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SAMMANFATTNING 
Andelen flerspråkiga barn i Sverige ökar och följdaktligen så även behovet av kunskap om 
deras språkutveckling. Flerspråkiga barns språkutveckling har visat sig skilja sig i viss mån 
från den hos enspråkiga barn och då normer för flerspråkiga barns språkutveckling saknas i 
logopedisk verksamhet idag finns en osäkerhet kring hur deras språkutveckling bör bedömas. 
Föreliggande studie ingår i det internationella forskningsnätverket COST Action IS0804 och 
ämnar utgöra ett litet bidrag till en växande databank om flerspråkiga barns språkutveckling, i 
detta fall i jämförelse med enspråkiga barns språkutveckling. Studien utgår från 100 narrativer 
berättade av sex- och sjuåriga enspråkiga svensktalande och flerspråkiga engelsk-
svensktalande barn. Narrativerna eliciterades med hjälp av två bildsekvenser från 
bedömningsmaterialet MAIN och samlades in inom ramen för tre tidigare magisteruppsatser i 
logopedi från Uppsala universitet. Resultaten visar att de flesta deltagare förankrade sina 
narrativer i dåtiden, att de enspråkiga deltagarna förankrade sina narrativer mer konsekvent i 
ett tempussystem än de flerspråkiga deltagarna, samt att de flerspråkiga deltagarna oftare 
skiftade tempussystem i sina engelska narrativer. Vidare gjorde alla grupper av deltagare 75-
78% av sina referentintroduktioner och 80-82% av sina referentupprätthållanden på samma 
sätt som förväntas av vuxna. Behärskning av temporal förankring visade sig således variera 
beroende på språkval och en-/flerspråkighet, medan behärskning av referentiell kohesion 
visade sig vara mindre beroende av språkval eller en-/flerspråkighet hos svensk- och engelsk-
svensktalande barn i tidig skolålder. 
 
Nyckelord: flerspråkighet, tvåspråkighet, engelska, svenska, narrativer, referentiell kohesion, 
temporal förankring, COST Action IS0804, logopedi 
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ABSTRACT 
The number of bilingual children in Sweden is ever-increasing, and consequently the need for 
research into their language development is also growing. The language development of 
bilingual children differs to some extent from that of monolingual children, and as no norms 
have yet been established within speech and language pathology for bilingual children’s 
language development, assessment of their language skills is problematic. This study is part of 
the international research network COST Action IS0804 and aims to make a small contribution 
to its growing stock of studies on bilingual children’s language development, in this case in 
comparison with that of monolingual children. The study is based on 100 narratives told by 
six and seven-year-old monolingual Swedish-speaking children and bilingual English-
Swedish-speaking children. The narratives were elicited using two sets of pictures from the 
assessment material MAIN and were transcribed by the authors of three earlier Master’s theses 
in Speech and Language Pathology from Uppsala University. The results of this study show 
that most of the participants anchored their narratives in the past tense, that the monolingual 
participants anchored their narratives more consistently in one tense than the bilingual 
participants, and that the bilingual participants mixed tenses more often in their English 
narratives. Furthermore, all the groups of participants produced 75-78% adequate referent 
introductions and 80-82% adequate referent maintenance. Thus, temporal anchoring varied 
according to the choice of language and monolingualism/bilingualism, while referential 
cohesion was less dependent on the choice of language or monolingualism/bilingualism 
among Swedish-speaking and English-Swedish-speaking children of six to seven years of age.   
 
Keywords: multilingualism, bilingualism, English, Swedish, narratives, referential cohesion, 
temporal anchoring, COST Action IS0804, speech and language pathology 
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1. Bakgrund 

1.1. Inledning 

De flesta människor i världen talar fler än ett språk (Tucker, 1998) och i Sverige växer 
andelen människor som gör detsamma (Håkansson et al., 2003). Andelen barn i Sverige som 
är berättigade till modersmålsundervisning ökade från 15,4% till 20,7% mellan läsåren 
2006/07 och 2011/2012 (Skolverket, 2011). Det ökade antalet flerspråkiga barn i Sverige 
innebär även att fler flerspråkiga barn kommer till landets logopedmottagningar för 
språkbedömningar. Dessa bedömningar är svåra för logopeder att göra då normerade test för 
bedömning av flerspråkiga barns språkutveckling saknas (Thordardottir et al., 2006). På grund 
av denna brist föreligger risk för både över- och underdiagnostisering av denna patientgrupp 
(Bergström & Bäcklin, 2007; Paradis et al., 2011). Överdiagnostisering sker när logopeder 
tror att språkliga avvikelser beror på språkstörning när de egentligen är varianter av typisk 
flerspråkig språkutveckling (se avsnitt 1.2.) eller kan härledas till hur mycket det aktuella 
barnet exponerats för det testade språket. Underdiagnostisering sker enligt Bergström och 
Bäcklin (2007) bland annat för att logopeder är osäkra på hur flerspråkiga barns 
språkutveckling ser ut. 
 
För att möta efterfrågan på ökad kunskap kring flerspråkiga barns språkutveckling har det 
internationella forskningsnätverket COST Action IS0804 bildats (COST Memorandum of 
Understanding, 2008). En arbetsgrupp i nätverket kallas Narrative and Discourse och 
fokuserar på barns utveckling av narrativ förmåga (berättarförmåga). Narrativa test förordas 
då de testar en mer naturalistisk språkanvändning än andra språktest (Gagarina et al., 2012) 
och har på senare tid föreslagits vara en lämplig testtyp för flerspråkiga barn då testresultat på 
strukturella aspekter av berättande kan vara likvärdiga oavsett vilket av sina språk 
flerspråkiga barn testas på (Iluz-Cohen & Walters, 2012; Pearson, 2002; Viberg, 2001). 
 
Två aspekter av barns narrativa förmåga som är både strukturella och språkberoende är 
temporal förankring (en temporal röd tråd) samt referentiell kohesion (adekvata 
presentationer av karaktärer och förståeliga återkopplingar till dessa). Båda aspekter kan 
beskrivas som olika sorters ”klister” som bidrar till att narrativer hänger ihop. När barns 
narrativer är svårförståeliga beror det ofta på att en röd tråd saknas på ett eller annat sätt 
(Schneider & Hayward, 2010). Utvecklingen av temporal förankring och referentiell kohesion 
pågår i förskoleåldern och förfinas i skolåldern. Föreliggande studie görs inom ramen för 
COST Action IS0804 och ämnar undersöka hur sammanhängande en- och flerspråkiga fem- 
och sexåringars narrativer är avseende temporal förankring och hur karaktärer introduceras 
och återknyts till. 
 
1.2. Flerspråkighet 

I vid bemärkelse kan flerspråkighet definieras som ”kunskap och behärskning av två eller fler 
språk, dock i olika grad” (Montrul, 2008, s. 17, min översättning). I litteraturen använder en 
del forskare begreppen tvåspråkighet eller bilingualism avseende behärskning av två språk, 
och flerspråkighet eller multilingualism för behärskning av fler än två språk, medan andra 
använder begreppen tvåspråkighet, bilingualism, flerspråkighet och multilingualism 
synonymt. I föreliggande studie avser begreppet flerspråkighet den senare användningen.  
 
Då flerspråkighet är ett vitt begrepp delas det ofta in i olika undergrupper. En indelning är i 
tidigt och sent tillägnande: tidigt tillägnande under barndomen och sent tillägnande efter 
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puberteten (Montrul, 2008, s. 17). En annan indelning är i simultan flerspråkighet (flera språk 
tillägnas samtidigt) och sekventiell eller successiv flerspråkighet (flera språk lärs in efter 
varandra). Andra vanliga klassificeringar är förstaspråk eller L1 och andraspråk eller L2 
(Abrahamsson, 2009, s. 13). L1 står för Language 1 och är det första språket som tillägnas, 
ibland även kallat modersmål, och L2 står för andraspråk och syftar på språk som lärts in efter 
de första grunderna i ett förstaspråk redan etablerats, vilket vid enspråkigt tillägnande brukar 
anses vara runt 3-4 årsåldern (Montrul, 2008, s. 17; Paradis et al., 2011, s. 6-7). Vid simultan 
flerspråkighet kan sägas att en person har två eller flera L1, vilka följaktligen ska ha tillägnats 
före 3-4 årsåldern. Andra forskare, t ex De Houwer (2009, s. 2), har en snävare definition av 
simultan flerspråkighet och menar att sådan kräver inlärning av de relevanta språken sedan 
födseln.  
 
Ytterligare viktiga begrepp relaterade till flerspråkighet är språkdominans och exponering. En 
persons dominanta språk är det språk som den behärskar bäst och exponering är i detta 
sammanhang synonymt med språklig input. Det är viktigt att poängtera att en persons 
dominanta språk inte nödvändigtvis är detsamma som den personens L1 (Abrahamsson, 2009, 
s. 13), utan här är istället mängden och typen av exponering viktigare (De Houwer, 2009, s. 
146; Paradis et al., 2011, s. 71). Då exponeringen kan se mycket olika ut, med flera andra 
faktorer, är flerspråkiga personer en mycket heterogen grupp (Armon-Lotem, 2012).  
 
Aktuell forskning visar att flerspråkiga barn går genom samma/liknande språkliga stadier som 
enspråkiga barn, samt att flerspråkiga barns språkutveckling varken går snabbare eller 
långsammare än den hos enspråkiga barn (Genesee et al., 2004, s. 78). Det är viktigt att 
poängtera att flerspråkighet således inte ökar risken för försenad språkutveckling eller 
språkstörning (Paradis et al., 2011, s. 208; Uccelli & Páez, 2007).  
 
Det finns dock några punkter där en- och flerspråkiga barns språkutveckling skiljer sig åt. En 
av dessa punkter är ordförråd, där flerspråkiga barn inte brukar ha ett lika stort ordförråd som 
enspråkiga barn på båda/alla sina språk, men där deras totala konceptuella ordförråd (hur 
många koncept de har i sina ordförråd när ordförråden från båda/alla språk slås ihop och 
synonymer subtraheras) är av liknande storlek som den hos som enspråkiga barn (Genesee et 
al., 2004, s. 79; Junker & Stockman, 2002; Pearson et al., 1993). Ett annat särdrag hos 
flerspråkiga barns typiska språkutveckling är kodväxling. Kodväxling innebär en medveten 
blandning av språk inom ett yttrande eller samtal (Genesee et al., 2004, s. 91 och 101). Hos 
barn och vuxna med typisk språkutveckling är kodväxling alltid ett medvetet val. Vidare 
förekommer ibland tvärspråkligt inflytande i flerspråkiga barns typiska språkutveckling 
(Álvarez, 2003; Genesee et al., 2004, s. 77). Tvärspråkligt inflytande innebär att strukturer i 
ett av en flerspråkig persons språk påverkar strukturerna i ett annat av hens språk (Genesee et 
al., 2004, s. 75-77). Hos barn kan tvärspråkligt inflytande förekomma under en 
utvecklingsfas, men är övergående (Genesee et al., 2004, s. 77 och 217). 
 
Då en- och flerspråkiga barns språkutveckling till viss del skiljer sig åt, bör flerspråkiga barns 
språk inte bedömas efter normer framtagna på enspråkiga barns språk då misstanke om 
språkliga svårigheter föreligger (Junker & Stockman, 2002; Pearson, 1998; Thordardottir et 
al., 2006).  
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1.3. Språkstörning 

Specifik språkstörning är en tämligen okänd diagnos bland lekmän, men enligt internationella 
undersökningar har mellan 5-8% av barn i förskoleåldern någon form av språkstörning 
(Leonard, 1998, s. 3; Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 22; Tomblin et al., 1997). Diagnosen 
ges till barn vars språkutveckling är väsentligt försenad jämfört med barn i samma ålder 
(Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 15) och definieras enligt den diagnosmanual som används i 
Sverige, ICD 10, så här: 
 

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 (Världshälsoorganisationen, 1992, s. 197). 

