika för alla deltagare. Den skedde 

enligt följande tillvägagångssätt: Deltagaren placerades vid ett bord mittemot 

försöksledaren. Försöksledaren placerade tre likadana kuvert framför deltagaren. 

Deltagaren fick sedan instruktion om att det var olika sagor i varje och att deltagaren 

fick välja ett kuvert. När deltagaren valt ett kuvert uppmanades deltagaren att öppna 

kuvertet själv. Försöksledaren instruerade sedan om att deltagaren först skulle få titta på 

hela bildsekvensen och att deltagaren, när den sa att den var redo, skulle få berätta en 

saga utifrån bilderna. Instruktionen var ej ordagrant densamma för deltagarna men 

följde instruktionen från COST Action IS0804 (se bilaga 6- 9). Försöksledaren hjälpte 

sedan deltagaren att veckla ut alla bilderna. När deltagaren sa att den var redo hjälpte 

försöksledaren deltagaren att först se de två första bilderna. Deltagaren fick sedan börja 

att berätta. När deltagaren var klar med de två första bilderna hjälpte försöksledaren 

deltagaren att veckla ut de två nästa så att fyra bilder var synliga. Samma sak gällde när 

det var dags för de två sista bilderna; det vill säga att försöksledaren hjälpte deltagaren 

att veckla ut de två sista bilderna så att alla sex bilder till slut var synliga. Prompting 

skedde,  enligt mallen, endast om deltagaren varit tyst i 10 sekunder eller mer. Det 

visade sig dock endast vara nödvändigt vid ett tillfälle, då deltagare 6  hade svårt att 

komma igång med sin berättelse. Försöksledaren pekade då på den första bilden och sa 

”hur vill du börja din saga?” och efter ytterligare paus ”du får börja den hur du vill, du 

kan bara titta på vad som händer och berätta det för mig.” När deltagaren avslutat sin 

saga frågade försöksledaren om deltagaren var klar, i de fall detta var oklart. Sedan 

informerade försöksledaren deltagaren om att det nu skulle komma frågor om de bilder 

deltagaren sett. När dessa var klara tog försöksledaren fram tre nya kuvert. Med de 

yngre deltagarna samtalade försöksledaren och deltagaren ibland om annat mellan 

berättelserna, då deltagaren initerade samtalet eller då försöksledaren frågade deltagaren 

något. I övrigt skedde inga pauser mellan berättelserna. Vid andra berättelsen följde en 

liknande instruktion, med skillnaden att deltagaren efter att det tittat på alla bilder och 

sagt att den var redo, först skulle få höra på sagan och sedan få berätta sagan för 

försöksledaren. Sedan följde återigen frågor på de bilder som deltagaren fått se. På detta 

sätt upprepades mönstret så att deltagaren fick se två ytterligare bildsekvenser; en att 

berätta fritt kring och en att återberätta för försöksledaren. Modellen som användes var 

därmed telling-retelling-telling-retelling. I deltagargrupp 1 - 6 (barn födda år 2006) fick 

varannan deltagare börja med berättelsen Baby goats och varannan med berättelse Baby 

birds. I deltagargrupp 7 - 14 (barn födda år 2005) fick den första hälften börja med 

berättelsen Baby goats och den andra hälften med berättelsen Baby birds. Detta för att 

minimera att en eventuell inlärningseffekt skulle få påverkan på resultatet för en viss 

berättelse. Tabell 1 nedan redovisar ordningsföljden av berättelse för respektive 

deltagare. 
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Modellen som användes för alla deltagare var alltså telling-retelling-telling-retelling, det 

vill säga deltagarna fick först berätta fritt kring en bildberättelse (Baby birds eller Baby 

goats) och sedan återberätta nästa bildberättelse (Cat eller Dog), som sedan varvades.  

 

4.4.1. Förändring i procedur 

Under testtillfällena blev det uppenbart att de yngre deltagarna behövde en längre 

”uppvärmningsfas” för att bli komfortabla i testsituationen än de äldre deltagarna. De 

yngre deltagarna gavs därför längre tid att få prata om annat, till exempel om de saker 

som fanns i testrummet eller om barnets familj, än de äldre deltagarna fick. 

Försöksledaren frågade också de yngre deltagarna i pausen mellan berättelserna om de 

brukade läsa böcker hemma, vilket inte de äldre deltagarna tillfrågades. Att de yngre 

deltagarna tillfrågades var en del av att få deltagarna mer bekväma i testsituationen. 

Många av de äldre deltagarna ville gärna fortsätta med nästa berättelse med en gång, 

varför inga pauser skedde mellan berättelserna i testsituationen hos de äldre deltagarna. 

De äldre deltagarna var också snabbare med att komma igång med sin saga och behövde 

kortare tid att tänka efter under sagans gång vilket resulterade i att de äldre deltagarnas 

besök oftare varade runt 20 minuter medan de yngre deltagarnas besök oftast varade i 

cirka 30 minuter. Alla deltagare fick liknande testinstruktioner men de modifierades 

också efter deltagaren så att vissa deltagare fick längre instruktioner än andra deltagare. 

Det var också tydligt att alla deltagare först inte förstod uppgiften utan började berätta 

en saga som avvek alltför mycket från bilderna; i dessa fall avbröt försöksledaren 

deltagaren och uppmanade deltagaren att titta på vad som hände på bilderna. Vissa 

deltagare hade också svårt att berätta första bildsekvensen som en sammanhängande 

berättelse, och gav endast en deskriptiv förklaring kring vad som skedde på bilderna. I 

dessa fall avbröt försöksledaren deltagaren och uppmanade deltagaren att berätta som en 

saga. Vid instruktion av återberättande var det också ett flertal deltagare som frågade 

om de skulle berätta en egen eller ”samma” berättelse. Försöksledaren uppmanade då 

deltagaren att berätta så som deltagaren kom ihåg den upplästa berättelsen. På 

förståelsefrågorna var det ibland endast åtta av nio frågor som ställdes till vissa 

deltagare; detta berodde dels på en miss av försöksledaren och dels på att deltagarna vid 

Deltagare Story 1 Story 2 Story 3 Story 4

1 Baby goats Cat Baby birds Dog

2 Baby birds Dog Baby goats Cat

3 Baby goats Cat Baby birds Dog

4 Baby birds Dog Baby goats Cat

5 Baby goats Cat Baby birds Dog

6 Baby birds Dog Baby goats Cat

7 Baby goats Cat Baby birds Dog

8 Baby goats Cat Baby birds Dog

9 Baby goats Cat Baby birds Dog

10 Baby goats Cat Baby birds Dog

11 Baby birds Dog Baby goats Cat

12 Baby birds Dog Baby goats Cat

13 Baby birds Dog Baby goats Cat

14 Baby birds Dog Baby goats Cat

Tabell 1. Ordningsföljd av berättelse för samtliga deltagare. Skiljelinjen markerar de två 

åldersgrupperna där deltagare 1 - 6 är födda år  2006 och deltagare 7 - 14 är födda år 2005. 
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frågor som hade en följdfråga ej svarade på ett sådant sätt att följdfrågan kunde ställas 

(för vidare diskussion se 6.2. Diskussion kring procedur). 

 

4.5. Databearbetning 

Insamling av material skedde via diktafon under testtillfällena. Det inspelade materialet 

grovtranskriberades sedan i OpenOffice Writer av försöksledaren och kontrollerades 

mot inspelningen ett flertal gånger för att säkerställa en tillförlitlig transkription. Efter 

grovtranskriberingen valdes ett antal transkriptionsregler ut ur CHAT (MacWhinney, 

2012) och fintranskriberades sedan enligt de valda reglerna (se bilaga 12), och sparades 

som CLAN-filer.  Analysering och poängssättning av det transkriberade materialet 

skedde sedan  kvantitativt både på makro- och  mikrostruktur. En djupare analys av 

utvalda transkriberingar skedde också kvalitativt. Vid analysering av narrativernas 

mikrostruktur bearbetades fintranskriberingarna i CLAN programmet (MacWhinney, 

2000).  

 

4.6. Metod för analys av makrostruktur 

4.6.1. Produktion 

Via det bedömningsmaterial som utarbetats inom COST IS0804 poängssattes 

deltagarnas användning av story grammar komponenter (Berman & Slobin, 1994) och 

mentala tillstånd (mental states) i deltagarnas narrativer (se bilaga 6- 9). Bilderna i 

testmaterialet var utformat i tre episoder per bildsekvens (se bilaga 5). I varje episod 

presenterades en ny protagonist och deltagaren hade då möjlighet att uttrycka en goal, 

en attempt och en outcome per episod (GAO). Antal möjliga GAO vid varje narrativ var 

därmed tre. I varje episod kunde deltagaren även få poäng för två mentala tillstånd; 

mental state as initiating event (protagonistens initala känsla) och mental state as 

reaction (protagonistens reaktion). Initialt i narrativen kunde deltagaren även få 

maximalt två poäng för setting (tids- och rumsaspekt). Varje komponent förutom setting 

poängsattes antingen med ett eller noll poäng vilket reflekterade om deltagaren uttryckt 

liknande idéstrukturer som fanns i bedömningsmaterialet eller ej (se bilaga 6- 9). 

Sammanlagt kunde deltagaren få 17 poäng per berättelse. 

 

I tabell 2 nedan redovisas en tydligare förklaring till varje story grammar komponent.  

 

 

 
 

Nedan ges även exempel på poängsättning enligt bedömningsmaterialet av episod 1 på 

berättelserna Baby birds och Cat. För fullständig bedömning av varje episod och 

berättelse se bilaga 6- 9.  

Setting: Introduktion av tids- och/eller rumsaspekt

Mental state as initating event: Tankar och känslor som motiverar protagonistens mål

Goal: Protagonistens mål

Attempt: Protagonistens försök att uppnå målet

Outcome: Utfall av protagonistens försök att uppnå målet

Mental state as reaction: Protagonistens tankar och känslor som reaktion på händelseutfallet

Tabell 2. Förklaring av story grammar  komponenter per episod. 
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4.6.2. Förståelse 

Deltagaren fick även svara på sex förståelsefrågor samt tre följefrågor efter varje saga 

(se bilaga 6- 9). Frågorna var utformade för att se om deltagarens förståelse för 

berättelsens händelseförlopp motsvarade den saga som deltagaren fått berätta. Frågorna 

fokuserade på protagonistens agerande och mentala tillstånd (exempel Baby goats, fråga 

2a: Hur mår getungen? med följdfrågan 2b: Varför tror du att getungen mår dåligt/är 

rädd?) (se bilaga 7). Svaren på frågorna analyserades och poängsattes i samråd med 

handledare Ute Bohnacker. Vissa svar ansågs relevanta men fanns ej med i 

bedömningsmallen; dessa analyserades kvalitativt och poängsattes i de flesta fall (se 

5.3.2 Förståelsefrågor). Sammanlagt kunde deltagaren få nio poäng per frågedel, men 

till vissa deltagare ställdes endast åtta av nio frågor på någon av berättelserna (se 4.4.1 

Förändring i procedur samt  6.2. Diskussion kring procedur). För en jämförelse mellan 

story grammar komponenten goal i produktion och förståelse se 5.1.2. Förståelse.  

 

4.7. Metod för analys av mikrostruktur 

Deltagarnas narrativer analyserades även på en mikrostrukturell nivå för att utröna om 

mönster och avvikelser kunde hittas i narrativernas längd, lexikala och syntaktiska 

komplexitet (se 5.2.1. Lingvistiska mått). Resultatet på de valda måtten togs fram 

maskinellt genom att använda programkommandon på de fintranskriberade berättelserna 

i CLAN (MacWhinney, 2000) (se bilaga 13). Vid analys av narrativerna användes c-

units som grundenhet istället för yttranden eller meningar då det är det vedertagna inom 

narrativforskning och inom COST projektet (Härdelin & Naylor, 2012). I tabell 4  

nedan redovisas samt förklaras de valda lingvistiska måtten.  

 

  

Baby birds Cat

Setting
Det var en gång ..// i  ett 

träd/fågelbo.

Det var en gång..// vid en 

sjö.

Episode 1

Mental state as initiating event
Fågelungarna var hungriga/ 

vil le ha mat.
Katten såg en fjäril.

Goal
Fågelmamman ville ge dem 

mat.
Katten ville fånga fjärilen.

Attempt Fågelmamman flög iväg.
Katten sprang/ hoppade 

fram.

Outcome
Fågelmamman kom til lbaka 

med mat.

Fjärilen kom undan/ katten 

flög in i  busken.

Mental state as reaction
Fågelungarna blev glada/ var 

mätta.

Katten var besviken/ arg/ 

sur.

Tabell 3. Exempel från bedömningsmaterialet på episode 1 ur berättelserna Baby birds och Cat. 
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4.8. Etiska aspekter 

Ansvarig förskolechef och rektor kontaktades först för godkännande av att studien 

skulle få ske i förskole- och skolmiljö samt för godkännande av eventuell rekrytering av 

intressanta deltagare. Sedan kontaktades ansvariga förskolelärare och lärare för vidare 

information om studien. Efter överrenskommelse om tid och plats för testtillfälle fick 

dessa de informationsbrev och den samtyckesblankett som krävdes för deltagande i 

studien att ge till berörda vårdnadshavare. Då studiens deltagare var mycket unga söktes 

samtycke till deltagande i studien av deltagarnas vårdnadshavare. I samtyckesblanketten 

framgick studiens syfte, tillvägagångssätt och villkor. Vårdnadshavarna fick då också  

information om att studiens syfte var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sitt 

barns deltagande i studien utan att behöva ange en förklaring till detta.  

 

All insamlad data hanterades konfidentiellt och endast ansvarig för studien samt 

handledaren hade tillgång till denna. Deltagarna tilldelades ett varsitt kodnummer och 

kodnamn och kodnyckeln förvarades separat från övriga data.  Alla resultat analyseras 

och redovisas på så sätt att det ine är möjligt att identifiera deltagarna. Endast det 

avidentifierade transkriberade materialet får användas vid framtida forskningsprojekt 

inom COST Action IS0804.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal löpord Totalt antal ord i en narrativ (tokens).

Antal olika ord Totalt antal olika ord i en narrativ (types).

Type-token ratio
Ordvariation. Beräknas genom att dividera antal 

olika ord med antal löpord.

Antal c-units

Totalt antal communication units. En c-unit är en 

huvudsats med alla dess eventuella bisatser. Även 

satsfragment räknas som c-units. 

Medellängd c-unit 

Antal ord som varje c-unit i  genomsnitt innehåller i  en 

narrativ. Beräknas genom att dividera antal löpord 

med antal c-units.

Längsta c-unit Antal ord i en narrativs längsta c-unit.

Tabell 4. Förklaring till valda lingvistiska mått. Källa: Leback och Nilsson, 2012. 
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5. Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultaten från deltagarnas narrativer. Narrativerna 

analyserades dels makrostrukturellt, under 5.1.1. Story grammar och 5.1.2. Förståelse, 

och dels mikrostrukturellt under 5.2.1. Lingvistiska mått. Först redovisas resultaten 

kvantitativt via tabeller och diagram med en kortare diskussion, och sedan kvalitativt då 

intressanta resultat från vissa deltagare  lyfts fram och diskuteras. Observera att en 

bredare diskussion kring resultat sker under 7.1. Resultatdiskussion. 

 

5.1. Kvantitativ analys: makrostruktur 

5.1.1. Story grammar 

Story grammar ser till berättelsestrukturen i deltagarnas narrativer enligt ett antal 

komponenter (se 4.6.1. Produktion). I tabell 5 nedan redovisas den totala poängen samt 

det sammanlagda antalet GAO (goal, attempt, outcome) för samtliga deltagare.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabellen visar att det högsta medelvärdet bland samtliga deltagare erhölls på berättelsen  

Cat med medelvärdet 9,8 poäng och att det lägsta medelvärdet erhölls på berättelsen 

Baby goats med 6,6 poäng. Antal fullständiga GAO var också högst på berättelsen Cat 

med 1,2 i medelvärde medan lägsta antal fullständiga GAO var lika mellan berättelserna 

Baby goats och Dog. Noterbart är att medelvärdet på total poäng är betydligt högre på 

Dog än Baby goats; antal poäng motsvarar därmed inte nödvändigtvis antalet 

producerade GAO. Möjligtvis kan skillnad i poäng mellan berättelserna grundas i att 

deltagarna i två av berättelserna fick berätta (telling) utan modell (Baby birds och Baby 

goats) medan de i de två andra berättelserna (Cat och Dog) fick återberätta (retelling) 

berättelserna efter modell som författaren gett. För vidare diskussion kring detta se 

7.1.1. Skillnader i produktion av story grammar komponenter.  

Baby birds Baby goats Cat Dog

Deltagare Total poäng Antal GAO Total poäng Antal GAO Total poäng Antal GAO Total poäng Antal GAO

1 7 0 5 0 8 2 7 0

2 8 0 8 0 10 1 9 0

3 9 1 8 0 11 1 9 0

4 9 2 8 1 10 0 11 1

5 7 0 7 0 8 0 7 0

6 4 1 6 1 8 2 8 1

7 7 0 6 0 12 2 8 1

8 9 2 6 0 11 2 12 1

9 10 1 6 0 13 3 8 1

10 7 0 3 0 10 1 10 0

11 7 1 8 1 9 1 8 0

12 7 0 7 0 11 1 6 0

13 10 2 7 0 10 0 9 0

14 7 0 8 2 7 1 8 0

Totalt

M 7,7 0,7 6,6 0,4 9,8 1,2 8,6 0,4

SD 1,6 0,8 1,4 0,6 1,7 0,9 1,6 0,5

Min 4 0 3 0 7 0 6 0

Maz 10 2 8 2 13 3 11 1

Tabell 5. Antal poäng och fullständiga GAO för samtliga deltagare. 

M=medelvärde  SD=standardavvikelse  MIN=lägsta värde  MAX=högsta värde. Högsta möjliga totala poäng= 17 poäng. Den streckade 

linjen markerar gräns mellan deltagarnas ålder ; deltagare 1 - 6 födda år 2006 och deltagare 7 - 14 födda år 2005. 
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Tabellen visar även att standardavvikelsen var högst på berättelsen Cat med 1,7 poäng, 

och lägst på berättelsen Baby goats med en standardavvikelse på 1,4 poäng. Berättelsen 

Cat hade också de högsta min och max värdena med en spridning på 7 till 13 poäng 

vilket därmed ytterligare visar på kontrasten mellan hur deltagarna presterade på 

berättelserna Cat och Baby goats då den senare har lägst min och max poäng med en 

spridning på 3 till 8 poäng.  

 

Överlag presterade de flesta deltagarna relativt lika på berättelserna Baby birds och 

Dog. På berättelsen Baby goats var däremot resultaten något lägre och på berättelsen 

Cat något högre. Deltagare 6 och deltagare 10 är särskilt intressanta då de presterade 

betydligt lägre än medelvärdet på en berättelse var (Baby birds respektive Baby goats) i 

jämförelse med de andra berättelserna. Deltagare 9 och 10 presterade också betydligt 

högre på Cat än Baby goats med en poängskillnad på 7 poäng mellan Baby goats och 

Cat. 

 

För att utröna vidare det fanns någon skillnad i vilka komponenter som producerats i de 

olika berättelserna presenteras tabell 6 nedan.  

 

 

 

 
 

 

 

Tabellen visar att komponenten goal var lägre än de andra story grammar 

komponenterna över alla fyra berättelser. Tabellen visar också att antalet goal var 

betydligt lägre på berättelsen Baby goats än på Baby birds, vilket därmed förklarar 

varför antalet fullständiga GAO var lägre på berättelsen Baby goats. Detsamma gäller 

berättelsen Dog, där både komponenterna goal och attempt var betydligt lägre på Dog 

än på Cat. Intressant är dock att komponenten outcome däremot var något högre på Dog. 

Vad detta kan bero på diskuteras vidare under 7.1.1. Skillnader i produktion av story 

grammar komponenter. Observera att hälften av deltagarna fick börja med Baby birds 

och den andra hälften med Baby goats; skillnaden i resultat mellan dessa beror därför 

inte på någon inlärningseffekt (för fullständig redogörelse kring förfarandet vid 

testsituation, se 4.4. Procedur. Eventuella inlärningseffekter diskuteras vidare under 

5.1.1.2. Inlärningseffekter i produktion nedan samt under 7.1.2. Turordning, 

inlärningseffekter och modus). 

 

I tabell 7 och 8 presenteras samtliga deltagares poäng på komponenterna setting, mental 

state as initiating event och mental state as reaction (för fullständig förklaring på 

komponenterna se 4.6.1. Produktion). Tabell 7 visar att deltagarna presterade relativt 

jämnt på setting över de fyra berättelserna, med en något högre poäng på berättelserna 

Cat och Dog. Alla deltagare utom en som fick poäng uttryckte tidsaspekt; dvs Det var 

en gång. De deltagare som fick maxpoäng uttryckte även rumsaspekt; se exempel 

deltagare 1 på Baby birds: ”Det va en gång ett bo som det bodde fåglar i”. En deltagare 

uttryckte dock endast rumsaspekt;”Den lilla musen satt vid trädet” (exempel från 

Baby birds Baby goats Cat Dog

Goal Attempt Outcome Goal Attempt Outcome Goal Attempt Outcome Goal Attempt Outcome

M 1,5 2,5 1,9 0,6 2,2 1,6 1,6 2,4 2,1 0,8 1,6 2,5

SD 0,7 0,7 0,9 0,7 0,6 0,8 0,8 0,6 0,8 0,7 0,5 0,8

Min 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1

Max 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3

Tabell 6. Samtliga deltagares poäng i medel vid repektive komponent och berättelse. 

