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SAMMANFATTNING
År 2009 startades det europeiska forskningsprojektet COST Action IS0804 med syfte
att få mer kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling och utveckla
bedömningsmaterial anpassade för flerspråkiga barn. Inom COST Action fokuserar
arbetsgruppen Narrative and discourse på berättelser (narrativer) som ett sätt att
bedöma språk hos barn. Berättande liknar naturlig språkanvändning och anses ge en mer
rättvisande bild av flerspråkiga barns förmåga än andra logopediska test. Av
narrativgruppen utvecklades bedömningsmaterialet MAIN (Multilingual Assessment
Instrument for Narratives). Med MAIN kan barns produktion och förståelse av
berättelser undersökas på makrostrukturell nivå. Berättelsernas makrostruktur (dvs.
övergripande struktur) analyseras med story grammar (SG). En hypotes är att
makrostruktur inte är språkspecifik och därför kan jämföras mellan olika språk. I
föreliggande studie undersöktes berättande hos 16 simultant svensk-engelskspråkiga
barn (4:11- 5:8 år, medel 5:4 år) med MAIN. Resultaten jämfördes med flerspråkiga 6-
7-åringar med samma språkkombination (Härdelin & Naylor, 2012). Inga signifikanta
skillnader noterades mellan femåringarnas berättelser på svenska och engelska, vare sig
i produktion (p= 0,084) eller förståelse (p= 0,21). Däremot fanns en signifikant skillnad
mellan de äldre och de yngre barnen, både avseende produktion (p= 0,00099) och
förståelse av berättelser (p= 0,0072). I barnens berättelser fanns avvikande
konstruktioner med tvärspråkliga drag, såsom transfer och kodväxling. Tvärspråkliga
drag bör därför inte tolkas som markörer för språkstörning, utan är en del av typisk
flerspråkig utveckling. Sammanfattningsvis tycks makrostrukturella skillnader i
berättande vara kopplade till ålder snarare än till språk. Studiens resultat ger en bild av
femåringars prestation på MAIN, vilket inte har undersökts tidigare i en svensk kontext.
Genom att jämföra resultatet med äldre barn studerades berättandeutvecklingen hos
svensk-engelskspråkiga barn.

Nyckelord: flerspråkighet, barn, narrativer, narrativ utveckling, story grammar, svenska,
engelska, MAIN, COST Action.
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ABSTRACT
Since 2009, the EU research network COST Action IS0804 has been working towards
gaining more knowledge about bilingual language acquisition in typically and atypically
developing children, and towards creating assessment tools which are specifically
adapted to bilingual children. Within COST Action, one working group, Narrative and
discourse, focuses on narratives as a way to assess children’s language. Narratives
provide more naturalistic language samples than item-based tests and are less biased
against bilingual children compared to other language assessments. The Narrative and
discourse group developed the assessment tool MAIN (Multilingual Assessment
Instrument for Narratives). MAIN examines children’s production and comprehension
of narratives on a macrostructural level (i.e. overall story structure) within the
framework of story grammar (SG). One current hypothesis is that macrostructure is
language independent and can therefore be compared across languages. In the current
study, 16 simultaneous bilingual children (ages 4:11- 5:8, mean 5:4 years) with the
language combination Swedish-English were assessed with MAIN. Their results were
compared with the results of bilingual 6-7 year olds with the same language
combination (Härdelin & Naylor, 2012). Results showed no significant difference
regarding macrostructure between the children’s two languages, neither in production
(p= 0,084) nor in comprehension (p= 0,21). However, there was a significant difference
between the younger and the older children, both in production (p= 0,00099) and
comprehension (p= 0,0072). Non-targetlike structures due to cross-linguistic influence,
e.g. transfer and code-mixing, were noticed for both age groups. Cross-linguistic
influence should thus not be mistaken for language impairment, but rather be treated as
a natural part of bilingual language acquisition. In conclusion, differences in
macrostructure seemed to be related to age rather than to language. The results of the
current study provide insight into the performance of five-year-olds on MAIN, which
has not previously been studied in a Swedish context. By comparing the results with
older children, the study documents the narrative development of Swedish-English
bilinguals from age 5 to 7.

Key words: Bilingualism, children, narratives, narrative development, story grammar,
Swedish, English, MAIN, COST Action.
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1. Bakgrund

1.1. Inledning

Flerspråkighet blir allt vanligare, inte minst i Europa där migrationen har ökat de
senaste decennierna (Gagarina et al., 2012). Även i Sverige ökar antalet personer som är
födda utomlands och uppgår idag till ungefär 1,5 miljoner personer av ca 9,6 miljoner
invånare (Statistiska centralbyrån, 2013). Med invandring ökar också antalet
flerspråkiga personer. År 2000 hade 12,5 % av alla inskrivna barn i förskolan ett annat
modersmål än svenska. År 2012 hade siffran stigit till 20,6 % (Skolverket, 2013).

Att skilja på flerspråkiga barn med typisk utveckling och språkstörning är en stor
utmaning för kliniker och lärare. Bedömningsmaterial saknas på många språk och
normer baseras ofta på enspråkiga barn (Gagarina et al., 2012). Markörer för
språkstörning och typisk flerspråkig utveckling kan också överlappa varandra (Paradis,
2010). Risken är därför större att flerspråkiga barn överdiagnostiseras med
språkstörning. Även underdiagnostisering förekommer (Gagarina et al., 2012).

Salameh et al. (2002) jämförde den logopediska vården för en- och flerspråkiga barn
som remitterades till Malmö Universitetssjukhus för misstänkt språkstörning under ett
år. Författarna fann att flerspråkiga barn löpte högre risk att remitteras efter fem års
ålder. Barnen utreddes med svenska språktest utan normer för flerspråkiga barn. De
flerspråkiga barnen diagnostiserades i högre grad med grav språkstörning. Studiens
resultat tyder på att den logopediska bedömningen av flerspråkiga barn behöver
förbättras.

För att få mer kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling och utveckla bättre
bedömningsmaterial startades 2009 forskningsnätverket COST Action IS0804
Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to
Assessment (COST Memorandum of Understanding, 2008). Projektet är en del av
COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) som är
ett internationellt nätverk för att samordna forskning över landsgränser (www.cost.eu).

Inom COST Action finns fyra arbetsgrupper med fokus på olika språkliga och kognitiva
aspekter. Arbetsgruppen Narrative and discourse fokuserar på berättande som ett sätt
att undersöka språklig förmåga hos barn. Av narrativgruppen utvecklades
bedömningsmaterialet Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN).
Materialet har pilottestats på en- och flerspråkiga barn i över 20 länder och finns idag
tillgängligt på 27 språk (Gagarina et al., 2012).

I Sverige användes MAIN för första gången i fem examensarbeten (Haessig & Tuvås,
2013; Härdelin & Naylor, 2012; Koivistoinen, 2012; Leback & Nilsson, 2012;
Thomasdotter, 2013). Då materialet aldrig tidigare använts i en svensk kontext hade
studierna en explorativ karaktär. Studierna undersökte berättande och förståelse av
berättelser hos en- och flerspråkiga barn mellan 4:6 och 7:9 år. Bland deltagarna fanns
både barn med typisk språkutveckling (Haessig & Tuvås, 2013; Härdelin & Naylor,
2012; Koivistoinen, 2012; Leback & Nilsson, 2012; Thomasdotter, 2013) och barn med
språkstörning (Koivistoinen, 2012). Undersökta språk och språkkombinationer var:
svenska-engelska (Härdelin & Naylor, 2012; Leback & Nilsson, 2012), svenska-franska
(Haessig & Tuvås, 2013), enspråkiga barn franska (Haessig & Tuvås, 2013), enspråkiga
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barn svenska (Haessig & Tuvås, 2013; Thomasdotter, 2013) och ryska-svenska
(Koivistoinen, 2012). Föreliggande studie bygger vidare på kunskaper från dessa studier
och undersökte berättande och förståelse hos svensk-engelskspråkiga femåringar i
Sverige. Syftet var att undersöka hur femåringar presterar på MAIN. Genom att jämföra
resultaten med befintlig data för äldre barn (Härdelin & Naylor, 2012) studerades
utvecklingen av berättandeförmåga hos flerspråkiga barn.

1.2. Flerspråkighet

Gruppen flerspråkiga är mycket heterogen (COST Memorandum of Understanding,
2008). Inom flerspråkighetsforskning görs ofta en distinktion mellan simultan och
successiv språkinlärning. Simultan språkinlärning innebär att barnet exponerats för båda
språken från födseln eller mycket tidig ålder. Successiv språkinlärning innebär att
exponering för det andra språket påbörjats efter att det första språket etablerats. Någon
definitiv brytningspunkt finns inte men många forskare accepterar tre års ålder som
gräns (Paradis, Genesee, & Crago, 2011, s.6). De Houwer (2009, s.2) å andra sidan
menar att inlärningen av båda språken ska påbörjas från födseln för att vara simultan.
Vid simultan språkinlärning sker oftast inlärning av två olika språk i hemmet. Vid
successiv språkinlärning talas oftast ett språk i hemmet som skiljer sig från språket som
används i skolan och samhället (Paradis et al., 2011). Att språkinlärningen är simultan
betyder inte att barnet behärskar båda språken lika väl. Vanligt är att barnet har ett
dominant (starkare) språk (Kupisch, 2012). I föreliggande studie används tre års ålder
som gräns för simultan flerspråkighet.

1.3. Språkstörning

Barn med språkstörning är en mycket heterogen grupp och begreppet har många
definitioner (Reuterskiöld, Hansson, & Sahlén, 2011). Enligt ICD (International
Classification of Diseases) som är det diagnossystem som används av logopeder,
definieras språkstörning som:

Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste
utvecklingsstadierna. Tillstånden kan inte direkt tillskrivas neurologisk
sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, psykisk
utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. Dessa tal- och språkstörningar är
ofta följda av andra störningar såsom inlärningssvårigheter,
kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar.
(ICD 10, http://icd.internetmedicin.se/diagnos/F809)

Inom forskning är en vanligt förekommande term Specific Language Impairment (SLI),
där specific syftar till att språkstörningen förekommer i en annars typisk utveckling
(Bishop, 1997). Inom COST Action används termen SLI (Gagarina et al., 2012) medan
andra forskare (Reuterskiöld et al., 2011; Soodla & Kikas, 2010) använder termen
Language Impairment (LI). I denna uppsats används begreppet språkstörning oavsett
om författarna som refereras till använt SLI eller LI. Prevalensen för språkstörning
varierar beroende på barnens ålder och vilken definition som använts. I internationella
undersökningar har det visat sig att 5-8 % av barn i förskoleålder har någon grad av
språkstörning (Hartelius, Nettelbladt & Hammarberg, 2008).
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1.4. Narrativer

Narrativer är berättelser, verkliga eller påhittade, som beskriver händelser i ett
tidsförlopp (Nationalencyklopedin, 2013). Det är vanligt att använda antingen
personliga eller påhittade berättelser när flerspråkiga barn undersöks. Personliga
narrativer baseras på berättarens egen kunskap och upplevelser och eliciteras
(framlockas) antingen spontant eller med exempelvis frågor. Personliga berättelser är
svåra att kontrollera och ger upphov till stor variation hos deltagarna, vilket försvårar
jämförelser mellan deltagare och mellan grupper. För att få jämförbara berättelser kan
påhittade berättelser användas (Pavlenko, 2008). Eliciteringsmetoder för påhittade
berättelser kan vara återberättande av en hörd berättelse (retelling), berättande efter att
ha hört en modellsaga (model story) eller fritt berättande (telling). Återberättande kräver
mindre kreativitet och ger en tydlig struktur, men är mer krävande för minnet.
Modellsagor ger berättaren ett visst stöd, men kräver mer struktur än återberättande.
Fritt berättande ställer högst krav på att berättaren kan strukturera sin berättelse
(Gagarina et al., 2012). Berättelserna kan eliciteras med hjälp av olika stimuli
(Pavlenko, 2008) såsom filmer (Viberg, 2001), bilderböcker (Berman & Slobin, 1994)
eller bilder (Fiestas & Peña, 2004). Att berätta till filmer eller böcker är mindre
kognitivt krävande, eftersom barnet inte själv behöver hitta på händelserna (Pavlenko,
2008). När flerspråkiga barns berättande undersöks är en särskild utmaning att komma
runt hur båda språken ska undersökas med likvärdiga stimuli. Om samma berättelse
används för båda språken går det inte att utesluta att inlärningseffekter påverkat
resultatet (Pavlenko, 2008). I föreliggande studie används berättelser och narrativer
synonymt.

1.4.1. Narrativ utveckling
Förmågan att producera berättelser som är globalt och tematiskt välorganiserade
utvecklas relativt sent, långt senare än barn kan producera grammatiskt korrekta
meningar (Berman & Slobin, 1994, s. 42-43). Berman och Slobin (1994) undersökte
berättande hos enspråkiga barn och vuxna med turkiska, tyska, hebreiska, engelska eller
spanska som modersmål. Författarna fann utvecklingsmönster kopplade till ålder
snarare än till språk. Slående skillnader noterades mellan de yngre förskolebarnen (3-
åringar) och de äldre förskolebarnen (5-åringar), mellan 5-åringarna och skolbarnen (9-
åringar) samt mellan 9-åringarna och de vuxna. För att elicitera berättelserna användes
den ordlösa bilderboken Frog where are you? (Mayer, 1969). Berättelsen handlar om en
pojke som har en groda. En morgon när pojken vaknar har grodan rymt och man får
sedan följa pojkens sökande efter grodan.

De yngsta deltagarnas (3-4-åringarnas) berättelser saknade generellt en övergripande
händelsestruktur. De flesta av de yngsta barnen klarade däremot att producera delar som
var relevanta för uppgiften. Några av 3-åringarna räknade upp föremål på bilderna
istället för att berätta en historia. Överlag beskrev dock även de yngsta barnen händelser
snarare än statiska enheter. Generellt tolkade 3-åringarna uppgiften som interaktiv och
krävde betydligt mer uppmuntran och bekräftande promptning från testledaren än
övriga åldersgrupper. Även Kaderavek och Sulzby (2000) fann att 2-4-åringar behövde
stöd för att berätta. När barnen hade stöd av en samtalspartner producerade de mer
välorganiserade berättelser än utan. Detta trots att barnen berättade en välkänd
berättelse på egen hand, men en okänd berättelse tillsammans med samtalspartnern.
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Femåringarna i Berman och Slobins studie (1994) bildade en heterogen grupp där vissa
av berättelserna var välorganiserade ur ett globalt perspektiv men språket som användes
var torftigt. Andra berättelser innehöll tvärtom avancerad syntax och rikt ordförråd men
saknade komponenter (plot-elements) som var avgörande för att berättelsen skulle
uppfattas som en helhet. Avgörande komponenter var enligt författarna: grodans
försvinnande (I onset of the plot), sökandet efter grodan (II unfolding of the plot) och
finnandet av grodan (III resolution of the plot). Förekomsten av komponent I, II och III
ökade med stigande ålder (Berman & Slobin, 1994, se tabell 1, s.48). Medan 92 % av de
vuxna deltagarna inkluderade alla tre komponenterna inkluderade endast 3 % av
treåringarna alla komponenterna. En skillnad noterades mellan hur ofta de olika
komponenterna uttrycktes, där ett tydligt mönster var att komponent III (resolution of
the plot) förekom i lägst grad. Det tycktes alltså finnas en skillnad i hur svåra
komponenterna var att uttrycka vilket avspeglades i deras förekomst. Medan
nioåringarnas uttryckte komponent I och II i ungefär samma grad som de vuxna
deltagarna, uttrycktes komponent III i betydligt lägre grad (62 % av nioåringarna vilket
kunde jämföras med 92 % av de vuxna). Nioåringarna uttryckte i sin tur komponent III
betydligt mer än femåringarna (41 % av deltagarna). Förmågan att avsluta en berättelse
adekvat tycks alltså utvecklas sent.

En betydande skillnad mellan 5-åringarnas och 9-åringarnas berättelser var i vilken grad
berättaren tillskrev karaktärerna känslor. Medan detta förekom sparsamt hos 5-åringarna
(50 % av de engelsktalande och ännu färre av de hebreisktalande) förekom det hos
nästan alla 9-åringarna (80 % för talare av båda språken). Att uttrycka karaktärers
känslor kräver en förmåga att dra slutsatser om inre tillstånd som inte alltid är synliga.
Det kräver också att berättaren kan ta karaktärernas perspektiv, så kallad Theory of
Mind, vilket är en del i barns kognitiva utveckling. Nioåringarnas berättelse skilde sig
även från 5-åringarnas genom att i större grad vara uppbyggda kring kausala samband. I
jämförelse med de vuxnas berättelser framstod nioåringarnas berättelser som stereotypa.
Medan de vuxnas berättelser visade på individuell stil och uttryck, tycktes nioåringarna
berätta ”som en saga brukar se ut”.

Westby (2012) beskrev hur barn uppnår olika nivåer i sitt berättande. I förskoleåldern
börjar barn beskriva föremål, karaktärer och handlingar utan ordning eller sammanhang.
De börjar sedan ordna sekvenser av handlingar, som kan vara i kronologisk ordning
men inte nödvändigtvis. På den här nivån kan berättelserna vara uppbyggda kring en
huvudperson eller ett huvudtema, men det är inte självklart. På nästa nivå i utvecklingen
börjar barn uttrycka enkla kausala händelseförlopp, t.ex. att regn gör en blöt.
Händelserna ordnas i ett kronologiskt förlopp. I tidig skolålder börjar barn få med de
viktigaste delarna av en berättelse. Berättelserna har åtminstone en inledande händelse,
en reaktion på den och ett utfall. Barnen börjar lära sig om basala känslor som glad, arg
och ledsen. I den här åldern börjar också utvecklingen av Theory of Mind. I slutet av
den tidiga skolåldern kan barn berätta kompletta episoder som innehåller ett mål (goal),
ett försök att nå målet (attempt) och ett utfall (outcome). Det är möjligt eftersom
förmågan att planera och predicera vad som kommer att ske har utvecklats. Det är också
möjligt för att barnen klarar av perspektivtagning och kan förstå längre tidsförlopp.
Utöver basala känslor kan barn i den här åldern även uttrycka sekundära känslor som till
exempel skam och avund.

Utvecklingen av berättande hos flerspråkiga barn är utforskat i låg grad (Möller, 2010).
De studier som finns bekräftar åldersrelaterade skillnader i berättande. Precis som hos
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enspråkiga barn utvecklas förmågan att arrangera berättelser ur ett mer globalt
perspektiv från ungefär fem års ålder. Antal olika berättarkomponenter som uttrycks
och deras frekvens ökar också med stigande ålder precis som hos enspråkiga barn
(Möller, 2010). Enligt Schwartz och Shaul (2013) finns begränsat med studier av yngre
flerspråkiga barns berättandeutveckling som undersöker båda barnens språk.
Föreliggande studie skulle därför kunna vara en del i utforskandet av detta.

1.5. Att analysera narrativer

Det finns flera skäl till att narrativer är ett intressant verktyg vid språkliga bedömningar.
Berättande är den mest ekologiskt valida metoden för att undersöka kommunikativ
förmåga (Botting, 2002). Alla människor oavsett ålder och kulturell bakgrund möter
berättelser i sin vardag (Hedberg & Stoel-Gammon, 1986). Narrativer är bra för att
upptäcka svårigheter över meningsnivå, såsom pragmatisk språkstörning (Botting,
2002). I vissa typer av berättande används en mer skriftlig, dekontextualiserad stil än i
annan konversation. Därför kan berättande ses som en brygga mellan muntliga och
skriftliga texttyper (Kaderavek & Sulzby, 2000). Berättande har visat sig ha ett samband
med senare läs- och skrivförmåga (McCabe & Rollins, 1994; Gutiérrez-Clellen, 2002).
För flerspråkiga barn är berättande ett mer rättvisande sätt att bedöma språklig förmåga
än vanliga språktest. Det beror på att berättande kräver en kognitiv komponent som är
mer språkgenerell än språkspecifik (Paradis et al., 2011). Berättelser kan analyseras
både avseende makro- och mikrostruktur.