 
I internationell forskningslitteratur refereras språkstörning till som specific language 
impairment (SLI) eller language impairment (LI). I Sverige används begreppet språkstörning 
kliniskt, eftersom snäva exklusionskriterier för specifik språkstörning utesluter komorbiditet 
vilket är vanligt bland barn med språkstörning (Bergström & Bäcklin, 2007). I föreliggande 
studie används SLI för specifik språkstörning och LI för en vidare definition av begreppet.  
 
Orsaken/orsakerna till SLI är ännu inte helt klarlagda (Genesee et al., 2004, s. 18), men 
enighet råder om att diagnosen är ärftlig (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 20; Tomblin, 2009). 
Med tiden kan svårigheterna kvarstå, klinga av och/eller ändra karaktär (Genesee et al., 2004, 
s. 20). Barn med SLI löper t ex en förhöjd risk att drabbas av läs- och skrivsvårigheter i 
skolåldern (Leonard, 1998, s. 3).     
 
1.4. Narrativer, narrativ förmåga och narrativa test 

Enligt Nationalencyklopedin definieras narrativ som: ”Berättande, framför allt om texter som 
framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning” 
(Nationalencyklopedin, 2013). Gillam et al. (1999) och Westby (2005) påpekar att talat och 
skrivet språk kan kategoriseras som antingen förklarande eller narrativ diskurs. Narrativ 
diskurs redogör för något som hänt och kan vara antingen personlig eller fiktiv (Pavlenko, 
2008). Personliga narrativer är självupplevda medan fiktiva narrativer är påhittade och kan 
lockas fram exempelvis genom bilder. 
 
Det finns omfattande evidens för att narrativ förmåga (förmågan att förstå och producera 
narrativer) är nedsatt hos barn med språkstörning (t ex Kaderavek & Sulzby, 2000; Leonard, 
2009; Liles, 1987; Reuterskiöld et al., 2011). Dock finns även studier som visar det motsatta (t 
ex Iluz-Cohen & Walters, 2012). 
 
Många språktester inom klinisk logopedi utgår från isolerade ljud, ord eller meningar 
(Schneider et al., 2005). Till skillnad från dessa har tester som bygger på narrativer fördelen 
att de kräver en språkanvändning som i större grad liknar talat språk; att ord och meningar 
skapas i ett sammanhang och med ett givet syfte. I övrigt består de av en typ av språk som är 
vanlig i vardagslivet; i såväl samtal som massmedia och undervisning. Trots att det finns 
många typer av narrativer har merparten av forskningen på narrativer fokuserat på sagor 
(Liles, 1987).   
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Förskolebarns narrativa förmågor tenderar att predicera deras senare språkutveckling (Bishop 
& Edmundson, 1987, refererad i Schneider et al., 2005) och läsförståelse (Bishop & Adams, 
1990, refererad i Schneider et al., 2005; Gutiérrez-Clellen, 2002). Narrativer är således ett 
värdefullt redskap för diagnostisering av barn med misstänkt språkstörning.  
 
Åldersrelaterade skillnader i narrativ förmåga finns på alla språkliga nivåer (Viberg, 2001). 
Inom klinisk diagnostik behövs normer för olika åldersgrupper för att kunna fånga upp barn 
som inte är i fas med sin åldersgrupp gällande sin språkutveckling. Hittills finns dock mycket 
lite forskning om narrativ utveckling på svenska och endast ett test som är normerat för 
svensktalande barn. Det är ett test som heter Buss-sagan och är normerat för barn i åldrarna 
3:9-6:8 (år:månader) år (Svensson & Tuominen-Eriksson, 2002). Testet har dock flera brister, 
bland annat att den ställer höga krav på barns arbetsminne och att normeringen inte är gjord 
på ett tillförlitligt sätt (Frithiofsson & Öberg, 2012). Test normerade efter flerspråkiga barns 
språkutveckling saknas generellt (Bergström & Bäcklin, 2007; Paradis et al., 2011, s. 213).  
 
1.5. Narrativ förmåga hos flerspråkiga barn 

Narrativ förmåga har visat sig vara ett lämpligt mått på flerspråkiga barns språkliga förmågor 
eftersom den, till skillnad från lexikala och morfosyntaktiska förmågor, verkar vara relativt 
oberoende av vilket av sina språk flerspråkiga barn talar (Iluz-Cohen & Walters, 2012; 
Pearson, 2002; Viberg 2001). Samma slutsats har dragits i en rad svenska studier av 
flerspråkiga barn i Sverige som nyligen gjorts inom ramen för examensarbeten vid Uppsala 
universitet (Arnoldsson & Aronsson, 2013; Haessig & Tuvås, 2013; Härdelin & Naylor, 
2012; Koivistoinen, 2012; Leback & Nilsson, 2012). Den troliga förklaringen till detta är att 
narrativ struktur verkar tillhöra en konceptuell nivå som inte styrs av flerspråkiga personers 
individuella språk (Gagarina et al., 2012; Viberg, 2001). Dock påpekar Viberg att en viss 
språklig tröskel behöver passeras innan den narrativa förmågan kan komma till uttryck i ett 
givet språk. Trots att narrativ förmåga inte verkar påverkas av språkval, är det viktigt att 
beakta att den inte är oberoende av faktorer såsom socioekonomisk status, kulturella 
skillnader och skiftande exponering för muntligt och skriftligt sagoberättande (Boyd & 
Nauclér, 2001; Gillam et al., 1999; Paradis et al., 2011, s. 216).   
 
1.6. Temporal förankring 

Studier av olika språk visar att barn börjar markera skillnader mellan nutid och dåtid från och 
med tre och ett halvt års ålder (Aksu-Koç, 1988, s. 31). Att barn behärskar de lexikala och 
morfosyntaktiska grunderna i sitt modersmål betyder dock inte att de behärskar grunderna i 
narrativ struktur. I narrativ utveckling är temporal förankring ett av flera diskursiva drag som 
binder ihop narrativer och skapar en förståelig helhet. Temporal förankring är ett viktigt steg i 
utvecklingen från lösryckta beskrivningar av bilder eller händelser till en välorganiserad 
narrativ struktur där delarna motiveras av helheten (Berman & Slobin, 1994a, s. 45).  
 
Barn tenderar att förankra sina narrativer i dåtiden när de blir äldre och deras narrativer blir 
mer avancerade och skriftspråkslika (Sulzby, 1985). En förklaring till detta är att förankring i 
dåtiden kräver dekontextualisering, dvs en losskoppling av narrativen från tiden och rummet 
där berättandet sker. Dekontextualisering är ett av de drag som utmärker skriftspråk, då 
skrivet språk kan uppfattas även i andra tider och platser än där det skapas.   
 
I studier av temporal förankring är det vanligt att undersöka tempusanvändning i de breda 
kategorierna dåtidssystemet och nutidssystemet. Dåtidssystemet består till största del av 
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preteritum, men även pluskvamperfekt och futurum preteriti (Bolander, 2005, s. 136-137). 
Dessa tempus utgår från dåtidens dåtid, nutid och framtid. Nutidssystemet utgörs i huvudsak 
av verb i presens, men även i perfekt och futurum. Dessa tempus utgår från nutidens dåtid, 
nutid och framtid.   
 
Litteratursökningar har inte gett någon information om huruvida flerspråkiga barns temporala 
förankring skiljer sig från enspråkigas. 
 
1.6.1. Temporal förankring hos sex‐ och sjuåringar 

Enligt Viberg (2001) består de språkliga områdena som återstår att utveckla efter fem års 
ålder främst av avancerad användning av språkliga element som t ex konnektorer och 
tempusmarkörer eller diskursiva funktioner hos desamma. 
 
Berman och Slobin (1994a, s. 74) studerade hur olika aspekter av barns språkutveckling kom 
till uttryck i den ordlösa bildberättelsen Frog, Where are You? (Mayer, 1969), även kallad 
Frog Story, och jämförde dessa mellan olika språk (engelska, tyska, spanska, hebreiska och 
turkiska) och åldersgrupper. Bland annat tittade de på hur deras deltagare förankrade 
narrativerna temporalt. Enligt uppsatsförfattarens kännedom finns endast en studie där 
svensktalande barns temporala förankring i narrativer undersökts. Detta är en studie av Viberg 
(2001) om narrativ utveckling hos svensktalande andraspråksinlärare och modersmåltalare. I 
denna studie analyserades narrativer eliciterade genom ljudlösa videoklipp och ordlösa 
sagoböcker.  
 
Föreliggande studie undersöker temporal förankring hos svensk- och engelsk-svenskspråkiga 
sex- och sjuåringar. Berman och Slobin (1994b, s. 127-187) har inte studerat sex- eller 
sjuåringars tempusanvändning, men väl densamma hos enspråkiga engelskspråkiga tre-, fyra-, 
fem- och nioåringar och vuxna. Nedan ges ett referat de delar av Berman och Slobins samt 
Vibergs fynd som är relevanta för föreliggande studie.  
 
Berman och Slobin fann att deras treåriga deltagare oftast inte förankrade sina narrativer i 
något tempus, utan tenderade att skifta mellan tempussystemen från en händelse till en annan 
(1994a, s. 62). Skiftena skedde ofta vid övergången från en statisk situation till en dynamisk 
situation eller från en pågående aktivitet som t ex springer till ett förändrat tillstånd som 
exempelvis har ramlat eller blev fångad. 
 
Hos Berman och Slobins femåriga deltagare märktes tydliga tecken på temporal organisering 
eller en kombination av temporal och spatial organisering (1994a, s. 66). Den spatiala 
organiseringen var hos femåringarna rester av ett tidigare utvecklingssteg som bygger på 
bildbeskrivning här och nu. Tio av de tolv engelsktalande femåringarna skiftade 
tempussystem mellan två till sju gånger per narrativ (1994b, s. 135). Flera av dessa skiften var 
adekvata enligt vuxnas språkbruk, då de gjordes i kontexter av personliga utvikningar eller 
generiska beskrivningar. De skiften som var inadekvata enligt vuxnas språkbruk skedde med 
längre mellanrum än hos de engelsktalande treåringarna. 
 
Vidare fann Berman och Slobin att de flesta av femåringarna förankrade sina narrativer i 
antingen dåtiden eller nutiden (1994a, s. 66). Av de tolv enspråkiga engelsktalande 
femåringarna förankrade tio sina narrativer i ett dominant tempus, dvs att 75% eller mer av 
narrativernas satser var förankrade enkom i dåtiden eller enkom i nutiden (1994b, s. 132). 
Detta tolkade Berman och Slobin som att femåringarna skiljde den diskursiva kontexten från 
berättandesituationen (1994a, s. 66). 
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Berman och Slobin fann att nioåringarna i övervägande majoritet valde ett tempus som de 
konsekvent förankrade sina narrativer i (1994a, s. 68). Alla tolv enspråkiga engelsktalande 
nioåringar förankrade sina narrativer i ett dominant tempus (1994b, s. 132). Medan nästan 
hälften av de vuxna deltagarna i deras studie skiftade tempus av retoriska skäl, för att 
exempelvis ställa vissa delar av handlingen i bakgrunden eller förgrunden i förhållande till 
andra delar, präglades nioåringarnas narrativer av temporal linjäritet (1994b, s. 135). Berman 
och Slobin menade att nioåringar har lärt sig att välja ett tempussystem, och väljer då oftast 
det mest klassiska tempuset för narrativer – dåtidssystemet, men att de ännu inte har lärt sig 
att använda tempusskiften som ett berättartekniskt grepp. Nioåringarnas narrativer var vidare 
de som liknande varandra mest i jämförelse med narrativerna i de övriga åldersgrupperna 
samt var mest stereotypa till formen, t ex i sättet som nästan alla började med typiska 
sagoinledningar av typen Det var en gång (1994a, s. 74).   
 