M=medelvärde  SD=standardavvikelse  MIN=lägsta värde  MAX=högsta värde. Högsta möjliga totala poäng för varje komponent= 3 poäng. 
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deltagare 6, Dog) vilket tyder på att deltagaren till viss del hade modellsagan i minnet, 

då en liknande fras uttrycktes (se bilaga 11). Tabellen visar även att spridningen var 

lägst på berättelserna Cat och Dog, vilket indikerar att antalet deltagare som fick poäng 

överlag var fler än vid berättelserna Baby birds och Baby goats. Noterbart är att 

berättelserna Cat och Dog bestod av samma modus (retelling) och deltagarna fick därför 

först höra en modellsaga med tids- och rumsaspekt (se bilaga 10 & 11). Det är därmed 

troligt att deltagarna påverkades av modellsagan vid återberättandet, vilket kan förklara 

varför antalet deltagare som fick poäng därmed var fler. Det är däremot intressant att 

antalet deltagare med maxpoäng var oförändrad. För vidare diskussion kring detta se 

7.1.1. Skillnader i produktion av story grammar komponenter. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

I tabell 8 går det att utläsa att deltagarna presterade betydligt bättre på komponenten 

mental state as initiating event än på komponenten mental state as reaction. 

Komponenten mental state as initating event poängsattes då deltagaren uttryckte tankar 

och känslor som motiverar protagonistens mål; exempelvis ”Det var en gång en busig 

katt som såg en fjäril” (deltagare 4, Cat), där orden busig eller såg poängsattes enligt 

poängmallen. Komponenten mental state as reaction poängsattes enligt 

bedömningsmallen då deltagaren uttryckt protagonistens tankar och känslor som 

reaktion på händelseförloppet, exempelvis ”Pojken var glad att han fick tillbaka sin 

boll” (deltagare 4, Cat), där glad poängsattes enligt mallen. Endast en deltagare 

producerade två poäng sammanlagt på berättelsen Cat; i övrigt fick alla deltagare högst 

en poäng på mental state as reaction på varje enskild berättelse. Intressant är även att 

medel poängen på mental state as initiating event var mer än dubbelt så hög på 

berättelserna Cat och Dog än på berättelserna Baby birds och Baby goats. Observera att 

Cat och Dog var de berättelser där deltagarna först fick en modellsaga uppläst 

(retelling) med explicit mental state as initating event och mental state as reaction. 

Detta verkar ha fått genomslag i barnens återberättelser (retelling), där de uttryckte 

mental state i högre grad än i de berättelser de fick berätta fritt kring bildsekvenserna 

(telling). Detta resultat diskuteras vidare i 7.1.1. Skillnader i produktion av story 

grammar komponenter. 

Baby birds Baby goats Cat Dog

M 0,9 0,8 1,0 1,1

SD 0,7 0,7 0,6 0,6

Min 0 0 0 0

Max 2 2 2 2

Baby birds Baby goats Cat Dog

Alla deltagare MSie MSr MSie MSr MSie MSr MSie MSr

M 0,7 0,2 1,1 0,3 2,1 0,5 2,2 0,4

SD 0,8 0,4 0,9 0,5 1,1 0,7 0,8 0,5

Min 0 0 0 0 0 0 1 0

Max 2 1 2 1 3 2 3 1

Tabell 7. Samtliga deltagares poäng i medel på komponenten Setting. 

Tabell 8. Samtliga deltagares poäng  i medel på komponenterna  mental state as initiating event och mental 

state as reaction. 

M=medelvärde  SD=standardavvikelse  MIN=lägsta värde MAX=högsta värde. Högsta möjliga totala poäng på MSie=3 poäng. 

Högsta möjliga poäng på  MSr=3 poäng. 

 

M=medelvärde  SD=standardavvikelse  MIN=lägsta värde MAX=högsta värde. Högsta möjliga totala poäng på Setting=2 poäng.  
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I tabell 9 nedan presenteras det totala antalet mental state (mentala tillstånd) som 

deltagarna producerade i sina berättelser, inklusive de mental states som ej fanns med i 

bedömningsmallen för story grammar och därför ej poängsattes. Exempel på sådana var 

då deltagarna beskrev en mental representation för en karaktär i berättelsen som inte var 

protagonisten i den aktuella episoden, till exempel ”Men mamman såg inte att det var en 

räv på gång”; där det istället var räven som var protagonist (deltagare 14, episod 2, 

Baby goats). Tabellen visar att det totala antalet mental states var betydligt högre än de 

mental states som bedömdes enligt poängmallen. Det är även tydligt att skillnaden 

mellan telling och retelling kvarstår, vilket implicerar att de mental states som 

presenterades i modellsagan endast utgjorde en del av de mental states som deltagarna 

producerade. Observera att  även repetitioner och omtagningar av mental states 

räknades som tokens i denna tabell, vilket kan ha påverkat skillnaden i resultat något 

från tabell 8.  

 

 

 
 

 
5.1.1.1 Telling vs retelling 

I detta avsnitt har berättelserna delats upp i telling och retelling beroende på deltagarnas 

uppgift vid respektive berättelse (se 4.4 Procedur för turordning av berättelse). Telling 

består av berättelserna Baby birds och Baby goats; retelling består av berättelserna Cat 

och Dog. Poängen har adderats vid respektive indelning och sedan dividerats med två 

för att förenkla jämförelser med respektive berättelse. 

 

Nedan presenteras total poäng och antalet fullständiga GAO i medel för samtliga 

deltagare. Tabellen visar att både den totala poängen och antalet fullständiga GAO var 

högre på retelling än telling. På retelling återfanns också högre min- och maxpoäng än 

på telling. Noterbart är dock att den totala poängen var betydligt högre på retelling, 

medan antalet fullständiga GAO endast var något högre.  

 

 

 

 
 

 

 

 

För att utveckla om skillnaden i total poäng utgjordes av att någon enskild komponent 

producerades mer i retelling än telling presenteras stapeldiagrammet nedan. 

Baby birds Baby goats Cat Dog

M 2,9 3,8 7,7 7,7

SD 2,1 2,1 3,2 5,0

Min 0 2 2 1

Max 6 8 15 16

Telling Retelling

Total poäng GAO Total poäng GAO

M 7,1 0,5 9,2 0,8

SD 1,2 0,5 1,3 0,6

MIN 5 0 7,5 0

MAX 8,5 1,5 11,5 2

Tabell 9. Totalt antal producerade mental state tokens för samtliga deltagare. 

Tabell 10. Den totala poängen samt antalet fullständiga GAO i medel för samtliga deltagare. 

M=medelvärde  SD=standardavvikelse  MIN=lägsta värde  MAX=högsta värde.  

M=medelvärde  SD=standardavvikelse  MIN=lägsta värde  MAX=högsta 

värde. Högsta möjliga totala poäng= 17 poäng. Högsta möjliga antal GAO= 3. 
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Stapeldiagrammet visar att deltagarna presterade bättre på retelling på nästan alla story 

grammar komponenter. Enda undantaget var attempt där deltagarna fick högre poäng på 

telling. Mest markant är skillnaden på komponenten mental state as initiating event; på 

retelling fick deltagarna 2,1 poäng i medel mot 0,9 poäng på telling.  

 

Intressant är även att det fanns en skillnad i vilken av de tre GAO komponenterna (goal, 

attempt, outcome) som deltagarna presterade bäst på i telling jämfört med retelling; på 

telling var det komponenten attempt som hade det högsta medelvärdet med 2,4 poäng, 

medan det var komponenten outcome som hade det högsta medelvärdet med 2,3 poäng 

på retelling. För en vidare diskussion kring dessa resultat se 7.1.1. Skillnader i 

produktion av story grammar komponenter. 

 

 

 

 
 
5.1.1.2 Inlärningseffekter i produktion 

För att ta reda på om det skiftande resultatet kan bero på inlärningseffekter har 

berättelserna i nedanstående tabell delats upp i story 1, 2, 3 och 4 beroende på vilken 

ordning deltagarna fick berättelserna, då hälften av deltagarna fick börja med berättelsen 

Baby goats och hälften med berättelsen Baby birds. Story 1 och 3 består därför av 

telling och story 2 och 4 av retelling (se tabell 1, s.27 samt 4.4 Procedur för fullständig 

redogörelse av turordning).  

 

 

 
 

 

 

Tabellen visar att deltagarna fick betydligt lägre poäng i medel på story 1 jämfört med 

de andra berättelserna. Det lägsta och högsta värdet var också i den lägre delen av 

skalan jämfört med de andra berättelserna. Särskilt stor var skillnaden vid en jämförelse 

mellan story 1 och 2, där differensen nästan var 2 poäng överlag mellan berättelserna. 

Vid jämförelse av min - och maxpoäng var det 3 poäng som differentierade mellan story 

Story 1 Story 2 Story 3 Story 4

M 6,5 9,4 7,7 8,9

SD 1,9 1,9 1,1 1,5

MIN 3 6 6 7

MAX 10 13 10 11

Figur 1. Resultat på varje story grammar komponent för samtliga deltagare uppdelat i telling och retelling. 

Tabell 11. Jämförelse mellan samtliga deltagares resultat fördelat på turordning av berättelse. 

M=medelvärde  SD=standardavvikelse  MIN=lägsta värde  MAX=högsta värde. 
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1 och 2, vilket också var mer än mellan de andra berättelserna. Skillnaden kan dels bero 

på en inlärnings- eller träningseffekt, men kan också ha sin del i att story 1 och story 2 

bestod av två olika modus (telling och retelling). Vid en jämförelse av story 1 och story 

3, som bestod av samma modus (telling) fanns det också en skillnad i resultat även om 

den var något mindre (7,7 poäng överlag på story 3 mot 6,5 överlag på story 1). Vid en 

jämförelse av min- och maxpoäng visar tabellen också att det differentierade 3 poäng i 

minpoäng medan maxpoängen var densamma i båda berättelserna. Det är dock värt att 

notera att det var en deltagare, deltagare 10, som utmärkte sig genom att endast få 3 

poäng på story 1 vilket därmed sänkte medelvärdet något. Spridningen var därför också 

relativt hög på story 1. Även story 3 har ett extremvärde i form av att en deltagare, 

deltagare 9, presterade något högre än de andra deltagarna med en maxpoäng på 13 

poäng vilket därmed höjde medelvärdet något.  

 

Skillnaden i resultat beror troligtvis på en inlärnings- eller träningseffekt. Denna effekt 

kan uppstå då deltagarna vänjer sig vid testsituationen, och/eller genom att deltagarna 

har fått och besvarat förståelsefrågorna och därmed vet vad som efterfrågas. Effekten 

kan också bero på ”modellsage-effekten”, det vill säga att deltagarna vid story 2 först 

fått höra modellen och därefter anpassat sina egna narrativer utifrån denna modell i de 

resterande berättelserna. Intressant är dock att denna effekt inte visar sig vid en 

jämförelse av story 2 och story 4; här var det istället story 2 som hade något högre 

poäng (9,4 poäng överlag på story 2 mot 8,9 poäng överlag på story 4). För vidare 

diskussion se 7.1.2. Turordning, inlärningseffekter och modus (telling och retelling).  

 
5.1.1.3 Ålderseffekter i produktion 

Jämförelser mellan deltagargrupp 1 - 6 födda år 2006 och deltagargrupp 7 - 14 födda år 

2005 gjordes även för att utröna vidare någon ålderseffekt förekom mellan grupperna. 

Tabell 12 nedan visar att skillnaderna mellan grupperna ej var tillräckliga för att någon 

sådan effekt skulle kunna tydas.  

 

 

 

 
 

 

 

5.1.2. Förståelse 

Då syftet med studien även var att utröna hur väl deltagarna förstått berättelsestrukturen 

i bildsekvensen ställdes ett antal förståelsefrågor efter varje berättelse (se bilaga 6- 9). I 

Story 1 Story 2 Story 3 Story 4

Delt. 1-6

M 6,7 9,2 7,5 8,5

SD 2,0 1,5 1,0 1,4

Min 4 8 6 7

Max 9 11 9 10

Delt.7-14

M 6,4 9,6 7,9 9,3

SD 2,0 2,3 1,1 1,6

Min 3 6 7 7

Max 10 13 10 11

Tabell 12. Total poäng  i medel per åldersgrupp uppdelat i turordning av berättelse. 

M=medelvärde  SD=standardavvikelse  Min=lägsta värde Max=högsta värde. Högsta möjliga poäng= 17. 
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vissa fall uteslöts en fråga; därför presenteras deltagarnas resultat både med antal rätt av 

antal ställda frågor och i procent där 100% motsvarar 9 rätt.  

 

 

 

 
 

 

 

Resultatet visar att det fanns en viss variation mellan deltagarnas resultat på de olika 

berättelserna. Överlag presterade de flesta deltagare bättre på berättelserna Cat och Dog 

än på berättelserna Baby birds och Baby goats; medelvärdet var 7,1 och 6,9 poäng på 

Baby birds respektive Baby goats i jämförelse med 7,4 poäng för Cat och 7,9 poäng för 

Dog. Standardavvikelsen var också något högre på Baby birds och Baby goats vilket 

indikerar att det fanns en större spridning av poäng i dessa två berättelser. I både Baby 

birds och Baby goats var det tre deltagare i vardera som presterade 100 procent rätt på 

alla frågor, men det fanns också flera deltagare som presterade under medel med 56 

procent antal rätt svar på Baby birds och en deltagare (deltagare 8) som presterade 44 

procent antal rätt svar på Baby goats. Berättelsen Dog är också intressant att studera då 

det var nästan tre gånger så många deltagare (8 av 14 deltagare) som fick 100 procent 

antal rätt svar på denna berättelse i jämförelse med de andra berättelserna. Även 

minimivärdet, det vill säga det lägsta värdet som en deltagare presterade i berättelsen, 

var högre i berättelsen Dog än de andra berättelsernas lägsta värden med 67 procent 

antal rätt svar. Vad skillnaden i dessa resultat kan bero på diskuteras vidare under 7.1.3. 

Förståelsefrågor. 

 

Observera att några deltagare endast fick åtta frågor att besvara. Detta berodde dels på 

en miss av försöksledaren men berodde även på att vissa deltagare besvarade några av 

frågorna på ett sådant sätt att en eventuell följdfråga ej kunde ställas. Detta samt 

eventuella skillnader i prompting och instruering av bildsekvens kan ha påverkat 

deltagarnas resultat på förståelsen. Se 6.2. Diskussion kring procedur för vidare 

diskussion kring detta. 

 

 

 

 

Baby birds Baby goats Cat Dog

Deltagare Antal poäng % av 9 Antal poäng % av 9 Antal poäng % av 9 Antal poäng % av 9

1 5 av 9 56 5 av 8 56 9 av 9 100 9 av 9 100

2 6 av 9 67 7 av 8 78 7 av 8 78 9 av 9 100

3 8 av 9 89 6 av 9 67 5 av 8 56 9 av 9 100

4 8 av 9 89 7 av 9 78 7 av 9 78 9 av 9 100

5 5 av 9 56 6 av 8 67 7 av 9 78 7 av 8 78

6 5 av 9 56 9 av 9 100 9 av 9 100 6 av 9 67

7 9 av 9 100 7 av 8 78 8 av 9 89 6 av 9 67

8 9 av 9 100 4 av 8 44 7 av 9 78 9 av 9 100

9 8 av 9 89 6 av 8 67 8 av 9 89 6 av 8 67

10 9 av 9 100 8 av 9 89 8 av 9 89 9 av 9 100

11 6 av 9 67 9 av 9 100 7 av 9 78 7 av 8 78

12 8 av 8 89 9 av 9 100 9 av 9 100 9 av 9 100

13 6 av 8 67 6 av 9 67 6 av 8 67 9 av 9 100

14 7 av 8 78 7 av 8 78 7 av 8 78 7 av 9 78

Totalt

M 7,1 78,8 6,9 76,4 7,4 82,7 7,9 88,2

SD 1,5 17 1,5 16,8 1,2 12,7 1,3 14,6

Min 5 56 4 56 5 56 6 67

Max 9 100 9 100 9 100 9 100

Tabell 13. Antal rätt i förhållande till antal ställda frågor samt andel  i procent, där nio motsvarar 100%. 

M=medelvärde  SD=standardavvikelse  Min=lägsta värde Max=högsta värde. Högsta möjliga poäng= 9. 
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I ovanstående stapeldiagram  redovisas resultaten för varje enskild förståelsefråga. 

Stapeldiagrammen visar att deltagarna presterade relativt jämnt på förståelse över de 

fyra berättelserna, vilket inte speglar resultatet på story grammar där resultatet var mer 

ojämnt. Påfallande många frågor hade också en mycket hög andel rätt svar med ett 

medel på 93 till 100 procent antal rätt svar, vilket indikerar att en takeffekt förelåg. De 

frågor som hade en lägre andel rätt svar var frågorna på mental state as initating event 

och mental state as reaction med Theory of mind, över alla fyra berättelser. Exempel på 

en sådan fråga var fråga 6 a ”Tänk dig nu att pojken vänder sig om och ser katten. Hur 

skulle pojken känna sig då?” med det förväntade svaret enligt bedömningsmallen 

dålig/arg/ilsken (Dog, se bilaga 9). På följdfråga 6 b, ”Varför tror du att pojken mår 

dåligt/är arg/ilsken?” (Dog, se bilaga 9) med det förväntade svaret för att hunden äter 

pojkens korv/har tagit korvarna,  som ställdes då deltagaren hade besvarat fråga 6 a 

enligt förväntan, var också antalet deltagare som svarade enligt förväntan lägre än vid 

fråga 6 a. Denna tendens att deltagarna presterade lägre på följdfrågan 2 b, 4 b/5 b och 6 

Figur 2. Samtliga deltagares resultat på förståelsefrågorna, fördelat på fråga och berättelse. 

Figur 3. Samtliga deltagares resultat på förståelsefrågorna, fördelat på fråga och berättelse. 
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b i förhållande till motsvarande fråga a verkade också finnas överlag på alla fyra 

berättelser.  

Intressant är också att det fanns en viss differens mellan berättelserna Baby goats och 

Baby birds i jämförelse med Cat och Dog på den senare frågan; på berättelserna Cat och 

Dog var det en  mycket hög andel rätt svar även på 6 a  om mental state as reaction med 

Theory of mind, med ett medel på 100 procent antal rätt på berättelsen Cat och 93 

procent på Dog, medan deltagarna på 6 b presterade ett mycket lägre resultat som mer 

överrensstämde med resultatet på Baby birds och Baby goats. Se vidare diskussion 

kring detta resultat under 7.1.3. Förståelsefrågor. 

 

Annat som differentierade mellan berättelserna var fråga 1 på berättelsen Baby goats 

som hade något lägre resultat än de andra med 64 procent antal rätt svar. Även fråga 4 

på Cat hade något lägre resultat än de andra berättelserna med 86 procent antal rätt svar 

(motsvarar två deltagare). Detta berodde dock på att försöksledaren missade att fråga 

dessa deltagare vilket därmed gav ett något snedvridet resultat. 

 

Då goal, mental state as initiating event och mental state as reaction var de story 

grammar komponenter som deltagarna producerade minst av, är det av intresse att se 

om det fanns någon skillnad i förståelse av dessa komponenter. Nedanstående diagram 

jämför produktion och förståelse av dessa komponenter uppdelat i de fyra olika 

berättelserna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Jämförelse av förståelse och produktion 

på Baby birds. 

Figur 5. Jämförelse av förståelse och produktion 

på Baby goats. 

Figur 6. Jämförelse av förståelse och produktion på 

Cat. 

Figur 7. Jämförelse av förståelse och produktion 

på Dog. 
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Stapeldiagrammen visar att det fanns en tydlig skillnad i produktion och förståelse av de 

olika story grammar komponenterna. Förståelsen av komponenterna goal, mental state 

as initiating event och mental state as reaction var med ett undantag (MSie 1 på Cat) 

betydligt högre än produktionen vilket innebär att deltagarna förstod protagonisternas 

mål, tankar och känslor i berättelserna mycket väl trots att de oftast inte uttrycktes i de 

egna berättelserna. Särskilt tydlig var skillnaden på berättelsen Baby goats, där 

produktionen var mycket låg på nästan alla story grammar komponenter men där 

förståelsen ändå var hög. Noterbart är också att goal 1 var märkbart lägre på både 

förståelse och produktion på Baby goats i jämförelse med de andra berättelserna, till 

skillnad från goal 2 som var betydligt högre. Detta resultat diskuteras vidare under 

7.1.1. Skillnader i produktion av story grammar komponenter. 

 
5.1.2.1 Inlärningseffekter i förståelse 

För att utröna om resultatet på förståelsefrågorna påverkades av eventuella 

inlärningseffekter liknande resultatet på produktionen av story grammar, har frågorna 

delats upp i story 1,2,3 och 4 beroende på i vilken ordning deltagarna fick frågorna efter 

berättelserna.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Resultatet visar att deltagarna presterade mycket jämnt på förståelsefrågorna; endast 

mellan story 1 och de andra berättelserna fanns en viss diskrepans. På story 1 presterade 

också deltagarna en något lägre min och maxpoäng. Det är även intressant att skillnaden 

var lika stor mellan story 1 och story 2 som mellan story 1 och story 3, trots att story 2 

och story 3 bestod av olika modus (telling och retelling). Mellan story 2 och story 4 

förekom dock inte någon förbättring av resultatet trots att dessa bestod av samma modus 

(retelling) vilket hade kunnat möjliggöra en viss inlärnings-eller träningseffekt. 

Möjligtvis beror resultatet på en takeffekt, det vill säga att vissa deltagare hade kunnat 

prestera bättre om det inte hade funnits en övre begränsning av antalet ställda frågor. 

Skillnaden skulle även kunna bero på en uttröttningseffekt, det vill säga att deltagarnas 

koncentration och motivation föll vid förståelsefrågorna på den sista berättelsen då det 

var det sista som deltagarna behövde prestera vid testtillfället. 