1.5.1. Makrostruktur
Makrostruktur är en berättelses övergripande struktur och innehållsmässiga kärna.
En berättelses olika komponenter följer en viss ordning (Westby, 2012). Onormalt
organiserade berättelser är svårare att minnas och försökspersoner som ska återberätta
sådana berättelser ändrar i strukturen för att de ska likna mer väluppbyggda texter
(Hickmann, 2004).

I litteraturen finns många sätt att analysera makrostruktur beskrivna. Ett är story
grammar (SG). Tabell 1 visar de komponenter som ingår i den ursprungliga modellen
(Stein & Glenn, 1979, beskrivet av bl. a Hedberg & Stoel-Gammon, 1986; Soodla &
Kikas, 2010).
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Tabell 1. Tabellen beskriver story grammar- (SG) komponenterna enligt Stein och Glenn (1979).
Tabellen är inspirerad av Iluz-Cohen och Walters (2012).
SG-komponent Exempel
setting
huvudkaraktärer, tid
och plats

Det var en gång tre björnar som bodde i ett litet hus i en skog.

initiating event
inledande händelse
eller tanke

En dag kom en liten flicka som hette Guldlock genom skogen.

internal response
protagonistens
reaktion på händelsen

Hon blev förvånad över att se det lilla huset.

plan
protagonistens mål

Hon bestämde sig för att gå in.

attempt
försök att uppnå
målet

Guldlock gick in i huset och smakade på gröten som stod på bordet.

consequence
försökets utfall

Då kom de tre björnarna in genom dörren och såg att gröten var slut.

reaction
reaktion på utfallet

Björnarna blev förtvivlade och började gråta.

De sju komponenterna bildar en fullständig episod. Komponenterna ingår i en viss
ordning för att en berättelse ska anses vara välorganiserad (Hedberg & Stoel-Gammon,
1986). Gemensamt för SG-modeller är idén att berättelser bygger på protagonistens mål
och försök att uppnå dessa.

Komponenten setting förser lyssnaren med information om sammanhanget för den
kommande berättelsen (Berman, 2001). Information om tid, plats och karaktärer
presenteras. Det kräver att berättaren kan föreställa sig vilken information lyssnaren
behöver för att förstå berättelsen. Komponenten setting måste därför ses i relation till
utvecklingen av Theory of Mind som är en del av barns kognitiva utveckling (Möller,
2010). Enligt Hickmann (2004) föregår introduktion av karaktärerna spatiell
introduktion. Det beror på att levande karaktärer har en mer framträdande roll än plats
som ger bakgrundsinformation. Spatiell förankring i en berättelse kräver också mer
omvärldskunskap och en förmåga att sätta sig in i andra människors perspektiv. Spatiell
förankring är således mer kognitivt krävande och det är därför ett tvärspråkligt fenomen
att introduktion av karaktär föregår introduktion av plats.

Ett sätt att bedöma en berättelses komplexitet är Binary decision tree (Westby, 2012).
En välorganiserad berättelse innehåller enligt denna modell:
Goal
Attempt
Outcome

De tre komponenterna bildar en fullständig episod (GAO-sekvens). Enligt Westby
(2012) kan tre nivåer av strukturell komplexitet identifieras. På den första nivån saknas
mål (goal). På den andra nivån finns ett mål men försök (attempt) eller utfall (outcome)
saknas. På den tredje och slutgiltiga nivån finns alla tre element med och bildar en
fullständig episod (GAO-sekvens).

I föreliggande studie användes MAIN (Gagarina et al, 2012). Materialet använder en
omarbetad version av Stein och Glenns SG-modell (1979). I bedömning med MAIN tas
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även hänsyn till hur många fullständiga episoder som bildats (dvs. GAO-sekvenser
enligt Westby, 2012). För en sammanställning och beskrivning av de
berättarkomponenter som ingår i MAIN se tabell 2.

Tabell 2. Tabellen förklarar de berättarkomponenter som ingår i MAIN och ger exempel på
komponenterna ur berättelsen Baby birds. Poänggivande yttranden är markerade i fetstil.
Berättarkomponent Förklaring Exempel

1. Setting Innebär en förankring i tid
och/eller rum.

Det var en gång en fågelfamilj i
sitt lilla bo.

2. Internal State term as
initiating event

Händelse eller känsla som
påbörjar händelseförloppet.

Fågelungarna sa till sin mamma:
”Vi är hungriga.”

3. Goal Den inledande händelsen/
känslan gör att protagonisten
antar ett mål.

Då bestämde sig mamman för att
leta efter mask.

4. Attempt Protagonisten handlar för att
uppnå sitt mål

Mamman flög iväg.

5. Outcome Protagonistens försök leder till
ett utfall

Hon hittade en stor mask, som
hon gav till sina ungar.

6. Internal State term as reaction Beskriver hur protagonisten
upplever utfallet.

Fågelungarna blev mätta och
glada igen

Komponenterna bildar en fullständig episod. Alla berättelser i MAIN består av tre
episoder. Det finns därför tre möjligheter att uttrycka alla berättarkomponenter med
undantag för komponenten setting som endast kan uttryckas en gång per berättelse.

Makrostruktur kan undersökas genom att studera barns produktion (berättande,
återberättande eller berättande efter modellsaga) och/eller förståelse. Genom att ställa
förståelsefrågor kan makrostrukturell kunskap som barnet ännu inte kan uttrycka
undersökas (Westby, 2012). Att både undersöka produktion och förståelse av
makrostruktur är viktigt eftersom barn med typisk språkutveckling kan likna barn med
språkstörning i produktion, men skilja sig i förståelse (Gagarina et al., 2012). Med
MAIN bedöms både produktion och förståelse (Gagarina et al., 2012).

Makrostruktur vid flerspråkighet
En rådande arbetshypotes är att makrostruktur inte är språkspecifik och därför borde
överföras mellan språk (Iluz-Cohen & Walters, 2012). Forskare är idag inte överens om
huruvida hypotesen stämmer (Fiestas & Peña, 2004; Gutiérrez-Clellen, 2002; Pearson,
2002; Viberg, 2001). I följande avsnitt beskrivs fyra studier som har undersökt
makrostruktur hos flerspråkiga barn och delvis kommit fram till olika resultat. I slutet
diskuteras möjliga förklaringar till detta.

Pearson (2002) undersökte 240 barn varav 160 flerspråkiga (spanska och engelska) och
80 enspråkiga (engelska). Hälften av barnen gick i andra klass (7 -8 år) och hälften i
femte klass (10-11 år). De flerspråkiga barnen var både simultant och successivt
flerspråkiga och hade varierande socioekonomisk bakgrund. Barnen fick i uppgift att
berätta till den ordlösa bilderboken Frog where are you? (Mayer, 1969). Författaren
fann ingen skillnad mellan berättarstuktur hos de en- och flerspråkiga barnen. Däremot
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fanns en signifikant skillnad mellan de två åldersgrupperna (åk 2 och åk 5).  De
flerspråkiga barnens berättarpoäng på det ena språket hade en signifikant korrelation
med berättarpoäng på det andra språket. Pearson drog slutsatsen att makrostruktur inte
tycks vara språkspecifik och att makrostrukturell kunskap överfördes mellan språken.

Fiestas och Peña (2004) undersökte berättande hos 12 successivt flerspråkiga barn (4:0-
6:11) med spanska som L1 och engelska som L2. Barnens kompetens på båda språken
ansågs jämförbar. Deltagarna fick i uppgift att återberätta Frog, where are you? (Mayer,
1969) efter att först ha hört den. Resultatet visade att barnen fick liknande poäng på
båda sina språk. Vilka komponenter som uttrycktes på respektive språk skiljde sig dock.
På engelska inkluderas berättarkomponenten consequence i hög utsträckning, medan
berättarkomponenterna initiating event och attempt uttrycktes mer på spanska. Fiestas
och Peña (2004) drog slutsatsen att övergripande makrostrukturell förmåga inte tycks
vara språkspecifik, men att vilka komponenter som produceras mest kan skilja sig
mellan språk.

Viberg (2001) undersökte berättande hos tre grupper med 20 flerspråkiga barn (finska
och svenska) i varje. Grupperna gick i årskurs 4, 6 eller 9. För varje årskurs fanns en
svensk enspråkig kontrollgrupp med 10 barn och en finsk enspråkig kontrollgrupp med
10 barn. Barnen fick i uppgift att berätta till filmsekvenserna Sand pit story och Car
accident. Resultatet visade att berättarstruktur inte var språkspecifik och att barnens
berättelser liknande varandra på de båda språken. Så var dock inte fallet för 7 deltagare,
som ännu inte hade uppnått tillräckligt hög nivå i svenska. Viberg drog slutsatsen att det
verkar finnas en tröskelnivå i språkbehärskning som måste ha uppnåtts för att kunna
uttrycka alla komponenter. Enligt Viberg (2001) var makrostrukturell kunskap inte
språkspecifik, men tillräcklig språklig kompetens krävdes för att kunna verbalisera
makrostrukturell kompetens.

Till skillnad från Fiestas och Peña (2004), Pearson (2002) och Viberg (2001) fann
Gutiérrez-Clellen (2002) signifikanta skillnader i makrostruktur mellan berättelser på
olika språk. Författarna undersökte 33 successivt flerspråkiga barn (7:3- 8:7 år) med
spanska (L1) och engelska (L2). Deltagarna skulle ha jämbördig kompetens på språken
enligt deras föräldrar, lärare och i en testberättelse. Barnen fick återberätta The Tiger’s
Whisker på engelska och El Naufragio (Strandsatt) på spanska. Efteråt ställdes
förståelsefrågor för varje berättelse. Frågorna efterfrågade både explicit och implicit
kunskap. Resultat visade att deltagarna hade signifikant högre poäng på engelska, både
för förståelse och för återberättande.

De varierande resultaten i studierna ovan kan bero på flera saker. För det första använde
författarna olika modeller för att analysera makrostruktur. Exempelvis användes SG
enligt Stein och Glenn av Fiestas och Peña (2004) och Gutiérrez-Clellen (2002), SG
enligt Labov av Viberg (2001) och Story Structure av Pearson (2002). Stora skillnader
fanns även i poängsättning. För det andra användes olika eliciteringssätt
(berättande/återberättande), olika stimuli (bilderbok, uppläst berättelse, film) och olika
undersökningssätt (endast produktion eller både produktion och förståelse). Gutiérrez-
Clellen (2002) drog i sin studie slutsatsen att makrostruktur tycktes vara språkspecifik
eftersom skillnader fanns mellan deltagarnas språk. Noterbart är dock att författaren
konsekvent använde olika berättelser för respektive språk. Skillnader i de två
berättelserna kan således ha lett till skillnader i deltagarnas prestation. Slutligen var
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definitionen av flerspråkighet (simultan, successiv, andel exponering, behärskningsnivå)
olika i studierna.

Makrostruktur vid språkstörning
Forskare har även undersökt om det finns skillnader mellan barn med och utan
språkstörning avseende makrostruktur (Iluz-Cohen & Walters, 2012; Reuterskiöld,
Hansson & Sahlén, 2011; Reuterskiöld Wagner, Sahlén & Nettelbladt, 1999; Soodla &
Kikas, 2010). Resultaten är inte entydiga. En ingående beskrivning av fyra studier ges
därför nedan. I slutet av avsnittet ges en sammanfattning och möjliga förklaringar till
studiernas varierande resultat.

Soodla och Kikas (2010)  undersökte 18 enspråkigt estniska barn (6-8 år) med
diagnostiserad språkstörning. Deltagarna jämfördes med en kontrollgrupp bestående av
216 estniska barn (6-7 år). Kontrollgruppens lärare fick skatta om barnen hade låg,
medelhög eller hög språklig förmåga. Deltagarna fick i uppgift att berätta till fem bilder.
Resultatet visade att vilka SG-komponenter som inkluderades i berättelsen var beroende
av barnets språkliga kompetens. Till exempel inkluderades komponenten setting
framförallt av barn med hög språklig förmåga. Mest förekommande hos alla barn var
komponenterna initiating event, attempt och consequence. Komponenterna mental state
terms och internal plan förekom däremot i låg grad hos alla deltagare. När
kontrollgruppens deltagare med hög respektive låg språklig förmåga jämfördes visade
det sig att barnen med hög språklig förmåga hade signifikant fler berättarkomponenter.
Kontrollgruppen hade i sin tur signifikant högre andel SG-komponenter än barnen med
språkstörning. Barnen med låg språklig kompetens i kontrollgruppen liknade dock
gruppen med språkstörning.

Reuterskiöld Wagner, Sahlén och Nettelbladt (1999) undersökte makrostruktur hos 28
enspråkiga svensktalande barn (4:11- 5:9 år) med språkstörning. Deltagarna fick i
uppgift att berätta efter att ha hört en modellsaga samt återberätta en hörd saga. Barnen
med språkstörning jämfördes med 27 barn (4:0- 5:8) med typisk språkutveckling från en
annan studie. Signifikanta skillnader noterades mellan experiment- och kontrollgrupp.
Femåringarna med språkstörning liknade mer fyraåringar med typisk utveckling.

I två andra studier fann Reuterskiöld, Hansson och Sahlén (2011) och Iluz-Cohen och
Walters (2012) däremot inga skillnader mellan barn med och utan språkstörning
avseende makrostruktur. Reuterskiöld, Hansson och Sahlén (2011) undersökte
berättande hos enspråkiga svenska barn med språkstörning vid två tillfällen. Vid det
första tillfället var deltagarna i femårsåldern (28 barn, 4:11-5: 11 år) och vid det andra i
tioårsåldern (17 kvarvarande barn, 9:10- 10:6 år). Experimentgruppen jämfördes med en
kontrollgrupp vid första tillfället (14 barn, ålder 4:0- 5:5) och en annan vid det andra
tillfället (17 barn, ålder 9:8- 10:6). Barnen fick berätta efter att ha hört en modellsaga
vid båda tillfällena. Skillnader i SG noterades mellan 5-åringar och 10-åringar, men inte
mellan barn med språkstörning och barn med typisk utveckling. Iluz-Cohen och Walters
(2012) undersökte berättande hos 17 successivt tvåspråkiga barn (5:0- 7:5) med L1
engelska och L2 hebreiska. Av dessa hade 8 barn typisk språkutveckling och 9 barn
språkstörning. Barnen fick berätta till Djungelboken eller Guldlock och de tre
björnarna. Författarna drog slutsatsen att makrostruktur inte var språkspecifik och att
den inte skiljde sig mellan barn med och utan språkstörning.
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En faktor som kan ha bidragit till varierande resultat i de beskrivna studierna var
experimentgruppens ålder i förhållande till kontrollgruppens ålder. Reuterskiöld
Wagner, Sahlén och Nettelbladt (1999) och Soodla och Kikas (2010) fann skillnader
mellan barn med och utan språkstörning. I båda studierna var åldersskillnaden mellan
experiment- och kontrollgrupp liten. Reuterskiöld, Hansson och Sahlén (2011) hade en
signifikant yngre kontrollgrupp än experimentgrupp vid testningen av 5-åringar och
fann då inga skillnader mellan grupperna. I studien av Iluz-Cohen och Walters (2012)
var deltagarna mellan 5:0 och 7:5 år vilket är ett betydande åldersspann. Medelålder i
kontroll- och experimentgrupp angavs inte heller, vilket gör gruppernas resultat svåra
att jämföra.

Sammanfattningsvis är forskningen om makrostruktur inte entydig. Det finns inte
konsensus om huruvida makrostruktur är överförbart mellan språk eller inte. Konsensus
finns inte heller kring om makrostruktur hos barn med språkstörning skiljer sig från
barn med typisk utveckling eller inte. Om makrostruktur inte är språkspecifikt och är en
svaghet hos barn med språkstörning kan bristande makrostruktur vara en markör för
språkstörning hos flerspråkiga barn. För att utvärdera makrostruktur som diagnostiskt
verktyg behövs därför ett större projekt som använder samma material och metod.
Föreliggande studie är ett led i detta.

1.5.2. Mikrostruktur
Mikrostruktur är en berättelses struktur på sats-, fras- och meningsnivå. Den skiljer sig
åt mellan språk och är därför språkspecifik (Gagarina et al., 2012). Till exempel fann
Härdelin och Naylor (2012) och Leback och Nilsson (2012) skillnader mellan antalet
ord på svenska och engelska i berättelser producerade av samma barn. Författarna drog
slutsatsen att det berodde på mikrostrukturella skillnader mellan språken, bl.a. att
engelska använder det fria morfemet the för att markera bestämdhet medan svenska
använder ett bundet morfem (-en/-et). Om barnet berättade om the cat på engelska
resultera det i två löpord, men på svenska i ett löpord (katten). Skillnaden mellan
språken gjorde att berättelsen sett till antal ord blev längre på engelska.

På mikrostrukturell nivå skiljer sig barn med språkstörning från barn utan språkstörning
(Hansson, Nettelbladt och Leonard, 2000; Leonard, 2009). Barn med språkstörning har
bland annat svårigheter med fonologi och ordförråd. Särskilt utsatt är morfosyntax (dvs.
hur ord böjs i en sats) även om de exakta konstruktioner som blir felaktiga skiljer sig
mellan språk (Leonard, 2009). I engelska är morfem som markerar tempus och
kongruens ofta utelämnade vid språkstörning, som –ed i played, tredje person singular
–s som i She wants och kopulaverbet is som i She is hungry (Leonard, 2009). Även i
svenska utesluts kopulaverbet är hos barn med språkstörning men i mindre utsträckning
än i engelska (Leonard, Nettelbladt, Hansson & Dewey, 2004). I typisk enspråkig
engelsk utveckling tillägnas grammatiska morfem gradvis. Det kan ta upp till ett år från
det första uppdykandet av en konstruktion till att den realiseras i 90 % av fallen.
Tillägnandet av grammatiska morfem i engelska sker i en ungefärlig ordning och –s vid
tredje person singular är en av de sista konstruktioner som tillägnas (de Villiers & de
Villiers, 1985). Hos barn med språkstörning är tredje person –s en större svårighet än
vad deras språkliga förmåga i övrigt skulle förutsäga (Paradis, 2010).

På svenska är det vanligt att barn med språkstörning har problem med ordföljd
(Hansson, Nettelbladt & Leonard, 2000). Ordföljd tillägnas med få fel i typisk enspråkig
utveckling hos barn med svenska som modersmål. För successivt flerspråkiga barn kan
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det däremot ge upphov till betydande svårigheter. Även simultant flerspråkiga barn kan
ha problem med ordföljd om svenska är det svagare språket (Håkansson, 2001). Språket
hos flerspråkiga barn kan således överlappa språket hos enspråkiga barn med
språkstörning (Paradis, 2010). Även avseende ordförråd kan flerspråkiga barn likna
enspråkiga barn med språkstörning. Bialystok et al. (2010) fann att flerspråkiga barn
hade mindre ordförråd när ena språket undersöktes jämfört med enspråkiga barn. Även
Pearson (2002) uppmärksammade att flerspråkiga barn hade mindre ordförråd än
enspråkiga. De Houwer (2009) menade att detta inte stämmer för simultant flerspråkiga
barn, särskilt inte när man tar hänsyn barnets vokabulär på båda språken. Pearson
(2002) noterade en stor skillnad i antal morfosyntaktiska fel som flerspråkiga barn
gjorde jämfört med enspråkiga. Det var vanligt att de flerspråkiga barnen använde fel
artikel på spanska, som el ventana istället för la ventana och att de överregulariserade
regelbunden preteritum, som falled istället för fell. Även i enspråkig engelsk
språkutveckling är överregulariseringar vanligt förekommande (de Villiers & de
Villiers, 1985). För barn med svenska som modersmål är överregulariseringarna som
mest frekventa runt 4-5 års ålder för att sedan avta (Nettelbladt & Salameh, 2007).
Pearson (2002) fann att skillnaderna bestod mellan enspråkiga och flerspråkiga
avseende morfosyntax hos både barn i årskurs 2 och 5, medan skillnader i ordförråd
minskade med stigande ålder. Hon drog slutsatsen att mikrostruktur till skillnad från
makrostruktur inte överförs mellan språk, utan måste läras in för varje språk.