Dåtidssystemet är det omarkerade, eller det vanligaste, tempussystemet att förankra 
kronologiskt ordnade narrativer i, på engelska såväl som på andra språk (Berman & Slobin, 
1994b, s. 131). Dock avviker en del berättare från denna norm och förankrar istället sina 
narrativer i tempuset dramatiskt presens. Enligt Berman & Slobin är således både 
dåtidssystemet och nutidssystemet normativa tempussystem för narrativt berättande. I deras 
studie skiftade två tredjedelar av de engelsktalade treåringarna fram och tillbaka mellan 
tempussystemen på ett osystematiskt sätt och en tredjedel av alla tre-femåringar gjorde 
detsamma (1994b, s. 132 och 184). Alla äldre berättare (nioåringar och äldre) förankrade dock 
sina narrativer i antingen dåtiden eller nutiden. Häften av de engelsktalande femåringarna och 
två tredjedelar av de engelskspråkiga nioåringarna valde dåtidssystemet, medan de flesta 
engelskspråkiga vuxna valde nutidssystemet i Berman och Slobins studie. Erfarna/vuxna 
berättare tar sig större friheter att anpassa sitt tempusval efter narrativens upplägg eller sin 
personliga berättarstil (Berman & Slobin, 1994b, s. 135; Kaderavek & Sulzby, 2000). 
 
De enspråkiga svensktalande fem- till tioåringarna i Vibergs studie (2001) visade en stark 
tendens att förankra sina narrativer i dåtiden. Först vid 16 års ålder började deltagarna i hans 
studie använda dramatiskt eller historiskt presens i valda delar av sina narrativer.   
 
1.6.2. Temporal förankring hos barn med språkstörning 

Avvikande tempusförankring kan vara en markör för språkstörning. Kaderavek och Sulzby 
(2000) fann att två- till fyraåringar med språkstörning använde färre verb förankrade i dåtiden 
än barn med typisk språkutveckling i både personliga (självupplevda) narrativer och vid 
emergent storybook reading (berättande/”läsning” av en saga till en sagobok som barnet hört 
många gånger). 
 
1.6.3. Rotinfinitiver hos en‐ och flerspråkiga barn 

Rotinfinitiver hänger fritt i en sats utan temporal markering, t ex som i Susie play eller 
Mamma leka, och låter likadant som icke-finita verbformer, vanligtvis infinitiver, i vuxnas 
språkbruk (Bohnacker, 1999). I forskningslitteraturen finns flera teorier om vad dessa former 
skulle kunna representera tidiga former av, men tolkningsmöjligheterna är många. De kan 
exempelvis representera tidiga former av verb i olika tempus, i imperativ, i pågående eller 
perfektiv aktionsart, hos hjälpverb plus verb med mera. Dessa former har observerats hos ett- 
till treåringar på många språk. Flera studier visar att förekomsten av rotinfinitiver avtar efter 
2:6 årsåldern. Bohnacker (1999) fann dock att det flerspråkiga barn vars språkutveckling hon 
studerade longitudinellt fortfarande använde så mycket som 16% rotinfinitiver på isländska 
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vid 4:2-4:4 års ålder och 30,5% rotinfinitiver på engelska vid verb i presens och preteritum i 
tredje person singularis vid 3:4-3:6 års ålder.  
 
Rice et al. (1995) samt Rice och Wexler (1996) fann att enspråkiga engelsktalande barn, både 
med typisk språkutveckling och SLI, genomgår ett stadium där rotinfinitiver används 
parallellt med temporalt markerade verb, och att detta stadium är extremt utdraget hos barn 
med SLI. I Rice et al.s studie använde deltagarna med SLI ca 75% rotinfinitiver vid verb i 
preteritum och presens i tredje person singularis vid fem års ålder, medan treåringarna med 
typisk språkutveckling använde ca 50% rotinfinitiver vid samma verbformer.     
 
1.6.4. Överanvändning av pågående aspekt på engelska 

Engelsktalande treåringar använder pågående aspekt, t ex playing, mer än äldre talare – 
omkring 40% av treåringarnas verbformer är i pågående aspekt, medan dessa former endast 
märks hos 20-25% av verben hos fyraåriga enspråkiga engelsktalare (Berman och Slobin, 
1994b, s. 138-139, 144). Yngre barn använder pågående aspekt i presens för att skildra 
händelser som om de pågick samtidigt som de berättas – som en form av omedelbar presens 
vilket pekar på att deras narrativa utveckling till viss del är kvar på bildbeskrivningsstadiet 
”här och nu”. Äldre barn och vuxna använder pågående aspekt för att sätta händelser i 
bakgrunden och visa på temporala överlappningar. Engelsktalande barns användning av 
pågående aspekt påverkas också av deras tempusval. Framförallt förskolebarn använder 
pågående aspekt mer när de talar i presens än i preteritum. Med åldern minskar användningen 
av pågående aspekt i presens successivt. Användningen av pågående aspekt i dåtidssystemet 
förändras inte lika mycket med åldern på engelska.  
 
1.6.5. Användning av dummy do på engelska 

Do som hjälpverb på engelska kallas i forskningslitteraturen också för dummy do, periphrastic 
do eller do support (Bohnacker, 1999, 2013). I föreliggande studie refereras detta hädanefter 
till som dummy do. Dummy do förekommer i flera olika historiska och nutida dialekter och 
sociolekter av västgermanska språk (Bohnacker, 2013). Bland dessa varieteter är det dock 
endast i engelska som dummy do används i det nutida standardspråket. Dummy do på 
engelska är semantiskt tomt och obligatoriskt vid negationer, ja-/nejfrågor, tags, ellipser, samt 
vid emfas när inget have, be eller modalt hjälpverb förekommer i satsen, men används inte vid 
icke-emfatiska affirmativa påståenden.  
 
Bohnacker (1999, 2013) undersökte förekomsten av överanvändning av dummy do, närmare 
bestämt förekomsten av dummy do vid icke-emfatiska affirmativa påståenden, hos enspråkiga 
och flerspråkiga engelsktalande barn med typisk språkutveckling. Exempel på sådana 
konstruktioner kan låta som följer: They do play istället för They play eller Susie did play 
istället för Susie played. En sådan användning av dummy do tillhör inte den traditionella 
beskrivningen av engelsktalande barns språkutveckling och är ännu relativt lite beforskad 
(Bohnacker, 2013). Bohnacker fann att hennes longitudinella studie av ett flerspråkigt barns 
språkutveckling tillsammans med andra forskares analyser av en- och flerspråkiga 
engelsktalande barns språk visade att överanvändning av dummy do kan vara ett normalt 
utvecklingssteg för engelsktalande barn i processen att nå ett vuxenspråkligt användande av 
dummy do. Evidensen som Bohnacker refererar till visar att de barn som använder dummy do 
i icke-emfatiska affirmativa påståenden gör detta endast i några månader mellan 2:7 och 3:6 
års ålder. Bohnacker föreslår att flerspråkiga barns användning av dummy do vid icke-
emfatiska affirmativa påståenden skulle kunna pågå längre om deras exponering för engelska 
är väsentligt mindre än den för enspråkiga engelsktalande barn. 
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1.7. Referentiell kohesion 

Alla språk gör förmodligen skillnad mellan ny och given information (Hickmann et al., 1996; 
jmf. Chafe, 1976). När information är ny inom ett sammanhang markeras detta lokalt inom 
aktuell nominalfras (t ex med en obestämd artikel), globalt inom aktuell sats (t ex genom 
ordföljd) eller både och (Hickmann et al., 1996). I en del språk är globala markörer 
obligatoriska och lokala sådana valfria, medan det på andra språk är tvärtom. Föreliggande 
studie undersöker en- och flerspråkiga barns markörer för ny och given information på 
svenska och engelska. På dessa språk är lokala markörer obligatoriska och globala sådana 
valfria, och i föreliggande studie undersöks endast de lokala markörerna. 
 
I narrativer syftar kohesion på sammanbindningen av yttranden till en helhet (Hickmann & 
Schneider, 2000). Halliday och Hasan (1976) delar upp engelskans kohesiva drag i fem 
kategorier: referens, ellipsis, substitution, lexikal kohesion och konjunktioner. Föreliggande 
studie fokuserar på det kohesiva verktyget referens – i denna studie refererad till som 
referentiell kohesion. Då endast lokala markörer undersöks i föreliggande studie, avser 
begreppet referentiell kohesion i denna studie endast den referentiella kohesion som skapas 
med hjälp av dessa. Med referent menas en karaktär, ett objekt eller ett koncept i en narrativ. I 
föreliggande studie studeras kohesion endast avseende animata referenter. I en narrativ 
kontext betyder referens hänvisning till en referent.  
 
Referentiell kohesion förekommer i alla typer av sammanhängande diskurs – i allt från 
vardagliga samtal till hårt strukturerade narrativer och faktatexter. Enligt Graesser, 
McNamara & Louwerse (2003, s. 82, enligt Gagarina, 2012) är diskursiv kohesion en av ”läs- 
och hörförståelsens grundpelare” (min översättning). Utvecklingen av referentiell kohesion i 
barnspråk är ett populärt studieobjekt inom narrativ forskning (Berman & Slobin, 1994a, s. 
45).  
 
Viktiga komponenter i referentiell kohesion i narrativer är introduktion av nya karaktärer, 
tillbakasyftning på dessa, samt referensskiften mellan dem (Berman & Slobin, 1994a, s. 45). I 
narrativer måste nya referenter presenteras på sätt som förmedlar till lyssnaren att de är nya i 
narrativen. Därefter måste de referenter som redan introducerats refereras tillbaka till på sätt 
som gör att lyssnaren känner igen dem som de referenter som introducerades tidigare. I 
föreliggande studie definieras referentintroduktion som presentation av en referent som inte 
tidigare omnämnts i diskursen/narrativen. Hänvisning till referenter som redan presenterats i 
diskursen/narrativen kallas i den internationella forskningslitteraturen för reference 
maintenance, subsequent mentions eller referent tracking. Då en svensk motsvarighet till 
dessa termer inte hittats används det svenska ordet referentupprätthållande i föreliggande 
studie. Referentiella uttryck är ett paraplybegrepp som syftar på referentintroduktioner och 
referentupprätthållanden tillsammans. 
 
Trots att referens manifesteras på olika sätt på olika språk, följer de underliggande 
strukturerna hos diskursiv referens universella principer. Dessa principer avgör valet av 
referentiellt uttryck enligt principer om relativ tillgänglighet hos en referent (Ariel, 2004; 
Givón, 1983). Tillgängligheten bestäms bland annat av hur mycket annat som sagts sedan 
referenten nämndes senast och hur många förväxlingsbara referenter som figurerar i 
sammanhanget. Ju mer tillgänglig en referent är, desto mer aktiverad är den i lyssnarens 
medvetande (Lambrecht, 1994, s. 93-101), vilket i sin tur påverkar hur explicita former av 
referentupprätthållande som krävs för att lyssnaren ska kunna identifiera referenterna 
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(Hendriks, 2003). Nedan visas en översikt av hur de grammatiska formerna för referentiella 
uttryck påverkas av relativ tillgänglighet i de undersökta språken i föreliggande studie:   
 
Tabell 1. Referentiella uttrycks variation beroende på referenters relativa tillgänglighet, efter Hendriks, 2003, s. 
292.    