 

Observera att endast åtta av nio möjliga frågor ställdes till några av deltagarna på Story 

1, vilket därmed kan ha påverkat resultatet. Det går därmed inte med säkerhet att dra en 

slutsats om en eventuell inlärningseffekt verkar föreligga eller ej.  

 
5.1.2.2 Ålderseffekter i förståelse 

I nedanstående tabell redovisas på förståelsefrågorna resultatet från respektive 

deltagargrupp, där deltagare 1 - 6 är födda år 2006 och deltagare 7 - 14 är födda år 2005. 

Story 1 Story 2 Story 3 Story 4

M 6,29 7,71 7,71 7,64

SD 1,20 1,27 1,54 1,28

MIN 4 5 5 6

MAX 8 9 9 9

Tabell 14. Jämförelse mellan samtliga deltagares resultat på förståelsefrågorna fördelat  på turordning av 

berättelse. 

M=medelvärde  SD=standardavvikelse  MIN=lägsta värde  MAX=högsta värde. Högsta möjliga antal poäng= 9. 
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Till skillnad från resultatet på story grammar, där ingen ålderskillnad förelåg, går det 

här att uttyda en viss skillnad i poäng mellan deltagargrupperna. Tydligast är skillnaden 

mellan den yngre och den äldre deltagargruppen på berättelsen Baby birds där 

deltagargrupp 7 - 14 hade över 1,5 poäng mer överlag än deltagargrupp 1 - 6 (7,8 poäng 

överlag för den äldre mot 6,2 överlag för den yngre deltagargruppen). Endast på 

berättelsen Dog fick den yngre deltagargruppen högre medelvärde. Att de yngre 

deltagarna fick lägre poäng än de äldre på berättelsen Baby birds kan eventuellt bero på 

att flera av de yngre deltagarna missförstod frågorna och därmed gav fler felaktiga svar. 

Resultatet kan också tyda på en viss ålderseffekt, men då det fanns två deltagare mer i 

deltagargrupp 7 - 14, bör denna slutsats dras med en viss försiktighet. Detta resultat 

diskuteras vidare under 7.1.3 Förståelsefrågor. 

 

5.2. Kvantitativ analys: Mikrostruktur 

5.2.1. Lingvistiska mått 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras deltagarnas berättelser via ett antal utvalda  

kvantitativa lingvistiska mått. För en tydligare förklaring kring måtten som används, se 

Tabell 4, s 31,  under 4.7. Metod för analys av mikrostruktur. 

 

 

 

 
 

I tabell 16 går att utläsa att berättelserna Cat och Dog hade betydligt högre medel i antal 

löpord med respektive 109,8 och 108,2 ord, än berättelserna Baby birds och Baby goats 

med respektive 82,1 och 81,9 ord. Även antal olika ord var betydligt högre i medel på 

Cat och Dog än på Baby birds och Baby goats. Medellängd c-unit var den enda 

Baby birds Baby goats Cat Dog

Delt. 1-6

M 6,2 6,7 7,3 8,2

SD 1,5 1,4 1,5 1,3

Delt.7-14

M 7,8 7 7,5 7,8

SD 1,3 1,7 0,9 1,4

Baby birds Baby goats Cat Dog

Antal löpord 82,1 81,9 109,8 108,2

Antal olika ord 50,6 48,3 60,6 60,4

TTR 0,6 0,6 0,6 0,6

Antal C-units 10,1 10,7 14,4 15,5

Medellängd c-unit 8 7,9 7,7 7

Längsta c-unit 14,9 14,9 16,1 13,5

Tabell 15. Total poäng i medel  på förståelse  fördelat i åldersgrupper. 

Tabell 16. Samtliga deltagares mikrostrukturella värden i medel. 

M=medelvärde  SD=standardavvikelse  MIN=lägsta värde  MAX=högsta värde. Högsta 

möjliga totala poäng= 9 poäng. 



 

     

34 

parameter där Baby birds och Baby goats hade högre medelvärde med 8 ord per c-unit 

på Baby birds och 7,9 ord per c-unit på Baby goats, mot 7,7 ord per c-unit på Cat och 7 

ord per c-unit på Dog. Dessa värdeskillnader är dock inte så stora i jämförelse med flera 

av de andra måtten. Det kan också konstateras att berättelsen Cat hade högst medel på 

alla parametrar förutom på medellängd c-unit, vilket kan jämföras med resultatet på 

story grammar där berättelsen Cat även fick högst poäng.  

 

Sammanfattningsvis fanns det en tydlig skillnad på de lingvistiska måtten mellan 

berättande och återberättande. Tabellen visar att återberättande verkar ge längre och mer 

varierade berättelser i form av måtten antal ord och antal olika ord. Medellängd c-units 

var däremot lägre vid återberättande vilket tyder på att deltagarna använder fler men 

kortare satser vid återberättande än vid berättande. Det fanns också tydliga likheter 

mellan värdena på Baby birds och Baby goats å ena sidan, och mellan Cat och Dog å 

andra sidan vilket indikerar att modus (telling och retelling) verkar ha betydelse vid 

berättande till bilder. Inga ålderseffekter kunde dock påvisas mellan åldersgrupperna. 

 
5.2.1.1 Inlärningseffekter i mikrostruktur 

För att utröna vidare någon inlärningseffekt fanns på mikrostrukturen har berättelserna 

delats upp i story 1,2,3 och 4 enligt den ordning de olika deltagarna fick berättelserna 

presenterade (se 4.4 Procedur).  

 

 

 

 
 

Tabellen visar att det fanns en tydlig skillnad mellan story 1 och story 2 i flera 

lingvistiska mått, som antal löpord  (74,6 ord i medel mot 108,6 ord i medel för story 

2), antal olika ord  (44,8 ord i medel mot 59,8 ord för story 2) och antal c-units (9,6 ord 

i medel mot 14,6 ord i medel för story 2). Värdena på måtten TTR, medellängd c-unit 

och längsta c-unit var däremot mycket lika mellan story 1 och story 2. Värt att nämna är 

också att det fanns en skillnad i modus mellan story 1 (telling) och story 2 (retelling) 

vilket kan ha påverkat resultatet. Vid en jämförelse mellan story 1 och story 3, som 

bestod av samma modus (telling) var värdena på måtten mer lika, men det går ändå att 

uttyda en viss ökning av värdena på måtten antal löpord (74,6 ord i medel mot 89,5 ord 

i medel på story 3), antal olika ord  (44,8 ord i medel mot 54 ord i medel på story 3), 

antal c-units (9,6 ord i medel mot 11,2 ord i medel på story 3), medellängd c-unit  (7,8 

ord i medel mot 8,1 ord i medel på story 3) och längsta c-unit  (14,1 ord i medel mot 

15,6 ord i medel på story 3). Detta kan bero på en viss inlärnings - eller träningseffekt. 

Det är också intressant att jämföra story 2 mot resultatet på story 4, då även dessa 

bestod av samma modus (retelling). Här går det också att uttyda en viss ökning av 

värdena på måtten antal löpord (108, 6 ord i medel mot 109,4 ord i medel på story 4), 

antal olika ord (59,8 ord i medel mot 61,2 ord i medel på story 4), antal c-units (14,6 

ord i medel mot 15,3 på story 4) och längsta c-unit  (14,5 ord i medel mot 15,4 på story 

4) även om denna ökning inte var lika stor i jämförelse med story 1 och story 3.  

Story 1 Story 2 Story 3 Story 4

Antal löpord 74,6 108,6 89,5 109,4

Antal olika ord 44,8 59,8 54,1 61,2

TTR 0,6 0,6 0,6 0,6

Antal c-units 9,6 14,6 11,2 15,3

Medellängd c-unit 7,8 7,5 8,1 7,1

Längsta c-unit 14,1 14,5 15,6 15,1

Tabell 17. Samtliga deltagares poäng mikrostrukturella värden i medel fördelat på 

turordning av berättelse. 
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5.2.1.2 Ålderseffekter i mikrostruktur 

Tabellen nedan redovisar resultatet på de kvantitativa måtten för deltagargrupp 1 - 6 

(födda år 2006) och deltagargrupp 7 - 14 (födda år 2005).  

 

 

 

 
 

Tabellen visar att resultatet på de olika måtten var mycket lika mellan de yngre och 

äldre deltagargrupperna. På två berättelser, Baby goats och Cat, var skillnaden mellan 

deltagargrupperna något högre på måtten antal löpord och antal olika ord. På 

berättelsen Baby goats var det den yngre deltagargruppen (deltagargrupp 1 - 6) som 

hade något högre resultat än den äldre deltagargruppen (deltagargrupp 7 - 14). Det beror 

sannolikt på två extremvärden, där deltagare 2 presterade mycket högt (128 ord på antal 

löpord och 60 ord på antal olika ord) i den yngre deltagargruppen och deltagare 10 

presterade mycket lågt (49 ord på antal löpord och 23 ord på antal olika ord) i den äldre 

deltagargruppen. Även i berättelsen Cat fanns två extremvärden i form av deltagare 6 

som presterade mycket lågt (62 ord på antal löpord och 36 ord på antal olika ord) i den 

yngre deltagargruppen mot deltagare 11 som presterade mycket högt (163 ord på antal 

löpord och 88 ord på antal olika ord) vilket därmed kan förklara varför den äldre 

deltagargruppen hade något högre resultat. Då det i övrigt inte fanns någon tydlig 

skillnad i resultat mellan deltagargrupperna föreligger det sannolikt inte någon 

ålderseffekt. 

 

5.3. Kvalitativ analys 

Då det kvantitativa resultatet tyder på att vissa deltagare skiljde sig från mängden i form 

av något lägre eller högre resultat, är det av intresse att studera dessa deltagare närmare. 

Det görs dels genom att studera deltagarnas resultat kvalitativt på mikro - och 

makrostruktur, samt dels genom att redovisa de deltagares svar på förståelsefrågorna 

som på något sätt avvek eller poängsattes utanför mallens ramar. 

 

5.3.1. Makro- och mikrostruktur 

Deltagare 6 är 5:10 år gammal och särskiljer sig genom att ge mycket kortfattade 

narrativer på främst berättelserna Baby birds och Cat. Antal löpord på Baby birds var 38 

ord och på Cat 62 ord, vilket var betydligt lägre än genomsnittet. Även antal c-units var 

få, 7 på Baby birds och 10 på Cat. Detta avspeglades även på story grammar poängen 

där deltagare 6 fick 4 poäng på Baby birds och 8 poäng på Cat, vilket är i det lägre 

poängspannet. Observera att berättelserna Baby birds och Cat består av olika modus 

Story 1 Story 2 Story 3 Story 4

Delt.1-6

Antal löpord 77,2 109 97,5 106,3

Antal olika ord 46,3 58 54,5 60

TTR 0,6 0,5 0,6 0,6

Antal c-units 10,3 14,5 11,2 15

Medellängd c-unit 7,4 7,7 8,7 7,1

Längsta c-unit 14 14,8 16,7 14,7

Delt.7-14

Antal löpord 72,6 108,3 83,5 111,8

Antal olika ord 43,6 61,1 53,8 62,1

TTR 0,6 0,6 0,6 0,6

Antal c-units 9 14,6 11,3 15,5

Medellängd c-unit 8,2 7,3 7,7 7,2

Längsta c-unit 14,3 14,3 14,9 15,5

Tabell 18. Samtliga deltagares poäng mikrostrukturella värden i medel uppdelat i ålder och berättelse. 
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(telling och retelling) varför det högre resultatet på Cat (retelling) ändå var mycket lågt i 

jämförelse med de andra deltagarnas resultat. Deltagaren presterade även i det lägre 

poängspannet på berättelserna Baby goats (80 antal löpord, 7 poäng på story grammar) 

och Dog (81 antal löpord, 8 poäng på story grammar) men resultatet på dessa två tyder 

ändå på en viss förbättring. Värt att nämna är att berättelsen Baby birds var deltagare 6 

första berättelse, det vill säga story 1. Det kan därmed vara förklaringen till att 

deltagaren även fick lågt på förståelsefrågorna på Baby birds, med 5 poäng, men relativt 

högt resultat på de andra berättelsernas förståelsefrågor (9 poäng på Baby goats och Cat 

och 6 poäng på Dog). I berättelsen Baby birds började också deltagaren med att berätta i 

presens; mamman flyger iväg, men övergick ungefär efter hälften av berättelsen till att 

växla till preteritum. Deltagaren använde sedan preteritum genomgående i sina 

narrativer. Deltagaren använde inte heller någon tidsaspekt alls som setting i sina 

narrativer, utan endast rumsaspekt i två av dessa; den lilla musen satt i trädet (Dog) och 

fjärilen satt på busken (Cat). Det är ovanligt då de flesta av de andra deltagarna oftast 

använde tidsaspekten Det var en gång som setting, men inte lika ofta någon rumsaspekt. 

Dessa två berättelser består dock av samma modus (återberättande) och det är möjligt 

att deltagaren berättar utifrån minnet från den berättelse som lästes upp av 

försöksledaren (se bilaga 10 & 11). Deltagaren avbröt också sig själv flera gånger vid 

återberättandet av dessa två berättelser och började på en helt ny fras, ex Då tappa 

pojken ball +//. å då sprang hunden mitt in i trädet (Dog) vilket har likheter med den 

berättelse som försöksledaren läste upp. Om minnet och minnessvårigheter har 

betydelse vid återberättande diskuteras vidare i 7.1.2. Turordning, inlärningseffekter 

och modus. Det är även noterbart att berättelsen Cat var deltagare 6 sista berättelse, det 

vill säga story 4. Anledningen till att deltagaren presterade lågt på denna berättelse kan 

eventuellt bero på en uttröttningseffekt, det vill säga att deltagarens koncentration föll i 

slutet av testsituationen. Deltagaren gav också intrycket av att ha svårt att komma igång 

med sina narrativer, och gjorde ofta paus i sitt berättande.  

 

Deltagare 10 är 6:11 år gammal och utmärkte sig genom att prestera ett betydligt lägre 

resultat i form av korta narrativer genomgående på alla berättelser. Deltagaren hade 

även betydligt  lägre story grammar poäng än genomsnittet på berättelsen Baby goats. 

Antal löpord på Baby goats var 49 ord och antal c-units var 5. Detta återspeglas i story 

grammar där deltagaren endast fick 3 poäng sammanlagt. Värt att nämna är dock att 

Baby goats var deltagarens första berättelse, det vill säga story 1. Det märktes också en 

skillnad i deltagarens narrativ på Baby goats i jämförelse med de andra berättelserna på 

flera sätt; dels använde deltagaren inte någon inledande setting utan började med att 

förklara vad deltagaren såg på bilden; att dom äter här. Dels var det en skillnad i 

tempus i deltagarens narrativ i Baby goats i jämförelse med de andra berättelserna då 

deltagaren nästan genomgående använde presens; å så kommer den här att vilja äta upp 

den där. Protagonisterna nämndes med vaga deiktiska uttryck som den här och den där 

och endast en gång presenterades en ny protagonist explicit som en varg (det vill säga 

nominalfras med obestämd artikel). Narrativen tyder på att deltagaren kanske inte hade 

förstått uppgiften fullt ut då deltagaren uttryckte vad han såg på bilderna snarare än att 

producera en berättelse. Det är dock tydligt att deltagaren sedan tog till sig den 

modellsaga som presenterades på story 2 då försöksledaren först berättade. Deltagarens 

narrativer övergick då till imperfekt samt fick en tydlig setting, Det var en gång, samt 

ett avslut. Vid en jämförelse av deltagarens story 2 (Cat) var det också en markant 

höjning av resultatet, då deltagaren fick 10 story grammar poäng (en höjning med 7 

poäng). Det märktes även på de lingvistiska måtten antal löpord med 78 ord och på 

antal c-units som var 15, vilket fortfarande var i det lägre poängspannet men inte lägst 
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(se deltagare 6). Noterbart är att deltagaren även presterade en kortare narrativ än 

genomsnittet på berättelsen Dog (story 4), med 66 antal löpord och 14 antal c-units. 

Även i detta fall kan det eventuellt bero på en uttröttningseffekt, då deltagaren gav 

intrycket av bristande motivation genom testtillfället.  

 

5.3.2. Förståelsefrågor 

Fråga 2 a, 2 b, 4 a, 4 b, samt 6 a och 6 b testade samtliga mental state, vilket visades 

vara något svårare att bedöma än övriga frågor. Även fråga 4 på Cat och Dog samt fråga 

1 på Baby goats och fråga 5 på Baby birds som testade deltagarens förmåga att förstå 

protagonistens mål (goal) på den aktuella bilden, visade på ett antal avvikande svar. Då 

ett flertal deltagare svarade relevant men ej enligt den mall som utarbetades i maj år 

2012 för förståelsefrågor, redovisas här några av de frågor och svar som avvek från det 

förväntade. Enligt den revidering av mallen som skedde i februari år 2013 inom COST 

ingår numera vissa av dessa svar i mallen och har därför poängsatts. Även svar som ej 

har poängsatts men som flera deltagare uttrycker presenteras i detta avsnitt. Observera 

att flera av de frågor som tas upp nedan har ändrats i den reviderade versionen. 

 

Fråga 2 a och b hänvisade till de första två bilderna i bildsekvensen och syftade till att 

se om deltagaren hade förstått protagonistens mental state as initating event. På fråga 2a 

ställdes därför en fråga kring hur deltagaren uppfattade protagonistens känslotillstånd på 

den aktuella bilden. På Baby birds ställdes frågan ”Hur mår/känner sig fågelungarna?”. 

Om deltagaren besvarade fråga 2 a korrekt, i detta fall ”mår dåligt/är hungriga/ledsna” 

ställdes följdfrågan  2 b som syftade till att ge en längre förklaring till deltagarens svar 

på 2 a. Om deltagaren redan på 2 a gav en längre förklaring behövdes inte fråga 2 b 

ställas, men poängsattes som om deltagaren även hade besvarat 2 b. På Baby birds var 

därför frågan ”varför tror du att dom mår dåligt/är hungriga/ledsna?”. Korrekt svar 

enligt mallen var ”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”. 5 

deltagare svarade dock ”för att dom inte har ätit/fått någon mat på ett tag” vilket var ett 

relevant men ej förväntat svar enligt mallen.  

 

Fråga 4 a och b syftade  till att se om deltagaren hade förstått protagonistens mental 

state as reaction på de två sista bilderna. Liknande fråga 2 a ställdes först en fråga kring 

protagonistens känslotillstånd på den aktuella bilden, exempelvis ”Hur mår/ känner sig 

katten här?” (Baby birds). Därefter ställdes en liknande följdfråga som 2 b, ”varför tror 

du att katten är sur/arg/ledsen/hungrig/mår dåligt?” (Baby birds). Korrekt svar enligt 

mallen var ”för att den inte fick fågelungarna/försökte ta en unge men fick den inte” 

(Baby birds). Endast 2 barn svarade förväntat enligt mallen på denna fråga. Resterande 

deltagare (12 stycken) svarade liknande ”för att hunden biter i kattens svans”. 

Majoriteten av deltagarna hänvisade därmed till protagonistens känslor i förhållande till 

vad som faktiskt händer på bild fem (hunden biter i kattens svans) och på bild sex 

(hunden jagar iväg katten) snarare än syftar till protagonistens känslor kring målet i 

bildsekvensen (att ta en unge). Motsvarande svar fanns även på Baby goats. 

 

Fråga 4 på berättelsen Cat syftade till att se om deltagaren förstått protagonistens mål 

(goal) på bild fem. Frågan som ställdes var ”varför tar katten fisken?” och det 

förväntade svaret enligt mallen var ”vill ha fisken själv/den/han/hon är hungrig”. Sju 

deltagare svarade oförväntat men relevant liknande ”för att katter gillar fisk” vilket fick 

poäng då det ansågs besvara frågan på ett mer allmängiltigt plan.  
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På fråga 4 på Dog ställdes frågan ”varför tar hunden korvarna?”. Korrekt svar enligt 

mallen var ”vill ha korvarna själv/den/han/hon är hungrig”. 2 av deltagarna svarade 

liknande ”för att han gillar korv” vilket ansågs som ett allmängiltigt svar, och var därför 

oförväntat men relevant svar. 2 deltagare gick in i protagonistens roll och uttryckte 

hunger, exempelvis deltagare 13: ”för han känner åh det där ser smaskigt ut, jag ska 

bara smaka ett litet test”, vilket var ett oförväntade men relevant svar och gav därför 

poäng. 2 deltagare svarade liknande ”istället för musen tar han korvarna” vilket gav 

poäng då det implicit gav svar på frågan. 

 

Fråga 5 på Baby birds syftade till att se om deltagaren förstått protagonistens mål (goal) 

på bild fem. Frågan som ställdes var ”varför drog hunden katten i svansen?”. Det 

förväntade svaret enligt mallen var ”beslöt sig för/ville stoppa/hindra 

katten/rädda/hjälpa/skydda fågelungarna”. Fem av deltagarna svarade liknande ”för att 

inte katten ska få ta fågelungarna/för att den inte skulle äta upp dom” vilket var 

oförväntat enligt mallen men relevant då deltagarna refererade till kattens intentioner 

snarare än hundens. Motsvarande svar fanns även på Baby goats. 
 

Fråga 1 som ställdes på berättelsen Baby goats var ”varför är getmamman i vattnet?” 

och syftade på protagonistens mål (goal) på de två första bilderna i berättelsen. Det 

förväntade svaret enligt mallen var ”vill rädda/hjälpa ungen”. 4 av deltagarna svarade 

avvikande på denna fråga. 2 av deltagarna svarade liknande ”för att tvätta sig” och 2 

deltagare svarade ”för att den ska bada/hon ville bada den andra geten”. Dessa svar 

ansågs ej relevanta och poängsattes därför ej.  