För att analysera mikrostruktur kan kvantitativa mått användas. Kvantitativa mått är till
exempel antal ord, ordvariation (type token ration, TTR) och antal communication units
(C-units). Tabell 3 beskriver och ger exempel på de kvantitativa mått som har använts i
föreliggande studie.

Tabell 3. Förklaring och exempel på kvantitativa mikrostrukturella mått som använts i studien.
Mått Förklaring Exempel
Antal löpord Totalt antal ord i berättelsen utan

upprepningar.
Solen strålade och jag var lycklig.
(6 löpord).
Jag är… ehm… jag är hungrig. (3 löpord).

Antal C-units En C-unit (communication unit) är
närliggande meningen i skriven text. En
C-unit kan bestå av en huvudsats, en
huvudsats med bisatser, fras- eller
satsfragment (Schneider, Dubé &
Hayward, 2005).

Ja! (1 C-unit)
Äter korv. (1 C-unit)
Katten sprang och jagade hunden. (1 C-unit)
Katten sprang och den jagade hunden. (2 C-
units)

Maxlängd på C-unit Längsta C-unit i antal ord. -Hur mår du?
-Bra.
-Hur mår du?
-Jag är hungrig och trött. (Max C-unit: 5).

Mean Length
Communication
Unit (MLCU)

Medelvärdet av längden på C-units
(Schneider, Dubé, & Hayward, 2005).

Type/token ratio
(TTR)

Ett sätt att mäta lexikal diversitet. Antalet
olika ord (types) divideras med totala
antalet ord (tokens). Kvoten ger ett mått
på ordvariationen. Det högsta möjliga
värdet är 1. Längden på berättelsen spelar
stor roll. Ju kortare en berättelse är desto
mindre är chansen att ord upprepas, vilket
ger ett högre TTR (Nettelbladt &
Salameh, 2007).

Sen var vi och badade. Sen åt vi glass. Sen åt vi
korv. (13 löpord, 9 unika ord TTR=0,69).
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Förutom kvantitativa mikrostrukturella mått kan mikrostruktur undersökas kvalitativt.

1.5.2.1 Tvärspråkligt inflytande
Vissa mikrostrukturella drag är unika för flerspråkiga barn, såsom transfer och
kodväxling (Gagarina et al., 2012). Tvärspråklig transfer innebär exempelvis att
grammatiska konstruktioner överförs mellan språken (se tabell 4).

Tabell 4. Tabellen ger exempel på transfer i form av ordföljd från svenska till engelska.
Ordföljd med transfer från
svenska

Målspråklig ordföljd på engelska Målspråklig ordföljd på
svenska

Then came a dog. Then a dog came. Sen kom en hund.

Lanza (2001) undersökte språket hos tre engelsk-norskspråkiga barn. Ett av barnen
använde norsk ordföljd trots att hon talade engelska. Vid topikalisering (dvs. när en
annan satsdel än subjektet står i fundamentet) kräver norska att verbet kommer på andra
plats i huvudsats (V2-regeln) precis som i svenska, medan verbet kommer på tredje
plats i engelska. Barnet överförde ordföljdsregeln från det ena språket till det andra.
Ett annat exempel på transfer som Lanza (2001) fann var att en deltagare överförde
prepositioner från norskan till engelskan. Nedan följer ett yttrande som illustrerar detta.
Den icke-målspråkliga formen är markerad med asterisk (*) och det målspråkliga
alternativet ges nedanför.

And then they got mad on* the dog. (Alice, 6:10)
*at

På norska heter det att bli sint på och därför använde barnet samma preposition översatt
till engelska (on) istället för det målspråkliga mad at the dog. Förutom transfer är det
intressant att undersöka hur flerspråkiga barn förhåller sig till sina båda språk, till
exempel om de håller dig till ett språk eller växlar mellan språken i en konversation (s. k
kodväxling).

Enligt Paradis, Genesee och Crago (2011) innebär kodväxling att element (t.ex. morfem,
ord eller fraser) från olika språk används inom samma yttrande eller samma
konversation. Kodväxling kan ske mellan eller inom yttranden. Barn kodväxlar till
exempel för att ett ord saknas i ena språkets ordförråd eller för att markera social närhet.
Enligt Genesee, Nicoladis och Paradis (1995) kodväxlar i stort alla barn som simultant
tillägnar sig två språk. Simultant flerspråkiga markerar eller flaggar inte för att de
kommer kodväxla, medan andraspråksinlärare kan flagga för ett språkbyte genom att
pausa eller be om hjälp för att hitta rätt ord (Paradis, Genesee & Crago, 2011). För att
medvetet kunna kodväxla måste barn förstå att han eller hon talar två språk. Enligt
Genesee, Nicoladis och Paradis (1994) kan barn skilja mellan sina båda språk redan på
ett- eller tvåordsstadiet. Meisel (1994) hävdar att barn tenderar att kodväxla mer i lägre
åldrar. Författaren menar att kodväxling i lägre åldrar skiljer sig från vuxen kodväxling i
och med att barn snarare blandar språken än växlar språk efter tillfälle. Behärskning av
mer anpassad, pragmatisk kodväxling sker först vid 5-6 års ålder (Meisel, 1994).

Enligt Genesee, Nicoladis och Paradis (1994) tenderar barn att kodväxla mer när de
använder sitt icke-dominanta språk. Även Lanza (2001) fann att barn tenderade att
kodväxla mer när de talade sitt icke-dominanta språk. Dock kodväxlade barnen i hennes
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studie minimalt eller inte alls. De två barn som kodväxlade gjorde det framförallt vid
funktionsord, som men.

Förutom att analysera tvärspråkligt inflytande kan verbanvändningen hos enspråkiga
och flerspråkiga jämföras. Viberg (2001) undersökte 30 flerspråkiga barn under fyra års
tid och jämförde resultatet med 10 enspråkigt svenska barn. Hos de flerspråkiga barnen
var användning av kärnverb (t.ex. gå, ta och göra) vanligt förekommande. Kärnverb är
verb som inte är så specifika i sin betydelse. Hos barnen med svenska som andraspråk
användes t.ex. gå istället för flyga och lägga på, eller göra ett plåster istället för att
sätta på ett plåster. Överanvändning av kärnverb var vanligt förekommande hos
flerspråkiga deltagare, men förekom knappt alls hos enspråkiga.

1.6. COST Action

2009 startades forskningsnätverket COST Action IS0804 Language Impairment in a
Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment. Projektet är en
del av COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research)
som är ett mellanstatligt samarbete för att samordna forskning över landgränser
(www.cost.eu). Upphovet till projektet var den ökade flerspråkigheten inom EU som
gör att språkbedömningar av flerspråkiga barn blir allt vanligare. Huvudsyftet med
COST Action IS0804 är därför att samordna forskning om flerspråkiga barns kognitiva
och lingvistiska förmågor internationellt. Målet är att identifiera markörer för
språkstörning hos flerspråkiga barn och få mer kunskap om typisk flerspråkig
utveckling.  I förlängningen ska forskningen leda till fram till bedömningsmaterial för
tidig identifikation av språkstörning och nationella och europeiska riktlinjer för
diagnostiering, behandling och passande skolplacering av flerspråkiga barn med
språkstörning. Inom COST Action IS0804 finns fyra arbetsgrupper. Grupp 1 undersöker
morfosyntax, grupp 2 narrativer och diskurs, grupp 3 lexikal och fonologisk bearbetning
och grupp 4 exekutiva funktioner. I föreliggande studie användes materialet MAIN
(Gagarina et al., 2012) som har utvecklats av arbetsgruppen Narrative and discourse.

MAIN (Gagarina et al., 2012) utvecklades för att bedöma en- och flerspråkiga barn
mellan 3 och 10 år. Materialet undersöker både produktion och förståelse. MAIN består
av fyra bildserier med tillhörande förståelsefrågor. I föreliggande studie användes
bildserierna Baby goats och Baby birds. De två berättelserna är utvecklade för att
användas när barnen själva ska producera en saga (telling). Bildserierna Cat och Dog
används antingen för återberättande (retelling) eller för berättande efter att först hört ena
berättelsen som modellsaga (model story). Berättelserna har noggrant kontrollerats för
att vara makrostrukturellt, kognitivt och lingvistiskt lika. Bilderna och berättelserna har
genomgått över 200 omarbetningar. Materialet har sedan pilottestats (år 2010-2012) på
550 en- och flerspråkiga barn med 15 olika språk i 20 olika länder. Materialet är därför
anpassat till olika kulturella kontexter (Gagarina et al., 2012).

1.7. Tidigare narrativforskning inom COST

Fem examensuppsatser i logopedi (Haessig & Tuvås, 2013; Härdelin & Naylor, 2012;
Koivistoinen, 2012; Leback & Nilsson, 2012; Thomasdotter 2013) använde för första
gången en pilotversion av MAIN i en svensk kontext. Deltagarna var en- och
flerspråkiga barn i sen förskoleålder och tidig skolålder. Nedan följer en
sammanfattning av studierna.
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Härdelin och Naylor (2012) undersökte berättandeförmågan hos 20 simultant och
successivt svensk-engelskspråkiga barn (ålder 5:9- 7:6, medel 6:5 år) i Sverige. De
svenska berättelserna tenderade att få något högre poäng makrostrukturellt (medel 6,9
respektive 6,6). Hos majoriteten av barnen (n= 18) fanns ingen eller liten skillnad
mellan makrostrukturell poäng på svenska och engelska. Det är av intresse eftersom 16
av deltagarna hade ett starkare språk baserat på föräldrarnas subjektiva skattning. Enligt
författarna tyder det på att makrostruktur är jämförbart över språkgränser och inte direkt
kopplat till vilket språk som talas. Vid berättande producerades komponenterna setting,
attempt och outcome i högst utsträckning. En viss inlärningseffekt noterades (i
genomsnitt 0,5 poäng högre poäng för berättelse 2). Barnens förståelse av berättelserna
var överlag hög. Medelvärde för förståelsefrågorna var tillsammans 6,95 (max 9 poäng).
En svag tendens för bättre resultat på svenska fanns. Deltagarna visade i hög grad
förståelse för SG-komponenter som de inte hade uttryckt i sitt eget berättande.
Författarna drog därför slutsatsen att berättande inte bör undersökas isolerat utan i
kombination med förståelsefrågor. Frågan som undersökte barnens förmåga att ta andras
perspektiv (Theory of Mind) hade betydligt lägre andel korrekta svar än övriga frågor.
Mikrostrukturella skillnader mellan språken (antal löpord, längsta C-unit, antal C-units,
MLCU, type/token ratio) ansågs försumbara. Skillnader som noterades förklarades med
att engelska och svenska är strukturellt olika. Författarna slog därför fast att
mikrostrukturella jämförelser mellan språk bör göras med försiktighet. Tvärspråkligt
inflytande fanns i båda riktningar men förekom mest i de engelska berättelserna.
Vanligast var transfer som hade med ordföljd att göra (t. ex verbplacering och
objektsplacering). Kodväxling förekom i relativt låg grad. Enligt författarna bör
avvikande placering av verb, verbpartikel och objekt inte ses som tecken på
språkstörning hos svensk-engelskspråkiga barn.

Leback och Nilsson (2012) gjorde motsvarande studie på 16 simultant svensk-
engelskspråkiga barn (ålder 6:2- 7:9, medel 6:9 år) i Sverige. Makrostrukturellt var
poängen på svenska och engelska mycket lika (M= 7,19 respektive 7,44). Majoriteten
av barnen (n= 12) presterade liknande på båda språken. En tydlig poängskillnad
noterades mellan barnen i årskurs 0 och årskurs 1 i både den svenska berättelsen (M=
6,33 respektive 8,29) och den engelska berättelsen (M= 6,56 respektive 8,57).
Standardavvikelsen var högre i den yngre gruppen vilket tydde på större spridning. En
viss inlärningseffekt noterades mellan berättelse ett och två. Av SG-komponenterna
producerades attempt och outcome i störst utsträckning medan goal förekom mer sällan.
Förståelsen för komponenten goal var däremot hög när förståelsefrågorna ställdes. Till
exempel producerade endast fyra deltagare komponenten goal i episod 2, medan hela 14
deltagare visade förståelse för samma komponent när förståelsefrågorna ställdes.
Deltagarnas resultat på förståelsefrågorna varierade stort (0 till 9 poäng). En bidragande
orsak kan ha varit att alla frågor inte ställdes till flera av deltagarna. Mikrostrukturellt
var de engelska berättelserna något längre än de svenska. Det kan enligt författarna
möjligen härledas till språkens olika struktur. Eventuella skillnader mellan bildserierna
kan också ha påverkat berättelsernas längd eftersom Baby goats genomgående
berättades på engelska och Baby birds på svenska i studien (Leback & Nilsson, 2012).
Barnen i årskurs 1 producerade längre berättelser (antal löpord M= 81) än barnen i
årskurs 0 (antal löpord M= 67). Kodväxling förekom endast hos en deltagare.
Tvärspråkligt inflytande förekom på både svenska och engelska och hos nästan alla
deltagare. Vanligast var transfer i form av ordföljd (exempelvis verb- och
partikelplacering). Författarna noterade även transfer i val av prepositioner.
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Haessig och Tuvås (2013) undersökte berättandeförmågan makrostrukturellt hos 42
barn (ålder 5:10- 7:8) i Frankrike och Sverige. 21 av deltagarna var enspråkiga (franska
eller svenska) och 21 av deltagare fransk-svenskspråkiga. Författarna fann ingen större
skillnad mellan den enspråkiga och den flerspråkiga gruppen avseende makrostruktur
(medelvärdet för SG var 9,24 respektive 9,44 poäng). De flerspråkiga barnen fick
liknande resultat på sina båda språk oavsett språkdominans (uppgift om detta baserades
på föräldraskattning). Författarna drog därför slutsatsen att makrostruktur inte påverkas
av flerspråkighet eller språkdominans. SG-komponenterna attempt och outcome
producerades i nästan alla episoder, medan goal och internal state terms producerades i
låg utsträckning. Till skillnad från Härdelin & Naylor (2012) var även poängen för
setting låg. Deltagarnas förståelsepoäng var överlag höga. Författarna fann en
diskrepans mellan produktion (poäng SG) och förståelse (poäng förståelsefrågor) hos
vissa deltagare. De drog därför slutsatsen att berättande hos barn bör undersökas i
kombination med förståelsefrågor. Omvänt fick några deltagare med hög
berättandepoäng (SG) en låg poäng på förståelsefrågorna. Författarna spekulerade kring
att barn som redan nämnt vissa komponenter vid berättande blev förvirrade när frågor
om detta ställdes igen. Förståelsefrågorna ansågs av författarna därför mest relevanta för
barn med låg berättandepoäng. Theory of Mind- frågan hade även i denna studie lägst
antal korrekta svar. Kodväxling var ovanligt hos de tvåspråkiga barnen och förekom
endast när testledaren på grund av omständigheterna behövde visa förståelse för det
andra språket.

Koivistoinen (2012) undersökte 15 successivt flerspråkiga barn (ålder 4:6- 7:9) med
ryska som L1 och svenska som L2. Tio av barnen hade typisk språkutveckling och fem
av barnen en diagnostiserad språkstörning. Barnen med språkstörning hade sämre
resultat avseende makrostruktur på svenska (L2) än ryska (L1). För barnen med typisk
språkutveckling var resultaten mer jämna. Förståelsen var bättre än produktionen hos
båda grupperna. Barnen med språkstörning hade ungefär samma förståelse på ryska
(deras L1) som barnen med typisk utveckling. Barnen med språkstörning hade däremot
betydligt sämre förståelse på svenska (deras L2) än barnen med typisk utveckling. De
svenska berättelserna hade fler höga mikrostrukturella värden t.ex. antal löpord och type
token ratio (ordvariation). Detta kunde förklaras med strukturella skillnader mellan
språken och att bristande ordförråd på svenska ledde till mångordiga omskrivningar.
Kodväxling förekom hos alla barn och nästan uteslutande till ryska, men oftast i enstaka
ord. Tvärspråkligt inflytande fanns i form av ordföljd, t.ex. brott mot V2-regeln i
svenska och avsaknad av kopulaverb i svenska. Studiens resultat bör tolkas med viss
försiktighet eftersom antalet barn var lågt och åldersspridningen var stor. Det fanns även
ett betydande överlapp mellan grupperna.

Thomasdotter (2013) undersökte berättande och återberättande hos 14 enspråkiga barn
(ålder 5:8- 7:5) med typisk språkutveckling. Alla deltagare berättade fyra sagor var. Två
av sagorna berättade barnen själva och två sagor återberättades efter att först ha lyssnat
på sagan. En viss tränings- och uttröttningseffekt kan ha speglat resultaten då alla
berättelser eliciterades i följd. Resultatet visade att barnen överlag fick högre poäng på
både SG och förståelse vid återberättande än vid berättande. Den SG-komponent som
uttrycktes mest vid berättande var attempt. Vid återberättande uttrycktes mer outcome
men framförallt ökade barnens uttryck av internal state terms. Thomasdotter jämförde
även de enspråkiga barnens berättelser med data från flerspråkiga barn (Haessig &
Tuvås, 2013; Härdelin & Naylor, 2012; Koivistoinen, 2012; Leback & Nilsson, 2012)
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och fann inga makrostrukturella skillnader. Mikrostrukturellt var de enspråkiga barnens
berättelser längre och hade större ordvariation än de flerspråkiga barnens berättelser

Sammanfattningsvis kan sägas att de berättarkomponenter som producerades i högst
utsträckning var attempt och outcome, medan goal och internal state terms förekom i
lägre utsträckning. Resultat för makrostruktur var relativt jämnt mellan språken hos de
tvåspråkiga barnen oavsett språkdominans (se tabell 5). Mikrostrukturella mått bör
användas med försiktighet vid jämförelse mellan språk, då strukturella skillnader har
stor betydelse. Transfer i form av ordföljd (t. ex brott mot svenskans V2-regel) förekom
hos de tvåspråkiga barnen med typisk utveckling och bör därför inte tolkas som tecken
på språkstörning. När förståelsefrågor ställdes visade deltagarna ofta förståelse för
berättarkomponenter som de själva inte hade uttryckt vid produktion.