Ny information Tillgänglig 
information 

Mer tillgänglig 
information 

Mest tillgänglig 
information 

Indefinita lexikala 
nominalfraser 

Definita lexikala 
nominalfraser 

Overta pronomen Nollsubjekt och 
nollobjekt 

en hund hunden han/hon/hen/den/det 0 
a dog the dog he/she/it 0 
 
Förutom principerna om relativ tillgänglighet hos referenter, styrs valet av typ av referens 
även av hänsyn till syntax och semantiska roller. Pronomen används exempelvis oftare än 
substantiv för referenter som tidigare varit subjekt snarare än objekt, för referenser med 
motsvarande grammatiska funktion som sin antecedent och/eller för referenter som tidigare 
förekommit i vissa semantiska roller (t ex Arnold, 2001, 2003; Givón, 1983).    
 
Referentiella uttryck kan anses vara adekvata när de är anpassade efter lyssnarens kunskap, 
den gemensamma fysiska kontexten och den föregående lingvistiska kontexten (Schneider & 
Hayward, 2010). På många indoeuropeiska språk används till exempel indefinita lexikala 
nominalfraser (se tabell 1) för att adekvat presentera nya referenter som inte är närvarande i 
den fysiska kontexten, då obestämda artiklar kommunicerar att den aktuella referenten är 
okänd för lyssnaren (Givón, 1992). Nedan ges ett exempel på en adekvat referentintroduktion 
av en karaktär, en ko, och ett objekt, en hink, samt ett adekvat referentupprätthållande av 
samma karaktär, hon, respektive samma objekt, den, i frånvaron av en gemensam fysisk 
kontext: 
 

(1) En ko drack ur en hink. Sedan råkade hon välta den. 
 
Enligt uppsatsförfattarens kännedom finns ännu inga studier om referentiell kohesion hos 
svensktalande barn, men barns utveckling av referentiell kohesion på svenska och engelska 
prediceras likna varandra då de lokala markörerna för referentiell kohesion är likartade på de 
två språken. Den enda skillnaden är att engelska använder bestämd artikel; the, medan 
svenska uttrycker bestämdhet genom suffix, t ex som i huset eller människorna. 
 
1.7.1. Referentiell kohesion hos sex‐ och sjuåringar 

Förmågan att markera skillnader mellan ny och redan känd information är ett område under 
utveckling inom sex- och sjuåringars narrativa språkutveckling. Angående åldrar för 
utvecklingen av adekvat användning av bestämd- och obestämd form, visar olika studier 
motstridiga resultat. De divergerande resultaten kan delvis förklaras av metodologiska 
skillnader mellan studierna (Gagarina, 2102; Hickmann et al., 1996). Nedan följer en 
sammanställning av forskningsresultat som berör utvecklingen av markörer för ny och redan 
känd information, i synnerhet barns utveckling av referentiella uttryck. 
 
I alla studerade språk börjar barn i förskoleåldern göra skillnad på ny och given information, 
dock ännu inte systematiskt (Hickmann et al., 1996). I Hickmann et al.s studie gjorde 
förskolebarnen (fyra och fem år) ca 50% adekvata referentintroduktioner utslaget över de 
undersökta språken (engelska, tyska, franska och kinesiska). På engelska gjorde 
förskolebarnen 29% adekvata referentintroduktioner i samma studie.  
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Sjuåringar fortsätter att introducera nya referenter på inadekvata sätt, genom exempelvis 
överanvändning av bestämd form (Vion & Colas, 1998). I Hickmann et al.s studie (1996) 
gjorde sjuåringarna 57% adekvata referentintroduktioner på engelska och i medeltal 80% 
adekvata introduktioner på franska, tyska och kinesiska. I en annan studie (Norbury & 
Bishop, 2003) gjorde två tredjedelar av de engelsktalande deltagarna mellan sex och tio år 
adekvata referentintroduktioner av de två huvudpersonerna i bilderboken Frog, Where are 
you? I Schneider och Haywards studie av barns referentintroduktioner producerade deras 
engelskspråkiga deltagare (flerspråkighet kontrollerades inte för) 72% adekvata 
referentintroduktioner vid sex års ålder respektive 85% adekvata referentintroduktioner vid 
sju års ålder. Läs vidare om hur sjuåringars utveckling av dekontextualiserade diskurser 
(avsnitt 1.7.2.) och Theory of Mind (avsnitt 1.7.3.) kan tänkas bidra till deras överanvändning 
av definita former. 
 
Först vid cirka nio års ålder introducerar barn referenter i enklare narrativer på liknande sätt 
som vuxna (Vion & Colas, 1998) samt behärskar användningen av bestämda och obestämda 
artiklar (Serratrice, 2007). Detta bekräftas av Hickmann et al. (1996) som visade att 
obligatoriska markörer för ny information (indefinita former i många indoeuropeiska språk) 
inte används systematiskt för referentintroduktioner före sju till tio års ålder. Schneider (2008, 
refererad i Schneider & Hayward, 2010) fann dock en signifikant skillnad (med stark 
effektstorlek) mellan andelar adekvata referentintroduktioner hos nioåringar och vuxna vilket 
tyder på att förmågan att göra adekvata referentintroduktioner kanske utvecklas till och med 
vuxen ålder. 
 
Hickmann och Hendriks (1999) föreslår vidare att adekvata referentupprätthållanden 
behärskas före adekvata referentintroduktioner (i kontexten icke-gemensam kunskap, se 
vidare avsnitt 1.7.3.). Dock påpekar de också att andra studier visat motsatt resultat, t ex 
Hickmann och Schneider (1993).  
 
1.7.2. Dekontextualisering i narrativ diskurs 

En förutsättning för adekvata referentintroduktioner i narrativer är en dekontextualiserad 
diskurs, dvs att narrativen inte utspelar sig ”här och nu”, utan vid en annan tid och plats än då 
och där den berättas, och ofta med fiktiva karaktärer (Kaderavek & Sulzby, 2000). 
Utvecklingen av narrativ förmåga inom området sagoberättande inkluderar en ökad 
dekontextualisering, vilket Kaderavek och Sulzby (2000) menar har mycket gemensamt med 
en skriftspråklig genre av berättande. Sulzby (1985, 1994) undersökte graden av 
dekontextualisering vid emergent storybook reading (barns berättande/”läsning” av sagor till 
sagoböcker som de redan hört många gånger) och fann att den narrativa utvecklingen inom 
detta fält gick från mycket kontextualiserade narrativer till mer dekontextualiserade sådana. 
Yttranden i de kontextualiserade narrativerna kunde vara av typen Oh, look-it, look-it, he’s 
finding it! (Kaderavek & Sulzby, 2000, s. 35), medan de dekontextualiserade narrativerna 
försåg lyssnaren med explicita introduktioner av karaktärer eller objekt som var nya inom 
diskursen för narrativerna. Temporal förankring i dåtiden är ett annat betydelsefullt drag i den 
dekontextualiserade narrativa diskursen som utvecklas i takt med barns ökande narrativa 
förmåga (se tidigare avsnitt 1.6.).  
 
1.7.3. Påverkan av gemensam kunskap och Theory of Mind 

Kontexter där berättaren vet/tror att lyssnaren känner till den berättade narrativen och/eller 
dess karaktärer sedan förut, eller där lyssnaren kan se bilder som tillhör narrativen och därmed 
inte heller är helt beroende av berättarens ord för att förstå narrativens förlopp, kallas i den 
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internationella forskningslitteraturen mutual knowledge eller shared knowledge. I 
föreliggande studie används begreppet gemensam kunskap. Ett antal studier visar att barn 
bemästrar adekvata referentiella uttryck i kontexter utan gemensam kunskap sent (t ex Kail & 
Hickmann, 1992; Kail & Sanchez y Lopez, 1997; Warden, 1981) medan andra menar att detta 
bemästras tidigt (t ex Emslie & Stevenson, 1981). Ovanstående gäller främst 
referentintroduktioner, men även referentupprätthållanden där det finns flera referenter som 
kan förväxlas med varandra då berättaren vet vilket referent hen syftar på men inte lyssnaren 
(U. Bohnacker, personligt meddelande, 13-12-09).   
 
Gällande introduktioner av nya referenter gör yngre berättare ofta ingen skillnad mellan 
kontexterna gemensam kunskap och icke-gemensam kunskap. Det är vid icke-gemensam 
kunskap som karaktärerna i verklig mening är okända för lyssnaren och måste presenteras i 
obestämd form för att inte förvirra lyssnaren. Att yngre barn har svårigheter med detta, och 
tenderar att använda bestämda former vid referentintroduktion oavsett om lyssnaren känner 
till narrativen och dess karaktärer sedan tidigare eller ej, kan hänga ihop med yngre barns 
ännu ej färdiga utveckling av inlevelseförmåga, i forskningslitteraturen inkluderat i begreppet 
Theory of Mind1 – då alla karaktärer är kända för dem utgår de från att de är det även för 
lyssnaren. Kopplingar mellan nedsatt Theory of Mind och nedsatt referentiell kohesion har 
exempelvis hittats hos barn med högfungerande autism (Arnold et al., 2009) och vuxna med 
aspergers syndrom eller högfungerande autism (Colle et al., 2007). Det finns dock även 
forskare som föreslår att referentiell kohesion bestäms mer av den kognitiva belastningen som 
narrativens innehåll och kontexten för berättandet utgör, än av berättarens bedömning av 
lyssnarens behov (t ex Arnold et al., 2009; Horton & Keysar, 1996), se vidare avsnitt 1.7.4. 
 
Med tilltagande ålder gör barn alltmer skillnad på kontexterna gemensam kunskap och icke-
gemensam kunskap, och vid nio års ålder gör barn som störst skillnad mellan kontexterna 
(Hickmann & Hendriks, 1999; Kail & Hickmann, 1992). Deltagarna i Hickmann och 
Hendriks studie som var äldre än nio år gjorde mindre skillnad på de två situationerna och 
använde obestämda former för karaktärer som var nya i narrativen, oavsett om gemensam 
kunskap förelåg eller ej. Att äldre barn gör så tyder på att de inlemmat sig i den narrativa 
traditionen och behandlar narrativen som något skiljt från det sammanhang den berättas i, se 
tidigare avsnitt om dekontextualisering 1.7.2. 
 
1.7.4. Barns pronomenanvändning i narrativer 

Pronomen är en vanlig typ av anafor. En anafor har ingen inneboende betydelse utan får sitt 
innehåll genom sin antecedent; en referens med lexikalt innehåll som nämnts tidigare i samma 
yttrande eller diskurs (Colle et al., 2007). Se exempel (1) där En ko och en hink är 
antecedenter och hon och den anaforer. 
 
Barn lär sig behärska anaforiska referentiella uttryck som pronomen relativt sent (Colle et al., 
2007). Karmiloff-Smith (1985, refererad i Colle et al., 2007) visade att yngre enspråkiga 
fransktalande barn överanvänder deiktiska pronomen, samt att hennes deltagare sammanband 
sina narrativer med adekvata anaforer först i tioårsåldern. Wigglesworth (1997) visade på 
tydliga faser i barns utveckling av referentiell kohesion. Hon jämförde enspråkiga 

 
1 Theory of mind är förmågan att tillskriva sig själv och andra människor mentala tillstånd – övertygelser, 
avsikter, önskningar, simulering, kunskap med mera, samt att förstå att andra har övertygelser, önskningar och 
intentioner som skiljer sig från de man själv har (Premack & Woodruff, 1978). 
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engelsktalande fyra-, sex-, åtta- och tioåringars och vuxnas narrativer och fann att 
fyraåringarna saknade övergripande organisation. De yngre barnen använde en nominal 
strategi (med fler substantiv än pronomen) och/eller en thematic subject strategy 
(huvudpersonsstrategi) där de valde en huvudkaraktär och använde pronomen för att referera 
till denna i yttrandeinitial position och lexikala nominalfraser för att referera till andra 
karaktärer i samma position. Med stigande ålder användes i tilltagande grad den 
vuxennormativa anafora strategin vilket innebär att pronomen används vid 
referentupprätthållanden och lexikala nominalfraser vid referentskiften.      
 