 

På Baby goats var antalet avvikande svar relativt många på 2 a och 2 b. På fråga 2 a var 

frågan ”Hur mår getungen?” och det förväntade svaret enligt mallen var ”är rädd/mår 

dåligt” , tre av deltagarna svarade dock avvikande ”bra/väldigt skönt sådär/den skulle 

lära sig och simma” vilket ej var relevanta svar och poängsattes därför ej. Följdfråga 2 b 

var ”varför tror du att den mår dåligt/är rädd?” och det förväntade svaret enligt mallen 

var ”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”. 5 deltagare svarade dock mycket 

avvikande på frågan ”känner sig blyg eller ledsen/getmamman inte kom i/för att den ser 

så lugn ut/för att det är soligt och väldigt varmt ute/för att det är lite tråkigt, han längtar 

kanske lite till mamman” vilket ej ansågs vara relevanta svar. Inget av dessa svar fick 

därför poäng.  

 

På Cat var följdfråga 2 b ”varför tror du att katten är busig/nyfiken/hungrig/mår bra?” 

med det enligt mallen förväntade svaret ”för att den hoppade upp för att fånga 

fjärilen/försöker fånga fjärilen”. Två deltagare svarade dock  ”för han aldrig får tag/fick 

tag på fjärilen” vilket ej ansågs vara relevant svar då denna händelse ännu inte hade ägt 

rum på bilden. 

 

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att skillnader föreligger mellan deltagarnas 

berättelser vid berättande och återberättande, både makro-och mikrostrukturellt. 

Makrostrukturellt fick deltagarna högre antal story grammar poäng vid återberättande 

samt något högre poäng på förståelsefrågorna. Mikrostrukturellt var deltagarnas 

berättelser längre och mer varierade vid återberättande än vid berättande. Fortsatt 

diskussion kring dessa fynd sker under 7. Resultatdiskussion. 
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6. Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras de olika delarna av metoden. Först diskuteras olika aspekter 

kring deltagarna, sedan proceduren och sist materialet.  

 

6.1. Diskussion kring deltagarna 

Deltagarna rekryterades från två olika områden. Deltagarna i den yngre åldersgruppen, 

födda år 2006 (deltagare 1 - 6), rekryterades från en närförort i södra Stockholm medan 

deltagarna i den äldre åldersgruppen, födda år 2005 (deltagare 7 - 14), rekryterades från 

ett område i Stockholms innerstad. Efter att kontakt skapats med respektive förskola och 

skola var det relativt enkelt att hitta lämpliga deltagare som efter vårdnadshavares 

samtycke ville vara med i studien. Enligt de insamlade enkäterna, i vilka 

vårdnadshavarna bland annat fick ange utbildningsnivå, framgick att majoriteten av 

vårdnadshavarna till deltagarna i den äldre åldersgruppen hade universitets - eller 

högskoleexamen medan det i den yngre åldersgruppen var tre av fem som hade en 

vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning (KY, folkhögskola eller liknande) och 

en vårdnadshavare med universitets - eller högskoleexamen. I den yngre åldersgruppen 

var det också en deltagare som hade två vårdnadshavare med gymnasial utbildning. Det 

kan därmed finnas en viss skillnad i socioekonomisk status mellan de båda 

åldersgrupperna. I enkäten fick också vårdnadshavarna besvara frågor om frekvens av 

sagoberättande i hemmet. Om frekvens av sagoberättande och socioekonomisk status 

har korrelation var ej en del av studiens syfte och har därför ej studerats närmare. Vid en 

jämförelse av svaren mellan de båda åldersgrupperna kan dock någon sådan slutsats ej 

dras då det i den yngre åldersgruppen var färre vårdnadshavare som läste för sitt barn 

varje dag än i den äldre åldersgruppen, men i den äldre åldersgruppen fanns det också 

vårdnadshavare som endast läste för sitt barn några gånger i månaden vilket det ej fanns 

i den yngre åldersgruppen. Att deltagarna i den yngre åldersgruppen därmed skulle vara 

missgynnade i sina narrativer på grund av eventuell lägre socioekonomisk status är 

därför ej troligt. Observera att det var två deltagare mer i den äldre åldersgruppen än den 

yngre. Det var dock två enkäter, en från deltagare i vardera åldersgrupp, som inte 

lämnades in. Dessa faktorer skulle därmed ha kunnat påverka de slutsatser om eventuell 

socioekonomisk status i vardera åldersgrupp samt korrelationen med sagoberättande i 

hemmet, i annan riktning. Den enkät som delades ut till ansvarig förskolelärare och 

lärare att ge till vårdnadshavarna i samband med testtillfällena, skulle istället ha kunnat 

delats ut i samband med att informationsbrevet och samtyckeblanketten skickades ut till 

förskoleläraren och läraren. Det hade eventuellt minskat risken av bortfall i ifyllda 

enkäter som ej skickades till försöksledaren. Vid denna studie bestod detta bortfall av 

två enkäter. Tanken med att inte skicka ut enkäten i samband med informationsbrevet 

och samtyckesblanketten var att risken för att vårdnadshavare skulle tacka nej till 

deltagande i studien eventuellt skulle öka om de även var tvungna att fylla i enkäten 

inför testtillfället.  

 

6.2. Diskussion kring procedur 

Vid testtillfällena kunde försöksledaren ha varit mer homogen i bemötandet av 

deltagarna. Dels var den instruktion som gavs till deltagarna något modifierad till varje 

deltagare så att vissa deltagare fick en något längre instruktion än andra deltagare, dels 

ställdes endast åtta av nio förståelsefrågor på vissa berättelser till några av deltagarna 

(se s.56- 57 för diskussion kring förståelsefrågorna). Detta kunde ha avhjälpts om 

försöksledaren hade förberett en standardiserad instruktion att ge till alla deltagare samt 
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övat på testsituationen innan testtillfällena. Den instruktion som gavs i COST manualen 

till bildberättelserna som deltagarna skulle berätta fritt kring (Baby birds och Baby 

goats) fungerade väl och försöksledaren följde i princip denna instruktion fullt ut. Det 

visade sig däremot vara svårare vid återberättande (Cat och Dog) att följa instruktionen 

från COST manualen så att deltagarna förstod uppgiften. Enligt COST manulen skulle 

försöksledaren säga ”Här är tre kuvert. Det är olika sagor i varje och till varje saga 

finns det några bilder. Välj ett kuvert och sen får du lyssna på sagan du valt. ” Efter att 

alla bilder vecklats ut skulle försökledaren säga ”Titta först på alla bilderna. Är du 

beredd? Nu ska du få lyssna på sagan och sen så får du berätta sagan för mig.” För 

många deltagare blev det dock för mycket instruktion på en gång och det verkade som 

att vissa deltagare missade eller missförstod delen att de först skulle få höra sagan och 

sedan berätta. Vissa deltagare började istället berätta först så att försöksledaren fick 

stoppa dessa. Andra frågade om de skulle berätta samma saga eller om de skulle berätta 

en egen. Författaren skulle istället vilja föreslå att instruktionen modifierades så att det 

tydligare framgick vad som förväntades av deltagaren. Förslagsvis kunde instruktionen 

kortas så att deltagaren endast efter att ha valt ett kuvert och tittat på bilderna får höra 

”nu ska jag berätta en saga för dig”. Efter att försöksledaren har berättat sagan skulle 

istället instruktionen ”nu vill jag att du berättar sagan som du kommer ihåg den för mig” 

kunna komma. Eventuellt skulle det kunna leda till att deltagaren inte är lika 

uppmärksam på försöksledarens berättelse, men det skulle också kunna leda till att 

deltagarens berättelse blir mer egen.  

 

Då det gick en längre tid mellan testtillfällena av respektive åldersgrupp (datainsamling 

från den yngre åldersgruppen skedde i juni 2012 och datainsamling från den äldre 

åldersgruppen skedde i augusti 2012) skedde även några omedvetna förändringar från 

datainsamlingen av de yngre deltagarna till datainsamlingen av de äldre deltagarna. Till 

de yngre deltagarna gavs en instruktion om att inte visa bilderna för försöksledaren; 

denna instruktion gavs ej till de äldre deltagarna även om det vid ett enstaka tillfälle 

skedde en aktiv uppmaning till en deltagare i den äldre åldersgruppen att inte visa 

bilderna. De yngre deltagarna gavs också mer tid att prata om annat mellan 

berättelserna, för att göra dem mer bekväma i testsituationen. Detta fick inte de äldre 

deltagarna då de gärna ville fortsätta med nästa berättelse med en gång, alternativt ville 

bli klara så snabbt som möjligt. Eventuellt kan detta ha bidragit till en uttröttningseffekt 

hos vissa av de äldre deltagarna då de var tvungna att vara koncentrerade hela tiden utan 

någon längre paus mellan berättelserna. En uttröttningseffekt kan också ha påverkat 

deltagare i båda åldersgrupperna, då datainsamlingen skedde under ett tillfälle per 

åldersgrupp och det därför inte togs någon hänsyn till eventuell rast eller fruktstund som 

annars sker i verksamheten vid den givna tiden. En viss skillnad i koncentration kan 

därmed ha funnits mellan olika deltagare då datainsamlingen av vissa deltagare skedde 

precis innan eller efter rast och lunch. Flera deltagare gäspade på grund av detta vid 

testtillfället, medan andra var mycket energiska. Denna effekt märktes dock främst vid 

en jämförelse av story 2 och story 4 som bestod av samma modus (retelling), då 

deltagarna överlag presterade något sämre på story 4 än story 2. Observera att 

deltagarna ändå presterade bättre på story 4 än på story 1 och 3, som bestod av modus 

telling.  

 

Vissa deltagare fick endast åtta av nio förståelsefrågor. Det hade två orsaker. På 

berättelsen Baby birds missade försöksledaren att ställa fråga 2 b till deltagare 12 och på 

berättelsen Baby goats missade försöksledaren att ställa fåga 2 b till deltagare 1 samt 

fråga 5 till deltagare 14. På berättelsen Cat missade försöksledaren att ställa fråga 4 till 
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deltagare 2 och deltagare 3. Detta kunde ha undvikits om försöksledaren hade varit mer 

uppmärksam vid datainsamlingen samt övat på att ställa frågorna inför datainsamlingen. 

Den andra orsaken till att vissa deltagare (11 deltagare sammanlagt på alla fyra 

berättelser) endast fick åtta av nio frågor var att dessa deltagare svarade på ett sådant 

sätt att en följdfråga ej var möjlig. Detta gällde frågorna 2 b, 4 b och 6 b som alla 

testade deltagarens förmåga att förstå protagonistens mental state (för förklaring av 

termen se tabell 2 under 4.6.1. Produktion). Fråga 2 a, 4 a och 6 a var utformade så att 

deltagaren skulle svara på protagonistens mental state, exempelvis arg/sur, medan fråga 

2 b, 4 b och 6 b var utformade så att deltagaren skulle motivera denna mental state. Om 

deltagaren därför ej besvarade fråga 2 a på korrekt sätt enligt bedömningsmallen, till 

exempel genom att ge en irrelevant förklaring till händelseförloppet, skulle inte 

följdfråga b) ställas enligt bedömningsmallen. Observera att i de fall deltagaren både 

besvarade mental state samt motivering på fråga a), räknades motiveringen som svar på 

fråga b) utan att denna fråga behövde ställas och räknades därför ändå som nio frågor. 

Exempel på en sådan gav deltagare 7 på Cat: ”Han ser lurig ut och vill ta fjärilen”, där 

och vill ta fjärilen ansågs motivera protagonistens känslotillstånd som var lurig. 

De frågor som försöksledaren missade att ställa kan ha påverkat resultatet till dessa 

deltagares nackdel då det inte går att utröna om dessa deltagares fulla potential 

uppnåddes eller ej på förståelsen. Då det var olika frågor som försöksledaren missade att 

ställa till olika deltagare går det inte heller att skönja något mönster i vad de missade 

svaren eventuellt har för påverkan för analys av resultatet.  

 

6.2.1. Bildmaterialet 

Bildberättelserna som deltagarna fick berätta till bestod av sex bilder som satt ihop 

liknande ett dragspel. Enligt COST manualen skulle deltagaren vid testtillfället först få 

se alla sex bilder utvecklade, och sedan när deltagaren var redo att berätta skulle endast 

de två första bilderna vara synliga (se 4.4 Procedur). Många deltagare började dock 

berätta innan försöksledaren hann hjälpa deltagaren att vika ihop bilderna igen. Detta 

ledde till att försöksdeltagaren omedvetet ofta sade en kommentar liknande ”vi kan göra 

såhär” samtidigt som försöksledaren hjälpte deltagaren att vika ihop bilderna när 

deltagaren hade börjat sin narrativ. Detta påverkade dock oftast inte narrativen 

nämnvärt. Vid vissa tillfällen väntade också deltagaren på att försöksledaren skulle 

veckla ut de nästföljande bilderna och stannade därför upp något i sin narrativ. 

Försöksledaren försökte då så snabbt som möjligt hjälpa deltagaren med bilderna så att 

deltagarens narrativ inte skulle bli påverkad.  

 

Deltagarna föreföll i de flesta fall tycka att det var kul att få välja ett av tre kuvert samt 

att få öppna kuverten och se vad bilderna föreställde. I flera fall sa deltagare att en 

bildberättelse var ”samma” som en annan bildberättelse de redan sett, vilket tyder på att 

deltagaren förstått bildberättelsernas övergripande struktur. Några deltagare sa också att 

de ”kunde” eller ”visste” berättelsen när de såg bildberättelsen Baby goats. Troligtvis 

associerade de getterna med sagan Bockarna bruse, vilket någon deltagare också 

specifikt uttryckte. Detta visar att ett flertal deltagare var vana vid sagoberättande, vilket 

också bekräftas av svaren från vårdnadshavarna på bakgrundsfrågorna (se 6.1 

Diskussion kring deltagarna). Vid dessa tillfällen försökte försöksledaren vara neutral 

och deltagarna verkade också själva inse att det inte var den berättelsen när de fick se 

hela bildsekvensen. Vid första bildberättelsen, då deltagarna skulle berätta fritt kring en 

bildsekvens, var det också några deltagare som förklarade att de inte kunde läsa eller att 

de inte kunde berättelsen. I dessa fall försökte försöksledaren förklara att det var bilder 

utan text och att deltagaren bara behövde titta på bilderna och berätta utifrån dem. 
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Bildsekvenserna fungerade annars mycket väl under testsituation och deltagarna 

verkade ofta uppskatta att berätta utifrån dem.  

 

6.2.2. Bedömningsmallen 

Enligt bedömningsmallen skulle goal poängsättas då deltagaren uttryckte protagonistens 

mål, attempt då deltagaren uttryckte protagonistens försök, och outcome då resultatet av 

protagonistens försök uttrycktes (se 4.6.1. Produktion). Vid poängsättning av 

deltagarnas narrativ uppstod dock uttryck vilka ansågs uttrycka mer än en av dessa 

komponenter. Exempelvis ”å då kom mamman å räddade den” (deltagare 12, berättelse 

Baby goats) ansågs dels uttrycka komponenten attempt och dels komponenten outcome 

eftersom deltagaren här implicit uttrycker vad protagonisten gör och dels vad resultatet 

av händelsen blir. Det fanns också ett flertal deltagare som uttryckte något 

protagonistens försökte göra. Exempelvis ”pojken försökte få tillbaka sin ballong” 

(deltagare 10, berättelse Dog). I dessa fall poängsattes de både på komponenten goal 

och komponenten outcome då deltagaren dels uttryckte protagonistens handling 

(”pojken försökte få..”) men implicit också protagonistens mål med handlingen (..få 

tillbaka..). Då inferens tyder på en högre pragmatisk förmåga hade poängsättning av 

endast en av dessa komponenter varit ofördelaktigt för den eventuella slutsats som 

skulle kunna dras från resultatet som en reflektion av deltagarnas lingvistiska förmåga. 

Förslagvis förtydligas och utökas  exemplen i bedömningsmallen så att även dessa 

komponenter ger poäng.  

 

På komponenten setting kunde deltagarna få poäng för tids- och rumsaspekt. Några 

deltagare valde istället att inleda sina berättelser med en karaktärsintroduktion, till 

exempel ”Den här lilla katten såg fjärilen” (deltagare 8, Cat). Att presentation av nya 

karaktärer inte ger poäng enligt bedömningsmallen anser författaren vara en svaghet i 

bedömningsmallen, då deltagaren trots att någon tids - eller rumsaspekt ej finns med, 

ändå ger en fullgod introduktion på sin narrativ. Även Haessig och Tuvås (2013) samt 

Härdelin och Naylor (2012) framförde i sina studier att en inkludering av 

karaktärsintroduktion vid poängsättning på setting vore önskvärt, då antalet deltagare 

som fick poäng enligt nuvarande mall var lågt och ej nödvändigtvis återspeglade 

deltagarnas narrativförmåga på ett rättvist sätt. 

 

En deltagare avslutade också sina narrativer med ”sen levde dom lyckliga i alla sina 

dagar”. Detta fanns ej med i bedömningsmallen men poängsattes efter diskussion med 

handledare Ute Bohnacker som mental state as reaction då det ansågs uttrycka 

protagonistens reaktion på händelseförloppet (lyckliga) samt ansågs vara ett allmänt 

vedertaget sätt att avsluta en saga. Det fanns även exempel på deltagare som sade ett 

avslut på sina berättelser men som ej poängsattes. En deltagare avslutade berättelsen 

Baby birds med ”snipp snapp slut nu va sagan slut” detta poängsattes ej då endast 

mental state as reaction gav poäng som avslut. En annan deltagare avslutade berättelsen 

Baby goats med ”så blidde alla tillsammans igen”, vilket heller ej gav poäng för mental 

state as reaction då det snarast var ett försök till ett avslut på berättelsen. Författaren 

anser att även allmänt vedertagna avslut som ”snipp snapp slut” bör poängsättas, kanske 

som en ytterligare poänggivande komponent då sådana avslut särskiljer sig från avslut 

med mental state likt  ”sen levde dom lyckliga i alla sina dagar”. Att båda typer av 

avslut ska vara poänggivande anser författaren är viktigt då det ger en indikation på 

barnets narrativa mognad, likt tidsaspekten i setting ”det var en gång” ger poäng enligt 

bedömningsmallen.  
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Vid en jämförelse av deltagarnas narrativer på berättande jämfört med återberättande, 

fanns också en skillnad i hur deltagarna använde sig av komponenten mental state. I 

resultatet (se figur 1, s.37 under 5.1.1.1. Telling vs retelling) sågs en markant ökning av 

antal mental state komponenter vid återberättande (Cat och Dog). Detta skulle till viss 

del kunna förklaras av att deltagarna vid berättande (Baby birds och Baby goats) inte 

fick någon modellsaga att utgå ifrån vilket därmed gav en större variation i uttryck av 

mental state som ej fanns med i bedömningsmallen. Flera deltagare uttryckte till 

exempel mental state för andra karaktärer än protagonisten i den utvalda episoden. Ett 

exempel var deltagare 5 på berättelsen Baby goats: ”å ingen såg att vargen kom bakom 

trädet”. Här gavs getternas perspektiv, vilket ej poängsattes då det var vargen som var 

protagonist i episoden. Då bedömningsmodellen bestod av tre episoder, med en 

protagonist i varje, var det därför endast den utvalda protagonisten som kunde 

poängsättas på komponenten mental state. Att deltagarna uttryckte fler mental states 

generellt än vad som poängsattes enligt bedömningsmallen visades också i tabell 5, s. 

32 under 5.1.1. Story grammar. Poängsättning enligt bedömningsmallen ger därför en 

något orättvis bild av deltagarnas förmåga att uttrycka mental state vilket bör beaktas 

vid analysering av resultatet på antalet mental state poäng. Observera att det i den 

reviderade versionen av bedömningsmallen från februari 2013 nu finns två avsnitt där 

deltagaren kan få poäng för mental state- dels i story structure där deltagaren får poäng 

för mentala tillstånd relaterade till protagonisten likt den äldre versionen, och dels i ett 

separat mental state tokens avsnitt där alla mentala tillstånd som deltagaren uttrycker 

räknas.   

 

Bildsekvenserna var utformade för att makrostrukturellt följa samma struktur över alla 

fyra berättelser; vid analyseringen av deltagarnas narrativer visade det sig dock finnas 

en skillnad mellan Baby goats och de andra tre bildsekvenserna i episod 1 och 2. I 

episod 1 på Baby goats finns det två getter som gör olika saker; den ena betar och den 

andra ligger i vattnet. Deltagarna kan alltså fokusera på antingen den ena eller andra 

getungen, eller båda två. Detta kan ha förvirrat deltagarna då resultatet på story 

grammar visar att ett flertal deltagare helt eller delvis uteslöt episod 1 på Baby goats. 

Fokus enligt bedömningsmallen ligger på geten i vattnet som mamman räddar, så 

deltagare som valt ”fel” getunge poängsätts därför ej. I de andra bildsekvenserna är det 

däremot endast en händelse som sker, så deltagarna kan endast fokusera på en sak, 

vilket kan förklara varför deltagarna fick högre story grammar poäng på episod 1 på de 

andra bildsekvenserna. Detta diskuteras även vidare under  7.1.1. Skillnader i 

produktion av story grammar komponenter.  