Tabell 5. Sammanfattning av samtliga studiers resultat för story grammar. Tabellen redovisar
medelvärde (M), antal deltagare (n) för svenska (sve) och deltagarnas andra språk (L) för barn med
typisk utveckling (TD) och språkstörning (LI). Om inget annat anges har deltagarna typisk
språkutveckling.

språk n ålder M
sve L *

Härdelin & Naylor
(2012)

sve-eng 20 5:9- 7:6 6,9 6,6

Leback & Nilsson
(2012)

sve-eng 16 6:2- 7:9 7,19 7,44

Haessig & Tuvås
(2013)

sve-fra
fra/sve

21
21

5:11-7:10
5:10-7:8

9,40**
9,24***

9,40**

Koivistoinen
(2012)

sve-rys
(TD)

sve-rys
(LI)

10

5 4:6-7:9

4,0

2,5

4,4

3,6

Thomasdotter
(2013)

sve 14 5:8- 7:5 7,1 -

* medelvärde för deltagarnas andra undersökta språk, se språk
** Haessig & Tuvås delade upp deltagarnas resultat i starkaste och svagaste språk.
Språkangivelserna stämmer således inte utan både kolumnerna innehåller resultat för de franska och
svenska berättelserna.
*** De enspråkiga deltagarnas (franska/svenska) resultat presenterades tillsammans oavsett språk.
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2. Syfte

Studiens syfte var att undersöka svensk-engelskspråkiga femåringars berättelser och
förståelse av berättelser med MAIN-materialet i Sverige. Barnens berättelser
analyserades avseende makro- och mikrostruktur för att undersöka vanliga språkliga
och berättarstrukturella drag hos svensk-engelskspråkiga barn med typisk
språkutveckling. Förståelse av berättelserna undersöktes med förståelsefrågor. En
kvalitativ analys gjordes med fokus på typiska flerspråkiga drag. Resultatet kan fungera
som referensdata eftersom materialet inte har använts på åldersgruppen tidigare.
Femåringarnas resultat jämfördes även med befintlig data för svensk-engelskspråkiga
sex- och sjuåringar (Härdelin & Naylor, 2012). Syftet med detta var att studera narrativ
utveckling hos svensk-engelskspråkiga barn.
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3. Metod

3.1. Deltagare

3.1.1. Rekrytering
För att hitta deltagare till studien skickades ett kort mejl till alla modersmålslärare i två
kommuner i Mellansverige. Två lärare svarade och tipsade om förskolor där barn med
modersmålsundervisning i engelska kunde finnas. Förskolorna kontaktades via telefon
eller mejl där kortfattad information om studien gavs. De förskolor som visade intresse
för att delta fick sedan ett mejl med mer utförlig information om studien (se Bilaga D).
Sammanlagt tackade åtta svenskspråkiga förskolor ja till att delta.

Författarna hörde även av sig till svensk-engelskspråkiga förskolor i två större städer i
Mellansverige. Förskolorna kontaktades via mejl eller telefon. De förskolor som visade
intresse att delta fick mer detaljerad information om studien via mejl (se bilaga D).
Sammanlagt tackade fyra svensk-engelskspråkiga förskolor ja till att delta.
När förskolorna tackat ja till att delta lämnades kuvert innehållande informationsbrev
(bilaga E och G), informerat samtyckesblankett (bilaga F och H) och frågeformulär om
barnens språkutveckling (bilaga I) till förskolepersonalen. Såväl information som
blanketter lämnades ut på både svenska och engelska. Till förskolor som låg avsides
geografiskt skickades kuverten. Förskolepersonalen delade sedan ut kuverten till
berörda föräldrarna. På så vis var barnen anonyma för författarna tills dess att
föräldrarna gett samtycke. Kuverten med ifyllda frågeformulär och samtyckesblanketter
hämtades eller skickades till författarna.

3.1.2. Urval
21 vårdnadshavare godkände inledningsvis att deras barn deltog i studien. Av dessa
exkluderades fem barn ur studien (se figur 1). Två barn uteslöts baserat på information i
föräldraenkäten. Det ena barnet på grund av otillräcklig exponering för engelska
(mindre än två år) och det andra barnet eftersom föräldrarna bedömt barnets förmåga att
prata och förstå engelska som ”otillräcklig”. De övriga tre barnen uteslöts eftersom de
vid testning inte kunde genomföra uppgiften på engelska.

Figur 1. Beskrivning av deltagare som exkluderades ur studien.

21 barn

5 barn
uteslutna

16 deltagare

3 barn
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2 barn
uppfyllde inte
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engelska
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Deltagarna bestod av 16 svensk-engelskspråkiga barn (10 flickor och 6 pojkar, ålder
4:11- 5:8 år, medel 5:4 år). Barnen kom från 11 förskolor i två större städer och en
mindre ort i Mellansverige. Av de 16 deltagarna gick åtta barn på svenskspråkig
förskola och majoriteten av dessa fick modersmålsundervisning på engelska någon gång
i veckan. Åtta barn gick på en förskola där verksamheten bedrevs på både svenska och
engelska. Två av barnen hade utöver svenska och engelska exponerats för andra språk i
hemmet. För det ena barnet skedde exponering av språken när familjen besökte den ena
förälderns hemland.  Föräldrarna talade dock enbart svenska och engelska med barnet.
Det andra barnet exponerades för ett tredje språk genom en av föräldrarna (enligt
föräldraskattning ca 10 % av tiden). Ett tredje barn hade under en period haft lekfull
undervisning i ett tredje språk. Inget av barnen exkluderades ur studien. Ett barn hade
enligt föräldraenkäten uttalssvårigheter men i övrigt god språklig förmåga. Familjen
hade inte varit i kontakt med logoped. Uttalsbristerna påverkade enligt författarna inte
möjligheten att uppfatta barnets berättelse vid testning.

Information om barnets starkaste språk baserades på föräldrarnas subjektiva skattning.
För 12 av barnen uppgav föräldrarna att svenska var barnets starkaste språk. Två
föräldrar uppgav engelska som starkaste språk och två föräldrar märkte ingen skillnad
mellan språken. 14 av 16 deltagare uppgavs ha god eller mycket god förståelse och
produktion på både svenska och engelska. Två deltagare uppgavs ha mycket bra
förståelse och produktion på svenska och mycket bra förståelse på engelska. Deras
produktion på engelska bedömdes däremot som otillräcklig. Vid testning klarade båda
deltagarna av att genomföra uppgiften och inkluderades därför i studien. Alla deltagare
hade exponerats för både svenska och engelska före tre års ålder och räknas enligt
antagen definition (se avsnitt 1.2 Flerspråkighet) som simultant tvåspråkiga. Av
deltagarna hade en stor majoritet (n= 14) exponerats för båda språken från födseln. Två
deltagare hade exponerats för engelska respektive svenska från födseln och det andra
språket innan tre års ålder.

3.1.3. Urvalskriterier
Inklusionskriterier för studien var att barnet:

- Var fött 2008.
- Förstod och pratade både svenska och engelska.
- Använde båda språken regelbundet (med ”regelbundet” avsågs flera gånger i

veckan).
- Hade minst två års exponering för båda språken.

Exklusionskriterier för studien var att barnet hade:
- En diagnos som kunde påverka språkutvecklingen (med undantag för fonologisk

språkstörning).
- Exponering av ett tredje språk som översteg exponeringen för antingen svenska

eller engelska.

Deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna men vid testning inte kunde genomföra
uppgiften på det ena språket exkluderades. Ett kriterium för att barnen skulle tas med i
studien var därför även att de klarade av att berätta en historia på båda språken och
svara på tillhörande förståelsefrågor.
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3.2. Deltagare från tidigare studie

I föreliggande studie jämfördes femåringarnas resultat med resultat för äldre barn.
Dessa deltagare var 6- och 7-åringar från Härdelin och Naylors examensarbete (2012).
Deltagarna bestod av 20 svensk-engelskspråkiga barn (13 flickor och 7 pojkar) i åldern
5:9- 7:6 år med en medelålder på 6:5 år. Av deltagarna gick fem i första klass och
övriga 15 i förskoleklass. Nio deltagare gick i en engelskspråkig skola, och övriga 11 i
svenskspråkig skola (Härdelin & Naylor, 2012).

3.3. Material

För att samla in data användes bildserierna Baby birds och Baby goats (se bilaga J) med
tillhörande mall för story grammar-poäng och förståelsefrågor (se www.zas.gwz-
berlin.de/zaspil56.html). Bildserierna var konstruerade så att varje berättelse består av
tre episoder. Deltagarna hade därför tre möjligheter (dvs. episod 1, episod 2 och episod
3) att uttrycka varje berättarkomponent.

Berättarkomponenterna bestod av: internal state term (IST) as initiating event, goal,
attempt, outcome och IST as reaction. Utöver dessa fem berättarkomponenter kunde
setting uttryckas en gång per berättelse. För en mer utförlig beskrivning av
berättarkomponenterna se tabell 2, avsnitt 1.5.1 Makrostruktur. Maximalt kunde en
berättelse ge 17 poäng (en poäng för varje berättarkomponent i de tre episoderna samt
två poäng för setting).

Förståelsefrågorna undersökte deltagarnas förståelse av vissa berättarkomponenter. Av
10 frågor undersökte 3 frågor förståelse av protagonistens mål (goal), 6 frågor förmåga
att uppfatta karaktärernas känslotillstånd (internal state terms) och 1 fråga förmåga till
inferens (att läsa mellan raderna). Maximal poäng på förståelsefrågorna var 10.

För att samla in bakgrundsdata om deltagarna användes ett frågeformulär (Gagarina et
al, 2012), se bilaga I. För riktlinjer vid testning användes manualen i MAIN. Den
innehåller även bedömningsmallar för poängsättning av SG och förståelsefrågor (se
www.zas.gwz-berlin.de/zaspil56.html).

3.3.1. Förändringar i materialet
Sedan en pilotversion av MAIN användes för första gången i Sverige (Haessig & Tuvås,
2013; Härdelin & Naylor, 2012; Koivistoinen, 2012 ; Nilsson & Leback, 2012 &
Thomasdotter, 2013) har vissa ändringar gjorts. I manualen finns numera tydligt
beskrivet hur instruktionerna ska ges. Det finns även riktlinjer för vilken promptning
som är tillåten om barnen inte börjar berätta eller tystnar mitt i berättelsen. Det är till
exempel inte tillåtet att fråga Vad gör han här? eller Vad är det här?. Tillåten
promptning är istället exempelvis Händer något mer? eller Fortsätt!.

En tionde förståelsefråga har tillkommit för att undersöka barnens förmåga till inferens.
Frågan lyder: Vem tror du att fågelmamman/getmamman tycker bäst om, hunden/fågeln
eller katten/räven? Varför?. Bedömningsmallen som används vid poängsättning av
förståelsefrågorna har blivit tydligare och ger fler exempel på godkända och icke-
godkända svar. I pilotversionen fanns till exempel bara två exempel på svar som inte
accepteras för fråga D2 (Baby birds). I den nya bedömningsmallen ges sex exempel på
icke-accepterade svar (se tabell 6).
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Tabell 6. Exempel på hur bedömningsmallen för förståelsefrågorna i
MAIN har blivit tydligare.

Fråga D2: Hur känner sig fågelungarna här?
svar som inte accepteras

pilotversion ny version
bra/glada bra/glada/förvånade/ensamma/

ledsna/rädda

Även bedömningsmallen för SG har blivit tydligare och ger fler exempel på godkända
svar. I berättelsen Baby birds fick barnen enligt den äldre versionen bara poäng om de
antog fågelungarnas perspektiv i episod 1. I den nya versionen ges även poäng om
barnet tar fågelförälderns perspektiv (se tabell 7).

Tabell 7. Exempel på hur bedömningsmallen i MAIN för
poängsättning av SG har blivit tydligare.

Episod 1, Baby bird: IST as initiating event
svar som accepteras

pilotversion ny version
Baby birds were
hungry/wanted
food/ cried/asked for food

Mother/ Parent/ etc. saw that the
baby birds were hungry/ wanted
food.
Baby birds were hungry/ wanted
food/ cried/ asked for food

Förändringarna i materialets gör att instruktioner, promptning och poängsättning blir
mer reglerade vilket gör resultaten mindre godtyckliga och mer jämförbara med
varandra.

3.4. Procedur

Data samlades in av två logopedstudenter som även är uppsatsens författare.
Datainsamlingen skedde under september och oktober 2013. För att göra testsituationen
så lik som möjligt för alla deltagare skedde testningen i ett enskilt rum på barnens
förskolor. Hur avskilt rummet låg varierade dock mellan förskolorna. Några barn hade
mer bakgrundsljud än andra. Vid två tillfällen var barnets förskolepedagog närvarande i
rummet men deltog inte i samtalet. I övrigt genomfördes testningen med endast barnet
och testledaren i rummet. Innan testningen spelade testledaren ett spel och småpratade
med barnet för att skapa en god stämning. Uppvärmningsfasens längd varierade mellan
5 och 20 minuter. Testledaren och barnet placerade sig sedan på varsin sida av bordet.
Barnet fick välja ett av tre identiska kuvert. De innehöll alla samma saga, men med
genomförandet undveks shared knowledge-effekten, dvs. att barnet uteslöt en del
information för att berättelsen antogs vara känd för testledaren. Bildsekvensen bestod av
6 bilder (se bilaga J) ordnade parvis så att två bilder i taget kunde vikas ut. Barnet fick
instruktionen att titta på alla bilderna utan att visa testledaren. Bilderna veks sedan ihop
så att endast de två första bilderna blev synliga.  Barnet fick sedan i uppgift att berätta
en saga till bilderna. När barnet berättat färdigt till det första bildparet veks nästa ut och
tills sist det tredje bildparet så att hela sagan blev synlig. Instruktioner och prompnting
gavs enligt MAIN-manualen. Eliciteringsmetoden telling valdes för att kunna jämföra
resultatet med tidigare studier (Härdelin & Naylor, 2012). Då författarna ansåg att den
engelska instruktionen Tell me the best story you can var kravfylld och inte motsvarade
den svenska instruktionen Hur vill du börja sagan? användes istället How would you
like to begin your story? precis som Leback och Nilsson (2012). Alla barn fick samma
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instruktion. När barnet berättat färdigt ställdes förståelsefrågorna för att undersöka vilka
berättarkomponenter barnet förstått men eventuellt inte uttryckt i berättelsen. Hela
berättelsen låg då utvikt på bordet.

Åtta av deltagarna fick börja med att berätta sagan på engelska och resterande åtta på
svenska. På så vis undveks att eventuella inlärningseffekter påverkade resultatet. Om
första berättelsen genomgående hade berättats på t. ex svenska hade man inte kunnat
utesluta att resultatet påverkats av ordningen. Författarna kontrollerade även för att
bildserierna Baby birds och Baby goats berättades lika många gånger på varje språk för
att inte heller eventuella skillnader i berättelserna skulle påverka resultatet.

Båda testledarna hade svenska som modersmål och goda kunskaper i engelska. För att
inte blanda ihop instruktionerna på svenska och engelska höll sig testledarna till ett
språk var under hela datainsamlingen. Testledarna pratade endast engelska respektive
svenska när barnen hörde för att skapa en så enspråkig miljö som möjligt. Förskolorna
ombads också förbereda barnen på att de skulle få träffa en person som pratade svenska
och en person som pratade engelska. Barnen accepterade i mycket hög grad det
efterfrågade språket. I några fall bytte barnet språk. Barnet ombads då att säga om vad
han/hon sagt eftersom försöksledaren inte förstod. Hur språkbyte ska hanteras finns inte
beskrivet i MAIN.

Enligt COST:s riktlinjer ska testning ske med 4-7 dagars mellanrum. Detta följdes i
största möjliga mån. När det inte var möjligt tidsmässigt testades språken med minst 20
minuters mellanrum för att undvika uttröttning. Under tiden återgick barnen antingen
till förskolans verksamhet eller gjorde en aktivitet med testledaren. Vilket språk som
talades mellan testtillfällena varierade mellan svenska, engelska eller båda språken.

Berättelserna dokumenterades med ljud- och videoupptagning. Bakgrundsdata om
barnens språkutveckling, språkanvändning och språkbehärskning samlades in genom
frågeformulär till föräldrarna (se bilaga I).

3.5. Databearbetning och statistik

Författarna transkriberade inspelat material enligt CHAT (Codes for the Human
Analysis of Transcripts; MacWhinney, 2000). Grovtranskribering gjordes antingen
gemensamt av författarna eller enskilt. De slutgiltiga transkripten kontrollerades
gemensamt för överensstämmelse. För majoriteten av deltagarna användes både ljud-
och videospelning vid transkribering. För några deltagare saknades videoinspelning på
grund av tekniska problem och endast ljudupptagning användes då vid transkribering.
Yttranden som inte var på målspråket exkluderades ur den makro- och mikrostrukturella
analysen. Kodväxling av enskilda ord i yttranden räknades däremot med i analysen.
Upprepningar exkluderades i analysen.

Statistikberäkningar gjordes i Excel och Statistica. Datan för vissa grupper var inte
normalfördelad och därför användes icke-parametriska test. Jämförelser mellan grupper
(5-åringar och 6-7-åringar) gjordes med Mann-Whitney test och inom gruppen (5-
åringar) med Wilcoxon test. För statistiskt signifikanta resultat räknades effektstorlek
(Cohens d) ut manuellt.
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I föreliggande studie behövdes vissa makrostrukturella, statistiska mått för de äldre
deltagarna (Härdelin & Naylor, 2012) som inte fanns redovisade i deras uppsats. Det
gällde till exempel medelvärde för SG på svenska och engelska sammanslaget. För
statistiska uträkningar användes rådata från Härdelin och Naylor (2012). För övriga
jämförelser av makrostruktur mellan de äldre (Härdelin & Naylor, 2012) och de yngre
barnen användes befintlig data.

Den mikrostrukturella, kvantitativa analysen räknades inte om utan värden från
Härdelin och Naylor (2012) användes. För kvalitativa analyser användes transkript från
Härdelin och Naylor (2012) och Leback och Nilsson (2012) samt kvalitativa resultat
redovisade i deras uppsatser.

3.5.1. Analys av makrostruktur
För analysen av SG-komponenter användes protokoll från MAIN. Transkripten
genomgicks noggrant flera gånger för att hitta de olika SG-komponentera i barnens
berättelser. Komponenterna poängsattes i enlighet med MAIN-manualen (Gagarina et
al., 2012). Poängsättningen kontrollerades med handledare Ute Bohnacker som hade
stor praktisk erfarenhet av bedömning sedan tidigare studentuppsatser (Haessig &
Tuvås, 2013; Härdelin & Naylor, 2012; Koivistoinen, 2012; Leback & Nilsson, 2012;
Thomasdotter, 2013). Stor överensstämmelse i poängsättning fanns. I de fall som MAIN
inte gav vägledning eller i fall med olika åsikter löstes poängsättning genom diskussion.
Svaren på förståelsefrågorna transkriberades och poängsattes i enlighet med manualen i
MAIN. Även för dessa kontrollerades överensstämmelse med handledaren Ute
Bohnacker.

3.5.2. Analys av mikrostruktur
I föreliggande studie undersöktes mikrostruktur både kvantitativt och kvalitativt. Med
hjälp av CLAN (Computerized Language Analysis; MacWhinney 2000) räknades
följande kvantitativa mått ut: antal löpord, medellängd på yttrande (MLCU), längsta
yttrande (max C-unit) och lexikal diversitet (Type token ratio). Se bilaga B för använda
söksträngar.

För den kvalitativa analysen genomgicks transkripten systematiskt av båda författarna
för att undersöka deltagarnas verbanvändning, ordföljd, transfer, kodväxling,
referensintroduktion och ordval.

3.6. Etiska aspekter

Innan studien påbörjades godkändes den etiska ansökan (se bilaga C) av en etisk
kommitté vid enheten för logopedi, Uppsala universitet. Alla vårdnadshavare fick
information om att studien var frivillig och kunde avbrytas när som helst utan att skäl
behövde uppges. I samtycket intygade vårdnadshavaren att denna hade diskuterat
deltagande i studien med sitt barn. På så vis minskades risken att barn som inte ville
delta tvingades göra det. Samtycke inhämtades skriftligt för samtliga deltagare.
Deltagarna var anonyma för författarna till det att föräldrarna gett sitt medgivande.
Personuppgifter samt ljud- och bildupptagning hanterades konfidentiellt och var endast
tillgängliga för författarna och handledaren. Alla barn försågs med kodnummer och
kodnamn. Information som kunde koppla deltagarna till en person (t. ex bostadsort)
uteslöts i uppsatsen. Som tack för deltagande i studien fick alla barn ett diplom och en
mindre gåva. Alla vårdnadshavare erbjöds att läsa den färdiga uppsatsen.
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4. Resultat

I detta kapitel redovisas resultatet för analysen av barnens berättelser. Först redovisas
resultaten för SG och förståelsefrågor. Sedan följer kvantitativ och kvalitativ analys av
mikrostrukturen. Slutligen jämförs 5-åringarnas resultat avseende makrostruktur och
kvantitativ mikrostruktur med resultat hos 6- och 7-åringar (Härdelin & Naylor, 2012).