Olika egenskaper hos narrativer ökar eller minskar berättares tendenser att använda lexikala 
nominalfraser eller pronomen för att referera tillbaka till kända referenter. En sådan egenskap 
är huruvida det finns en tydlig huvudperson (Hickmann et al., 1996). Karmiloff-Smith (1981) 
fann att de engelsk- och fransktalande sex- till nioåringarna i hennes studie använde 
subjektspronomen endast om narrativernas huvudperson i yttrandeinitial position, som de 
även organiserade hela sina narrativer runt. Detsamma gjorde även majoriteten av de 
tysktalande 3:6- till 4-åringarna i Bambergs studie (1987, s. 77-78). Barns 
pronomenanvändning vid referens till en huvudperson ökar också om sekundära karaktärer är 
passiva (Wigglesworth, 1991, refererad i Wigglesworth, 1997) och om narrativens innehåll är 
välkänt för berättaren (Wigglesworth, 1997). Relaterat till detta fann Wigglesworth att graden 
av referentiell belastning (bestämd av antalet karaktärer och deras aktivitetsnivå) påverkar 
vilken typ av referentiell strategi barn använder. Vid lägre referentiell belastning använde 
barnen i hennes studie mer vuxenlika referentiella strategier medan de ofta förenklade 
innehållet i sin narrativ eller regredierade till mindre avancerade referentiella strategier när 
belastningen var hög. En studie av Arnold et al. (2009) visade likaledes att hög kognitiv 
belastning påverkade barns pronomenanvändning vid sagoberättande negativt. Deltagarna i 
studien använde färre pronomen i yttranden med avbrott i (då barnen stötte på hinder i sitt 
berättande) samt vid planering av längre yttranden. 
 
Sammanfattningsvis visar flera studier (t ex Arnold et al., 2009; Karmiloff-Smith, 1981; 
Wigglesworth, 1997) att barns kognitiva utveckling, i kombination med hur stor kognitiv 
belastning som olika typer av eliciteringsmaterial och sammanhang utgör, påverkar hur 
vuxenlik barns pronomenanvändning blir. 
 
1.7.5. Referentiell kohesion hos flerspråkiga barn 

Angående successivt flerspråkiga barn har flera studier visat en överexplicitet i deras 
referentiella kohesion, se vidare avsnitt 1.7.6.  Studier av simultant flerspråkiga barns 
referentiella kohesion är relativt ovanliga (Serratrice, 2007), men nedan följer ett referat av 
några av dem som finns. Alla studier som refereras i detta avsnitt använde Frog, Where Are 
You? som eliciteringsmaterial. 
 
Álvarez (2003) longitudinella studie av referentintroduktioner i narrativer hos ett simultant 
spansk-engelskspråkigt barn mellan 6:11 och 10:11 år visade att det studerade barnet gjorde 
samma typer av referentintroduktioner som enspråkiga barn gör på spanska respektive 
engelska, även om barnets val av referentiella uttryck inte visade samma grad av 
differentiering mellan språken som hos enspråkiga barn. Vid 6:11 års ålder gjorde barnet 56% 
adekvata referentintroduktioner på engelska respektive 78% av desamma på spanska. Vid 
7:11 års ålder gjorde barnet 78% adekvata referentintroduktioner på engelska och 89% av 
desamma på spanska. Enligt Álvarez förklaras barnets långsammare tillägnande av adekvata 
former för referentintroduktion på engelska (som hämtades upp successivt under det studerade 
tidsintervallet) av att enspråkiga engelsktalande barn tillägnar sig adekvat referentintroduktion 
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långsammare än enspråkiga talare av romanska språk. Det studerade barnet använde inga 
pronomen eller nollsubjekt i sina referentintroduktioner, utan alla hans inadekvata 
referentintroduktioner bestod av lexikala nominalfraser i bestämd form.  
 
Serratrice (2007) jämförde referentiella uttryck i narrativer berättade av åttaåriga enspråkiga 
engelsktalande och italiensktalande barn samt flerspråkiga engelsk-italiensktalande barn i 
samma ålder. Hon bekräftade resultaten i Álvarez studie och visade att barnens referentiella 
uttryck inte skiljde sig mellan de en- och flerspråkiga grupperna förutom i ett undantag. 
Undantaget hittades vid referentupprätthållanden i objektsposition på italienska där de 
flerspråkiga barnen använde fler nominalfraser på bekostnad av klitiska pronomen, som 
Serratrice föreslog beror på den större formella komplexiteten hos klitiska pronomen.   
 
Chen och Lei (2012) undersökte referentiella uttryck hos enspråkiga kinesisktalande och 
engelsktalande barn samt simultant flerspråkiga kinesisk-engelsktalande barn mellan åtta och 
nio år. De jämförde tre typer av referentiella uttryck: referentintroduktioner, det de kallar för 
referent maintenance (samma referent som i föregående sats) samt referentreintroduktioner 
(då samma referent förekommer tidigare i narrativen men inte i föregående i sats). Resultaten 
visade att referentintroduktionerna skiljde sig signifikant mellan de flerspråkiga och de 
enspråkiga barnens narrativer på engelska men inte på kinesiska. Referentreintroduktionerna 
skiljde sig tvärtom signifikant mellan de flerspråkiga och enspråkiga barnens narrativer på 
kinesiska men inte på engelska. Angående referent maintenance hittades inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna. Skillnaderna mellan de en- och flerspråkiga barnens referentiella 
uttryck var kvantitativa men inte kvalitativa, dvs att de flerspråkiga barnen använde samma 
referentiella uttryck som de enspråkiga barnen på respektive språk, men frekvensen av olika 
uttryck liknade fördelningen av dessa uttryck i sina andra språk.  
 
Sammanfattningsvis verkar simultant flerspråkiga barn skapa referentiell kohesion i narrativer 
på liknande sätt som jämnåriga enspråkiga barn, men deras referentiella stilar kan uppvisa 
mindre differentiering mellan språken än de hos enspråkiga barn.   
 
1.7.6. Över‐ och underexplicitet vid referentupprätthållande hos flerspråkiga barn och barn 

med språkstörning 

Flera studier visar att andraspråksinlärare är överexplicita (mer explicita än förstaspråkstalare) 
i sitt referentupprätthållande (Hendriks, 2003). Detta har visat sig vara fallet oavsett vilka 
kombinationer av förstaspråk och andraspråk som undersökts. Till en början är 
andraspråksinlärare ofta för implicita, men de tenderar att bli överexplicita när de kommit 
vidare i sin språkutveckling. Förklaringen till detta menar Hendriks är att andraspråkinlärare 
processar mindre språkliga enheter i taget och därmed inte kan skapa den typen av 
övergripande referentiella kedjor som ger optimala förutsättningar för pronomenanvändning. 
 
Gagarina (2012) fann att tidigt sekventiellt flerspråkiga rysk-tyskspråkiga barn överanvände 
anaforiska personliga pronomen i fyra- och femårsåldern för att i fem- och sexårsåldern närma 
sig den vuxna normen, medan hennes enspråkiga deltagare redan vid tre års ålder uppvisade 
en adekvat användning av pronomen. Hon menade att en tänkbar orsak till denna skillnad 
skulle kunna vara flerspråkiga barns mindre ordförråd i sina enskilda språk (se vidare avsnitt 
1.2.). Dessa fynd skulle kunna vara ett exempel på andraspråksinlärares initiala 
underexplicitet.  
 
Gällande barn med språkstörning fann Kaderavek och Sulzby (2000) att överexplicita 
referentupprätthållanden är vanligare hos engelskspråkiga förskolebarn med specifik 
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språkstörning än hos kontrollgruppen med typisk språkutveckling. Över-/underexplicitet vid 
referentupprätthållande verkar således vara språkliga drag som kan förekomma både hos 
sekventiellt flerspråkiga barn och hos barn med språkstörning i förskoleålder. 
 
1.7.7. Referentiell kohesion hos barn med språkstörning 

En avvikande/försenad utveckling av referentintroduktioner kan vara en klinisk markör för 
språkstörning (Schneider & Hayward, 2010; Tsai & Chang, 2008). Schneider & Hayward 
(2010) studerade 377 engelskspråkiga barn mellan fyra och nio år och fann att barns förmåga 
att introducera karaktärer i narrativer varierar beroende på ålder och huruvida en 
språkstörning föreligger. I alla studerade åldrar, förutom hos nioåringarna (den äldsta 
studerade åldersgruppen), gjorde barnen med typisk språkutveckling fler adekvata 
referentintroduktioner än barnen med språkstörning. Författarna spekulerade att nioåringarna 
med typisk språkutveckling kan ha nått takeffekter i testet som användes i denna studie, vilket 
kan vara anledningen till att den gruppen inte gjorde fler adekvata referentintroduktioner än 
barnen med språkstörning i samma ålder. 
 
Schneider och Hayward (2010) och Norbury och Bishop (2003) fann att engelsktalande barn 
med LI respektive SLI använde bestämd form vid referentintroduktioner i högre grad än barn 
med typisk språkutveckling. Gällande referentupprätthållande visade Liles (1985) att 
engelsktalande barn med LI tenderar att överanvända lexikala nominalfraser på bekostnad av 
pronomen och Norbury och Bishop (2003) visade detsamma gäller för barn med SLI. I 
Norbury och Bishops studie använde dessutom barnen med språkstörning fler pronomen med 
oklara syftningar än barnen med typisk språkutveckling. 
 
Ingen forskning om referentiell kohesion hos svensktalande barn med SLI har hittats av 
föreliggande studies författare. Anekdotisk evidens tyder dock på att dessa barns referentiella 
kohesion kan se ut som den hos engelsktalande barn med SLI (U. Bohnacker, personligt 
meddelande 13-12-20). Då de lokala markörerna för referentiell kohesion liknar varandra i 
svenska och engelska (se vidare avsnitt 1.7.), förväntas svensktalande barn med SLI ha 
liknande svårigheter som engelsktalande barn med SLI.     
 
1.8. Kognitiva komponenter i utvecklingen av temporal förankring och referentiell 

kohesion – en sammanfattning 

Förmågan till dekontextualisering, genom t ex temporal förankring och referentiella uttryck, 
ökar med stigande ålder och ökad kognitiv mognad (Karmiloff-Smith, 1981; Solé & Rué, 
1998, refererade i Álvarez, 2003).  
 
Många forskare menar att referentiella uttryck väljs utifrån bedömningar av lyssnarens 
förkunskaper och uppmärksamhet, t ex vilka referenter lyssnaren antas ha aktiverade i sitt 
minne och hur aktiverade de är (t ex Chafe, 1994; Foroodi-Nejad, 2011; Gundel et al., 1993; 
Norbury & Bishop, 2003). I så fall skulle utvecklingen av Theory of Mind kunna vara ett 
exempel på en kognitiv komponent som kan utgöra en förutsättning för adekvat referentiell 
kohesion. Dock finns även forskning som talar emot detta (se avsnitt 1.7.3.).  
 
Det är troligt att förmågan att hålla reda på hur aktiverade referenter är hos lyssnaren (vilka 
referenter som är nya, färska i minnet eller nämnda längre tillbaka i diskursen) är kopplad till 
kognitiva resurser som arbetsminne och uppmärksamhet (Arnold et al., 2009). Hendriks 
(2003) föreslog en liknande förklaring till varför andraspråksinlärare kan vara överexplicita i 
sitt referentupprätthållande jämfört med förstaspråkstalare: att andraspråksinlärare, på grund 
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av den ökade kognitiva belastning som andraspråksinlärning medför, inte kan processa lika 
stora språkliga enheter som förstaspråkstalare.  
 