 

COST arbetsgrupp 2 har under våren år 2013 vidareutvecklat materialet, bland annat på 

grund av de synpunkter som framkommit i pilotstudierna från de svenska 

logopedstudenter som gjort sina examensprojekt inom COST (se Haessig & Tuvås, 

2013; Leback & Nilsson, 2012; Härdelin & Naylor; 2012; Koivistoinen, 2012). Det är 

välkommet då det ofta kom upp frågeställningar kring poängsättningen av deltagarnas 

narrativer och svar på förståelsefrågorna som ej fanns med i bedömningsmallarna. Det 

skulle även höja interbedömareliabiliteten mellan denna studie och nästkommande 

studier då risken för egna tolkningar av poängsättningen minskar. Observera att denna 

studie samt tidigare publicerade studier inom COST arbetsgrupp 2 i Sverige har haft 

samma handledare, Ute Bohnacker, till hands att hjälpa till med de eventuella frågor 

som kommit upp i samband med poängsättningen. Interbedömarreliabiliteten får 

därmed anses vara relativt hög trots att de olika studierna har haft olika försöksledare 

som poängsatt respektive narrativer.  
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7. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt följer en bredare diskussion kring resultaten från analysen. Studiens syfte 

bestod dels av att samla in referensdata för berättande och återberättande från enspråkigt 

svensktalande barn samt dels jämföra dessa resultat med data insamlat från flerspråkigt 

svensktalande barn. Då materialet utformat inom COST WG2 endast använts vid ett 

fåtal tidigare i tillfällen i Sverige (se magisteruppsatser av Leback & Nilsson, 2012; 

Koivistoinen, 2012; Härdelin & Naylor, 2012; Haessig & Tuvås, 2012) vid berättande 

till bildberättelserna Baby birds och Baby goats, syftade studien även till att utvärdera 

materialet av återberättande kring bildberättelserna Cat och Dog av enspråkigt 

svensktalande barn. Deltagarna fick även besvara ett antal förståelsefrågor för en 

jämförelse mellan förståelse och produktion.  

 

7.1. Makrostruktur 

I resultatet på story grammar visades en tydlig skillnad i total poäng mellan de fyra 

berättelserna. Berättelsen Baby goats var den berättelse som deltagarna överlag fick 

lägst antal poäng på, och berättelsen Cat var den berättelse som deltagarna överlag fick 

högst antal poäng på. Denna skillnad fanns också vid  jämförelse av antalet fullständiga 

GAO komponenter, då det var närmare fyra gånger fler antalet GAO i medel på 

berättelsen Cat än på berättelserna Baby goats och Dog. Det totala antalet poäng på 

berättelsen Dog var däremot betydligt högre än på berättelsen Baby goats, vilket 

signalerade att det fanns fler skillnader mellan berättelserna i antalet producerade story 

grammar komponenter. Vid en närmare jämförelse av vilka komponenter som 

producerades i de olika berättelserna fanns det tydliga likheter mellan å ena sidan 

berättelserna Baby birds och Baby goats, och å andra sidan berättelserna Cat och Dog. 

Då berättelserna Baby birds och Baby goats bestod av samma modus (telling) samt 

berättelserna Cat och Dog (retelling), diskuteras resultatet för dessa närmare under nästa 

rubrik 7.1.1. Skillnader i produktion av story grammar komponenter. 

 

7.1.1. Skillnader i produktion av story grammar komponenter 

Vid en jämförelse av story grammar på telling (Baby birds och Baby goats) och 

retelling (Cat och Dog) uppmärksammades vissa skillnader. Vid telling var 

komponenten attempt mest förekommande av alla story grammar komponenter hos 

båda åldersgrupper. Det kan jämföras med resultatet på retelling där komponenten 

outcome producerades i betydligt högre grad än på telling, vilket var särskilt tydligt på 

berättelsen Dog där det istället var komponenten outcome som deltagarna producerade 

mest. Goal producerades minst över alla fyra berättelser. Liknande resultat 

uppmärksammades av Roch och Levorato (2013) som använde samma material för 

jämförelse av telling och retelling hos italiensk-engelskspråkiga barn i åldern 5- 7;2 år. I 

studien konstaterades att attempt producerades i betydligt högre grad på telling än vid 

retelling, där samma komponent istället var mycket låg. I likhet med denna studie var 

det istället komponenten outcome som producerades mest vid retelling, vilket var 

särskilt tydligt vid en jämförelse av deltagarnas L1 (italienska) och L2 (engelska). 

Författarna drog även slutsatsen att goal skulle kunna vara en viktig klinisk markör då 

det var den komponent som producerades minst av de tre GAO komponenterna överlag. 

Även Leback och Nilsson (2012), Härdelin och Naylor (2012), Haessig och Tuvås 

(2012) samt Koivistoinen (2012) som studerade narrativförmågan hos tvåspråkiga barn 

mellan fem till sju år, fann att komponenten attempt var den mest förekommande och 

goal den minst förekommande komponenten vid telling till bildsekvenserna Baby birds 
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och Baby goats. Enligt Westby (2005) beror det på att producerandet av karaktärers mål 

i den narrativa utvecklingen hos barn föregås av beskrivningar av händelser och kausala 

samband. Vid en jämförelse mellan förståelse och produktion uppmärksammades 

däremot en diskrepans då förståelsen av goal var betydligt högre än produktionen. Att 

barn därmed förstår mer än de kan producera tyder även resultaten från tidigare nämnda 

studier av Leback och Nilsson (2012), Härdelin och Naylor (2012), Haessig och Tuvås 

(2012) samt Koivistoinen (2012) på. Det stöds även av Nettelbladt och Salameh (2007) 

som framhåller att förståelsen hos barn med normalutveckling är tidigare än 

produktionen hos typiskt språkutvecklade barn.  

 

Figur 2 (s.41, 5.1.2. Förståelse) som belyste relationen mellan produktion och förståelse 

av de olika story grammar komponenterna på Baby goats, visade också en intressant 

skillnad i produktion av goal 1 på Baby goats i jämförelse med de andra berättelserna. 

Deltagarna presterade betydligt lägre på goal 1 i jämförelse med de andra berättelserna, 

där fokus enligt bedömningsmallen var att hjälpa/rädda getungen som är i vattnet. Tre 

deltagare (deltagare 8, 9 och 10) fick inte någon poäng på episod 1 eller på setting och 

ett flertal andra deltagare fick endast en eller två poäng på episoden. Att deltagarna 

presterade så pass mycket lägre på episod 1 på berättelsen Baby goats kan bero på att 

det i den bildberättelsen på episod 1 finns två getter som gör olika saker och som är 

protagonister i varsin episod (episod 1 och 2), vilket kan ha förvirrat deltagaren. I de 

andra bildberättelserna är det däremot endast en händelse som sker i episod 1. 

Deltagarens fokus kan därmed ha riktats mot två olika händelser i Baby goats (geten 

som är i vattnet eller geten som betar). Detta kan ha fått till följd att flera deltagare 

därmed valde att utesluta episod 1 och istället koncentrera sig på episod 2, där det är 

tydligare vem som är protagonist. Mikrostrukturellt kan det även vara en del av 

förklaringen till varför berättelsen Baby goats hade lägst antal löpord över de fyra 

berättelserna. Även Leback och Nilsson (2012) och Härdelin och Naylor (2012) fann i 

sina studier att de två getternas olika sysselsättning i episod 1 vållade problem i 

bedömningen av deltagarnas narrativer.  

 

Även på komponenterna mental state as initating event och mental state as reaction  

uppmärksammades en diskrepans i resultat mellan telling och retelling. På 

komponenten mental state as initating event presterade deltagarna nästan dubbelt så 

högt på retelling än på telling. Figur 4- 7 (se s.43, 5.1.2. Förståelse) visar även här att 

deltagarnas förståelse var högre än produktionen över alla fyra berättelser. Att 

deltagarna producerade fler antal mental state as initating event på retelling kan bero på 

att deltagarna först fick höra en modellsaga och därmed kom ihåg de termer som 

användes vid modellsagan. Då mental state är en del av den senare narrativa 

utvecklingen kan resultatet tyda på att ord för känslotillstånd är något som finns i 

deltagarnas passiva ordförråd, och därför endast realiseras vid retelling (Westby, 2012). 

Flera deltagare sade också ”busig hund/katt” och ”glad pojke” i sina återberättelser 

vilket var samma termer som användes vid modellsagan för att beskriva protagonistens 

känslotillstånd (se script, bilaga 10 & 11). Vid  telling producerade deltagarna däremot 

endast ett fåtal mental state som beskrev karaktärernas känslotillstånd.  

 

På komponenten setting presterade deltagarna relativt jämnt över de fyra berättelserna, 

med en något högre poäng överlag på retelling. Alla deltagare utom en som fick poäng 

uttryckte tidsaspekten ”Det var en gång”. Det var däremot mer ovanligt att deltagarna 

uttryckte rumsaspekt; detta trots att deltagarna vid retelling först fick höra en 

modellsaga med både tids-och rumsaspekt. Vid en jämförelse av antalet maxpoäng över 
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de fyra berättelserna var det berättelserna Baby birds och Dog som fick flest antal 

deltagare med maxpoäng, med tre stycken deltagare på respektive saga. Att lika många 

deltagare uttryckte både tids- och rumsaspekt på berättelsen Baby birds med telling som 

modus, som på berättelsen Dog med retelling som modus är ett intressant fynd. 

Möjligtvis kan det bero på att rumsaspekten i form av ett fågelbo på Baby birds är en 

tydligare plats som kan vara naturligare att berätta än de andra berättelsernas 

rumsaspekt där de är vid en sjö (Baby goats), sjö/buske (Cat) och ett träd (Dog) på bild 

ett i respektive bildsekvens. Att poängen överlag var relativt oförändrad över de fyra 

berättelserna kan bero på att ”Det var en gång” är en allmänt vedertagen fras att inleda 

en saga med, medan det för barnet kan vara mindre vedertaget att förklara var 

protagonisten befinner sig. Några barn uttryckte istället karaktärsintroduktion, till 

exempel ”Den här lilla katten såg fjärilen” (deltagare 8, Cat). Enligt bedömningsmallen 

betygsätts dock karaktärsintroduktion ej, vilket enligt författaren bör revideras då det 

kan anses vara en acceptabel introduktion av en saga och skulle därmed bättre kunna 

avspegla deltagarnas fulla narrativförmåga (se 6.2.2. Bedömningsmallen). 

 

7.1.2. Turordning, inlärningseffekter och modus (telling och retelling) 

Då deltagarna fick berättelserna i olika turordning, delades berättelserna upp i story 1, 2, 

3 och 4 för att utröna om någon inlärningseffekt förelåg. Resultatet visade att deltagarna 

fick betydligt lägre poäng överlag på story 1 än på de andra berättelserna. Störst var 

skillnaden mellan story 1 och story 2, men då de bestod av olika modus (telling på story 

1 och retelling på story 2), var det även av intresse att se att det fanns en skillnad mellan 

story 1 och story 3 som bestod av samma modus (telling). Denna skillnad i resultat 

tyder på att en viss inlärnings-eller träningseffekt troligtvis förelåg mellan story 1 och 

de andra berättelserna. Effekten kan ha flera orsaker. En orsak kan vara att deltagarna 

vid första berättelsen inte förstod instruktionen fullt ut, och därför producerade en 

narrativ som inte motsvarade deltagarens fulla kapacitet. Detta märktes till exempel då 

ett flertal deltagare vid första berättelsen ofta använde tempusen presens istället för 

imperfekt, vilket annars är den mest vedertagna tempusformen vid narrativer hos barn i 

förskoleålder till tidig skolålder (Viberg, 2001). I resterande berättelser var därför 

imperfekt den tempusform som användes av alla deltagare. Några deltagare beskrev 

också mer vad de såg på bilderna snarare än att berätta utifrån bilderna som en saga. Vid 

dessa tillfällen uppmanade försöksledaren deltagaren att berätta som en saga, vilket 

oftast inte hade någon större effekt. Vissa deltagare uteslöt även setting, till exempel 

”Det var en gång”, vid den första narrativen. Denna komponent var också mer 

förekommande i de andra berättelserna. De deltagare som uteslöt denna komponent vid 

story 1 kan därmed ha blivit hjälpta av den modellsaga som försöksledaren berättande 

på Story 2. Att deltagarnas narrativer blev bättre på story 2 kan därmed bero på 

”modellsageeffekten”, det vill säga att deltagarna efter att de fick höra en modellsaga 

anpassade sina egna narrativer utifrån den givna modellen. Förståelsefrågorna som 

deltagarna fick besvara efter story 1 kan också ha hjälpt deltagarna att bättre förstå vad 

som efterfrågas i narrativen och anpassat sig utifrån det.  Ett tydligt exempel på denna 

effekt fann Haessig och Tuvås (2013) i sin studie då några deltagare i sina narrativer 

använde formuleringar som direkt påminde om förståelsefrågorna i sin konstruktion. 

Även Härdelin och Naylor (2012) samt Leback och Nilsson (2012) fann en 

inlärningseffekt mellan story 1 och story 2 i sina studier. Observera att Härdelin och 

Naylor (2012) samt Leback och Nilsson (2012) endast bedömde modusen telling, varför 

story 2 i deras studier därmed motsvarar story 3 i denna studie (för information kring 

upplägg och turordning av bildsekvenserna i denna studie se 4.4. Procedur). Att de 

andra studierna inte fann en sådan stor skillnad mellan story 1 och 2 som i föreliggande 



 

     

49 

studie beror därför förmodligen på att de inte varvade berättande med återberättande, 

och att barnen i Leback och Nilssons (2012) samt Härdelin och Naylors studie (2012) 

därmed inte fick höra en modellsaga. 

 

Enligt riktlinjerna från COST (Gagarina et al, 2012) rekommenderas att testtillfällena 

sker med 5-7 dagars mellanrum för att undvika eventuella uttröttnings - eller 

inlärningseffekter; på grund av tidsbegränsning var detta dock inte genomförbart vid 

denna studie. Då inte heller någon av de tidigare studierna gjorda inom COST projektet 

i Sverige (Leback & Nilsson, 2012; Härdelin & Naylor, 2012; Haessig & Tuvås, 2013; 

Koivistoinen, 2012)  har följt dessa råd går det inte att dra någon slutsats om eventuella 

inlärningseffekter även skulle kunna framträda då testning skett med rekommenderad 

tidsram mellan testtillfällena.  

 

Resultatet visade också att de deltagare som fick lägst story grammar poäng på story 1 

(till exempel deltagare 6 och deltagare 10), var bland de deltagare som höjde sig mest i 

antalet totala poäng från story 1 till story 2. Då skillnaden i resultat mellan story 1 och 

story 2 var större än skillnaden mellan story 1 och story 3, kan det faktum att story 1 

och story 2 bestod av olika modus vara av betydelse. Enligt Merritt och Liles (1987) ger 

återberättande längre berättelser med fler komplexa komponenter och kompletta 

episoder än berättande. Senare studier har till viss del ifrågasatt detta. Enligt O´Neill & 

Pearce (2004) kan skillnaden mellan berättande och återberättande bero på att barn vid 

återberättande använder andra språkliga processer än vid berättande. Återberättande 

kräver i högre grad att barnet kan använda tillräckliga uppmärksamhets- och 

minnesresurser för att bygga upp en mental modell, genom att dra inferenser från 

information som barnet redan har fått samtidigt som barnet måste hålla reda på den 

information som fortsätter att komma (Gutiérrez - Clellen, 2002). Om barnet har ett 

välutvecklat verbalt minne kan därmed återberättande ge längre och mer komplexa 

narrativer då barnet kan använda ord som normalt inte finns i barnets aktiva ordförråd. 

Om barnet däremot har en nedsatt eller felfokuserad uppmärksamhet, eller om barnet 

har nedsatt verbalt minne, kan återberättande ge en ofullständig narrativ (Gutiérrez -

Clellen, 2002). Att deltagarna i denna studie  fick högre antal total poäng på story 2 och 

story 4 än på story 1 och story 3 skulle därmed kunna vara ett tecken på att deltagarna 

har en god verbal minnesförmåga samt en väl utvecklad uppmärksamhetskapacitet.  

Vid en jämförelse av story 2 och story 4, som bestod av samma modus (retelling), 

märktes dock inte motsvarande inlärningseffekt. Story 2 hade istället högre total poäng i 

medel än story 4. Det kan dels bero på en eventuell ”takeffekt” i deltagarnas produktion 

av narration i story 2, då deltagarna vid återberättande visar sin fulla kapacitet i narrativ 

förmåga. Dels kan det bero på en uttröttningseffekt, då story 4 var den sista berättelsen 

deltagarna fick producera och därför hade lägre koncentration och motivation än vid 

story 2. Försöksledaren noterade också att flera deltagare gäspade vid story 4. 

 

7.1.3. Förståelsefrågor 

Resultatet på förståelsefrågorna var något mer jämnt fördelade över de fyra 

berättelserna än vad resultatet var vid produktion av story grammar. Intressant var dock 

att en viss skillnad i poäng mellan å ena sidan telling och å andra sidan retelling även 

återfanns på förståelsefrågorna. Denna skillnad berodde främst på att fler deltagare fick 

poäng för fråga 6a på retelling,”Tänk dig nu att pojken vänder sig om och ser katten. 

Hur skulle pojken känna sig då?” (Dog, se bilaga 9), vilken testade deltagarens 

förståelse av mental state as reaction samt Theory of mind. På berättelsen Dog var det 

också något fler deltagare som fick poäng för följdfrågan 6b ”varför tror du att pojken 
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mår dåligt/är arg/ledsen?” än på de andra berättelserna. 6a och b var de frågor som kan 

anses svåraste att besvara, då deltagaren inte kan besvara frågan utifrån bilden utan 

måste dra egna slutsatser av protagonistens känslotillstånd som resultat av 

händelseförloppet.  

 

Resultatet visar också att flera av deltagarna som gav avvikande svar på frågan på 

telling gav ett avvikande svar på den berättelse som de fick först, det vill säga story 1. 

Att en viss inlärningseffekt därmed förelåg konfirmeras av den sammanställning som 

gjordes (tabell 14, s. 44 5.1.2.1. Inlärningseffekter i förståelse) av story 1, 2, 3 och 4 

uppdelat i den ordning deltagarna fick förståelsefrågorna. Tabellen visar att resultatet 

var relativt jämnt över de fyra berättelserna, förutom på story 1 där skillnaden i resultat 

var mer än 1 poäng lägre än för de andra berättelserna. Det är därmed troligt att 

deltagarna efter att de fick besvara förståelsefrågorna en gång, lärde sig vad som 

efterfrågas och därmed kunde besvara frågorna mer eftertänkligt på resterande 

berättelser. I jämförelse med resultatet på produktion av story grammar fanns inte heller 

på förståelsefrågorna någon inlärmningseffekt mellan story 2 och story 4, utan resultatet 

visade likt story grammar att deltagarna istället presterade bättre på story 2 än på story 

4. Det kan dels bero på en takeffekt; det vill säga att deltagarna kunde ha presterat ännu 

bättre om det inte hade funnits en övre begränsning av antalet ställda frågor, men det 

lägre resultatet på story 4 kan även ha berott på en uttröttningseffekt då 

förståelsefrågorna på story 4 var det sista som deltagaren behövde prestera vilket 

därmed kan ha påverkat vissa deltagares koncentration och motivation.  

 

Vid en jämförelse av de två åldersgruppernas resultat uppdelat i turordning av berättelse 

(story 1, 2, 3 och 4) tyder resultatet också på att en viss ålderseffekt kan urskiljas mellan 

de yngre deltagarna (födda år 2006) och de äldre deltagarna (födda år 2005) på story 1 

men inte på de andra berättelserna. Även Leback och Nilsson (2012) fann vid en 

jämförelse av narrativer på Baby birds och Baby goats hos flerspråkigt engelsk - och 

svensktalande barn födda år 2005 och år 2006 att de äldre barnen överlag fick högre 

poäng på förståelsefrågorna. Att de yngre deltagarna presterade fler avvikande svar på 

story 1 än de äldre deltagarna kan bero på att flera av de yngre deltagarna hade svårare 

att besvara mental state frågorna än de äldre på grund av ovana eller mognad. Enligt 

Westby (2012) utvecklas förmågan att avspegla karaktärers sinnesstämning senare än 

till exempel orsakssamband då det kräver en utvecklad sociokognitiv förmåga. Även 

ord för sekundära känslor samt mer abstrakta begrepp som ironi och metaforer utvecklas 

sent i barnets narrativa utveckling då barnet behöver en väl utvecklad metakognitiv 

förmåga (Westby, 2012). För vissa yngre deltagare kan därmed denna förmåga 

fortfarande vara under utveckling, varför inlärningseffekten kan ha varit större. Dessa 

deltagare lärde sig troligtvis efterhand vad som efterfrågades och anpassade sina svar 

därefter. Det skulle även vara en förklaring till varför deltagarna överlag producerade 

relativt lågt på mental state vid telling i jämförelse med retelling, då dessa begrepp 

fortfarande är under utveckling men uppenbart finns i deltagarnas passiva ordförråd.  

 

7.2. Mikrostruktur 

I likhet med resultatet på makrostrukturen fanns det tydliga skillnader mikrostrukturellt 

mellan berättelserna som deltagarna fick berätta fritt kring (telling) och berättelserna 

som deltagarna fick återberätta (retelling). De lingvistiska måtten antal löpord och antal 

olika ord visade att återberättande gav längre och mer varierade texter än berättande; 

antal c-units och medellängd c-unit visade att berättande gav färre men längre statser än 
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återberättande (tabell 15, s 45, 5.2.1. Lingvistiska mått). Även i detta fall kan 

skillnaderna i resultat mellan berättande och återberättande bero på de skiljda kognitiva 

processer som sker vid berättande och återberättande då deltagarna sannolikt kom ihåg 

och använde samma ord som användes i den modellsaga de först fick höra vid 

återberättande, men som troligtvis ej fanns i deltagarnas aktiva ordförråd och därför inte 

heller användes vid berättande. 

 

För att utröna vidare resultatet även på mikrostrukturen tydde på någon inlärningseffekt 

delades berättelserna upp i story 1, 2, 3 och 4 beroende på ordningsföljd. Vid en 

jämförelse av dessa kunde en viss inlärningseffekt tydas mellan story 1 och story 3, som 

bestod av samma modus (telling), samt mellan story 2 och story 4 (retelling) på måtten 

antal löpord, antal olika ord och medellängd c-unit (tabell 17, s. 46, 5.2.1.1. 