4.1. Makrostruktur

4.1.1. Produktion
SG användes för att analysera berättelsernas övergripande struktur. Nedan följer två
barns berättelser som skiljer sig mikrostrukturellt men som fick samma poäng (6 poäng)
på SG.

(1) En gång var det en fågelmamma och en fågelunge. Och sen flög
fågelmamman iväg. Och sen kom en katt. Och så kom mamman tillbaka
med en mask. Då klättrade katten upp och försökte att ta fågelungen. Då
kom en hund och bet katten i svansen så katten behövde springa iväg.
(Alfred 5:0, Baby Birds)

(2) En gång det var två koar. Och sen lilla ko fallde till vattnet. Och sen stora
ko hjälpte liten ko upp. Och sen kom en räv. Och sen räven försökte ta
lilla kon. Och sen räven tog på kons ben. Och sen en fågel flygde ner och
bite räven svans. Och sen fågeln jagade räven.
(James 5:7, Baby Goats)

Följande avsnitt redovisar deltagarnas resultat för SG på gruppnivå. Det totala
medelvärdet för alla berättelser var 5,13 av maximalt 17 poäng. Som tabell 8 visar var
medelvärdet för SG något högre på svenska (M= 5,56) än på engelska (M= 4,69).
Skillnaden var dock inte signifikant (z= 1,73 p= 0,084). Tabell 8 visar även att
spridningen var ungefär lika stor på båda språken. Således fanns ingen betydande
skillnad mellan makrostrukturen i de svenska och engelska berättelserna.

Tabell 8. Deskriptiv statistik för deltagarnas poäng på story grammar. Tabellen visar antal berättelser (n) ,
medelvärde (M) på svenska (sve), engelska (eng) och poäng för berättelserna Baby birds (BB) och Baby goats
(BG) på respektive språk. Tabellen redovisar även standardavvikelse (SD), lägsta poäng (min) och högsta
poäng (max).

n M SD min max
sve eng sve eng sve eng sve eng sve eng

Totalt 16 16 5,56 4,69 1,71 1,74 3 2 7 8
BB 8 8 5,88 4,88 1,81 1,81 3 2 7 8
BG 8 8 5,25 4,50 1,67 1,77 3 2 7 8

I tabell 9 redovisas de enskilda deltagarnas resultat för SG och förståelse på svenska och
engelska. De flesta deltagarna erhöll ett resultat på SG som var liknande på svenska och
engelska (i föreliggande studie definierat som högst två poängs skillnad mellan
språken). Deltagare nummer 6, 7, 9 och 13 utgör undantag. Möjliga förklaringar till att
dessa deltagare presterade olika på språken presenteras i diskussionsavsnittet (se avsnitt
5.1.1 Makrostruktur).
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Tabell 9. Tabellen redovisar de enskilda deltagarnas resultat för story grammar (SG)
och förståelsefrågorna (FF) på engelska (eng) och svenska (sve). Deltagarna redovisas
i åldersordning med den yngsta deltagaren först.
Kodnummer/
kodnamn Ålder SG-poäng

eng
SG-poäng

sve
FF-poäng

eng
FF-poäng

sve
5 Jenny 4:11 8 7 7 6
8 Alfred 4:11 4 6 6 9
16 Liv 4:11 5 3 8 9
12 Theo 5:1 6 4 6 6
11 Elin 5:2 5 7 7 10
10 Oskar 5:3 2 4 4 7
3 Kate 5:3 2 3 5 3
14 Moses 5:4 4 4 3 6
15 Sally 5:4 8 7 8 6
7 Jennifer 5:4 4 7 6 10
4 Ingrid 5:5 5 7 7 6
9 Phoenix 5:5 4 7 7 7
1 Rose 5:6 5 3 6 6
2 James 5:7 6 6 8 7
13 Nathaniel 5:8 3 7 9 6
6 Amelia 5:8 4 7 4 8

Figur 2 visar att barnen producerade de sex SG-komponenterna i olika hög grad. I
diagrammet är alla deltagares poäng på samtliga episoder sammanslagna. De vanligast
förekommande komponenterna var attempt och outcome på både svenska och engelska.
Deltagarna uttryckte attempt, outcome och IST as reaction i något högre grad på
svenska än på engelska. Goal uttrycktes däremot i högre grad på engelska även om
förekomsten var relativt låg på båda språken. Nedan följer ett exempel på hur deltagare
15 uttryckte komponenten goal (markerat med fetstil) i episod 1 och 2.

(3) It was a little baby…goat. Falled in the water and the daddy goat comed
and it was going to save the little baby goat. And the sister goat was only
eating the grass. And the daddy goat was taking up the baby goat from the
water. And the sister goat was still eating grass. And then the fox comed.
And it was hungry. And it was going to eat those goats.
(Sally 5:4, Baby goats)

Förekomsten av setting, IST as initiating event och IST as reaction var låg på båda
språken (se figur 2).
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Figur 2. Stapeldiagram för poäng på story grammar på engelska och svenska för samtliga deltagare där
poängen för de tre episoderna är sammanslagna. Komponenterna är: setting, internal state term as
initiating event (IST as IE), goal, attempt, outcome, internal state term as reaction (IST as R).

Figur 3 redovisar förekomsten av SG-komponenter för varje episod i procent. Även där
blir det tydligt att attempt och outcome producerades i betydligt högre utsträckning än
övriga komponenter. Det fanns en tendens till ökad förekomst av attempt och outcome
från episod 1 till episod 3. Noterbart var att outcome (episod 1), attempt (episod 2) och
IST as reaction (episosod 2) uttrycktes i högre grad på svenska än på engelska.
Komponenten goal förekom däremot mer på engelska, framförallt i episod 1. I övrigt
förekom komponenterna i ungefär samma utsträckning på båda språken.
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Figur 3. Diagrammet visar frekvens av SG-komponeter i svenska och engelska i procent.
Komponenterna är: setting, internal state term as initiating event (IST as IE), goal, attempt, outcome och
internal state term as reaction (IST as R). Siffrorna anger vilken episod komponenten tillhör (1, 2 eller 3).

4.1.2. Förståelse
Förutom produktion undersöktes barnens förståelse av vissa SG-komponenterna. Dessa
var goal, IST as initiating event och IST as reaction. Medelvärdet för alla
förståelsefrågor var 6,66 av maximalt 10 poäng. Som tabell 10 visar var medelvärdet för
svenska något högre än medelvärdet för engelska. Denna skillnad var inte signifikant
(z= 1,26 p= 0,21). Således skiljde sig inte förståelsen av berättelserna nämnvärt mellan
språken. Deltagarnas resultat varierade stort och ingen takeffekt noterades.

Tabell 10. Deskriptiv statistik för deltagarnas poäng på förståelsefrågorma. Tabellen visar antal berättelser (n),
medelvärde (M) på svenska (sve), engelska (eng) och poäng för berättelserna Baby birds (BB) och Baby goats
(BG) på respektive språk. Tabellen redovisar även standardavvikelse (SD), lägsta poäng (min) och högsta
poäng (max).

n M SD min max
sve eng sve eng sve eng sve eng sve eng

Totalt 16 16 7 6,3 1,83 1,66 3 3 10 9
BB 8* 8 6,63 5,75 2,13 1,91 3 3 10 8
BG 8 8 7,38 6,88 1,51 1,25 6 5 10 9
*till ett barn ställdes endast 8 av 10 frågor

Förståelsefrågorna ställdes för att undersöka vilka komponenter deltagarna förstod men
ännu inte kunde uttrycka i sina berättelser. För en deltagare var skillnaden mellan
förståelse och produktion särskilt stor i den engelska berättelsen (se deltagare 13, tabell
9 i avsnitt 4.1.1 Produktion). Deltagaren uttryckte varken goal, IST as initiating event
eller IST as reaction i produktion men visade förståelse för samtliga komponenter när
förståelsefrågorna ställdes. Exempel 4 illustrerar detta.

(4) *Testledare 2: Why was the mother goat in the water?
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*Nathaniel: That’s why the baby goat was in the water, and the mummy
want to push her out. (goal, episod 1, Baby goats)

Det fanns en betydande skillnad mellan deltagarnas produktion och förståelse av SG-
komponenterna på engelska (se figur 4).

Figur 4. Jämförelse mellan förståelse och produktion på engelska av SG-komponenterna: goal, internal
state term as initiating event (IST as IE), internal state term as reaction (IST as R) och ToM (Theory of
Mind). Siffrorna 1, 2 och 3 anger vilken episod komponenten tillhör.

Som figur 5 visar fanns även en betydande skillnad mellan produktion och förståelse av
SG-komponenterna på svenska.

Figur 5. Jämförelse mellan förståelse och produktion på svenska av SG-komponenterna: goal, internal
state term as initiating event (IST as IE), internal state term as reaction (IST as R) och ToM (Theory of
Mind). Siffrorna 1, 2 och 3 anger vilken episod komponenten tillhör.
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En skillnad mellan språken var att fler deltagare visade förståelse för frågorna IST as
reaction och Theory of Mind (episod 3) på svenska än på engelska. Intressant var att
deltagarnas förståelse för komponenten IST as reaction (episod 2) var nästan identisk på
svenska och engelska, trots att komponenten endast uttrycktes i produktion på svenska.
I övrigt liknade produktion och förståelse av SG-komponenterna varandra på svenska
och engelska.

4.2. Skillnader mellan bildserierna

För att undersöka eventuella skillnader mellan bildserierna jämfördes resultaten för
Baby birds och Baby goats separat. Medelvärdet på SG oavsett språk var 4,88 poäng för
Baby goats och 5,30 poäng för Baby birds. Skillnaden mellan berättelserna var icke-
signifikant (z= 0,66 p= 0,51). En poängskillnad noterades även för förståelsefrågorna.
Medelvärdet för Baby birds var 6,19 och 7,13 för Baby goats. Skillnaden var dock inte
signifikant (z= 1,33 p= 0,18). Intressant var att Baby birds hade högre medelvärde för
produktion medan Baby goats hade högre medelvärde för förståelse. Skillnaderna
mellan berättelserna ansågs inte vara betydande. För vidare diskussion se 5.2
Metoddiskussion.

4.3. Inlärningseffekter

För att undersöka om det fanns en inlärningseffekt jämfördes poängen för SG på första
och andra berättelsen. Medelvärdet för den första berättelsen var 5,06 poäng och 5,19
poäng för den andra berättelsen. Skillnaden var inte statistiskt signifikant (z= 0,22 p=
0,83). Även resultatet på förståelsefrågorna jämfördes mellan första och andra
berättelsen. Medelvärdet på förståelsefrågorna för första berättelsen var 6,56 poäng och
6,75 poäng för den andra berättelsen. Skillnaden var inte signifikant (z= 0,24 p= 0,81).
Sammanfattningsvis noterades ingen inlärningseffekt. För vidare diskussion och möjliga
skäl till detta se avsnitt 5.2 Metoddiskussion.

4.4. Mikrostruktur

4.4.1. Kvantitativ analys
I den mikrostrukturella analysen togs mått för berättelsernas längd (antal löpord),
lexikala diversitet (Type token ratio, TTR), antal yttranden (C-units), genomsnittlig
längd på yttranden (MLCU) och längsta yttranden (max C-unit) fram. Yttranden som
inte var på målspråket och yttranden som rörde annat än själva berättelsen exkluderades
ur analysen. Kodväxling av enskilda ord i yttranden räknades däremot med i analysen.
Upprepningar inkluderades inte i analysen. Nedan följer en berättelse och dess
kvantitativa mått för mikrostruktur.

(5) Katten försökte äta mammafågeln. Då klättrade upp katten. Då kom hunden och
tittade på katten. Så tog hunden kattens svans. Och så jagade hunden katten. Det
var allt.
(Rose 5:6, Baby birds)
Antal löpord: 28, TTR: 0,71, MLCU: 4,67, max C-unit: 7, antal C-units: 6

Den kvantitativa analysen av mikrostrukturella mått redovisas i tabell 11. Spridningen
för antal löpord var stor i både de engelska och svenska berättelserna. Den längsta
berättelsen på svenska var 95 löpord och den kortaste 28 löpord (se exempel 5). Den
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längsta berättelsen på engelska var 94 löpord (när deltagare 15 som erhöll extremvärdet
173 löpord exkluderades) och den kortaste berättelsen 26 ord.

Tabell 11. Tabellen visar resultat av den mikrostrukturella analysen.
Löpord (antal löpord utan upprepningar), TTR (type token ratio), C-
units (antal communication units), MLCU (mean length of
communication units), max C-unit (längsta communication unit). M
(medelvärde) och SD (standardavvikelsen) redovisas för svenska (sve)
och engelska (eng) separat.

M SD
sve eng sve eng

löpord 61,75 64,70 18,87 36,87
- 56,80* - 23,49*

TTR 0,61 0,50 0,08 0,10
- 0,52* - 0,09*

C-units 9,88 10,25 2,84 5,54
- 8,50** - 3,00**

MLCU 6,36 6,57 1,36 1,70
max C-unit 11,44 11 2,76 2,73
*Resultat redovisat utan deltagare 15 som erhöll extremvärdet 173
löpord.
**Resultat redovisat utan deltagare 15 och 7 som erhöll extremvärden
23 respektive 22 C-units.

De engelska berättelserna var något kortare än de svenska sett till antal löpord
(deltagare 15 exkluderad). Även antalet C-units var något lägre på engelska när
deltagare 7 och 15 som erhöll extremvärden (22 respektive 23 C-units) exkluderades.
Resultatet pekar på att de engelska berättelserna var något kortare än de svenska.

Ordvariationen (TTR) var större på svenska (0,61) än på engelska (0,52) trots att de
engelska berättelserna var något kortare vilket tenderar att ge ett högre TTR. Till
exempel gav deltagare 1 korta berättelse (se exempel 5) ett TTR över medel (0,71)
eftersom få ord upprepades. För vidare diskussion se 5.1.2 Mikrostruktur. Som framgår
av tabell 11 var medelvärdena för MLCU och max C-unit mycket lika på svenska och
engelska.

4.4.2. Kvalitativ analys
Det var slående vilken variation det fanns mellan barnens berättelser kvalitetsmässigt.
Exempel 6 och 7 illustrerar detta.

(6) Once upon a time there were three birds in their little home. And the mommy
bird flew away to get some worms. And when she came back a cat was climbing
the tree. And then the cat was taking one of the birds. And then a dog came so
that the cat couldn´t take the birds. And then the dog chased the cat. Snipp
snapp slut.
(Jenny 4:11, Baby birds)

(7) That´s a tree and a bird house. That´s a cat that´s climbing at… in the tree. And
then a dog comes. And biting in the cat´s tail.
(Oskar 5:3, Baby birds)
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Medan Oskar främst benämner objekt och händelser utan större samband är Jennys
berättelse temporalt och kausalt organiserad. En tydlig början och slut finns i Jennys
berättelse, men saknas i Oskars. Jenny använder också bisatser och utbyggda
nominalfraser vilket kan tyda på högre språklig behärskning. De två berättelserna ovan
visar på hur heterogen gruppen var. Som nämndes tidigare (se avsnitt 3.4 Procedur) fick
alla deltagare samma instruktioner och promptning.

Flera andra iakttagelser gjordes i barnens berättelser. Nedan följer flera exempel. Det
som belyses i varje exempel är markerat i fetstil. Icke-målspråkliga former är markerade
med asterisk (*) och det målspråkliga alternativet ges nedanför.

4.4.2.1 Verbanvändning
I svenskan placeras verbet på andra plats i huvudsats enligt den så kallade V2-regeln.
Regeln gäller även vid topikalisering (dvs. när andra satsdelar än subjekt placeras i
fundamentet). Engelska är däremot ett V3-språk. Det innebär att verbet placeras på
tredje plats vid topikalisering. Hos tre deltagare noterades brott mot V2-regeln på
svenska (se exempel 8) och hos en deltagare brott mot V3-regeln på engelska. Alla barn
som bröt mot V2-regeln på svenska hade även målspråkliga former.

(8) Och then fågel såg räven. (Liv, 4:11)

Yttrandet kan jämföras med det målspråkliga Och sen såg fågeln räven. Hos fyra barn
förekom inte topikalisering på engelska och deras ordföljd i den konstruktionen kunde
därför inte analyseras.

De flesta barn använde presens eller preteritum i sina berättelser. Några deltagare
använde utöver dessa tempusformer även futurum. En deltagare använde perfekt vid ett
tillfälle på svenska. En tydlig trend var att barnen bytte tempus under en och samma
berättelse. I fyra svenska berättelser och tio engelska berättelser växlade barnen mellan
presens och preteritum.

I fem svenska och sex engelska berättelser överregulariserade barnen regelbunden
preteritum. På svenska läggs ändelsen –de (t. ex tittade) eller –te ( t. ex lekte) till vid
regelbunden preteritum och på engelska –ed (t. ex played). Exempel 9 och 10 visar på
överregulariseringar i barnens berättelser.

(9) Och hon flygde* iväg. (Elin, 5:2)
*flög

(10) And then a fox comed*. And then it runned** and was going to catch the
baby goat. (Sally, 5:4)
*came **ran

Hos majoriteten av deltagarna förekom målspråklig användning av en del verb och icke-
målspråklig användning av andra, exempelvis både tog (målspråkligt) och komde (icke-
målspråkligt). Hos ett barn förekom samma verb i både målspråklig och icke-
målspråklig form, dvs. både kom (målspråkligt) och komde (icke-målspråkligt).

Flera deltagare hade ännu inte tillägnat sig ändelsen för tredje person singular (–s) i
presens på engelska.
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(11) And then it want* the fox. (Phoenix, 5:5)
*wants

Hos några barn förekom en större användning av kärnverb istället för mer specifika
verb.

(12) The cat went up* the tree. (Liv, 4:11)
*climbed up

När det förekom på svenska använde barnen ofta gå istället för flyga och gå/komma upp
istället för klättra upp. På engelska ersatte go ofta fly, go/come up ofta climb up och
take ofta bite. Några barn korrigerade sig själva som i exempel 13.

(13) Och sen en lilla ko kom…fallde till vattnet. (James, 5:7 )

Hos tre barn förekom did + grundform, som ett icke-målspråkligt sätt att uttrycka
preteritum.

(14) And then a dog did come*.And then the dog did bite** on the cat´s tail.
And then the dog did chase*** the cat. (James, 5:7)
* came   **bit   ***chased

Alla barn utom ett som använde konstruktionen hade även målspråkliga former av
preteritum.

4.4.2.2 Tvärspråkligt inflytande
Vanligt förekommande i berättelserna var att barnen överförde användningen av
prepositioner mellan språken.

(15) And then a birdie come and bite on the tail* and chase it. (Rose 5:6)
*the cat’s tail

Ett barn överförde även placeringen av verbpartikel till svenska från engelska.

(16) Då klättrade upp katten. (Rose, 5:6)

Yttrandet kan jämföras med det målspråkliga Då klättrade katten upp.

Kodväxling förekom i hög grad hos deltagarna. Tio av 16 barn kodväxlade i någon av
sina berättelser. I nio fall av tio skedde kodväxling från engelska till svenska. I sju fall
av kodväxling rörde det sig om enstaka ord. Endast en deltagare flaggade (dvs.
förberedde lyssnaren på språkbyte) vid kodväxling. Exempel 17 och 18 illustrerar
kodväxling hos deltagarna.

(17) And the mommy is going out ifrån the nest. (Theo, 5:1 )

(18) A cat som coming up. Fast vad gör han? What do this cat? (Jennifer, 5:4)
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Exempel 18 illustrerar även språkbyte i ett helt yttrande. När barnet, Jennifer,
återkommer till engelska används svensk ordföljd. Det är således även ett exempel på
transfer mellan språken.