Vid ökad kognitiv belastning uppvisar yngre barn, barn med SLI och barn som är 
andraspråksinlärare ökade svårigheter med referentiell kohesion. Med ökad kognitiv mognad 
och exponering för aktuellt/aktuella målspråk förväntas dock den referentiella kohesionen 
alltmer likna den i vuxet språkbruk i alla ovan nämnda grupper, men till olika grad i de olika 
grupperna. 
 
1.9. Temporal förankring och referentiell kohesion som diskursiva drag – en 

sammanfattning 

Muntliga narrativer anses locka fram en typ av språk som utgör en brygga mellan talade och 
skrivna språkstilar (Schneider & Hayward, 2010). En rad studier visar att barns narrativer 
uppvisar en skriftspråkslik lingvistisk komplexitet (t ex Greenhalgh & Strong, 2001; Wagner 
et al., 2000; Westerveld et al., 2004). Två skriftspråkliga drag hos narrativer är temporal 
förankring i dåtiden och diskurs-intern referentiell kohesion.   
 
Temporal förankring syftar på val av tempussystem som en narrativ utgår från: dåtidssystemet 
eller nutidssystemet. Yngre barn förankrar oftast sina narrativer i nuet eller skiftar mellan 
tempussystemen, medan äldre barn (upp till nio års ålder) förankrar sina narrativer alltmer i 
dåtiden, och skiftar tempus mindre och mindre.        
 
Termen kohesion betecknar här sammanbindning av yttranden till en helhet. En sorts kohesion 
är referentiell kohesion som betecknar hur referenter som är nya för diskursen introduceras 
och hänvisas tillbaka till. En referent kan t ex introduceras som en tjej och sedan refereras 
tillbaka till som tjejen eller hon. Utvecklingen av en referentiell kohesion pågår till cirka nio 
års ålder då barn använder referentiella uttryck på ett liknande sätt som vuxna.  
 
Både temporal förankring och referentiell kohesion är diskursiva drag genom att de bidrar till 
att skapa den dekontextualiserade diskursens egna sammanhang. Temporal förankring 
placerar diskursen i en egen tidsram och referentiell kohesion skapar en intern helhet där 
referenter som är nya för diskursen introduceras som nya (även om de redan är kända för 
lyssnaren) och sedan refereras tillbaka till som redan givna inom den aktuella diskursen. 
Dessa diskursiva drag är typiska för muntliga och skriftliga narrativer men även för 
skriftspråket generellt. Detta kan vara en bidragande orsak till att narrativ förmåga har funnits 
predicera förskolebarns senare språkutveckling och läsförståelse.       
 
1.10. COST Action IS0804 

COST (European Cooperation in Science and Technology) är ett europeiskt samarbetsprojekt 
som syftar till att samordna nationellt finansierad forskning inom en rad olika områden 
(www.cost.eu/about_cost, 13-12-01). Forskning som bedrivs inom ramarna för COST delas in 
i olika projekt som inom COST kallas för Actions 
(www.cost.eu/about_cost/how_does_cost_work, 13-12-01). Föreliggande studie ingår i Action 
IS0804, Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to 
Assessment. Syftet med Action IS0804 är att samordna forskning för att öka kunskapen om 
lingvistiska och kognitiva förmågor hos flerspråkiga barn med SLI samt att bidra till säkrare 
utredningar av misstänkt språkstörning hos flerspråkiga barn (www.bi-sli.org).  
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Inom COST Action IS0804 finns fyra arbetsgrupper med olika fokus inom flerspråkighet och 
språkstörning (www.bi-sli.org/WG.htm). I Sverige har det hittills skrivits sex 
magisteruppsatser i logopedi inom ramarna för arbetsgrupp 2, Narrative and Discourse, om 
flerspråkiga barns narrativa förmågor. Uppsatserna handleddes av Ute Bohnacker, professor i 
lingvistik och aktiv medlem i COST Action IS0804, Arbetsgrupp 2. Föreliggande studie ingår 
i samma ramverk som de tidigare uppsatserna, men skiljer sig från dessa genom att den inte 
inneburit insamling av ny data från nya grupper av barn, utan utgår från nya aspekter av data 
som redan samlats in inom ramen för tre av de tidigare uppsatserna. 
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2. Syfte 

Föreliggande studies syfte var att sammanställa referensdata för två aspekter av enspråkiga 
och flerspråkiga barns språk som förväntas vara under utveckling vid sex och sju års ålder och 
kommer till uttryck i narrativer. Dessa aspekter var temporal förankring och referentiell 
kohesion. Studien ämnade utröna om, och i så fall hur, språkval och en-/flerspråkighet 
påverkar dessa aspekter.  
 
Syftet med att undersöka skillnader och likheter mellan en- och flerspråkiga barns narrativer 
var att bidra till en ökad kunskap om flerspråkiga barns typiska språkutveckling för att på sikt 
säkerställa vad som kan vara markörer för språkstörning hos flerspråkiga barn.  
 
Studien är gjord inom ramen för forskningsnätverket COST Action IS0804 vars mål är att öka 
kunskapen om lingvistiska och kognitiva förmågor hos flerspråkiga barn med specifik 
språkstörning, samt att bidra till säkrare utredning och diagnostisering av eventuell 
språkstörning hos dessa barn (www.bi-sli.org). 
 
2.1. Frågeställningar 

Studiens frågeställningar var: 
 

1.  Förankrar barnen sina narrativer konsekvent i något tempus, och i så fall vilket? 
Växlar barnen mellan olika tempus, och görs detta i så fall på något systematiskt sätt?  

 
2.  Till vilken grad behärskar barnen att introducera nya referenter på ett adekvat sätt? 

Om de introducerar dem på inadekvata sätt – hur gör de då? 
 

3. Till vilken grad behärskar barnen att referera tillbaka till referenter på ett adekvat sätt? 
Om de refererar tillbaka till dem på inadekvata sätt – hur gör de då? 

 
 
2.2. Explorativ ansats 

Knappt några studier om tempusval eller referentiell kohesion i svensktalande barns narrativer 
har hittats vid litteratursökning, vilket innebär att ansatsen till användningen av dessa 
lingvistiska drag i svensktalande barns narrativer är explorativ.  
 
Olika studier visar motstridiga resultat angående åldrar för utvecklingen av adekvat 
användning av bestämd- och obestämd form, vilket delvis kan förklaras av metodologiska 
skillnader mellan studierna (Hickmann et al., 1996). Studierna undersöker utvecklingen av 
bestämd och obestämd form på engelska och andra språk, dock ej på svenska. De motstridiga 
resultaten föranleder en explorativ ansats även till detta. 
 
Studien har likaså en explorativ ansats till förekomsten av eventuella skillnader mellan de en- 
och flerspråkiga deltagarnas svenska narrativer samt mellan de flerspråkiga deltagarnas 
svenska och engelska narrativer.   
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3. Metod 

Föreliggande studies rådata har hämtats från tre tidigare magisteruppsatser skrivna inom det 
internationella samarbetsprojektet COST Action IS0804 Arbetsgrupp 2 som samordnar 
forskning om flerspråkiga barns narrativa utveckling. De studier som denna studie hämtat sin 
data från kallas hädanefter för föreliggande studies källstudier. Dessa är följande: 
 
Härdelin, S. & Naylor, I. (2012). Barn berättar på svenska och engelska: En explorativ studie 
om narrativer hos flerspråkiga barn i tidig skolålder. Magisteruppsats, Uppsala universitet. 
 
Leback, A. & Nilsson, L. (2012). Simultant flerspråkiga barns narrativa förmågor: 
Referensdata för svensk-engelsktalande barn. Magisteruppsats, Uppsala universitet. 
 
Thomasdotter, L. (2013). Barns berättande och återberättande: En jämförande studie mellan 
enspråkiga och flerspråkiga barn i Sverige. Magisteruppsats, Uppsala universitet. 
 
Skälen till att föreliggande studie använder data från tidigare studier är: a) att de tre 
källstudierna undersöker samma population som denna studie: engelsk-svensktalande barn 
och enspråkigt svensktalande barn i sex- och sjuårsåldern, b) att föreliggande studie 
analyserar andra aspekter av materialet än som analyserades i källstudierna, samt c) att 
återanvändande av data frigjorde tid till att studera en större datamängd än vad som annars 
varit möjligt inom ramarna för ett magisterarbete.  
 
3.1. Deltagare 

Alla deltagare i föreliggande studie rekryterades inom ramen för denna studies källstudier 
vars författare även eliciterade och transkriberade alla narrativer.  
 
3.1.1. Urval 

Föreliggande studies deltagare bestod av 36 engelsk-svenskspråkiga barn samt 14 enspråkiga 
svensktalande barn. 30 av deltagarna gick i förskoleklass och 20 gick i första klass. 
Åldersintervallet för deltagarna var 5:8-7:9 år. Medelvärdena för deltagarnas åldrar var 6:9 år 
hos Leback och Nilsson, 6:5 år hos Härdelin och Naylor och 6:6 år hos Thomasdotter. Alla 
deltagare föddes 2005 eller 2006 och datan till de olika studierna hämtades in med ett fåtal 
månaders mellanrum under sommaren och/eller hösten 2012. Sammanlagt deltog 20 pojkar 
och 30 flickor (7 pojkar och 9 flickor från Leback och Nilssons studie, 7 pojkar och 13 flickor 
från Härdelin och Naylors studie, samt 6 pojkar och 8 flickor från Thomasdotters studie). 
 
Deltagarna från Leback och Nilssons studie gick alla i svensk-engelskspråkiga klasser på en 
skola i Stockholm. I Härdelin och Naylors studie gick deltagarna i sju olika skolor i 
Uppsalaområdet, varav en var en skola där all pedagogisk verksamhet bedrevs på engelska. 
Nio av deltagarna från den studien gick i denna skola. Resterande elva deltagare gick i 
svensktalande skolor och hade modersmålsundervisning på engelska ca en timme i veckan. 
Förstaklassarna i Thomasdotters studie gick i en svensktalande skola i Stockholms innerstad 
och de yngre deltagarna gick i en svensktalande förskola i en av Stockholms närförorter.  
Ingen av deltagarna hade någon känd språkstörning eller annan diagnos som kunde påverka 
språkutvecklingen. 
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De 36 deltagarna i Leback och Nilssons samt Härdelin och Naylors studier utgjorde den 
flerspråkigt svensk-engelsktalande gruppen i denna studie. Fem av deltagarna i Härdelin och 
Naylors studie var exponerade för ett tredje språk i mindre utsträckning. Ett av barnen i 
Härdelin och Naylors studie hade haft logopedkontakt, men då detta endast avsåg 
uttalssvårigheter inkluderades barnet ändå i studien. De 14 deltagarna i Thomasdotters studie 
utgjorde föreliggande studies enspråkigt svensktalande grupp.  
 
Urvalskriterierna statuerade att alla deltagare skulle vara födda 2005 eller 2006 och att ingen 
av deltagarna skulle ha någon diagnos som kunde påverka deras språkutveckling. De 
flerspråkiga deltagarna skulle ha exponerats för både svenska och engelska i minst två år, 
samt kunna tala och förstå både svenska och engelska. De enspråkiga deltagarna skulle tala 
enbart svenska i sin hemmiljö och inte ha bott eller vistats utomlands en längre tid.  
 