Inlärningseffekter i mikrostruktur). Mellan story 1 och story 3 fanns skillnaden även på 

måtten medellängd c-unit och längsta c-unit. Att det även verkar föreligga en viss 

inlärningseffekt mellan story 2 och story 4 är intressant då denna effekt ej visades på 

story grammar produktion. Det finns därmed inte en självklar korrelation mellan 

resultat på story grammar poäng och resultat på mikrostruktur. Att deltagarna 

presterade något längre och mer varierade texter på story 4 utan att därmed ha fått högre 

total antal poäng på story grammar visar vid en jämförelse att det fanns ett fåtal 

deltagare som presterade lika eller något längre texter utan att det påverkade story 

grammar resultatet. Det verkar således inte finnas någon specifik orsak till varför vissa 

deltagares resultat på mikrostruktren ej återspeglas i story grammar poäng. Observera 

att repetitioner av ord och fraser samt omformuleringar räknades bort vid analysen av 

mikrostruktur.  

 

Vid en jämförelse av resultatet på de lingvistiska måtten i denna studie med de 

flerspråkiga deltagarnas resultat i Leback och Nilssons (2012), Härdelin och Naylors 

(2012) och Koivistoinens (2012) studier uppmärksammades en diskrepans som var 

särskilt tydlig vid en jämförelse av måtten antal löpord och antal olika ord, där det var 

tydligt att de enspråkiga deltagarna i denna studie producerade längre och mer varierade 

narrativer på svenska. På berättelserna Baby birds och Baby goats producerade 

deltagarna i denna studie 82,1 och 81,9 antal löpord och 50,6 och 48,3 antal olika ord i 

medel (M) i respektive berättelse. I Leback och Nilsson studie (2012) var motsvarande 

siffror för den svenska berättelsen på antal löpord 61 och antal olika ord 38 i (M); i 

Härdelin och Naylors studie (2012) var antal löpord 69, 5 i (M) i den svenska 

berättelsen (antal olika ord var ej beräknad i studien). I Koivistoinens studie (2012) var 

motsvarande siffror 72,80 på antal löpord och 46 på antal olika ord i (M) för barnen 

med typisk språkutveckling på den svenska berättelsen. Både Leback och Nilsson 

(2012) samt Härdelin och Naylor (2012) uppmärksammade att deltagarna i deras studier 

producerade något längre texter på engelska; detta återspeglades dock inte på 

makrostrukturen där resultatet var mycket jämnt över svenska och engelska 

berättelserna. Enligt författarna ligger förklaringen till skillnaden i mikrostruktur snarast 

i språkliga differenser i grammatisk konstruktion, som till exempel att man i engelska 

använder fria morfem som bestämd artikel, vilket leder till fler ord i de engelska än i de 

svenska berättelserna. Även Koivistoinen (2012) fann att grammatiska skillnader mellan 

de tvåspråkigt rysk - och svensktalande deltagarna med typisk språkutveckling var 

anledningen till att deltagarna presterade något längre texter på svenska, trots att 

vårdnadshavarna uppgett att svenska var det svagare språket. Vid en jämförelse av 

resultat från deltagarna med språkstörning fann Koivistoinen (2012) också att resultatet 

på de olika lingvistiska måtten var mycket likt de från deltagarna med typisk 
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språkutveckling. Mikrostrukturella mått verkar därmed isolerat ej vara en god markör 

för att analysera ett barns narrativa förmåga, utan bör kompletteras med en 

makrostrukturell analys.  

 

Det bör dock tilläggas att deltagarna i föreliggande studie samt tidigare nämnda studier 

gjorda inom COST - projektet i Sverige (Leback & Nilsson, 2012; Härdelin & Naylor, 

2012; Haessig & Tuvås; 2013, Koivistoinen, 2012) enligt den bakgrundsinformation 

som vårdnadshavarna uppgett,  kommer från liknande socioekonomisk bakgrund (SES) 

med en eller två vårdnadshavare som har högskoleutbildning. Flertalet deltagare har i 

denna studie enligt vårdnadshavarna också en vana vid att lyssna på och berätta sagor 

(se 4.1.2. Deltagarnas bakgrund). Detta möjliggör för reliabla jämförelser mellan 

studierna, då det enligt Pavlenko (2008) är viktigt att jämförelser mellan en - och 

tvåspråkiga barn sker med deltagare med liknande SES, då barn från olika SES har visat 

sig påverka ordinlärningen och därmed resultatet på diverse mikrostrukturella mått. 

Däremot kan det diskuteras om generaliserbarheten över den svenska populationen  

därmed endast blir måttlig då resultaten från föreliggande studie samt tidigare nämnda 

studier gjorda inom COST – projektet i Sverige endast tydliggör den narrativa förmågan 

hos barn från hemmiljöer med högre SES.  

 

7.3. Ålderseffekter 

I denna studie jämfördes även deltagarna på gruppnivå för att utröna om någon 

ålderseffekt förelåg mellan den yngre och den äldre åldersgruppen. Åldersgruppernas 

resultat jämfördes både mikro - och makrostrukturellt. Någon ålderseffekt 

uppmärksammades varken på mikro-eller makrostruktur, förutom på story 1 på 

förståelsefrågorna där den yngre åldersgruppen presterade ett något svagare resultat. 

Observera att antalet deltagare var relativt få i föreliggande studie; möjligtvis hade en 

ålderseffekt kunnat påvisas om deltagargruppen varit större, då det troligtvis också hade 

gett utrymme för en större bredd i resultatet. I denna studie var åldersgrupperna också 

mycket nära varandra i ålder då deltagarna i den yngre deltagargruppen var födda år 

2006 och deltagarna i den äldre deltagargruppen var födda år 2005. Troligtvis hade en 

ålderseffekt kunnat påvisas om skillnaden i ålder mellan åldersgrupperna varit större, 

vilket bland annat Bermans och Slobin (1994) fann vid en jämförelse av 

narativförmågan hos fem- och nioåringar.  

 

Resultatet från föreliggande studie stöds dock  av Härdelin och Naylor (2012) som ej 

heller fann någon ålderseffekt vid en jämförelse av svensk - och engelskspråkiga barn i 

jämförlig ålder som de enspråkigt svensktalande i denna studie, men motsäger resultatet 

från Leback och Nilssons studie (2012) som även de studerade svensk - och 

engelskspråkiga barn i samma ålder som föreliggande studie. Leback och Nilsson 

(2012) fann en ålderseffekt både vid en jämförelse av förståelse och produktion av story 

grammar. Möjligtvis beror det på att de yngre svensktalande deltagarna i denna studie 

låg på en högre lingvistisk nivå än de flerspåkiga deltagarna i samma ålder i Leback och 

Nilssons (2012) studie. Vid en jämförelse av resultatet på story grammar tyder det 

också på att de äldre deltagarna i Leback och Nilssons (2012) studie presterar något 

högre medan de yngre presterar något lägre än de enspråkiga deltagarna i denna studie 

på berättelserna Baby birds och Baby goats. Att de äldre deltagarna i denna studie 

presterar ett jämnare men något lägre resultat kan också bero på att eventuella inlärnings 

- och uttröttningseffekter kan ha varit större då deltagarna fick berätta och återberätta 

fyra berättelser vid ett tillfälle, i jämförelse med att ett flertal deltagare fick berätta vid 
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två olika tillfällen i Leback och Nilssons studie (2012). Det är också möjligt att 

eventuella skillnader i bedömning kan ligga till grund för ett skiftande resultat då 

bedömningsmallen ej var komplett under hösten 2012 då Leback och Nilsson (2012), 

Haessig och Tuvås (2013), Härdelin och Naylor (2012) samt Koivistoinen (2012) 

använde bedömningsmallen, vilken senare reviderades i februari år 2013. 

Interbedömarreliabiliteten kan därmed även ha påverkats då den tidigare versionen av 

bedömningsmallen gav utrymme för flera tolkningar.  
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8. Slutsats 

Studiens syfte var att samla in referensdata inom narrativutvecklingen för typiskt 

språkutvecklade svensktalande barn, samt att jämföra resultatet med referensdata från 

andra grupper som använt samma material i Sverige på flerspråkiga barn i jämförlig 

ålder. Det övergripande syftet var att referensdatan på sikt kan användas för att öka 

kunskapen om skillnader och likheter mellan en- och tvåspråkiga barn med målet att 

differentiera dessa mot flerspråkiga barn med SLI genom COST - projektet. Då tidigare 

studier i Sverige endast använt materialet till att studera berättande, syftade denna studie 

även till att samla in referendata för både berättande och återberättande. Resultatet 

analyserades och jämfördes således både mellan berättande och återberättande för 

deltagarna, mellan ålder (deltagarna bestod av sex - och sjuåringar), samt mellan 

studiens enspråkigt svensktalande barn och tidigare studiers referensdata inom samma 

projekt från flerspråkiga barn gjorda i Sverige.  

 

Resultatet visade att det finns tydliga skillnader mellan hur barn presterar på berättande 

och återberättande, även när narrativer eliciteras med bildsekvenser som är 

makrostrukturellt parallella. Dessa skillnader manifesterades både på makrostrukturen i 

form av story grammar poäng, då återberättande både gav högre min - och maxpoäng 

samt total poäng överlag, och på mikrostrukturen då återberättande gav något längre och 

mer varierade texter än berättande. Resultaten tydde dock inte på att någon ålderseffekt 

föreligger mellan deltagarna som var födda år 2005 och deltagarna som var födda år 

2006. Jämförelser mellan deltagarnas produktion och förståelse visade även att 

förståelse föregår produktion på de story grammar komponenter som producerades i 

relativt låg grad (mental state och goal). Vid en jämförelse av resultaten vid berättande 

från tidigare studier inom COST som studerat flerspråkiga barn i Sverige, fann 

författaren att en mikrostrukturell skillnad fanns då de enspråkigt svenska deltagarna i 

denna studie producerade något längre texter på svenska än de flerspråkiga barnen (se 

Leback och Nilsson, 2012; Härdelin och Naylor, 2012). Denna skillnad verkade dock 

inte ha någon makrostrukturell påverkan då antalet story grammar poäng på deltagarnas 

narrativer var relativt likvärdig över de olika studierna (se Leback och Nilsson, 2012; 

Härdelin och Naylor, 2012; Haessig & Tuvås, 2012). Resultatet stödjer således tidigare 

forskning som påvisat att den narrativa makrostrukturen är språkligt obunden. Endast 

Koivistoinens studie (2012) särskiljde sig från övriga studier i ett något lägre resultat på 

mikro - och makrostruktur, men då deltagarnas ålder även var lägre än i övriga studier 

kan resultatet snarare tyda på att den narrativa förmågan därför var under utveckling. 

Vidare kan de skillnader i makrostruktur som påvisades i Koivistoinens studie (2012) 

tyda på att makrostruktur kan vara en god klinisk markör för differentiering av 

flerspråkiga barn med språkstörning. 

 

8.1. Vidare forskning 

Då COST materialet syftar till att vara språkligt och kulturellt obundet, vore det av 

intresse att se om den narrativa förmågan makrostrukturellt skulle se liknande ut vid 

testning av barn från en annan social, kulturell och/eller lingvistisk miljö än deltagarna i 

denna studie. Socialt skulle det vara intressant att jämföra resultatet från föreliggande 

studie med enspråkigt svenska barn från hemmiljöer med lägre SES (socioekonomisk 

status), kulturellt vore det av intresse att jämföra resultatet i denna studie med barn i 

jämförlig ålder från andra kulturer med annan narrativ tradition än den västliga, och 

lingvistiskt vore det intressant att jämföra resultatet i föreliggande studie med barn som 
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har andra språkliga kombinationer än de som testades och jämfördes i denna studie, då 

den narrativa utvecklingen är nära förknippad med den sociolingvistiska och kulturella 

kontext i vilket barnet befinner sig (Berman och Slobin, 1994). 

 

I denna studie var det ett begränsat antal deltagare som studerades, vilket därmed 

påverkar generaliserbarheten. Det vore därför även av intresse att se om liknande 

resultat gällande makro - och mikrostruktur även uppmärksammades på större 

deltagargrupper; både från enspråkigt svensktalande barn och från flerspråkiga barn i 

Sverige. Större deltagargrupper skulle även möjliggöra en framtida standardisering för 

materialet, vilket vore önskvärt då materialet med fördel skulle kunna användas vid 

logopedisk bedömning av flerspråkiga barn.  
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9. Tackord 

Ett stort tack riktas till de barn och vårdnadshavare som deltagit i studien; utan er hade 

denna uppsats ej varit möjlig. Ett stort tack även till rektor och förskolechef för visat 

intresse samt till de förskolelärare och lärare som avsatte tid i verksamheten för att jag 

skulle få utföra studien i deras miljö.  

 

Ett slutligt tack riktas till min handledare Ute Bohnacker, som bidragit med värdefull 

expertis och som visat på stort tålamod och stöd när jag som mest behövt det.  

  



 

     

57 

10. Referenser 

Applebee, A. N. (1978). Child's concept of story: Ages 2-17. Chicago: University of 

Chicago Press. 

 

Bamberg, M. and Damrad-Frye, R. (1991). On the ability to provide evaluative 

comments: further explorations of children’s narrative competencies. Journal of Child 

Language, 18, 689–710. 

 

Benson, M. (1997). Psychological causation and goal-based episodes: low-income chil-

dren´s emerging narrative skills. Early Childhood Research Quarterly, 12, 439-457. 

 

Bergström, V. & Bäcklin, M. (2007). Kartläggning av logopeders arbete med 

flerspråkiga barn i de tre svenska storstadsregionerna – Utmaningar och 

utvecklingsmöjligheter. Magisteruppsats, Karolinska Institutet. 

 

Berman, R. A. & Slobin, D. I. (1994). Relating events in narrative: a crosslinguistic 

developmental study. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

 

Bishop, D. V. M. (1997). Uncommon understanding: development and disorders of 

language comprehension in children. Hove: Psychology Press.  

 

Bishop, D. V. M. & Edmundson, A. (1987). Specific language impairment as a 

maturational lag: evidence from longitudinal data on language and motor development. 

Developmental Medicine and Child Neurology, 29, 442–459. 

 

Bishop, D. & Donlan, C. (2005). The role of syntax in encoding and recall of pictorial 

narratives: Evidence from specific language impairment. British Journal of 

Developmental Psychology, 23, 25-46. 

 

Bornens, M.T. (1990). Problems brought about reading a sequence of pictures. Journal 

of Experimental Child Psychology, 49, 189- 226. 

 

Botting, N. (2002). Narrative as a clinical tool for the assessment of linguistic and 

pragmatic impairments. Child Language Teaching and Therapy, 18, 1-22. 

 

Bruner, J.S. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge, MA: Harvard University 

Press. 

 

COST Action IS0804. (2008, december). Memorandum of Understanding: For the 

implementation of a European Concerted Research Action designated as COST Action 

IS0804 Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the 

Road to Assessment. Dokument godkänt vid COST Committee of Senior Officials 172:a 

möte, Bryssel. Nedladdat 2012- 04-05 från http://www.bi-sli.org 

 

de Houwer, A. (2009). Bilingual First Language Acquisition. Bristol: Multilingual 

Matters. 

 

 



 

     

58 

Dillström, S. & Kesti, M. (2009). Kan dold språkförståelse i andraspråket bli synlig vid 

återberättande på förstaspråket? Språkberättelse och språkproduktion i förskolebarns 

berättelser av Buss-sagan (BST) på svenska och arabiska. Magisteruppsats, Uppsala 

universitet. 

 

Dunn, L. W. & Markwordt, F. (1970). Peabody Individual Achievement Tests (PIAT). 

Circle Pines, MN: American Guidance Service. 

 

Dunn, J. (1988). The beginnings of social understanding. Cambridge, MA: Harvard 

University Press.  

 

Fazio, B. (1996). Mathematical abilities of children with specific language impairment:  

a 2-year follow-up. Journal of Speech and Hearing Research, 39, 839-849. 

 

Feagans, L. & Appelbaum, M. I. (1986). Validation of language subtypes in learning 

disabled children. Journal of Experimental Psychology, 78, 358–364. 

 

Feagans, L. & Short, E. J. (1984). Developmental differences in the comprehension and 

production of narratives by reading-disabled and normally achieving children. Child 

Development, 55, 1727–1736. 

 

Fiestas, C. E. & Peña, E. D. (2004). Narrative discourse in bilingual children: Language 

and task effects. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 35, 155-168. 

 

Foroodi-Nejad, F. (2011). Towards the identification of linguistic characteristics of 

specific language impairment in Persian. PhD Thesis, University of Alberta. 

 

Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Välimaa, T., Balčiuniene, I., 

Bohnacker, U., Walters, J. (2012, December). MAIN: Multilingual Assessment 

Instrument for Narratives. ZAS Papers in Linguistics, 56. 

 

Genesee, F., Paradis, J. & Crago, M. B. (2004). Dual Language Development & 

Disorders. East Peoria, IL: Paul H. Brookes. 

 

Gutiérrez- Clellen, V. F. (2002). Narratives in Two Languages: Assessing Performance 

of Bilingual Children. Linguistics and Education, 13, 175-197. 

 

Gutiérrez- Clellen, V. F., & Quinn, R. (1993). Assessing narratives of children from 

diverse cultural/linguistic groups. Language, Speech, and Hearing Services in 

Schools, 24, 2-9. 

 

Heilmann, J., Miller, J. F., & Nockerts, A. (2010). Sensitivity of narrative organization 

measures using narrative retells produced by young school-age children. Language 

Testing, 27, 603-626. 

 

Haessig, A. & Tuvås, L. (2013). En komparativ studie om enspråkiga och simultant 

flerspråkiga barn. Magisteruppsats, Uppsala universitet. 

 



 

     

59 

Hickmann, M. (1980). Creating referents in discourse: a developmental analysis of 

linguistic cohesion. I: J. Kreiman & A.E. Ojeda (red.), Papers from the parasession on 

pronouns and anaphora. Chicago: Chicago Linguistic Society. 

 

Hunt, K.W. (1977). Early blooming and late blooming syntactic structures. I: C.R 

Cooper & L.Odell (red.), Evaluating writing: Describing, Measuring, Judging. Urbana, 

IL: National Council of Teachers of English.  

 

Håkansson, G., Salameh, E.-K. & Nettelbladt, U. (2003). Measuring language 

development in bilingual children: Swedish-Arabic children with and without language 

impairment. Linguistics, 41, 255-288. 

 

Härdelin, S. & Naylor, I. (2012). Barn berättar på svenska och engelska- en explorativ 

studie om narrativer hos flerspråkiga barn i tidig skolålder. Magisteruppsats, Uppsala 

universitet. 

 

Iluz-Cohen, P. & Walters, J. (2012). Telling stories in two languages: Narratives of 

bilingual preschool children with typical and impaired language. Bilingualism: 

Language and Cognition, 15, 58-74. 

 

Klecan-Aker, J. S. & Caraway, T. H. (1997). A study of the relationship of storytelling 

ability and reading comprehension in fourth and sixth grade African-American children. 

European Journal of Disorders of Communication, 32, 109–25. 

 

Koivistoinen, J. (2012). Att berätta på ryska och svenska- narrativ förmåga som 

instrument för språklig bedömning av flerspråkiga barn. Magisteruppsats, Uppsala 

universitet. 

 

Labov, W., & Waletzky, J. (1967). Narrative analysis: Oral versions of personal 

experience. I: J. Helm (red.). Essays on the verbal and visual arts (s.12– 44). Seattle: 

University of Washington Press. 

 

Leback, A. & Nilsson, L. (2012). Simultant flerspråkiga barns narrative förmågor- 

referensdata för svensk- engelsktalande barn. Magisteruppsats, Uppsala universitet. 

Leinonen, E., Letts C. & Rae Smith, B. (2000). Children’s pragmatic communication 

difficulties. London: Whurr Publishers. 

 

Limmerstedt,C. & Lyhre, E. (2011). Dynamic assessment of the narrative ability in a 

group of South african preschool children. Magisteruppsats, Uppsala universitet. 

 

MacWhinney, B. (2000). The CHILDES project: tools for analyzing talk. 3rd edition. 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

MacWhinney, B. (2012). The CHILDES project: tools for analyzing talk – electronic 

edition. Part 1: The CHAT transcription format. Nedladdad 2012-10-15 från 

http://childes.psy.cmu.edu. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Mayer, M. (1969). Frog, Where Are You?. New York: Dial Books. 

 



 

     

60 

Merritt, D. D. & Liles, B. Z. (1987). Story grammar ability in children with and without 

language disorder. Journal of Speech and Hearing Research, 30, 539-552. 

 

Miniscalco, C., Hagberg, B., Kadesjö, B., Westerlund, M. & Gillberg, C. (2006). 

Narrative skills, cognitive profiles and neuropsychiatric disorders in 7–8-year-old 

children with late developing language. International Journal of Language & 

Communication Disorders, 42, 665-681. 

 

Nettelbladt, U., & Salameh, E.-K. (2007). Språkutveckling och språkstörning hos barn. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Nicolopoulou, A., & Richner, E. (2007). From actors to agents to persons: the 

development of character representation in young children´s narratives. Child 

Development, 78, 412-429. 

 

Nilsson, A. & Vikström, L. (1997). Normalspråkiga fyra- och femåringars förmåga att 

förstå och strukturera berättelser. Magisteruppsats, Lunds universitet. 

 

Olley, L. (1989). Oral narrative performance of normal and language impaired school 

aged children. Australian Journal of Human Communication Disorders, 17, 43- 65. 

 

O´Neill, D.K; Pearce, M.J & Pick, J.L. (2004). Preschool childrens narratives 

performance on the Peabody Individualized Achivement test- revised: evidence of a 

relation between early narrative and later mathematical ability. First Language, 24, 149-

183.  

 

Pavlenko, A. (2008). Narrative analysis. I: L. Wei & M. G. Moyer (red.), The Blackwell 

Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism, (s. 311-325). Oxford: 

Blackwell. 