4.4.2.3 Övriga iakttagelser
Flera barn hade svårt att introducera karaktärerna korrekt. När en karaktär introduceras
för första gången bör det ske i obestämd form, t.ex. en katt kom och inte katten kom
eftersom informationen är okänd för lyssnaren. I 19 av 32 berättelser introducerades
någon eller flera av karaktärerna i bestämd form initialt istället för i obestämd form.
Majoriteten av barnen introducerade delvis karaktärerna korrekt.

En annan iakttagelse var att deltagarna vid sju tillfällen missförstod instruktionerna Hur
vill du börja din saga? eller How would you like to begin your story?. Exempel 19, 20
och 21 illustrerar detta.

(19) Vid vargen. (Theo, 5:1)

(20) This! (pekar på bild 1) (Sally, 5:4)

(21) Med det som jag kan. (Amelia, 5:8)

Deltagarna ovan tolkade inte instruktionen som en uppmaning att börja berätta sagan,
utan som en fråga om var han eller hon ville börja eller med vilken information.

Deltagarna beskrev i låg grad protagonisternas känslor. Ett undantag var deltagare
nummer 6 berättelse på svenska.

(22) En gång så var det en varg som ville äta upp alla får. Så kom vargen. Så
kom fågeln och blev arg på vargen. Och då gömde vargen sig och blev
jätteledsen. Så försökte den ta lillfåret. Så tog vargen i benet. Så tittade
fågeln på.  Och då kom fågeln och blev jättearg på vargen. Så bet fågeln
vargens svans. Och så gjorde det jätteont. Blev hon jätterädd. Och så blev
fåren glada så glada.
(Amelia, 5:8, Baby goats)

Endast 5 av 32 berättelser (16 %) avslutades på ett ”sagoaktigt sätt” (se exempel 22
ovan). Tio berättelser av 32 (31 %) hade någon typ av markering som signalerade att
berättelsen var slut.

(23) Och sen så sprang den efter och....slut! (Kate, 5:3)

(24) The dog take the cat. No more picture. (Moses, 5:4)

Majoriteten av berättelserna (17 av 32, vilket motsvarar 53 %) slutade utan förvarning.
De olika sätten att avsluta berättelserna förekom i ungefär samma utsträckning på
svenska och engelska. För vidare diskussion om kvalitativ analys och jämförelse med
äldre barn (Härdelin & Naylor, 2012) se 5.1.3 Kvalitativ språkanalys.
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4.5. Jämförelser mellan 5-åringar och 6-7-åringar

I följande avsnitt jämförs 5-åringarnas resultat för SG och förståelsefrågorna med
svensk-engelskspråkiga 6-7-åringar från en tidigare studie (Härdelin & Naylor, 2012)
som använde en snarlik metod. Även resultatet av den kvantitativa mikrostrukturella
analysen för 5-åringarna jämförs med resultat för de äldre barnen. En kvalitativ
jämförelse mellan åldersgrupperna görs i diskussionen. För mer information om de
äldre deltagarna, se 3.2 Deltagare från tidigare studie.

4.5.1. Makrostruktur
De äldre barnens resultat (svenska och engelska sammanslaget) på SG och
förståelsefrågorna var högre än 5-åringarnas. Det sammanlagda värdet för de äldre
barnen räknades ut av författarna till föreliggande studie. Som tabell 12 visar var
skillnaden mellan åldersgrupperna signifikant. Effektstorlek beräknades (Cohens d) och
var 0,70 för förståelsefrågorna och 0,91 för SG. För SG var spridningen i den äldre
gruppen något större än i den yngre medan det omvända gällde för förståelsefrågorna.
För de äldre barnen noterades en takeffekt på förståelsefrågorna där många av
deltagarna fick maxpoängen 9. I den yngre gruppen noterades ingen takeffekt.
Förändringar i materialet (se avsnitt 3.3.1) ledde till att den tionde förståelsefrågan
räknades bort för de yngre barnen.

Tabell 12. Statistik för jämförelse av 5-åringarnas (5) och 6-7-åringarnas (6-7) resultat oavsett språk (svenska och
engelska sammanslaget). Tabellen visar antal berättelser (n), medelvärde (M), standardavvikelse (SD),
effektstorlek (Cohens d) och p-värde (2-sidigt Mann-Whitney test). Resultaten jämfördes för story grammar (SG)
och förståelsefrågor (Förståelse). För 5-åringarna är förståelsefråga 10 borttagen ur analysen, eftersom den inte
ställdes till 6-7-åringarna.

n M SD
Effekt-
storlek p

5 6 -7 5 6-7 5 6-7 d
SG 32 40 5,13 6,75 1,76 1,81 0,91 0,00099

Förståelse 32 40 5,78* 6,95 1,68* 1,66 0,70 0,0072
*Fråga 10 är exkluderad i analysen.

De vanligast förekommande SG-komponenterna hos både de yngre barnen (se figur 3,
4.1.1 Produktion) och de äldre barnen (se figur 2, s.18 Härdelin & Naylor, 2012) var
attempt och outcome. Förekomsten av de två komponenterna var något högre hos de
äldre barnen. Den största skillnaden mellan grupperna fanns i förekomsten av setting.
Av de äldre barnen uttryckte ca 70 % setting på engelska och ca 80 % på svenska. Av
de yngre deltagarna uttryckte 19 % setting på engelska och 22 % setting på svenska.
Ingen större skillnad noterades mellan hur ofta de yngre och äldre barnen uttryckte
komponenterna IST as initiating event/reaction och goal. Sammanfattningsvis hade de
äldre barnen signifikant bättre resultat på både SG och förståelsefrågorna. Inga större
skillnader sett till vilka komponenter som förekom mest noterades bortsett från setting
som uttrycktes i betydligt högre grad av de äldre barnen.

4.5.2. Mikrostruktur
De mikrostrukturella måtten för de yngre och äldre barnen jämfördes. De äldre barnens
resultat kommer från Härdelin och Naylor (2012, se tabell 7 s. 23). Som tabell 13 nedan
visar var de äldre barnens berättelser längre sett till antal löpord. Skillnaden var särskilt
stor på engelska. De äldre barnens berättelser hade ett något högre type token ratio. Det
tyder på att de äldre barnens berättelser hade större ordvariation. Som nämndes tidigare
(se tabell 3 avsnitt 1.5.2 Mikrostruktur) tenderar kortare berättelser att få ett högre TTR.
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De yngre barnen hade något fler C-units på svenska (0,58) medan de äldre hade fler C-
units på engelska (1,3). De äldre barnens yttranden var längre på både svenska (1,44
ord) och engelska (1,53 ord). Det avspeglade sig även i längsta yttrande, där de äldre
barnens max C-unit var 2,46 ord längre på svenska och 2 ord längre på engelska.

Tabell 13. Tabellen redovisar medelvärde (M) för 5-åringar och
6-7-åringar för de mikrostrukturella måtten: antal löpord
(löpord), type token ratio (TTR), antal C-units (C-units),
medellängd på C-unit (MLCU) och längsta C-unit (max C-unit)
på svenska (sve) och engelska (eng).

M
5-åringar 6-7-åringar

sve eng sve eng
löpord 61,75 56,80* 69,50 77,10
TTR 0,61 0,52* 0,63 0,54
C-units 9,88 8,50** 9,30 9,80
MLCU 6,36 6,57 7,80 8,10
max C-unit 11,44 11 13,90 13,0
*deltagare 15 som erhöll extremvärde utesluten
**deltagare 7 och 15 som erhöll extremvärden uteslutna

De mikrostrukturella måtten tyder på att de äldre barnens berättelser var längre på både
svenska och engelska och att de äldre barnen hade längre yttranden. Slutligen verkade
ordvariationen vara något större hos de äldre barnen.
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5. Diskussion

I följande avsnitt diskuteras resultaten. Först diskuteras resultaten avseende
makrostruktur och sedan avseende mikrostruktur, uppdelat mellan kvantitativa och
kvalitativa mått. Femåringarnas resultat jämförs med sex-sju-åringar (Härdelin &
Naylor, 2012) i varje avsnitt. Därefter följer en metoddiskussion.

5.1. Resultatdiskussion

5.1.1. Makrostruktur
Makrostrukturen i föreliggande studie analyserades med SG enligt MAIN (Gagarina et
al., 2012). De svenska och engelska berättelserna analyserades både avseende
produktion av SG-komponenter och förståelse av vissa komponenter. Femåringarna i
föreliggande studie hade något högre medelvärde (M= 5,56) på svenska än på engelska
(M= 4,69). Skillnaden mellan resultaten var dock inte signifikant (p= 0,084). Enligt
flera forskare (Fiestas & Peña, 2004; Iluz-Cohen & Walters, 2012; Pearson, 2002;
Viberg, 2001) är makrostruktur inte språkspecifik (se avsnitt 1.5.1 Makrostruktur).
Deltagarnas resultat på båda språken borde därför vara liknande. I föreliggande studie
hade fyra barn (deltagare 6, 7, 9 och 13) tre eller fyra poängs högre resultat på svenska
än på engelska avseende SG (se tabell 9 i avsnitt 4.1.1 Produktion). Deltagare 6 och 7
hade också betydligt sämre resultat på förståelsefrågorna på engelska än på svenska.
Viberg (2001) drog slutsatsen att makrostruktur inte är språkspecifik, men att en viss
tröskelnivå i språket måste ha uppnåtts för att kunna verbalisera sin makrostrukturella
kompetens. Det är möjligt att dessa två barn inte hade nått upp till tröskelnivån i
engelska. För deltagare 7 och 9 var den engelska testningen stökig, med flera yngre barn
som störde. Under den svenska testningen stördes deltagarna däremot inte av de yngre
barnen. Detta kan vara en förklaring till skillnaden. Deltagare 9 uppvisade lika bra
förståelse på svenska som på engelska (7 poäng) och därför var bakgrundsbullret en
trolig förklaring. För deltagare 13 hindrades den engelska berättelsen av att han inte
kom på ordet goat. Han fick därför bara poäng för de två sista episoderna. I
förståelsefrågorna visade deltagare 13 sin verkliga kompetens, eftersom han hade högst
förståelsepoäng av alla barn på engelska (9 av 10 poäng). Därför tycks
förståelsefrågorna vara ett viktigt komplement till produktionen, eftersom
omständigheter kan göra att barnens kompetens inte framkommer vid bara produktion.
Haessig & Tuvås (2013) ansåg att förståelsefrågorna var särskilt viktiga för barn med
låga SG-poäng (se avsnitt 1.7 Tidigare narrativforskning inom COST). Eftersom flera
av femåringarna i föreliggande studie hade mycket låga poäng på SG kan
förståelsefrågorna vara särskilt relevanta för yngre barn. En spekulation är att yngre
barn lättare distraheras vid berättande och påverkas mer av t.ex. dagsform eller störande
miljö. Även av den anledningen är förståelsefrågorna ett viktigt komplement till
berättande.

En viktig poäng är att majoriteten av barnen i föreliggande studie trots allt hade
liknande resultat på SG i båda språken. Detta trots att 12 av 16 deltagare hade svenska
som starkaste språk enligt föräldraskattningen. Detta tyder i likhet med tidigare studier
(Fiestas & Peña, 2004; Iluz-Cohen & Walters, 2012; Pearson, 2002; Viberg, 2001) på
att makrostruktur inte tycks vara språkspecifik utan kan överföras mellan språk.

Överlag uttrycktes SG-komponenterna i ungefär samma grad på svenska och engelska
när alla episoder räknades samman (se figur 2, avsnitt 4.1.1 Produktion). Det förelåg
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dock vissa skillnader. IST as reaction uttrycktes mer på svenska. Detta skulle kunna
förklaras med att deltagare 6 som uttryckte känslor i störst utsträckning (se exempel 22),
men endast gjorde det i sin svenska berättelse. Även attempt och outcome uttrycktes
mer på svenska. Goal uttrycktes däremot mer på engelska.

För att se i vilka episoder skillnader mellan språken uppstod delades SG-poängen upp
per episod (se figur 3, 4.1.1 Produktion). Det blev då tydligt att goal framför allt
uttrycktes på engelska i episod 1, Baby birds. I samma episod uttrycktes på svenska
istället outcome i högre grad. Möjligtvis kan skillnaden bero på att goal kan uttryckas
med en infinitivkonstruktion på engelska men inte på svenska. För att illustrera
skillnaden följer två exempel. På engelska uttryckte de flesta barn sig ungefär som
deltagare 2 (se exempel 25).

(25) The mommy did go to get food. And then the bird did come back.
(James,5:7)

Exempel 25 ger poäng för goal, men inte för outcome eftersom barnet inte uttryckte vad
som hände när fågelmamman kom tillbaka (gav ungarna mat). På svenska uttryckte de
flesta barn sig ungefär som deltagare 15 (se exempel 26).

(26) Sen flög mammafågeln iväg. Mammafågeln kom och gav bebisfåglarna
mat. (Anna, 5:4)

Exempel 26 ger poäng för outcome (mamman gav fåglarna mat) men inte för goal
eftersom fågelmammans avsikt inte uttrycktes. Eventuellt tyckte deltagarna att det var
överflödigt att uttrycka både goal och outcome, och det som var lättast att uttrycka på
målspråket användes. Möjligtvis är den engelska infinitivkonstruktionen to get
lunch/food/worms lättare att uttrycka än de svenska konstruktionerna som skulle hämta
mat/ för att hämta mat.

En annan skillnad mellan svenska och engelska noterades i episod 2, Baby goats. Där
uttrycktes mer attempt på svenska än på engelska. Någon möjlig förklaring till detta är
svår att finna. Att barnen uttryckte något olika komponenter på sina språk motsvarar
resultatet för Fiestas och Peña (2004) som anser att även om makrostruktur inte är
språkspecifik behöver inte exakt samma komponenter uttryckas i båda språken. De fann
t.ex. att outcome uttrycktes mer i engelska eftersom den komponenten används mer i
skolsammanhang och barnen använde engelska i skolan. Överlag uttryckte dock barnen
i föreliggande studie samma komponenter på båda språken.

De äldre barnen (Härldelin & Naylor, 2012) hade signifikant bättre resultat på SG och
förståelse än de yngre barnen. För både de yngre barnen i föreliggande studie och de
äldre barnen var resultatet för förståelsefrågorna högre än resultatet på SG. När
förståelsefrågorna ställdes visade deltagarna förståelse för komponenter som inte hade
uttryckts vid berättande. Hos den äldre gruppen fanns en takeffekt för förståelsefrågorna
som inte noterades hos de yngre barnen. Liksom föregående studier (Haessig & Tuvås,
2013; Härdelin & Naylor, 2012; Koivistoinen, 2012; Leback & Nilsson, 2012;
Thomasdotter, 2013) noterades ett stort glapp mellan produktion och förståelse.

För både de äldre (Härdelin & Naylor, 2012) och de yngre barnen uttrycktes
komponenterna attempt och outcome i högst utsträckning medan goal och IST as
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inititating event/reaction förekom i låg grad. Att attempt och outcome är de vanligaste
komponenterna i barns berättelser medan andra komponenter förekommer i lägre grad
har dokumenterats tidigare (t. ex Soodla & Kikas, 2010). Westby (2012) slog fast att
komponenterna attempt och outcome produceras vid lägre ålder än goal. Förekomsten
av de olika berättarkomponenterna i föreliggande studie var därmed i linje med tidigare
forskning. En skillnad mellan de yngre och de äldre barnen (Härdelin & Naylor, 2012)
var förekomsten av setting. Komponenten setting producerades i betydligt högre grad av
de äldre barnen (i 70-80 % av berättelserna, se figur 2, s. 18 Härdelin & Naylor, 2012)
än hos de yngre barnen i föreliggande studie (ca 20 % av berättelserna, se figur 3,
avsnitt 4.1.1 Produktion). Det liknar resultatet i Soodla och Kikas studie (2010) där
setting främst uttrycktes av barn med hög språklig kompetens. Enligt Berman (2001)
ger setting lyssnaren den information som är nödvändig för att berättelsen ska kunna
förstås. Möller (2010) anser att produktionen av setting måste ses i förhållande till
barnets kognitiva utveckling, såsom utveckling av Theory of Mind (se avsnitt 1.5.1
Makrostruktur). Det är därför inte oväntat att de äldre barnen var bättre på att uttrycka
setting än de yngre, eftersom de äldre barnen troligen har hunnit längre i sin kognitiva
utveckling.

5.1.2. Mikrostruktur
Det fanns en stor spridning sett till antal löpord i både de svenska och engelska
berättelserna hos femåringarna. En kort berättelse i femårsåldern behöver därför inte ses
som något avvikande. Hos femåringarna hade de svenska berättelserna fler löpord och
fler C-units, vilket tyder på att de svenska berättelserna var något längre än de engelska.
En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att tre av deltagarna bytte språk under
den engelska berättelsen, varför dessa yttranden räknades bort. De äldre barnen
(Härdelin & Naylor, 2012) hade fler löpord än de yngre barnen, särskilt på engelska.
Den större skillnaden på engelska berodde troligen på språkbytet hos tre av
femåringarna.

De äldre barnen hade ett högre MLCU och längre max C-unit. Det tyder på att barns
yttranden blir längre med stigande ålder vid berättande. Att de yngre deltagarna hade
kortare yttranden kan också bero på att berättandet tolkades som en samarbetsuppgift.
En spekulation är att de äldre barnen (Härdelin & Naylor, 2012) var mindre beroende av
återkoppling från testledaren vilket resulterade i längre yttranden. De yngre barnen var
däremot beroende av, och förväntade sig mycket återkoppling från testledaren vilket
resulterade i kortare yttranden. Berman och Slobin (1994) fann att den yngsta gruppen
deltagare (3-åringar) tolkade berättande mer som ett samarbete och krävde betydligt mer
promptning och uppmuntran av testledaren. Enligt Berman (2001) kräver yngre
förskolebarn mer stöd vilket gör att berättelserna blir mer dialogliknande. Även om
deltagarna i föreliggande studie var äldre (5 år) kan man anta att utvecklingen från
dialog till monolog ännu inte hade tillägnats av alla femåringar. Kaderavek och Sulzby
(2000) undersökte 2-4-åringar och fann att barnen uttryckte mer komponenter i en
okänd berättelse med en samtalspartner än när de skulle berätta en välkänd berättelse
själva. Yngre barn verkar således behöva mer stöd i sitt berättande.

Hos femåringarna var den lexikala diversiteten (TTR) större på svenska (0,61) än på
engelska (0,52 när extremvärdet räknades bort). Det skulle kunna tyda på att de svenska
berättelserna var mer varierade lexikalt. Det är dock svårt att jämföra över språkgränser,
eftersom strukturella skillnader mellan svenska och engelska även skulle kunna förklara
att resultaten blev olika. På engelska används det fria morfemet the (the goat) för att
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markera bestämdhet, medan det i svenska markeras med suffix (geten). Ord som baby
bird blir två ord på engelska men en sammansättning på svenska (fågelunge). Dessa
skillnader gör att engelskan får fler upprepningar och ett lägre TTR. Därför är det
intressantare att jämföra TTR inom språken. De äldre barnen (Härdelin & Naylor, 2012)
fick något högre TTR på både svenska och engelska trots något längre berättelser, vilket
tyder på att de äldre barnen hade ett något mer varierat ordförråd. Både de äldre och de
yngre barnen hade ett högre TTR på svenska, vilket tyder på att strukturella skillnader
mellan språken kan ha påverkat resultaten.

5.1.3. Kvalitativ analys
I följande avsnitt diskuteras den kvalitativa analysen av deltagarnas berättelser.
Femåringarnas berättelser jämförs även med 6-7-åringars berättelser (Härdelin &
Naylor, 2012).