Deltagarnas vårdnadshavare ombads besvara en enkät med frågor om deltagarnas språkliga 
utveckling och annan bakgrundsinformation. Enkäterna säkerställde bland annat att alla 
deltagare uppfyllde urvalskriterierna. Vidare visade vårdnadshavarnas skattningar av de 
flerspråkiga deltagarnas språkliga bakgrund följande: 
 
Tabell 2. Sammanställning av de flerspråkiga deltagarnas språkbakgrunder. 
 Leback & Nilsson Härdelin & Naylor 

Exponeringstid   
Svenska    >5 år  16 19 

2-5 år  1 

Engelska   >5 år 16 13 

2-5 år  7 

Typ av flerspråkighet   

Simultan* 16 15 

Successiv  5 

Starkaste språk**   

Svenska 4 15 
Engelska 6 1 
Lika starka 6 4 
*Med simultan flerspråkighet menas här regelbunden exponering för två språk före tre års ålder. 
**Starkaste språk utgår här från vårdnadshavarnas subjektiva skattningar. 
 
Tabell 2 visar att alla deltagare i Leback och Nilssons studie var simultant flerspråkiga medan 
75% av deltagarna i Härdelin och Naylors studie var det. Vidare hade en större andel 
deltagare i Härdelin och Naylors studie svenska som sitt starkare språk (75%) medan 
andelarna av deltagare med svenska som starkaste språk, engelska som starkaste språk eller 
som var lika starka på båda språk var någorlunda jämt fördelade i Leback och Nilssons studie. 
 
Enkäterna visade vidare att alla enspråkiga deltagare hade vårdnadshavare med svenska som 
modersmål. En av de enspråkiga deltagarna hade även en vårdnadshavare med annat 
modersmål, men alla kom från hemmiljöer där endast svenska talades.  
 
I syfte att indikera deltagarnas socioekonomiska status innehöll enkäterna frågor om 
vårdnadshavarnas utbildningsbakgrunder. En översikt över deras svar presenteras nedan, i 
tabell 3. 
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Tabell 3. Antal barn med vårdnadshavare med olika utbildningsbakgrunder, uppdelat mellan de tre källstudierna. 
 Thomasdotter Leback & Nilsson Härdelin & Naylor 
Två v.havare med högskoleexamen 7 11 11 
En v.havare med högeskoleexamen och 
en med annan eftergymnasial utb. 

3 4 3 

Två v.havare med eftergymnasial utb. 
och/eller oavslutade högskolestudier 

- - 5 

En v.havare med eftergymnasial utb. - - 1 
Två v.havare med gymnasial utb. 1 - - 
En v.havare med grundskoleutb. och en 
med gymnasial utb. 

- 1 - 

Totalt 11* 16 20 
*Uppgifter om tre av Thomasdotters deltagares vårdnadshavares utbildningsnivå saknas. Det totala antalet 
deltagare i hennes studie är 14. 
 
Som tabell 3 visar, hade de flesta deltagare i alla studier två vårdnadshavare med 
högskoleexamen. Därefter hade de flesta deltagarna antingen en vårdnadshavare med 
högskoleutbildning och en med annan eftergymnasial utbildning, eller två vårdnadshavare 
med eftergymnasial utbildning och/eller oavslutad högskoleutbildning. Endast enstaka 
deltagare hade vårdnadshavare med högst grundskole- eller gymnasial utbildning. 
Sammanfattningsvis var majoriteten av vårdnadshavarnas utbildningsnivåer höga i alla 
källstudier, vilket indikerar att deltagarnas socioekonomiska status var jämförbara.     
 
3.1.1.1 Sammanfattning av urvalet av deltagare 

Åldersmässigt var deltagarna från de tre studierna mycket jämförbara, från ett spann mellan 
5:8 år till 7:9 år. Medelvärdena för deltagarnas ålder var 6:9 år, 6:5 år och 6:6 år. Studierna 
skiljer sig delvis åt avseende vilka språk deltagarna exponerades för på skoltid. Alla deltagare 
från Leback och Nilssons studie gick i engelsk-svenskspråkiga klasser, 55% av deltagarna 
från Härdelin och Naylors studie gick i svenskspråkiga klasser och resterande 45% från 
samma studie gick i en skola där all pedagogisk verksamhet bedrevs på engelska. De 
enspråkigt svensktalande deltagarna i Thomasdotters studie gick alla på en svenskspråkig 
förskola eller skola. De flerspråkiga deltagarna från Leback och Nilssons studie var alla 
simultant flerspråkiga medan 75% var det i Härdelin och Naylors studie. Resterande deltagare 
i Härdelin och Naylors studie var successivt flerspråkiga. Alla flerspråkiga deltagare talade 
och förstod både svenska och engelska samt hade exponerats för både svenska och engelska i 
över två år.  
 
3.2. Material 

Föreliggande studie analyserade endast redan befintlig data. Denna bestod av transkriptioner 
av 100 narrativer som samlats in inom ramen för föreliggande studies källstudier. Tabell 4 
visar hur narrativerna fördelade sig över språk och källstudier. 
 
Tabell 4. Antal narrativer på svenska respektive engelska från varje källstudie. 
 Narrativer på svenska Narrativer på engelska 
Thomasdotter (enspråkiga deltagare) 14 - 
Leback & Nilsson (flerspråkiga deltagare) 16 16 
Härdelin & Naylor (flerspråkiga deltagare) 20 20 
 
I alla källstudier användes två bildsekvenser kallade Baby Birds och Baby Goats för 
elicitering, se bilaga 1, figurer 1 och 2. Bildsekvenserna är en del i ett bedömningsmaterial 
som heter Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN) vilket är ett 
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standardiserat test under utveckling, framtaget för bedömning av enspråkiga och flerspråkiga 
barns narrativa förmågor (Gagarina et al., 2012). MAIN innehåller fyra bildsekvenser med sex 
bilder i varje och har utarbetats inom ramen för COST Action IS0804 Arbetsgrupp 2 (se 
avsnitt 1.10.). Arbetet har letts av forskare, däribland lingvister, psykologer och logopeder, 
främst i Europa, men också i Sydafrika och Israel (Gagarina et al., 2012). Bildsekvenserna har 
ritats av en professionell konstnär och har konstruerats för att vara så kulturellt neutrala som 
möjligt. Vidare är de sammansatta så att de har ett liknande händelseförlopp och samma antal 
karaktärer vilka fyller liknande funktioner i narrativerna som de är tänkta att elicitera. Det 
som skiljer bildserierna åt är hur representationerna av den underliggande narrativa strukturen 
kommer till uttryck, dvs vilka karaktärer och föremål som figurerar. Likheterna möjliggör 
direkta jämförelser mellan de narrativer som produceras vilket kan användas för att testa 
flerspråkiga barns narrativer på två språk och sedan jämföra resultaten mellan språken.  
 
3.3. Procedur 

3.3.1. Datainsamling 

Ingen ny data samlades in till föreliggande studie. Nedan följer en sammanfattning av hur 
datan i källstudierna samlades in.  
 
Datainsamlingen skedde med en deltagare i taget i avskilda rum på deras skolor/förskola i 
samtliga fall förutom ett, där det skedde i deltagarens hem. Deltagarnas narrativer spelades in 
genom videofilmning och/eller ljudupptagning.  
 
De flerspråkiga deltagarna berättade två narrativer (Baby Birds och Baby Goats) var, en på 
engelska och en på svenska. I Leback och Nilssons studie användes Baby Birds till de svenska 
narrativerna och Baby Goats till de engelska narrativerna. I Härdelin och Naylors studie 
användes de två bildserierna i lika hög utsträckning på båda språk. Båda studier kontrollerade 
för eventuell inlärningseffekt genom att låta en del deltagare börja berätta på engelska och 
andra på svenska. I Thomasdotters studie berättade varje deltagare narrativer på svenska till 
både Baby Birds och Baby Goats samt till två andra bildsekvenser som användes till analyser 
som inte berörs i föreliggande studie. I Thomasdotters studie kontrollerades också för 
eventuell inlärningseffekt genom att låta den ena hälften av deltagarna börja med Baby Birds 
och den andra hälften med Baby Goats.  
 
I alla studier inleddes testningen med kontaktskapande samtal. För att locka fram önskat språk 
till de olika narrativerna i studierna med flerspråkiga deltagare använde en testledare 
konsekvent ett språk och en annan konsekvent det andra språket. Hur långa pauser som 
gjordes mellan deltagarnas berättande av de två narrativerna varierade mellan studierna. I 
Leback och Nilssons studie gjordes i de flesta fall en paus på mellan en och två timmar, men i 
tre fall varade uppehållet tre eller sju dagar. I Härdelin och Naylors studie gjordes pauser på 
minst 20 minuter och i Thomasdotters studie gjordes pauser med lite ”kallprat” med de yngre 
deltagarna men inga pauser med de äldre deltagarna.      
 
Instruktioner och testning i alla studier följde det förfarande som utarbetats inom COST 
Action IS0804 Arbetsgrupp 2 och var således lika för alla deltagare. För att minimera risken 
för shared knowledge-effekt (att deltagarna skulle berätta på ett mer implicit sätt om de trodde 
att försöksledarna visste vilken saga de berättade, se vidare avsnitt 1.7.3.) instruerades 
deltagarna att välja bland tre kuvert med bildsekvenser i. Kuverten innehöll samma 
bildsekvenser, men testledaren sa att det var olika bilderböcker/storybooks i varje kuvert. 
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Deltagaren och testledaren satt mitt emot varandra så att testledaren inte kunde se 
bildsekvenserna som deltagaren berättade utifrån.  
Bilderna var organiserade i par, så att de kunde vikas så att endast ett par visades i taget, eller 
hela bildserien som helhet. När deltagaren öppnat ett kuvert instruerades hen att titta på hela 
bildsekvensen och sedan berätta en saga/story utifrån bilderna. Sedan veks bilderna så att 
deltagaren fick börja med två bilder och sedan utöka med två bilder i taget. Detta förfarande 
har, efter pilottestning inom ramarna för COST Action IS0804 Arbetsgrupp 2, konstaterats 
vara det bästa förfarandet för att locka fram narrativer snarare än bildbeskrivningar (Gagarina 
et al., 2012). 
 
3.3.2. Databearbetning 

All data avidentifierades, kodades och transkriberades av författarna till källstudierna. 
Kodnycklar var endast tillgängliga för källstudiernas författare och handledare.  
 
Transkriberingen skedde enligt CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts) 
(MacWhinney, 2000), se bilaga 2 för transkriptionsförklaringar. Enligt praxis inom narrativ 
forskning, delades narrativerna in i C-units, vilket är en förkortning för communication units. 
En C-unit är näraliggande en mening i skriven text (Schneider et al., 2005). C-units kan bestå 
av fullständiga eller ofullständiga huvudsatser med eller utan bisatser, dock ej ensamma 
bisatser. 
 
De koder som källstudiernas författare gav sina deltagare och narrativer återkommer i hur 
narrativerna kodats i föreliggande studie. Leback och Nilsson gav deltagarna koderna 001-016 
och i Härdelin och Naylors studie fick deltagarna koderna 001-020. Dessa narrativer kodades 
i föreliggande studie enligt följande mönster: flspr. eng. L&N 001 eller flspr. sv. H&N 001. 
Flspr. står för flerspråkig, eng. för engelska och sv. för svenska. L&N står för Leback & 
Nilsson och H&N för Härdelin & Naylor. I Thomasdotters studie har deltagarna koderna 1-
14. Alla hennes deltagare berättade fyra narrativer var, och de narrativerna som undersöks i 
föreliggande studie var döpta till 1.1 och 1.3, 2.1 och 2.3 etc (1.2 och 1.4, 2.2 och 2.4 etc 
användes inte i denna studie) där den första siffran var deltagarens kodnummer och den andra 
siffran var narrativens nummerordning. I denna studie kodades dessa narrativer om enligt 
följande mönster: 1.1 och 1.2, 2.1 och 2.2 etc. och döptes enligt följande mönster: enspr. LT 
01.1. Enspr. står för enspråkig, LT för Linnéa Thomasdotter, och en extra nolla fogades in 
före dessa narrativers ursprungliga kodnummer för att dessa ska likna koderna för 
narrativerna från de andra källstudierna mer. Narrativernas koder anges i samband med alla 
exempel i resultatdelen. Förkortningarna flspr., enspr., eng. och sv. används även i alla 
tabeller och figurer i resultatdelen.    
 