 

Reuterskiöld Wagner, C., Sahlén B. & Nettelbladt, U. (1999). What’s the story? 

narration and comprehension in Swedish preschool children with language impairment. 

Child Language Teaching and Therapy, 15, 83-93. 

 

Roch, M. & Levorato, C. (2013). Telling and retelling in 5-7 years old Italian- English 

bilinguals. Presentation vid COST möte i Lissabon, 15 februari 2013.  

 

Skolverket. Skolor och elever i grundskolan läsåren 2006/07 - 2011/12, Tabell 2 A. 

Nedladdat 05-04-2012 från www.skolverket.se. 

 

Snyder, L. S. & Downey, D. M. (1991). The language-reading relationship in normal 

and reading disabled children. Journal of Speech and Hearing Research, 34, 129–140. 

 

Speece, D.L., Roth, F.P., Cooper, D.H. & De La Paz, S. (1999): The relevance of oral 

language skills to early literacy: a multivariate analysis. Applied Psycholinguistics, 20, 

167-190. 

 

Stein, N. L., & Glenn, C. G. (1979). An analysis of story comprehension in elementary 

school children. I: R. Freedle (red.), Discourse processing: multidisciplinary 

perspectives. Norwood, NJ: Ablex. 



 

     

61 

Trabasso, T. & Rodkin, P. (1994). Knowledge of goal/plans: a conceptual basis for 

narrating Frog, where are you? I: R. A. Berman & D. I. Slobin (red.), Relating events in 

narrative: a crosslinguistic developmental study (s. 85-108). Hillsdale, NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates. 

 

Viberg, Å. (2001). Age-related and L2-related features in bilingual narrative 

development in Swedish. I: L. Verhoeven & S. Strömqvist, (red.), Narrative 

development in a multilingual context (s. 87-128). Amsterdam: John Benjamins. 

 

Westby, C. E. (1991). Assessing and remediating text comprehension problems. I: A. 

Kamhi & H. Catts (red.), Reading disabilities: a developmental language perspective. 

Boston, MA: Allyn & Bacon. 

 

Westby, C. E. (2005). Assesing and remediating text comprehension problems. I: H. W. 

Catts & A. G. Kamhi (red.), Language and reading disabilities (2:a uppl., s. 157-232). 

Boston: Pearson Education. 

 

Westby, C. E. (2012). Assessing and remediating text comprehension problems. I: A. G. 

Kamhi & H. W. Catts (red.), Language and reading disabilities (3:e uppl., s. 163-219.) 

Boston: Pearson Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

62 

11. Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev till förskolechef/rektor 

Bilaga 2: Informationsbrev till vårdnadshavare 

Bilaga 3: Samtyckesblankett 

Bilaga 4: Bakgrundsfrågor till vårdnadshavare 

Bilaga 5: Bildsekvenserna 

Bilaga 6: Bedömningsformulär samt förståelsefrågor till Baby birds 

Bilaga 7: Bedömningsformulär samt förståelsefrågor till Baby goats 

Bilaga 8: Bedömningsformulär samt förståelsefrågor till Cat 

Bilaga 9: Bedömningsformulär samt förståelsefrågor till Dog 

Bilaga 10: Script till Cat 

Bilaga 11: Script till Dog 

Bilaga 12: Transkriptionsregler 

Bilaga 13: Söksträngar för analys i  CLAN 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

    

 



Linnéa Thomasdotter 

Institutionen för neurovetenskap 

Institutionen för lingvistik och filologi 

Logopedprogrammet 

Uppsala Universitet 

 

          

             

             

             
           Bilaga 1. 

             

 

Studie om barns berättandeförmåga  
 

 

Vad handlar studien om? 

Studien handlar om barns förmåga att berätta och kommer i juni att utföras av mig, Linnéa 

Thomasdotter som är logopedstudent. Målet med studien är att få en ökad kunskap om enspråkiga 

svensktalande barns berättandeförmåga i sexårsåldern. Den insamlande datan kommer sedan att 

jämföras mot studier inom samma projekt utförda på tvåspråkiga barn.  

Det finns idag tyvärr mycket lite jämförelsedata mellan enspråkiga och tvåspråkiga barn, och 

tvåspråkiga barn riskerar ofta att få en felaktig bedömning av den språkliga förmågan till följd av 

otillräcklig kunskap. Min studie kommer därför att fokusera på de eventuella skillnader som finns 

mellan en- och tvåspråkiga barn vad gäller berättandeförmåga för att på så sätt öka kunskapen om 

både en- och tvåspråkiga barns normala språkutveckling.  

 

Studien ingår i ett större projekt, kallat COST Action IS0804, med ett stort antal medverkande 

länder och vars primära syfte är att kartlägga skillnader i språklig förmåga mellan tvåspråkiga barn 

och barn som diagnostiserats med en språknedsättning. Materialet som utvecklats inom projektet 

har använts av andra deltagande länder men inte tidigare i Sverige. COST (European Cooperation in 

Science and Technology) är en forskningsorganisation som driver olika forskningsprojekt. Du kan 

läsa mer om projektet och organisationen på hemsidan: www.bi-sli.org 

 

Studien är ett examensarbete inom logopedi vid Uppsala Universitet. Jag kontaktar dig som rektor 

för att be om tillåtelse att utföra min studie på din grundskola.  

Jag önskar kontakta några barn och deras vårdnadshavare i verksamheten genom att skicka ett 

informationsbrev till ansvarig lärare för vidarebefodring till barnens vårdnadshavare.   

 

 

Deltagare 

Jag söker deltagare födda mellan år 2005 och 2007 som har svenska som modersmål. Då studien 

syftar till att samla in data från barn med normal språkutveckling ska barnet inte ha någon 

neurologisk sjukdom eller diagnos som påverkar barnets språkliga förmåga.  

 

 

Vad innebär deltagande för förskoleeleverna? 

Jag vill träffa varje barn individuellt i skolans miljö, om möjlighet finns. Barnet kommer att få se en 

bildsekvens på sex bilder som tillsammans utgör en berättelse och barnets uppgift blir att berätta 

vad som händer på de olika bilderna. Jag kommer också att ställa några följdfrågor. Barnet kommer 

sedan att få se en annan bildsekvens men uppgiften blir nu att lyssna på berättelsen och sedan 

återberätta den för mig. Proceduren upprepas därefter med en till bildsekvens där barnet får berätta 

fritt och en sista bildsekvens där barnet får återberätta för mig. Mellan de olika berättelserna  

http://www.bi-sli.org/
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kommer vi att prata och leka lite. Besöket tar ca 30 min i anspråk per barn 

och kommer att spelas in via diktafon efter vårdnadshavarens skriftliga samtycke. Jag kommer även 

att skicka ut en enkät till vårdnadshavare gällande barnets språkutveckling och språkanvändning. I 

det informationsbrev som vårdnadshavare får framgår också att deltagandet är frivilligt och att det 

när som helst avbrytas utan att skäl behöver anges till varför. 

 

 

 

 

 

 

Personuppgifter 

Alla personuppgifter hanteras konfidentiellt och materialet förvaras i låsta skåp vid enheten för 

logopedi, Uppsala universitet. Personuppgiftsansvarig vid institutionen för neurovetenskap är 

universitetslektor Margareta Jennische, tel nr: 018-4714747 e-post: 

margareta.jennische@neuro.uu.se  

 

 

 

 

Intresseanmälan och samtycke 

Jag hoppas att jag väckt ditt intresse och att du är intresserad av att dina elever medverkar i studien! 

Var vänlig och återkom med kontaktinformation till ansvarig lärare så att informationsbrev kan 

skickas ut. Har du andra frågor eller funderingar är du är välkommen att kontakta mig. Jag ser fram 

emot vår framtida korrespondens! 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Linnéa Thomasdotter 

Logopedstudent 

0723- 50 58 04 

linnea.thomasdotter@gmail.com 
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Vill ditt barn vara med i en studie om barns berättandeförmåga? 
 

 

Vad handlar studien om? 

Studien handlar om barns förmåga att berätta och kommer att utföras i september. Målet med 

studien är att få en ökad kunskap om enspråkiga svensktalande barns berättandeförmåga i 

sexårsåldern. Den insamlande datan kommer sedan att jämföras mot studier inom samma projekt 

utförda på tvåspråkiga barn.  

Det finns idag tyvärr mycket lite jämförelsedata mellan enspråkiga och tvåspråkiga barn, och 

tvåspråkiga barn riskerar ofta att få en felaktig bedömning av den språkliga förmågan till följd av 

otillräcklig kunskap. Min studie kommer därför att fokusera på de eventuella skillnader som finns 

mellan en- och tvåspråkiga barn vad gäller berättandeförmåga för att på så sätt öka kunskapen om 

både en- och tvåspråkiga barns normala språkutveckling.  

 

Studien ingår i ett större projekt, kallat COST Action IS0804, med ett stort antal medverkande 

länder och vars primära syfte är att kartlägga skillnader i språklig förmåga mellan tvåspråkiga barn 

och barn som har en försenad språkutveckling. Materialet som utvecklats inom projektet har 

använts av andra deltagande länder men inte tidigare i Sverige. COST (European Cooperation in 

Science and Technology) är en forskningsorganisation som driver olika forskningsprojekt. Du kan 

läsa mer om projektet och organisationen på hemsidan: www.bi-sli.org  

 

Studien om barns berättandeförmåga kommer att bedrivas som examensarbete vid 

logopedutbildningen vid Enheten för logopedi, Institutionen för neurovetenskap,  

Uppsala Universitet.  Handledare för projektet är Ute Bohnacker, professor i lingvistik vid 

Institutionen för lingvistik och filologi. E-post: ute.bohnacker@lingfil.uu.se  

 

 

Vad innebär deltagande för mitt barn? 

Jag träffar varje barn individuellt i förskolans miljö. Barnet kommer att få se en bildsekvens på sex 

bilder som tillsammans utgör en berättelse och barnets uppgift blir att berätta vad som händer på de 

olika bilderna. Jag kommer också att ställa några följdfrågor. Barnet kommer sedan att få se en 

annan bildsekvens men uppgiften blir nu att lyssna på berättelsen och sedan återberätta den för mig. 

Proceduren upprepas därefter med en till bildsekvens där barnet får berätta fritt och en sista 

bildsekvens där barnet får återberätta för mig. Mellan de olika berättelserna  kommer vi att prata 

och leka lite. Besöket tar ca 30 min i anspråk och kommer eventuellt att videofilmas. Jag kommer 

även att skicka ut en föräldraenkät där du som förälder får svara på en del frågor om ditt barns 

språkliga utveckling och användning av språk. Självklart får du som förälder vara med vid tillfället 

om du så önskar.  Deltagandet är också frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att något skäl 

behöver anges till detta.  

 

 

Deltagare 

Deltagande barn ska vara födda mellan år 2005- 2007 och ha svenska som modersmål. Svenska ska 

vara det enda språk som talas i hemmet. Vidare ska barnet inte ha någon neurologisk sjukdom eller 

diagnos som påverkar barnets språkliga förmåga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar om 

http://www.bi-sli.org/
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ditt barn kan vara med i studien är du välkommen att kontakta mig via 

telefon eller e-post. 

 

 

Personuppgifter 

Alla personuppgifter hanteras konfidentiellt och materialet förvaras i låsta skåp vid enheten för 

logopedi, Uppsala universitet. Personuppgiftsansvarig vid institutionen för neurovetenskap är 

universitetslektor Margareta Jennische, tel nr: 018-4714747 e-post: 

margareta.jennische@neuro.uu.se  

 

Intresseanmälan/samtycke 

Fyll i samtyckesblanketten och ge till ansvarig förskolelärare. Jag kommer sedan att skicka ut 

frågeformuläret till angiven e-post eller hemadress. Vid frågor eller funderingar är du varmt 

välkommen att kontakta mig via telefon eller e-post. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Linnéa Thomasdotter 

Logopedstudent 

0723- 50 58 04 

linnea.thomasdotter@gmail.com 
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Informerat samtycke till deltagande i studie om barns berättandeförmåga 
 

Jag har tagit del av informationen i kontaktbrevet och ger härmed mitt samtycke till att mitt barn 

deltar i studien. Jag är medveten om att barnets deltagande är helt frivilligt och att mitt barn när som 

helst kan avbryta sitt deltagande utan att jag som förälder behöver ange skäl för detta. 

 

 

Datum:  ___________________________________________________ 

 

 

Underskrift av vårdnadshavare: ___________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: ___________________________________________________ 

 

 

Barnets namn:  ___________________________________________________ 

 

 

Förskolans namn:       ___________________________________________________ 

 

 

Födelsedatum:  ___________________________________________________ 

 

 

Adress:  ___________________________________________________ 

 

 

Telefon:  ___________________________________________________ 

 

 

E-post:   ___________________________________________________ 



1 

 
        Bilaga 4. 

 

 

 

 

Enkät till vårdnadshavare – studie om barns 

berättandeförmåga 
 

Till studien behövs ett bakgrundsunderlag för varje barn. Jag är tacksam om du som vårdnadshavare 

vill svara på följande frågor om ditt barn. Även information om barnets vårdnadshavare är viktig för 

att studien ska kunna redovisas på ett grundligt sätt. Därför finns också frågor gällande dig som 

vårdnadshavare med i enkäten. 

 

1. Barnets namn:        ___________________________________________________ 

 

2. Barnets födelsedatum:        ___________________________________________________ 

 

3. Namn på förskola/avdelning:   ___________________________________________________ 

 

 

4. Kön:  Flicka   Pojke 

 

 

5. Vilka språk förekommer i ditt barns vardag? 

 Bara svenska 

 Svenska och annat språk Vilket?__________________________ 

 

6. Har barnet bott eller vistats utomlands en längre period?  

  

  Om Ja, hur länge? ________________mån 

 

Barnets utveckling och språkutveckling 

 

7. Hur upplever du att ditt barns språkutveckling har varit?  

 

8. Hur gammalt var ditt barn när han/hon sa sina första ord? ______år _______mån 

 

9. Hur upplever du ditt barns språkförståelse?   

 

10. Har du någon gång oroat dig för ditt barns språkutveckling?  

 

 Om Ja, förklara när och varför?_____________________________________________ 
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11. Har någon släkting till barnet haft tal- eller språkproblem?  

 

 Om Ja, vem? (tex mamma, pappa/syskon/annan släkting) 

 

   _________________________________________________________________ 

 

 

12. Har ditt barn haft hörselnedsättning?  

 

 

  

 Om Ja, hur många? _________gånger 

 

 

 

 

15. Hur ofta får ditt barn lyssna på sagor i hemmet?  

  

    

 

 

 

16. Uppskattar ditt barn att lyssna på sagor? 

 Ja, alltid   

 

 

17. Brukar ditt barn vilja berätta sagor och berättelser för dig?  

 

 

Information om vårdnadshavare 

 

18. Vilket/vilka språk är ditt/dina modersmål? 

 

Vårdnadshavare 1: ____________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavare 2: ____________________________________________________________ 

 

 

 

19. Är du född i Sverige?   

 

Vårdnadshavare 1:  

 

Vårdnadshavare 2:  
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20. Vilken av följande är din senast avslutade utbildning? 

 

Vårdnadshavare1: 

 Grundskola 

Gymnasium 

 Eftergymnasial utbildning (tex. KY, folkhögskola eller liknande) 

 Högskoleutbildning (tex. högskola eller universitet) 

 

Vårdnadshavare 2: 

 Grundskola 

Gymnasium 

 Eftergymnasial utbildning (tex. KY, folkhögskola eller liknande) 

 Högskoleutbildning (tex. högskola eller universitet) 

 

21. Vad är din dagliga sysselsättning? 

 

Vårdnadshavare 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavare 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara! 
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Bildberättelsen Baby birds 

Bildberättelsen Baby goats 



  Bilaga 5. 

 

 

Bildberättelsen Cat 

Bildberättelsen Dog 



 

 

1

 

          Bilaga 6. 

Telling  (Swedish version)  
 

Baby Birds  
 
Name of a child: _________________________________________ 

Date of Birth:  _________________________________________ 

Date of Testing: _________________________________________ 

Name of examiner: ________________________________________ 

Exposure to L2: ________________________________________ 

Kindergarten entry date: ____________________________________ 

Name of kindergarten: ______________________________________ 

 
Be sure that all the envelopes are on the table before testing begins. 
Prepare the audio recorder in order to record the session. Begin recording before warming 
up. 
 
 
Warming-up 
Ask for example: Who is your best friend? What do you like to watch on TV? Do you like 
telling stories? Do you like listening to stories? 
Uppvärmningsaktivitet. Ställ lite frågor till barnet, ovanstående frågor är endast förslag. Fråga 
om vad som helst. Det är bra om man ställer både ja/nej-frågor och vem/vad/var frågor så att 
man ser att barnet kan svara på frågor. 
 
Instructions:  
 
Sit opposite the child. Say to the child: “Här är tre kuvert. Det är olika bilder i varje kuvert. 
Välj ett kuvert och sen får du berätta en saga för mig.” 
Unfold the pictures so that the whole sequence is visible to the child only. Say to the child: 
“Titta först på alla bilderna. Är du beredd?” 
 
Unfold the first 2 pictures.  
Say to the child: “Titta på dom här två bilderna. Hur vill du börja din saga?” 
Allowable prompt if the child is reluctant to begin: (point to picture).  
“Börja med den här bilden./Berätta om den här bilden.” 
When the child has finished telling the first 2 pictures, unfold the next 2. Repeat the process 
until the end of the story. If the child stops talking without indicating that he/she has finished, 
say: “Säg till när du är klar.”
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SCORING Record form for Storytelling 
Baby birds 

 
Section 1: Story Structure 

 Response Score Comments 

 Correct Incorrect Omitted   

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

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

  0     1     11     

 Episode 1: Bird  
2 Mental state 

as initiating 
event 

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

  0       1  

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

  0       1  

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

food/ worms....  
  0       1  

6 Mental state 
as reaction 

Baby birds were not hungry anymore/ 
were happy/satisfied 

  0       1  

 Episode 2: Cat  
7 Mental state 

as initiating 
event 

Cat saw mother flying away/ cat was 
hungry 

  0       1  

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

  0       1  

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

  0       1  

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

  0       1  

11 Mental state 
as reaction 

Cat was unhappy/disappointed/ still 
hungry 

  0       1  

 Episode 3: Dog  
12 Mental state 

as initiating 
event 

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

  0       1  

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

  0       1  

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

  0       1  

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

  0       1  

16 Mental state 
as reaction 

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

  0       1  

17 Total score Story Structure  /17   

 

                                                 
1
  1 point each for reference to time and place 



 

 

3

 

 
 

 Section 2: Structural complexity per episode 

18 Number of AO and/or AA structures (1 point each)  

19 Number of GA and/or GO structures (2 points each)  

20 Number of GAO structures (3 points each)  

21 Total score structural complexity   

  
Most complex structural level obtained 

 AO / AA 
 

 GA / GO  GAO  

 
 
 
 

 Section 3: Mental state terms 

22 Number of perceptual/physiological terms, e.g. saw, hungry  

23 Number of emotional terms, e.g. cheerful, playful  

24 Number of mental verbs, e.g. thought, noticed  

25 Number of linguistic verbs, e.g. shout, yell, cried  

26 Total number of mental state terms  

   

27 Ratio: Total number of mental state terms/tokens  
 
 
 

28  
Total score 

 

 



 

 

4

 

 

 

Section 4: Comprehension questions 

  Correct 
response 

Wrong 

response 
(note in 

Comments) 

No 

response 

Score Comments 

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

warm-up question, not scored 

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

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

hon flyger 
iväg  

 0      1        

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

dåligt / de är 
hungriga/ ledsna 
 
 

bra/glada  0      11  

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

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

därför att dom 
är glada /dom 
sjunger other 
irrelevant 
explanation 
 

 0      11  

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

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

för att / ville 
leka med 
fågelungarna 

 0       1  

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

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

mår bra / har 
kul/ är glad 
/vill leka 

 0      11  

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

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

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

 0      11  



 

 

5

 

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

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

ville äta upp 
katten/den or 
other 
irrelevant 
explanation 

 0      1  

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

bra/nöjd/glad/stolt/
duktig/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). 
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         Bilaga 7. 

Telling (Swedish version) 
 

Baby Goats 
 
Name of a child: _________________________________________ 

Date of Birth:  _________________________________________ 

Date of Testing: _________________________________________ 

Name of examiner: ________________________________________ 

Language tested:  _________________________________________ 

Exposure to L2: ___________________________________________ 

Kindergarten entry date: ____________________________________ 

Name of kindergarten: ______________________________________ 

 
Be sure that all the envelopes are on the table before testing begins. 
Prepare the audio recorder in order to record the session. Begin recording before warming 
up. 
 
 
Warming-up 
Ask for example: Who is your best friend? What do you like to watch on TV? Do you like 
telling stories? Do you like listening to stories? 
Uppvärmningsaktivitet. Ställ lite frågor till barnet, ovanstående frågor är endast förslag. Fråga 
om vad som helst. Det är bra om man ställer både ja/nej-frågor och vem/vad/var frågor så att 
man ser att barnet kan svara på frågor. 
 
Instructions:  
 
Sit opposite the child. Say to the child: “Här är tre kuvert. Det är olika bilder i varje kuvert. 
Välj ett kuvert och sen får du berätta en saga för mig.” 
Unfold the pictures so that the whole sequence is visible to the child only. Say to the child: 
“Titta först på alla bilderna. Är du beredd?” 
 