5.1.3.1 Tvärspråkligt inflytande
Tvärspråkligt inflytande förekom hos alla femåringar i något av språken. Majoriteten av
deltagarna hade någon form av tvärspråkligt inflytande på både svenska och engelska.
Den vanligaste formen av transfer var brott mot ordföljdsregler (se exempel 8) i
målspråket och överföring av prepositioner (se exempel 15). Kodväxling förekom hos
flera barn.

Kodväxling förekom främst i de engelska berättelserna hos femåringarna. Det skulle
kunna bero på att majoriteten av deltagarna hade svenska som starkaste språk enligt
föräldraskattningen. En tendens att kodväxla från starkare till svagare språk har
dokumenterats i tidigare forskning (Paradis, 2010). Kodväxling förekom hos betydligt
fler av de yngre deltagarna än hos de äldre (Härdelin & Naylor, 2012). Bland
femåringarna förekom kodväxling hos tio barn (63 % av deltagarna) medan det endast
förekom hos 5 barn (25 % av deltagarna) i den äldre gruppen. Majoriteten av
kodväxling i båda grupperna rörde det sig om enstaka ord. I den yngre gruppen bytte tre
deltagare språk från engelska till svenska under flera yttranden. Detta skedde inte hos de
äldre barnen. Enligt Meisel (1994) påverkas kodväxling av pragmatisk förmåga och är
inte helt adekvat förrän i 5-6-årsåldern. Det är därför möjligt att barnens ålder
påverkade hur kodväxlingen såg ut.

Transfer förekom från svenska till engelska och tvärtom hos de äldre barnen (Härdelin
& Naylor, 2012). Detta noterades även bland femåringarna. I de svenska berättelserna
noterades brott mot V2-regeln vid tre tillfällen hos de yngre barnen men endast en gång
hos de äldre barnen (Härdelin & Naylor, 2012). Brott mot V3-reglen i engelska förekom
vid ett tillfälle hos de yngre barnen, men fyra gånger hos de äldre barnen. Således kan
konstateras att brott mot ordföljdsregler till följd av transfer är relativt vanligt hos
svensk-engelskspråkiga barn. Även Håkansson (2001) fann att flerspråkiga barn har
svårigheter med ordföljdsregler, liksom Lanza (2001). Avseende ordföljd kan
enspråkiga barn med språkstörning överlappa flerspråkiga barn. Medan enspråkiga
svensktalande barn med typisk utveckling tillägnar sig ordföljd med få fel, finns
svårigheter med ordföljd hos barn med språkstörning (Håkansson, 2001).
Sammanfattningsvis ska brott mot ordföljdsregler inte tolkas som tecken på
språkstörning hos svensk-engelskspråkiga barn, eftersom det förekommer i typisk
utveckling.
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Felaktig placering av objekt vid verbpartiklar förekom vid ett tillfälle hos de yngre
barnen på svenska (se exempel 16). Hos de äldre barnen var det vanligt både på svenska
och engelska. Hos femåringarna förekom överföring av prepositioner från det ena
språket till det andra, både på svenska och på engelska (se exempel 15). Det förekom
även hos de äldre barnen, men endast i två fall på engelska.

5.1.3.2 Verbanvändning
Överregularisering av regelbunden verbändelse noterades hos de yngre barnen på både
svenska och engelska (se exempel 9 och 10). Det fanns även hos de äldre barnen
(Härdelin & Naylor, 2012). Enligt Pearson (2002) förekommer detta även hos äldre
flerspråkiga barn. Hos enspråkiga engelsktalande barn förekommer överregulariseringar
vid typisk utveckling (de Villiers & de Villiers, 1985). I typisk enspråkig utveckling hos
svensktalande barn kulminerar överregularisering av verb i 4-5-årsåldern (Nettelbladt &
Salameh, 2007). Det är därför ett exempel på ett utvecklingsstadium i
språkutvecklingen.

Ett annat exempel på utvecklingssteg i typisk språkutveckling som fanns hos 5-
åringarna var hur kongruens mellan verb och person i engelska realiserades.
I engelska böjs verbet efter person (t. ex I walk, he walks). Även i enspråkig utveckling

är –s en morfosyntaktisk konstruktion som tillägnas sent (de Villiers & de Villiers,
1985). Hos de äldre barnen noterades brister i kongruens mellan verb och person i
användandet av be (Härdelin & Naylor, 2012), t. ex here are the fox vilket kan jämföras
med målspråkliga here is the fox. Svårigheter med kongruens har rapporterats av
Leonard (2009) för barn med språkstörning. Inte heller detta ska tolkas som tecken på
språkstörning, utan förekommer i typisk flerspråkig utveckling.

Hos tre av deltagarna användes did + infinitiv (se exempel 14) som ett icke-målspråkligt
sätt att bilda preteritum på engelska. Användande av sådant periphrastic do eller dummy
do som det också kallas noterades även hos sju av de äldre barnen (Härdelin & Naylor,
2012). I standardengelska är do obligatoriskt i vissa konstruktioner (t. ex vid negation: I
don’t want that) men förekommer inte obetonat i påståendesatser (I do want that). Att
vissa barn går igenom en period där do överanvänds har dokumenterats hos flerspråkiga
barn (t. ex Bohnacker, 2013) och hos enspråkiga, engelsktalande barn (Zukowski, 1996,
beskrivet av Bohnacker, 2013).  Förekomst av dummy do kan därför ses som ett
utvecklingsdrag i engelska hos en- och flerspråkiga barn. Möjligen är perioden då
dummy do används längre för flerspråkiga barn (Bohnacker, 2013).

Femåringarna hade svårigheter att hålla sig till ett tempus och flera bytte mellan presens
och preteritum. Enligt Kaderavek och Sulzby (2000) är det karaktäristiskt för muntlig
och oplanerad diskurs att använda presens, medan preteritum används för mer planerad
och skriftlig diskurs. En typisk saga liknar mer den mer skriftliga och
dekontextualiserade stilen. Flera av barnen verkade vara medvetna om att sagor ofta
berättas i preteritum, men klarade ofta inte av att bibehålla tempuset genom hela
berättelsen.

5.1.3.3 Att avsluta en berättelse

Som nämndes tidigare (se 5.1.1 Diskussion makrostruktur) fanns en stor skillnad mellan
i vilken utsträckning de yngre och äldre barnen producerade setting, dvs. det som brukar
inleda en berättelse. För att undersöka om denna skillnad även fanns i barnens sätt att
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avsluta berättelserna studerades deltagarnas slut. Det visade sig att både de yngre och de
äldre barnen (Härdelin & Naylor, 2012) i hög grad avslutade berättelserna abrupt, utan
att signalera att berättelsen var slut (17 av 32 berättelser hos de yngre dvs. 53 % och 26
av 40 berättelser hos de äldre dvs. 65 %). Hos de yngre barnen hade 31 % (10 av 32
berättelser) någon form av avslut (se exempel 23 och 24 i avsnitt 4.2.2 Kvalitativ
analys). Motsvarande siffra för de äldre barnen var att 13 % (5 berättelser av 40) hade
någon form av avslut.  Ett fåtal deltagare (5 berättelser hos de yngre, dvs. 16 % och 9
berättelser hos de äldre dvs. 22 %) i båda grupperna avslutade berättelsen på ett
sagoaktigt sätt (t. ex Så levde de lyckliga i alla sina dagar). Sammanfattningsvis kan
sägas att en stor skillnad fanns mellan hur de yngre och äldre barnen började sina
berättelser, men att ingen ålderskillnad förelåg i hur berättelserna avslutades. Berman
och Slobin (1994) fann att komponenten som uttryckte slut (resolution of the plot)
utvecklades sent. Medan endast 41 % av femåringarna och 62 % av nioåringarna i
studien uttryckte komponent III (resolution of the plot) uttrycktes den av 92 % av de
vuxna deltagarna. Däremot var nioåringarnas produktion av komponent I (onset of the
plot) och komponent II (unfolding of the plot) i nivå med de vuxna deltagarnas
takresultat. Att avsluta berättelser verkar därmed vara en förmåga som utvecklas sent.
Även Kaderavek och Sulzby (2000) fann att 2-4-åringar uttryckte början på berättelse
betydligt oftare än ett slut. I föreliggande studie uttrycktes ett slut endast hos ett fåtal
deltagare. Det skulle kunna bero på att slutet ofta knyter ihop berättelsen genom att
beskriva ett lyckosamt utfall av protagonistens mål eller avslutande känslor/tankar hos
karaktärerna (Möller, 2010). Hos varken de yngre deltagarna i föreliggande studie eller
de äldre deltagarna (Härdelin & Naylor, 2012) förekom komponenterna goal eller IST
as reaction i någon högre utsträckning. Att avsluta berättelsen på ett sagoaktigt sätt var
därför svårt för både 5-åringarna och 6-7-åringarna.

5.2. Metoddiskussion

I följande avsnitt diskuteras hur detaljer i metoden kan ha påverkat resultatet. Förslag på
hur MAIN skulle kunna utvecklas presenteras också.

I föreliggande studie noterades inga inlärningseffekter mellan första och andra
berättelsen, varken för SG eller för förståelsefrågorna. Detta skiljer sig från tidigare
studier (Haessig & Tuvås, 2013; Härdelin & Naylor, 2012; Leback & Nilsson, 2012;
Thomasdotter, 2013) som undersökte berättande hos äldre barn. En förklaring skulle
kunna vara att yngre barn inte har samma förmåga att överföra kunskap från berättelse
ett till berättelse två. En annan förklaring skulle kunna vara metodologiska skillnader
mellan tidigare studier och föreliggande. Rekommendationen för tid mellan
testtillfällena (4-7 dagar) har inte följts fullt ut i någon av studierna. Föreliggande studie
har precis som de andra (med undantag för Thomasdotter, 2013) haft minst 20 minuters
paus mellan testtillfällena. Till skillnad från Leback och Nilsson (2012) som påbörjade
testning direkt har föreliggande studie haft en lång uppvärmningsfas som inte avslutades
förrän barnet var bekvämt med testledaren. Uppvärmningsfasen hos Härdelin och
Naylor (2012) gick ut på att testledaren småpratade med barnet. I föreliggande studie
ingick förutom detta att testledaren spelade ett spel med barnet. Det tyckte alla barn var
roligt och på så vis skapades en god kontakt. Att deltagarna var bekväma hade möjligen
effekten att barnens prestation redan på första berättelsen blev hög och nära barnets
verkliga förmåga. En rekommendation för framtida studier skulle därför kunna vara att
använda ett enkelt spel i uppvärmningsfasen och att uppvärmningsfasens längd vid båda
testtillfällena anpassas efter barnets personlighet.
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Det faktum att den engelska testledaren inte hade engelska som modersmål tros inte ha
påverkat resultatet. Ingen av deltagarna ifrågasatte testledarens språkkompetens.
Eftersom promptning och instruktioner gavs på ett standardiserat sätt var kraven på
språklig behärskning inte samma som vid spontant tal. För flera deltagare var det
uppenbart att de inte förstod att testledaren kunde svenska. Det visade sig exempelvis
genom att ett barn översatte det som förskolepedagogerna sa från svenska till engelska
för den engelska testledaren, och att ett annat barn lärde den engelska testledaren ord på
svenska.

Promptningen på engelska och svenska skiljde sig något åt. Något mer promptning gavs
på engelska eftersom majoriteten av deltagarna hade svenska som starkaste språk och
behövde mer uppmuntran på engelska. Testledarna höll sig till MAIN:s riktlinjer med
ett undantag. Det var att den engelska testledaren vid några tillfällen upprepade barnens
yttranden ordagrant för att hjälpa dem att komma vidare. Eftersom den typen av
promptning inte tillför ny information anser författarna att den skulle kunna vara tillåten
om barnen är tysta under en längre tid.

För samtliga deltagare ägde testningen rum på barnens förskola. Syftet med detta var att
testmiljön skulle vara så lik som möjligt för alla deltagare. En nackdel med testning på
förskola (jämfört med att t. ex träffa barnen i hemmet) var deltagarnas varierande vana
av att prata engelska i den miljön. På svensk-engelskspråkiga förskolor hörde och talade
deltagarna båda språken medan barnen på svenskspråkiga förskolor inte använde
engelska i den kontexten. Ovanan att använda engelska på förskolan kan ha påverkat
resultatet hos somliga deltagare. Även det faktum att störande bakgrundsljud förekom
på vissa förskolor kan ha påverkat resultatet. Möjligen kunde författarna ha varit
tydligare med att miljön behövde vara ostörd. Författarna anser ändå att förskolan var
den bästa miljön att träffa barnen i.

Till en deltagare ställdes endast 8 av 10 förståelsefrågor av den enkla anledningen att
testledaren missade två frågor. Det anses dock inte ha påverkat resultatet i stort.

I sju berättelser (se exempel 19, 20, 21) missförstod deltagarna instruktionen Hur vill du
börja din saga?/How would you like to begin your story?. I en studie av äldre barn (6-7
åringar) (Leback & Nilsson, 2012) missförstod endast en av deltagarna instruktionerna.
Det är möjligt att instruktionen som rekommenderas i MAIN (Gagarina et al., 2012)
lämpar sig bättre för äldre än för yngre barn. Frågan Hur vill du börja din saga? skulle
för femåringar kunna vara mer svårtolkad än en uppmaning som Berätta en saga!. Flera
studier som har undersökt utvecklingen av wh-frågor (exempelvis why, who, how) hos
engelskspråkiga barn fann att de tycks tillägnas i en viss ordning (de Villiers & de
Villiers, 1985). Medan frågor med what, where och who tillägnades först uppträde
frågor med why, how och when senare. Wooten et al. (1979, beskrivet i de Villiers & de
Villiers, 1985) menade att lingvistiska skillnader i informationen som efterfrågas skulle
kunna vara en förklaring. T. ex kräver frågan what i What is this? endast ett substantiv
som svar medan frågor med how som i How did you make this cake? kräver mer
komplex information. Ervin-Tripp (1970, beskrivet av de Villiers & de Villiers, 1985)
lyfte fram frågornas varierande kognitiva komplexitet som en förklaring. Frågor med
why och how står enligt författaren för mer abstrakta idéer än what och who och
behärskas därför senare. I föreliggande studie missförstod flera deltagare instruktionen
med how/hur som ges för att barnet ska börja berätta sagan. Då detta knappt noterades
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hos de äldre barnen (Leback & Nilsson, 2012) tycks instruktionen inte vara svår att
förstå för 6-7-åringar, men däremot för 5-åringarna. En anpassning av MAIN till yngre
barn skulle därför kunna vara att instruktionen ges som en uppmaning istället för som
en fråga.

Något som saknas i MAIN är tydliga riktlinjer för hur kodväxling och framförallt
språkbyte hos deltagarna ska hanteras. Rekommendationer för hur testledaren ska agera
och vilka yttranden som kan användas skulle underlätta testning och göra förfarandet
mer lika för alla deltagare. Rekommendationer för hur kodväxling ska hanteras i
analysen (t. ex vilka yttrande som ska uteslutas) är också önskvärt. I föreliggande studie
har kodväxling av enskilda ord räknats med i analysen medan hela yttranden som inte
var på målspråket exkluderades. Fiestas och Peña (2004) inkluderade i likhet med
författarna kodväxling av enskilda ord i analysen. Språkbyte hanterades annorlunda
eftersom Fiestas och Peña (2004) uteslöt dessa deltagare.

Poäng för berättarkomponenten setting ges enligt MAIN om barnet förankrar
berättelsen i tid (1 poäng) och rum (1 poäng). I andra studier (Gutiérrez-Clellen, 2002;
Pearson, 2002; Soodla & Kikas, 2010) gavs även poäng om barnet introducerade
protagonisterna. Enligt Hickmann (2004) föregår introduktion av karaktärer angivelse
av spatial information (plats). Det beror på att platsangivelse kräver mer
omvärldskunskap. Att fokusera på levande karaktärer är också mindre kognitivt
krävande eftersom de befinner sig mer i förgrunden av en berättelse än platsen
(Hickmann, 2004). En möjlig anpassning av MAIN skulle därför kunna vara att även ge
poäng för setting vid karaktärsintroduktion. Det skulle öka yngre barns möjligheter att
få poäng för setting. Eftersom deltagarna i föreliggande studie generellt fick låga poäng
på SG behövs fler möjliga poäng för att kunna diskriminera mellan barn med och utan
språkstörning. En skillnad skulle då göras mellan de barn som introducerade
protagonisterna och de som inte gjorde det. Thomasdotter (2013) tog också upp
möjligheten i sitt examensarbete och ansåg att poäng borde ges för setting vid
karaktärsintroduktion.

I poängsättning av berättelserna fick deltagarna poäng för outcome i episod 3 om de
uttryckte att fågeln/hunden jagade iväg räven/katten. Poäng gavs även på både svenska
och engelska om deltagarna endast sade fågeln jagar räven/the bird chases the fox utan
att iväg/away uttrycktes, vilket skiljer sig från bedömningsmallen i MAIN. Skälet till att
manualen frångicks var att en stor del av deltagarna inte använde den förväntade
konstruktionen. Eftersom en stor del av femåringarna uttryckte sig med endast
jaga/chase ansåg författarna att iväg/away kan ses som underförstått hos yngre barn.

För att undersöka om det fanns några skillnader i SG och förståelse mellan de två olika,
men strukturellt lika bildserierna analyserades berättelsernas resultat separat. Poängen
på Baby birds var högre för SG, medan poängen för Baby goats var högre på
förståelsefrågorna. Skillnaderna var dock inte signifikanta. En förklaring till
skillnaderna skulle kunna vara att deltagarna hade lättare att namnge protagonisterna
(fågel, katt, hund) i Baby birds än i Baby goats (get, räv, kråka).  Även Leback och
Nilsson (2012) fann att deltagarnas resultat för Baby birds var högre vid produktion och
spekulerade i om det kunde bero på att fågelungarna (episod 1, Baby birds) avbildas
som en enhet medan getungarna (episod 1, Baby goats) är involverade i olika
aktiviteter. Att dela uppmärksamheten mellan dessa skulle enligt författarna kunna vara
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mer krävande och påverka berättandet. Leback och Nilsson (2012) ansåg också att hur
svårt det var för deltagarna att namnge protagonisterna kunde ha påverkat resultatet.

För att kunna diskriminera mellan flerspråkiga barn med och utan språkstörningen med
hjälp av MAIN krävs att skillnad i poäng mellan grupperna finns. Några av deltagarna i
föreliggande studie hade låga resultat på SG men förstod betydligt fler komponenter när
förståelsefrågorna ställdes. Eftersom barn med språkstörning kan likna barn utan
språkstörning i produktion men skilja sig i förståelse (Gagarina et al., 2012) bör
berättande alltid undersökas i kombination med förståelsefrågor. Om barn med
språkstörning visar sig ha låga poäng för både SG och förståelse vid testning med
MAIN skulle poängen för de två kunna slås ihop. Ett gränsvärde för sammanlagd poäng
för förståelse och produktion skulle då kunna ges. Då skulle barn med låg poäng på SG
ändå skulle skilja sig från barn med språkstörning eftersom deras poäng på förståelse
borde vara högre.
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6. Slutsats och förslag på framtida forskning

I föreliggande studie undersöktes berättande hos svensk-engelskspråkiga femåringar.
Tidigare studier har indikerat att makrostruktur (t.ex. SG) inte är språkspecifik, utan kan
överföras mellan språk. För att testa denna hypotes jämfördes deltagarnas resultat på SG
och förståelse på svenska och engelska. Inga signifikanta skillnader noterades mellan
språken. Det tyder på att makrostruktur verkar kunna överföras mellan språk. Det skulle
därför kunna vara ett sätt att jämföra språk hos flerspråkiga barn. För att bekräfta
hypotesen krävs dock forskning på fler språkkombinationer. Det krävs även mer
forskning för att utreda om avvikande makrostruktur är en markör för språkstörning hos
flerspråkiga barn.