Unfold the first 2 pictures. Say to the child: “Titta på dom här två bilderna. Hur vill du börja 
din saga?” 
Allowable prompt if the child is reluctant to begin: (point to picture).  
“Börja med den här bilden./Berätta om den här bilden.” 
When the child has finished telling the first 2 pictures, unfold the next 2. Repeat the process 
until the end of the story. If the child stops talking without indicating that he/she has finished, 
say: “Säg till när du är klar.”
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SCORING Record form for Storytelling 
Baby goats 

 
 Section 1: Story Structure 

 Response Score Comments 

 Correct Incorrect Omitted   

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

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

 

  0     1     11     

 Episode 1: Goat 
 

2 Mental 
state as 
initiating 
event 

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

  0       1  

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

  0       1  

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

water....  
  0       1  

6 Mental 
state as 
reaction 

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

  0       1  

 Episode 2: Fox  
7 Mental 

state as 
initiating 
event 

Fox saw mother looking away / fox 
was hungry 

  0       1  

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

  0       1  

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

  0       1  

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

state as 
reaction 

Fox was unhappy/disappointed/still 
hungry 

  0       1  

 Episode 3: Bird 
 

12 Mental 
state as 
initiating 
event 

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

  0       1  

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

  0       1  

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

  0       1  

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

  0       1  

16 Mental 
state as 
reaction 

Goats were relieved/happy; fox was 
disappointed 

  0       1  

17 Total score Story Structure  /17   

 

                                                 
1
 1 point each for reference to time and place 



 

 

3 

 
 

 Section 2: Structural complexity per episode 

18 Number of AO and/or AA structures (1 point each)  

19 Number of GA and/or GO structures (2 points each)  

20 Number of GAO structures (3 points each)  

21 Total score structural complexity   

  
Most complex structural level obtained 

 AO / AA 
 

 GA / GO  GAO  

 
 
 
 

 Section 3: Mental state terms 

22 Number of perceptual/physiological terms, e.g. saw, hungry  

23 Number of emotional terms, e.g. cheerful, playful  

24 Number of mental verbs, e.g. thought, noticed  

25 Number of linguistic verbs, e.g. shout, yell, cried  

26 Total number of mental state terms  

   

27 Ratio: Total number of mental state terms/tokens  
 
 
 
 
 

28  
Total score 

 

 



 

 

4 

 

 

Section 4: Comprehension questions 

  Correct 
response 

Wrong 

response 
(note in 

Comments) 

No 

response 

Score Comments 

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

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 / 
skydda getungen 

ville äta upp 
räven/ den or 
other 
irrelevant 
explanation 

 0      1  



 

 

5 

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). 
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         Bilaga 8. 

Retelling (Swedish version) 

Hungry Cat 

 
Name of child: _________________________________________ 

Date of birth:  _________________________________________ 

Date of testing: _________________________________________ 

Name of examiner: ________________________________________ 

Language tested:  _________________________________________ 

Exposure to L2: ___________________________________________ 

Kindergarten entry date: ____________________________________ 

Name of kindergarten: ______________________________________ 

 
Be sure that all the envelopes are on the table before testing begins. 
Prepare the audio recorder in order to record the session. Begin recording before warming 
up. 
 
Warming-up 
Ask for example: Who is your best friend? What do you like to eat? What do you like to watch 
on TV? Do you like telling stories? Do you like listening to stories? 
Uppvärmningsaktivitet. Ställ lite frågor till barnet, ovanstående frågor är endast förslag. Fråga 
om vad som helst. Det är bra om man ställer både ja/nej-frågor och vem/vad/var frågor så att 
man ser att barnet kan svara på frågor. 
 
Instructions:  
 
Sit opposite the child. Say to the child: “Här är tre kuvert. Det är olika sagor i varje och till 
varje saga finns det några bilder. Välj ett kuvert och sen får du lyssna på sagan du 
valt.”Unfold the pictures so that the whole sequence is visible to the child only. Say to the 
child: “Titta först på alla bilderna. Är du beredd? Nu ska du få lyssna på sagan och sen 
så får du berätta sagan för mig.” 
 
Unfold picture 1 and 2. Say to the child: “Här börjar sagan.” (point to picture 1) 
Bla bla bla  
 
Unfold picture 3 and 4. Bla bla bla  
 
Unfold picture 5 and 6. Bla bla bla 
 
When the story is finished, say to the child: “Snipp, snapp, snut, så var sagan slut.” 
 
 
Retell Instructions 
 
Unfold the pictures so that the first 2 pictures are visible to the child only and say: 
”Och nu får du berätta sagan för mig. Titta på dom här två bilderna. Hur vill du börja 
din saga?” Allowable prompt if the child is reluctant to begin: (point to picture). “Börja med 
den här bilden./Berätta om den här bilden.” When the child has finished telling the first 2 
pictures, unfold the next 2. Repeat the process until the end of the story. If the child stops 
talking without indicating that he/she has finished, say: “Säg till när du är klar.” 
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SCORING Record form for Story Retelling 
Hungry Cat 

 
 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/at the lake/at the river 
bank… 

 

  0     1     11     

 Episode 1: Cat 
 

2 Mental state 
as initiating 
event 

Cat was playful / saw a butterfly    0       1  

3 Goal Cat wanted to catch/get/the 
butterfly… 

  0       1  

4 Attempt Cat jumped forward/up   0       1  
5 Outcome The butterfly escaped/flew away / the 

cat fell into the bush 
  0       1  

6 Mental state 
as reaction 

The cat was disappointed/angry   0       1  

 Episode 2: Boy  
7 Mental state 

as initiating 
event 

The boy saw cat chasing the 
butterfly/boy got 
surprised/scared/disturbed/ was sad 
about his ball 

  0       1  

8 Goal The boy decided/wanted to get his 
ball back 

  0       1  

9 Attempt The boy was pulling/tried to pull the 
ball out of the water 

  0       1  

10 Outcome The boy got his ball back / again   0       1  
11 Mental state 

as reaction 

The boy was glad / happy / satisfied 
/pleased to get his ball back 

  0       1  

 Episode 3: Cat 
 

12 Mental state 
as initiating 
event 

Cat noticed / saw a fish/ was hungry / 
curious 

  0       1  

13 Goal Cat wanted/decided to get/grab/eat 
the fish 

  0       1  

14 Attempt Cat grabbed/reached for the fish   0       1  
15 Outcome Cat ate the fish/got the fish   0       1  

16 Mental state 
as reaction 

Cat was satisfied/glad/happy/pleased   0       1  

17 Total score Story Structure  /17   

                                                 
1
 1 point each for reference to time and place 



 

 

3 

 
 

 Section 2: Structural complexity per episode 

18 Number of AO and/or AA structures (1 point each)  

19 Number of GA and/or GO structures (2 points each)  

20 Number of GAO structures (3 points each)  

21 Total score structural complexity   

  
Most complex structural level obtained 

 AO / AA 
 

 GA / GO  GAO  

 
 
 
 

 Section 3: Mental state terms 

22 Number of perceptual/physiological terms, e.g. saw, hungry  

23 Number of emotional terms, e.g. cheerful, playful  

24 Number of mental verbs, e.g. thought, noticed  

25 Number of linguistic verbs, e.g. shout, yell, cried  

26 Total number of mental state terms  

   

27 Ratio: Total number of mental state terms/tokens  
 
 
 
 
 

28  
Total score 

 

 



 

 

4 

 

 

Section 4: Comprehension questions 

  Correct 
response 

Wrong 

response 
(note in 

Comments) 

No 

response 

Score Comments 

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

For warming-up, no score 

1 Varför hoppar 
katten? 
(G1)  
(point to picture 2) 

 

vill fånga fjärilen försvinna 
därifrån/ 
springa / vill 
hoppa 

 0      1        

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

 

mår bra/ ok/  
den är busig / 
nyfiken / hungrig 

mår dåligt/ 
den springer 
omkring or 
other 
irrelevant 
explanation 
 

 0      1
1
  

Varför tror du att 
katten är 
busig/nyfiken/ 
hungrig/ mår bra 
etc.)? 
 

 
 
 

… för att den 
hoppade upp för 
att fånga fjärilen / 
försöker fånga 
fjärilen … 

…för att den 
försöker 
hoppa in i 
busken / 
hoppar 
omkring or 
other 
irrelevant 
explanation 

 0      1
1
  

3 Varför har pojken 
sitt metspö i 
vattnet? 
(G2)  
(point to picture 5) 

 

vill ha sin boll 
tillbaka 

…för att leka 
med vattnet 

 0      1  

4 Varför tar katten 
fisken? 
(G3)  
(point to picture 5) 
 

 

vill ha fisken själv / 
den/han/hon är 
hungrig 

vill leka med 
hinken 

 0      1  

5 a) Hur mår pojken 
här? 
(MS as Reaction) 
(point to picture 6) 

 

mår bra/ ok / är 
glad / nöjd 

mår dåligt/ är 
arg/ tokig/ sur 

 0      1
1
  

 b) Varför tror du 
att pojken mår bra/  
är glad/ är nöjd 
etc.? 

 

…för att han håller 
i bollen/ har bollen 
/ fick bollen 
tillbaka/ har sin 
boll igen  

... för att han 
star 

 0      1
1
  



 

 

5 

6 Tänk dig nu att 
pojken vänder sig 
om och ser katten. 
 
a) Hur skulle 
pojken känna sig 
då / må då? 
(MS as Reaction+ 
test for theory of 
mind) 
(point to picture 6) 

 

dålig/ arg/ ilsken / 
sur / mår dåligt 

bra /ok/ glad/ 
nöjd 

  
 
0      1

1
 

 

 b) Varför tror du 
att pojken mår 
dåligt/ är arg/ 
ilsken? 
 
 

… för att katten 
äter pojkens fisk 
/har tagit fisken  

… för att han 
är/ för att 
metspöet är 
på land or 
other 
irrelevant 
explanation 
 

 0      1
1
  

7  
Total score comprehension questions        /9 

 

  

 
 

 
1 

Children score 1 point for an appropriate mental state e.g. bad/scared. They score 1 point for 

an appropriate explanation/motivation e.g. scared because the cat is coming to get them. Total 

score for mental state (MS) questions is 2 points. If an elaborated answer (mental state incl. 

explanation) is given already in question (a), the child does not answer to question (a), or the 

child answers ‘don’t know’ or says something irrelevant to question (a), do not proceed to  

question (b). Use the mental state in question (b) that the child produced in question (a). 
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          Bilaga 9. 

Retelling (Swedish version) 

Naughty Dog 

 
Name of child: _________________________________________ 

Date of birth:  _________________________________________ 

Date of testing: _________________________________________ 

Name of examiner: ________________________________________ 

Language tested:  _________________________________________ 

Exposure to L2: ___________________________________________ 

Kindergarten entry date: ____________________________________ 

Name of kindergarten: ______________________________________ 

 
Be sure that all the envelopes are on the table before testing begins. 
Prepare the audio recorder in order to record the session. Begin recording before warming 
up. 
 
Warming-up 
Ask for example: Who is your best friend? What do you like to eat? What do you like to watch 
on TV? Do you like telling stories? Do you like listening to stories? 
Uppvärmningsaktivitet. Ställ lite frågor till barnet, ovanstående frågor är endast förslag. Fråga 
om vad som helst. Det är bra om man ställer både ja/nej-frågor och vem/vad/var frågor så att 
man ser att barnet kan svara på frågor. 
 
Instructions:  
 
Sit opposite the child. Say to the child: “Här är tre kuvert. Det är olika sagor i varje och till 
varje saga finns det några bilder. Välj ett kuvert och sen får du lyssna på sagan du 
valt.”Unfold the pictures so that the whole sequence is visible to the child only. Say to the 
child: “Titta först på alla bilderna. Är du beredd? Nu ska du få lyssna på sagan och sen 
så får du berätta sagan för mig.” 
 
Unfold picture 1 and 2. Say to the child: “Här börjar sagan.” (point to picture 1) 
Bla bla bla  
 
Unfold picture 3 and 4. Bla bla bla  
 
Unfold picture 5 and 6. Bla bla bla 
 
When the story is finished, say to the child: “Snipp, snapp, snut, så var sagan slut.” 
 
 
Retell Instructions 
 
Unfold the pictures so that the first 2 pictures are visible to the child only and say: 
”Och nu får du berätta sagan för mig. Titta på dom här två bilderna. Hur vill du börja 
din saga?” Allowable prompt if the child is reluctant to begin: (point to picture). “Börja med 
den här bilden./Berätta om den här bilden.” When the child has finished telling the first 2 
pictures, unfold the next 2. Repeat the process until the end of the story. If the child stops 
talking without indicating that he/she has finished, say: “Säg till när du är klar.” 
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SCORING Record form for Story Retelling 
Naughty Dog 

 
 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/by the road… 

 

  0     1     11     

 Episode 1: Dog 
 

2 Mental state 
as initiating 
event 

Dog was playful / saw a 
mouse/wanted to play  

  0       1  

3 Goal Dog wanted to catch/get/the 
mouse… 

  0       1  

4 Attempt Dog jumped forward/up   0       1  
5 Outcome The mouse escaped/ran behind the 

tree / the dog banged his head … 
  0       1  

6 Mental state 
as reaction 

The dog was disappointed/angry   0       1  

 Episode 2: Boy  
7 Mental state 

as initiating 
event 

The boy got surprised/scared/ 
disturbed/ was sad about his balloon 

  0       1  

8 Goal The boy decided/ wanted to get his 
balloon back 

  0       1  

9 Attempt The boy was pulling/tried to pull the 
balloon down from the tree 

  0       1  

10 Outcome The boy got his balloon back / again   0       1  
11 Mental state 

as reaction 

The boy was glad / happy / satisfied / 
pleased to get his balloon back 

  0       1  

 Episode 3: Dog 
 

12 Mental state 
as initiating 
event 

Dog noticed / saw the sausages in 
the bag/ was hungry / curious 

  0       1  

13 Goal Dog wanted/decided to get/grab/eat 
the sausages 

  0       1  

14 Attempt Dog was reaching for/too sausages 
out of the bag 

  0       1  

15 Outcome Dog was eating the sausages/got the 
sausages 

  0       1  

16 Mental state 
as reaction 

Dog was 
satisfied/glad/happy/pleased 

  0       1  

17 Total score Story Structure  /17   

                                                 
1
 1 point each for reference to time and place 



 

 

3 

 
 

 Section 2: Structural complexity per episode 

18 Number of AO and/or AA structures (1 point each)  

19 Number of GA and/or GO structures (2 points each)  

20 Number of GAO structures (3 points each)  

21 Total score structural complexity   

  
Most complex structural level obtained 

 AO / AA 
 

 GA / GO  GAO  

 
 
 
 

 Section 3: Mental state terms 

22 Number of perceptual/physiological terms, e.g. saw, hungry  

23 Number of emotional terms, e.g. cheerful, playful  

24 Number of mental verbs, e.g. thought, noticed  

25 Number of linguistic verbs, e.g. shout, yell, cried  

26 Total number of mental state terms  

   

27 Ratio: Total number of mental state terms/tokens  
 
 
 
 
 

28  
Total score 

 

 



 

 

4 

 

 

Section 4: Comprehension questions 

  Correct 
response 

Wrong 

response 
(note in 

Comments) 

No 

response 

Score Comments 

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

For warming-up, no score 

1 Varför hoppar 
hunden? 
(G1)  
(point to picture 2) 

 

vill fånga musen försvinna 
därifrån/ 
springa / vill 
hoppa 

 0      1        

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

 

mår bra/ ok/  
den är busig / 
nyfiken 

mår dåligt/ 
den springer 
omkring or 
other 
irrelevant 
explanation 
 

 0      1
1
  

Varför tror du att 
hunden är 
busig/nyfiken/ mår 
bra etc.? 
 

 
 
 

… för att den 
hoppade fram för 
att fånga musen / 
försöker fånga 
musen … 

…för att den 
försöker 
springa in i 
trädet / 
hoppar 
omkring or 
other 
irrelevant 
explanation 
 

 0      1
1
  

3 Varför hoppar 
pojken upp här? 
(G2)  
(point to picture 5) 

 

vill ha/ få sin 
ballong tillbaka 

…för att 
klättra i trädet 

 0      1  

4 Varför tar hunden 
korvarna? 
(G3)  
(point to picture 5) 
 

 

vill ha korvarna 
själv / 
den/han/hon är 
hungrig 

vill leka med 
påsen/kassen 

 0      1  

5 a) Hur mår pojken 
här? 
(MS as Reaction) 
(point to picture 6) 

 

mår bra/ ok / är 
glad / nöjd 

mår dåligt/ är 
arg/ tokig/ sur 

 0      1
1
  

 b) Varför tror du 
att pojken mår bra/  
är glad/ är nöjd 
etc.? 
 

 

…för att han håller 
i ballongen/ har 
ballongen / fick 
ballongen tillbaka/ 
har sin ballong 
igen  

... för att han 
står 

 0      1
1
  



 

 

5 

6 Tänk dig nu att 
pojken vänder sig 
om och ser katten. 
 
a) Hur skulle 
pojken känna sig 
då / må då? 
(MS as Reaction+ 
test for theory of 
mind) 
(point to picture 6) 

 

dålig/ arg/ ilsken / 
mår dåligt 

bra /ok/ glad/ 
nöjd 

  
 
0      1

1
 

 

 b) Varför tror du 
att pojken mår 
dåligt/ är arg/ 
ilsken? 
 
 

.. för att hunden 
äter pojkens korv 
/har tagit korvarna  

… för att han 
är/ för att det 
är långt till 
affären or 
other 
irrelevant 
explanation 
 

 0      1
1
  

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 10. 
Hungry cat Swedish version Script for Retelling 
Version 8 May 2012 
 
Pic  1 
Det var en gång en busig katt som såg en fjäril sitta i en buske. 
 
Pic 2 
Katten hoppade upp för att fånga fjärilen. 
Samtidigt var en glad pojke på väg tillbaka från en fisketur. Med sig hade han en boll och en hink med 
fisk. 
Han såg hur katten jagade fjärilen. 
[Note: The infinitival construction ”för att fånga fjärilen” is used here, since the finite subordinate 
clause alternative ”för att den ville fånga fjärilen” sounds unnatural.]  
 
Pic 3 
Men katten var inte tillräckligt snabb och fjärilen flög iväg. Katten ramlade in i den taggiga busken 
och gjorde sig illa. 
Pojken blev rädd och (han) tappade sin boll. 
[Note: coordination without subject ”han” sounds  more natural than full “och han tappade sin boll”.] 
 
Pic 4 
”Åh nej, min boll!” skrek pojken och bestämde sig genast för att hämta tillbaka den. 
Under tiden såg katten fisken som pojken hade lämnat i hinken och ville äta upp den.  
”Mums, det ska bli gott med fisk!”, tänkte katten. 
 
Pic 5 
Medan pojken försökte fiska upp sin boll, tog katten en fisk ur hinken. 
 
 
Pic 6 
Pojken var glad att han fått tillbaka sin boll igen. Han märkte inte att katten åt upp hans goda fiskar. 



           Bilaga 11. 
Naughty dog Swedish Script for Retelling 
Version 8 May 2012  
 
Pic  1 
Det var en gång en busig hund som såg en liten mus sitta vid ett träd. 
 
Pic 2 
Hunden hoppade fram för att fånga musen. 
Samtidigt var en glad pojke på väg hem från affären. Med sig hade han en påse med korv och en 
ballong. 
Han såg hur hunden jagade musen. 
[Note: The infinitival construction ”för att fånga fjärilen” is used here, since the finite subordinate 
clause alternative ”för att den ville fånga fjärilen” sounds unnatural.]  
 
Pic 3 
Men hunden var inte tillräckligt snabb  och musen sprang iväg. Hunden sprang rakt in i trädet och 
gjorde sig illa. 
Pojken blev rädd och (han) tappade sin ballong. 
[Note: coordination without subject ”han” sounds  more natural than full “och han tappade sin boll”.] 
 
Pic 4 
”Åh nej! Min ballong!”, skrek pojken och bestämde sig genast för att hämta tillbaka den. 
Under tiden såg hunden korvarna som pojken hade lämnat och ville äta upp dom.  
”Mums, det ska bli gott med korv!”, tänkte hunden. 
 
Pic 5 
Medan pojken hämtade ner ballongen från trädet, tog hunden en korv ur påsen. 
 
Pic 6 
Pojken var glad  att han fått tillbaka sin ballong igen. Han märkte inte att hunden åt upp hans goda 
korvar. 



Transkriptionsregler       Bilaga 12. 
 

%com kommentarsrad. Användes för att beskriva något som kan ha  

påverkat studiemiljön eller barnets prestationsförmåga. 

 

[/] upprepning 

 

[//] självrättelse 

 

[///] omformulering 

 

Vid upprepning, självrättelse och omformulering av fraser användes < > inom frasen. 

 

[x2] upprepning av samma ord flera gånger efter varandra 

 

xx ohörbart ord, räknades som ett ord i analysen. 

 

[?] bästa gissningen; ej helt tydligt vad som sades. 

 

( . ) pauser av alla typer av längd 

 

& fillers och enstaka ljudfragment, som till exempel eh och l.  

Har räknats bort i analysen. 

 

va(d) fyller i det eller de ljudfragment som uteslutits i ett ord.  

Hela ordet inklusive ifyllnad räknades vid analysen. 

 

[: riktiga ordet] användes efter ej korrekt formulerat målord.  

Det korrekta målordet räknades med i analysen. 

 

[= vad är det där] kommentar eller yttrande som ej ansågs vara en del av narrativen  

och därför räknades bort i analysen. 

 

+... Trailing off 

 

+/.  Avbrytning av yttrande 

 

+//. Självavbrytning av yttrande 

 

+, Självkomplettering av tidigare avbrytning 

 

+”/. Citering, före yttrande  

 

+” Citering, vid yttrande 

 

 



     Bilaga 13. 

Söksträngar för analys i CLAN 

 

 Antal löpord, antal olika ord samt type-token ratio:freq @ +t*0* filnamn.cha 

 

 Medellängd c-unit: mlu +t*0* -t%mor filnamn.cha 

 

 Maximal yttrandelängd:maxwd +t*0* +g2 +r6 filnamn.cha 
 