Femåringarna i föreliggande studie jämfördes med äldre barn (Härdelin & Naylor,
2012). Skillnaderna mellan de yngre och äldre barnens poäng på SG och förståelse var
mycket signifikanta och visade att både produktion och förståelse utvecklas med
stigande ålder. Särskilt intressant var att förmågan att uttrycka komponenten setting
tycks utvecklas i hög grad mellan 5 och 6-7 års ålder. För att vidare undersöka ålderns
betydelse för makrostruktur behövs studier på både yngre och äldre barn än i
föreliggande studie. Det vore även intressant att undersöka vuxna för att hitta slutnivån i
berättande med MAIN-materialet.

De äldre barnens berättelser (Härdelin & Naylor, 2012) var längre på både svenska och
engelska och hade en något större ordvariation. Hos båda åldersgrupperna förekom
transfer (exempelvis brott mot ordföljdsregler) och kodväxling. Tvärspråkligt inflytande
tycks därmed vara en del av typisk flerspråkig utveckling och bör inte tolkas som tecken
på språkstörning.

Materialet MAIN gör det möjligt att undersöka flerspråkiga barns berättande på ett
unikt sätt. Riktlinjerna avseende kodväxling och språkbyte behöver tillkomma för ett
mer standardiserat genomförande. Materialet kan även behöva anpassas för yngre barn.
Med åldersnormeringar kan MAIN i framtiden bli ett viktigt verktyg för mer korrekta
och rättvisa språkliga bedömningar av flerspråkiga barn.
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7. Tackord

Vi vill tacka alla härliga barn som deltog i studien och deras föräldrar. Vi vill även tacka
alla engagerade förskolepedagoger och modersmålspedagoger som gjorde studien
möjlig. Sist men inte minst vill vi tacka vår fantastiska handledare Ute Bohnacker för
värdefulla synpunkter, intressanta diskussioner och ett stort engagemang.
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9. Bilagor

Bilaga A. Transkriptionsregler
Bilaga B. Söksträngar i CLAN
Bilaga C. Etisk ansökan
Bilaga D. Brev till förskolor
Bilaga E. Brev till föräldrar
Bilaga F. Informerat samtycke
Bilaga G. Letter to parents
Bilaga H. Informed consent
Bilaga I. Frågeformulär
Bilaga J. Bildserierna



Bilaga A

Transkriptionsregler

@Comment eller %com: Vid kommentar på ny rad.

[%act: ] beskriver handlingar i yttranden som har betydelse för att yttrandet ska förstås

%act: handlingar som hör ihop med föregående yttrande.

[/] Upprepning.
[//] Korrigering
[///] Omformulering.

Vid upprepning/korrigering/omformulering av flera ord sattes dessa inom vinkelparenteser <>

&=giggles användes för att beskriva enkla verbala händelser (t. ex skratt)

[=! mumbles] användes för att beskriva på vilket sätt talaren sade ett ord/yttrande

*0. innebär en tyst talakt. Vad talaren gör (t. ex nickar) anges i yttrandets dependent tier.

[?] bästa gissningen för vad som sades när det var svårt att höra

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

xx ohörbart ord, räknades med i analysen

xxx ohörbart, hela yttrandet exkluderades ur analysen

@s:eng enstaka ord på annat språk än målspråket

[-swe] hela yttrandet på ett annat språk än målspråket

(.) Paus oavsett längd.

&ehm utfyllnadsord, eller fragment av ord som inte har räknats med i analysen

[+ bch] kod för att exkludera yttrandet ur analysen

de(t) va(r) visar vad som inte uttalades av talaren och vilka ord det motsvarar

dära [: där] inom hakparenteserna anges det riktiga ordet vid avvikande uttal eller
förenklingar. Ordet inom parentesen räknades med i analysen.

@o användes vid onomatopoetiska uttryck, t. ex mjau@o.
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+... oavslutat yttrande (trailing off).

+/. Användes för alla former av avbrytningar, skrevs i slutet av raden.

+, fortsättning på en avbruten C-unit. Sattes i början av kompletterande yttrande

+< yttrandet överlappade med föregående talare

På engelska har ihopsättningar som didn’t räknats som ett löpord. Substantiv som på engelska
är två löpord (t. ex baby birds) men på svenska en sammansättning (t. ex fågelungar) har inte
slagits ihop i analysen.
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Använda söksträngar i CLAN

Type token ratio (TTR) och antal löpord

freq +t*0* -s"[+ bch]"

Medellängd på C-unit (MLCU)

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

Maxlängd på yttrande (max C-unit)

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

1. Populärvetenskaplig sammanfattning
Fler och fler barn i Europa växer upp med mer än ett språk. Trots det finns begränsad
kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling och inte heller anpassat
bedömningsmaterial för barn med flera språk. Därför har ett stort europeiskt
forskningsprojekt, COST (Cooperation of Science and Technology) Action påbörjats. En
arbetsgrupp inom COST action har intresserat sig för barns berättande.

Tidigare forskning har funnit att berättande är ett bra verktyg för språklig bedömning.
Berättelser kan ge mycket information om olika delar av språk på ett naturligt sätt.
Genom att undersöka en berättelses övergripande struktur kan ett barns
berättandeförmåga jämföras och bedömas över språkgränser. Vårt examensarbete
fokuserar därför på att samla in och analysera berättelser från barn med svenska och
engelska som modersmål. Resultatet kommer leda till mer kunskap om flerspråkiga
barns berättande och hjälpa till i att utveckla ett bedömningsmaterial anpassat för
flerspråkiga barn.

2. Registrering och hantering av data
Det insamlade materialet kommer bestå av bedömningsformulär, personlig data
(bakgrundsinformation), inspelat material och transkriberad data. Även befintligt
material (transkriberat och avidentifierat) kommer att användas. Inspelat material
kommer att transkriberas och avidentifieras. Även bedömningsformulär kommer att
avidentifieras. Varje barn förses med en siffra och ett påhittat kodnamn. Kodnyckeln
kommer finnas i form av en lösenordsskyddad datafil.
Inspelat material, bedömningsformulär samt dokument med personlig data kommer att
förvaras så att inga obehöriga kan komma åt det. Datafiler med ljud- och bildupptagning
kommer att lösenordskyddas. Endast författarna och handledaren kommer ha tillgång
till identifierbart material. Efter avslutad studie kommer ljud- och bildupptagning samt
formulär med bakgrundsdata förvaras inlåst på Institutionen för lingvistik och filologi
vid Uppsala universitet. Transkriberat, avidentifierat material kan komma att användas
av logopedstudenter och forskare inom COST-Action ISO804. Deltagarnas bostadsort
eller andra uppgifter som kan härledas till en viss person kommer inte att anges i
uppsatsen.

3. Urval av forskningspersoner
Deltagarna rekryteras via förskolor och modersmålsenheten i Stockholms- och
Uppsalaområdet. Författarna skickar ett mejl med kort information och
intresseförfrågan. Till intresserade förskolor skickas mer detaljerad information.
Författarna besöker de förskolor som vill delta i studien och överlämnar
informationskuvert som kan vidarebefordras till föräldrar med barn i den aktuella
åldersgruppen. I kuverten finns ett informationsbrev, frågeformulär för bakgrundsdata
och blankett om informerat samtycke.

Barnen ska gå sista året på förskolan och prata och förstå svenska och engelska. Minst
två års exponering av båda språken krävs för deltagande. Barnen ska inte ha någon känd
diagnos som kan påverka språkutvecklingen för att delta. Om barnet har haft
logopedkontakt behöver det uppges eftersom språkstörning (med undantag för
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fonologiska svårigheter) är ett exklusionskriterium. Ingen ekonomisk ersättning
kommer att utgå.

4. Information och samtycke
Samtycke inhämtas skriftligt från en vårdnadshavare innan barnet kan delta. Formuläret
kommer att ingå i informationskuvertet som överlämnas till föräldrarna av personal på
förskolan. Av sekretesskäl får föräldrarna ett kuvert som kan limmas igen innan det
lämnas ifyllt till förskolan. Tydlig information om vad deltagande innebär med studiens
syfte och tillvägagångssätt, att det är frivilligt och kan avbrytas när som helst kommer
att ges i brevet. Där framgår även vem som är forskningshuvudman. Vid frågor finns
kontaktuppgifter till författarna och handledaren.

5. Forskningsetiska överväganden
En risk med att barnen filmas och information om bakgrund samlas in är att materialet
kan komma på villovägar och ses av obehöriga. Detta undviks genom att materialet
avidentifieras och kodas. Bild- och ljudupptagningar och kodnyckel lösenordsskyddas.
Risken finns att testsituationen upplevs som obekväm av vissa barn. Det undviks genom
att försöka skapa god kontakt innan testning och ha en lättsam attityd mot barnen vid
testning. Barn som tydligt inte vill delta behöver självklart inte göra det.

Flerspråkiga i stort gynnas av ökad kunskap om språkutveckling och bättre
bedömningsmaterial för undersökning av språk. Om inte för deltagarnas egen del,
kanske för yngre syskon, vänners eller deras eventuella barn i framtiden.
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Studie om flerspråkiga barns berättarförmåga

Hej!
Vi är två logopedstudenter vid Uppsala universitet som i år skriver vårt examensarbete.
I samband med detta genomför vi en studie och hör därför av oss till er.

Vad handlar studien om?
Studien handlar om svensk-engelskspråkiga barns berättarförmåga och ingår i ett större europeiskt
forskningsprojekt om flerspråkighet (COST Action). Syftet med projektet är att få mer kunskap om
flerspråkiga barns språkutveckling, eftersom tidigare forskning mestadels handlat om enspråkiga
barn. COST-projektet syftar även till att utveckla bedömningsmaterial som är anpassat för
flerspråkiga barn. För mer information om COST se www.bi-sli.org.

Deltagare
Vi söker barn som börjar sista året på förskolan i höst. Barnen ska prata och förstå både svenska och
engelska och ha använt språken i minst två år.

Vad innebär deltagande för er som förskola?
Om ni väljer att delta kommer vi senare i vår till förskolan med informationskuvert. De innehåller
informationsbrev om studien, blankett för samtycke och ett frågeformulär.  Vi ber att ni delar ut
dessa till aktuella barns föräldrar och sedan samlar in kuverten.

I början av hösten kommer vi att träffa varje barn på förskolan vid två tillfällen. Varje tillfälle tar
ungefär 30 minuter. Vi vore tacksamma om ni kan tillhandahålla ett enskilt rum.

Vad innebär deltagande för barnet?
Barnet kommer få berätta en historia utifrån en bildsekvens. Vid ena tillfället sker detta på svenska
och vid andra på engelska. Inledningsvis görs någon lättsam aktivitet för att barnet ska känna sig
bekvämt. För att berättelserna ska kunna analyserars i efterhand kommer ljud- och bildupptagning
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Studie om flerspråkiga barns berättarförmåga

Hej!
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Under handledning av:
Ute Bohnacker
Professor i lingvistik
Ute.bohnacker@lingfil.uu.se
Institutionen för lingvistik och filologi
Uppsala Universitet
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Vill ditt barn delta i en studie om flerspråkighet?

Vi är två logopedstudenter vid Uppsala universitet som i år skriver vårt examensarbete. Det
kommer att handla om svensk-engelskspråkiga barns berättandeförmåga. Studien ingår i ett
stort forskningsprojekt om flerspråkighet (COST Action IS0804). Hittills har över 500 barn
med olika språk deltagit i projektet.

Syftet med projektet är att få mer kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling, eftersom en
stor del av dagens forskning handlar om enspråkiga barn. Målet är också att utveckla
bedömningsmaterial som är anpassat för flerspråkiga barn.

Deltagare
Vi söker barn som har fyllt eller fyller 5 år under 2013. Barnet ska prata och förstå både
svenska och engelska och ha använt båda språken i minst två år.

Vad innebär deltagande?
Om ni väljer att delta kommer vi att träffa ditt barn på förskolan vid två tillfällen under hösten
2013. Ett tillfälle tar mellan 15 och 30 minuter. Först spelar vi ett spel eller leker för att lära
känna varandra. Ditt barn får sedan berätta en saga utifrån en bildserie. Vid det ena tillfället
pratar vi svenska och det andra engelska. På så vis får vi höra ditt barn berätta på båda sina
språk. För att berättelserna ska kunna analyseras filmas ditt barn. Inspelat material kommer
förvaras inlåst och oåtkomligt för obehöriga. I rapporten är alla deltagare anonyma.

Intresseanmälan och samtycke
Om du samtycker till att ditt barn deltar ber vi dig fylla i bifogad blankett. För att få veta mer
om ditt barns språkutveckling ber vi dig att även fylla i frågeformuläret. Du väljer själv om
frågorna besvaras på svenska eller engelska. Alla ifyllda papper läggs i kuvertet, limmas ihop
och överlämnas till förskolepersonalen. Alla personuppgifter hanteras konfidentiellt.

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att något skäl behöver
uppges.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor!

Med vänlig hälsning

Sara och Bente
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Kontaktuppgifter:

Sara Arnoldsson
070 xx xx xx
Sara.arnoldsson.4002@student.uu.se

Bente Aronsson
073 xx xx xx
Bente.aronsson.1682@student.uu.se

Under handledning av:
Ute Bohnacker
Professor i lingvistik
Ute.bohnacker@lingfil.uu.se
Institutionen för lingvistik och filologi
Uppsala Universitet

För mer information om COST se www.bi-sli.org.
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Informerat samtycke till deltagande i studie om flerspråkiga
barns berättande

Jag har tagit del av informationen i brevet, diskuterat det med mitt barn och ger härmed
samtycke till mitt barns deltagande i studien om flerspråkiga barns berättande. Jag är
medveten om att deltagande är helt frivilligt. Deltagandet kan när som helst kan avbrytas om
barnet visar tecken på att inte vilja delta och utan att jag som förälder behöver ange något
skäl.

Barnets namn:

…………………………………………………………………………………………………...

Barnets födelsedatum:

…………………………………………………………………………………………………...

Telefonnummer:

…………………………………………………………………………………………………..

E-post:

………………………………………………………………………………………..................

Datum:

Underskrift av vårdnadshavare:

…………………………………………………………………………………………………

Namnförtydligande:

…………………………………………………………………………………………………...
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Does your child want to participate in a
Study about bilingualism?

Dear parents,
We are two speech therapist students at Uppsala University. We are writing to you with
regards to finding participants for a study we are conducting for our master´s thesis.  Our
study is on the narrative abilities of bilingual children. Our study will be a part of a larger
European research project about bilingualism called COST Action ISO804. Up to date more
than 500 children with variety of languages have participated. The aim of the project is to gain
more knowledge about the language development of bilingual children, since a majority of
previous research is about monolingual language development. Another aim is to develop a
language assessment tool which is adjusted to bilingual children.

Participants
We are looking for children who are currently or will be turning 5 years of age during 2013.
We wish that your child speak and understand both Swedish and English and has used both
languages for at least two years.

What does participation in the study mean?
If you choose to participate we will meet with your child on two occasions at the preschool.
The sessions will take place during the autumn of 2013. One session takes between 15 to 30
minutes. To make your child comfortable in the situation we will first do a fun activity e.g.
play a game. Your child will then look at a sequence of pictures and tell a story based on what
happens in the pictures. In one of the two sessions your child will speak English and the other
Swedish, since we wish to listen to your child´s storytelling in both languages. In order to be
able to analyze the story afterwards your child’s sessions will be recorded. All recorded
material will be locked up and inaccessible for unauthorized people. All participants in our
study will be anonymous.

Consent
If you approve of your child’s participation in the study, we would kindly ask that you fill out
the informed consent form. To get some more information about your child’s language
development we also ask you to fill out the questionnaire. Whether you choose to answer the
questions in Swedish or English is up to you. Put filled out forms in the envelope, seal it and
give it to one of the preschool teachers.

Participation in the study is completely voluntary and can be stopped at any time without any
given reason.
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Please don’t hesitate to contact us if you have any questions!

Kind regards,

Sara and Bente

Contact Information:

Sara Arnoldsson
070 xx xx xx
Sara.arnoldsson.4002@student.uu.se

Bente Aronsson
073 xx xx xx
Bente.aronsson.1682@student.uu.se

Supervised by:
Ute Bohnacker
Professor of Linguistics
Ute.bohnacker@lingfil.uu.se
Department of Linguistics and Philology
Uppsala University

For more information about COST, see www.bi-sli.org.
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Informed Consent for Participation in Study about the Narrative
Ability of Bilingual Children

I have read the information letter, discussed it with my child and hereby give permission for
my child’s participation in the study about the narrative ability of bilingual children. I am
aware that participation is entirely voluntary. Participation can be stopped at any time if my
child shows any signs of not wanting to participate and without giving the reason for not
participating.

Name of Child:

…………………………………………………………………………………………………

Child’s Date of Birth:

…………………………………………………………………………………………………

Phone:

…………………………………………………………………………………………………

Email Address:

………………………………………………………………………………………………….

Date:

Parent’s Signature:

………………………………………………………………………………………………….

Print Name:

………………………………………………………………………………………………….
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Bakgrundsfrågor

1. Barnets namn (förnamn, efternamn) _______________________________________________________

2. Födelsedatum _______________________________________________________

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

från och med ________ (år, månad)
o Nej

Om ja, vilken typ av daghem/förskola?
o Tvåspråkig
o Svenskspråkig
o Engelskspråkig
o Annat (specificera) _______________________

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

o Nej

Om ja, vilken typ av skola?
o Tvåspråkig
o Svenskspråkig
o Engelskspråkig
o Annat (specificera)________________________

4.  I vilket land föddes barnet?

o I Sverige o I ett engelsktalande land
Vilket land?___________

o I ett annat land
Vilket land? ________________

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

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

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

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

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

(till ex. mamma, pappa, syskon)

10. Har ditt barn haft hörselproblem?
Hörselnedsättning
o Nej
o Ja

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

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

12. Information om föräldrar
Vilket är ditt
förstaspråk?

Vilket är ditt
andraspråk?

Vilka andra
språk talar du?

Hur länge har
du bott i
Sverige? Utbildning Yrke

vårdnads-
havare /
förälder 1
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vårdnads-
havare /
förälder 2

13. Vilket språk talar du med ditt barn?
Vårdnadshavare / Förälder 1
o Svenska
o Engelska
o Både svenska och engelska
o Ett annat språk/andra språk; vilka? ______________

Vårdnadshavare / Förälder 2
o Svenska
o Engelska
o Både svenska och engelska
o Ett annat språk/andra språk; vilka? _________

14. Vilka språk talar ditt barn nu?
o Svenska o Engelska o Andra språk,

vilka? _____________________
15. Vilka språk hör ditt barn i sin vardag?
o Svenska o Engelska o Andra språk, vilka? __________

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

o Före 5 års ålder
o Från ____ (år)

17. Från vilken ålder började barnet höra engelska?
o Från födseln
o Före 1 års ålder
o Före 3 års ålder

o Före 5 års ålder
o Från ____ (år)

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

o TV/dator/böcker
o Annat _______________________________________

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

o TV/dator/böcker
o Annat _______________________________________

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

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

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

Andra språk

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

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

Väldigt bra Bra Otillräckligt Mycket
otillräckligt

Hur väl förstår barnet svenska?
Hur väl förstår barnet engelska?
Hur väl talar barnet svenska?
Hur väl talar barnet engelska?
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22. Vilket språk talar ditt barn bäst just nu?

23. Föredrar barnet ett av språken framför de andra?

o Svenska
o Engelska
o Andra språk, vilka? _________________________

o Nej
o Ja, vilket? _________________________________

24. Specificera hur ofta du har utfört följande aktiviteter med
ditt barn under den senaste månaden? Svenska Engelska

Aldrig
Två

gånger i
månaden

En eller
två

gånger i
veckan

Nästan
varje
dag

Aldrig
Två

gånger i
månaden

En eller
två

gånger i
veckan

Nästan
varje dag

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