De grupper av narrativer som jämförts är de enspråkiga svensktalande deltagarnas narrativer, 
de flerspråkiga deltagarnas svenska narrativer samt de flerspråkiga deltagarnas engelska 
narrativer. De flerspråkiga deltagarnas data från Leback och Nilssons samt Härdelin och 
Naylors studier slogs ihop till en grupp då studiernas deltagarurval och metod var densamma i 
alla väsentliga avseenden. I syfte att undersöka huruvida föreliggande studies resultat 
eventuellt påverkats av skillnader i dessa två källstudiers deltagarurval eller metod, har alla 
analyser i föreliggande studie gjorts med datan från dessa två källstudier både sammanslagna 
och separata. Då jämförelserna mellan Leback och Nilssons samt Härdelin och Naylors 
studier inte visade något som kunde bekräfta eller dementera eventuella effekter av skillnader 
i studiernas deltagarurval eller metod bedömdes jämförelserna vara ointressanta och lyftes ut 
ur studien. Den enda skillnaden mellan studiernas urval och metod som uppsatsförfattaren 
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bedömde vara intressant diskuteras i avsnitt 5.1.2. Datan som är relevant för denna diskussion 
presenteras i bilaga 3. 
 
3.3.2.1 Kategorisering av narrativernas tempussystem – kvalitativ analys 

Databearbetningen till föreliggande studie började med manuella kvalitativa bedömningar där 
alla 100 transkriberade narrativer delades in i en av fyra kategorier beroende på vilket 
tempussystem de berättats i. Kategorierna döptes till dåtidssystemet, nutidssystemet, 1-2 
tempusskiften och >2 tempusskiften. För en beskrivning av kategoriernas innebörd och 
innehåll, se avsnitt 4.1.1. 
 
3.3.2.2 Kodning av referentiella uttryck – kvalitativ analys 

Efter kategoriseringen av narrativernas tempus, kodades alla referentiella uttryck 
(referentintroduktioner och referentupprätthållanden) efter huruvida de var adekvata enligt ett 
vuxet språkbruk eller inte. Ett vuxet språkbruk användes som den målspråkliga norm med 
vilken sex- och sjuåringarnas referentiella kohesion jämfördes i syfte att undersöka hur långt 
sex- och sjuåringarna kommit i sin utveckling av detta verktyg. Eftersom de narrativer som 
undersöktes i föreliggande studie är unika, finns inget givet facit för hur vuxna skulle skapa 
referentiell kohesion just i dessa narrativer. Därför använde sig uppsatsförfattaren av följande 
riktlinje vid bedömning av huruvida deltagarnas referentiella uttryck var adekvata eller 
inadekvata: 
 
Är det självklart vilken karaktär som åsyftas, utan att jag behöver tveka? 
 
Förståelsen av referensen skulle vara ”sömlös”: referensen skulle inte på något sätt distrahera 
lyssnaren från narrativens innehåll. När författaren ställde sig frågan Är det självklart vilken 
[...]? utgick hon från en oinvigd lyssnares utgångspunkt, dvs tänkte sig hur en lyssnare som 
inte var bekant med bildsekvenserna skulle ha uppfattat referenserna. Anledningen till detta 
var att narrativerna producerats i en kontext av icke-gemensam kunskap (se vidare avsnitt 
1.7.3. och 3.3.1.). Eftersom den tänkta mottagaren av narrativerna inte kände till vad som 
visas i bildsekvenserna var de karaktärer och det händelseförlopp som visas där irrelevant för 
bedömningen av adekvata respektive inadekvata referentiella uttryck. Bildsekvenserna 
användes således endast för elicitering och var irrelevanta som facit. Det enda relevanta för 
bedömningen var huruvida den referentiella kohesionen skapade en lättbegriplig röd tråd för 
en tänkt oinvigd lyssnare.   
 
Vid gränsdragningsfall läste författaren transkriptionerna högt för sig själv så att narrativerna 
återfick den muntliga kontext de skapats i. Den tänkta mottagaren var en lyssnare och inte en 
läsare. Då läs- och hörförståelse sker med viss eftersläpning har gränsdragningen i denna 
studie gjorts vid efterkommande C-unit. Varje referentiellt uttryck skulle således vara 
lättförståeligt i kontexten av narrativens utveckling fram till och med den C-unit det ingick i 
eller efterkommande C-unit.  
 
Bedömningar av huruvida referentiella uttryck var adekvata/inadekvata innebar ofta fina 
gränsdragningar. För att varje enskilt referentiellt uttryck skulle bedömas med samma 
måttstock utarbetades bedömningskriterier som användes vid mer eller mindre vanliga 
gränsdragningar (mellan referentiella uttryck som innehöll olika komponenter av lätt-
/svårförståelighet eller motsägelser kring huruvida de skulle räknas som en introduktion eller 
ett upprätthållande), se vidare bilaga 4. Dessa kriterier utformades med ovanstående riktlinje 
och resonemang som vägledning.  

25 



  

 

För att öka reliabiliteten hos bedömningarna diskuterade författaren svåra fall med vänner och 
anhöriga som var verkliga oinvigda lyssnare. Gränsdragningar som var extra svåra 
diskuterades med författarens handledare. Vidare gick författaren genom alla referentiella 
uttryck två gånger med några veckors mellanrum för att kontrollera bedömningarna. 
 
3.3.2.3 Kvantitativ analys 

När kategorisering av temporal förankring och kodning av adekvata/inadekvata referentiella 
uttryck gjorts, fördes resultaten in i en Microsoft Excelfil. Antal adekvata respektive 
inadekvata referentintroduktioner respektive -upprätthållanden adderades i Microsoft Excel. 
Tabeller och figurer gjordes i Microsoft Word och Excel. Medelvärden och procentsatser 
beräknades delvis manuellt och delvis i Excel. Signifikansprövningar och vidare statistiska 
beräkningar var tyvärr inte möjliga att genomföra inom tidsramarna för föreliggande studie.  
 
3.4. Etiska aspekter 

Författaren till föreliggande studie hade endast tillgång till rådata i avidentifierad form. Datan 
avidentifierades och kodades av författarna till denna studies källstudier. Författarna till 
källstudierna samlade in skriftliga samtycken från deltagarnas vårdnadshavare till att 
deltagarnas data fick användas i avidentifierad form till forskning inom ramarna för COST 
Action IS0804. Samtycken hämtades in från deltagarnas vårdnadshavare eftersom deltagarna 
var under 15 år.  
 
Då föreliggande studie undersöker aspekter av språket hos flerspråkiga barn med typisk 
språkutveckling utgjorde inte inhämtad data några testresultat som kunde peka på språkliga 
brister hos deltagarna. Således bedömdes datan inte innehålla några känsliga uppgifter. 
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4. Resultat 

I föreliggande kapitel presenteras resultaten från analysen av de 100 narrativer som ingår i 
denna studies tre källstudier. I kapitlets första del presenteras resultaten från analysen av 
narrativernas temporala förankring. Analysen inleds med en förklaring av kategoriindelningen 
avseende narrativernas temporala förankring. Sedan följer exempel och kommentarer till varje 
tempuskategori samt en genomgång av specifika temporala drag hos de flerspråkiga 
deltagarnas engelska narrativer. Därefter presenteras den kvantitativa analysen av 
narrativernas temporala förankring. Efter den temporala analysen följer kvantitativa och 
kvalitativa analyser av narrativernas referentiella uttryck. Mot slutet av resultatkapitlet 
presenteras spridningen av adekvata referentiella uttryck samt en jämförelse av påverkan av 
språkval och en-/flerspråkighet på temporal förankring och referentiell kohesion. Kapitlet 
avrundas med en sammanfattning av studiens resultat.  
 
De kvantitativa avsnitten börjar med en inledning, vilket ibland innebär en kort orientering i 
det aktuella avsnittets ämne. Därpå följer en tabell med rådata, så att det framgår vilka värden 
de efterföljande analyserna bygger på. Eftersom datan kommer från studier som bygger på 
olika antal narrativer (Thomasdotters studie bygger på 28 narrativer, Leback och Nilssons 
studie på 32 narrativer och Härdelin och Naylors studie på 40 narrativer) bör inte värdena i 
tabellerna användas till att jämföra resultaten från de olika studierna med varandra. Tabellerna 
tjänar istället som bakgrundsinformation som visar hur många narrativer som de facto ingår i 
olika kategorier. Efter tabellerna följer figurer (diagram) där datan från tabellerna visas i 
procentandelar. Figurerna med procentuella värden möjliggör jämförelser mellan datan från 
de olika studierna. Efter varje figur följer jämförande beskrivningar av figurernas innehåll. Ett 
undantag från detta mönster är tabellerna där det genomsnittliga antalet referentiella uttryck 
presenteras. Efter dem följer inga figurer, utan i de fallen följer jämförande beskrivningar 
direkt. Anledningen till detta är att tabellerna redovisar medelvärden, vilket gör att dessa 
värden redan är jämförbara. Det andra undantaget från mönstret är figurerna som visar de 
adekvata referentiella uttryckens spridning. Dessa ackompanjeras inte av några tabeller då de 
själva består av rådata. 
 
Exemplen i kapitlen är i stort sett återgivna i CHAT-format, dvs samma format som 
transkriptionerna i källstudierna är gjorda i. Detta format speglar att datan är muntlig, och att 
den således innehåller upprepningar, stakningar, pauser etc. Den enda justeringen som gjorts i 
föreliggande studie är att skriftspråkliga skiljetecken använts för att öka läsvänligheten. 
Transkriptionsförklaringar finns i bilaga 2 och är uppdelade efter de tre källstudierna då 
källstudiernas författare använt några av transkriptionskoderna på olika sätt. 
 
4.1. Temporal förankring 

Temporal förankring i narrativer beskriver vilken tidsram en narrativ utgår från – nutiden eller 
dåtiden, samt huruvida skiften mellan tidsramarna förekommer eller inte. Dessa tidsramar 
uttrycks grammatiskt genom två tempussystem – dåtidssystemet och nutidssystemet. För 
vidare läsning om temporal förankring i narrativer se avsnitt 1.6. 
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4.1.1. Kategoriindelning 

För närmare analys av deltagarnas behärskning av temporal förankring har narrativerna i 
föreliggande studies material delats in i fyra kategorier.  
 
Den första kategorin kallas dåtidssystemet och består av till största del preteritum, men även 
pluskvamperfekt och futurum preteriti. Dessa tempus utgår från dåtidens dåtid, nutid och 
framtid. Följande narrativ illustrerar hur en narrativ förankrad i dåtidssystemet kan låta (min 
kursivering av verben): 
 

(2) Testledare: Hur vill du börja din saga? 
Deltagare: [//] (.) en gång så fanns de(t) (.) en fågel. O(ch) den skulle gå ut och 
hämta mat. S [//] och då kom en katt när fågeln flög iväg. Och när mammafågeln 
kom tillbaka <k då ga> [//] då kom katten upp och tog en av ö [//] fåglerna. Men 
då g [//]kom det(t) en hund efter det. Och så drog [//] bet hunden katten p [//] i 
svansen och jagade bort katten.  (flspr. sv. L&N 007) 

 
Den andra kategorin heter nutidssystemet och består av till största del presens, men även 
perfekt och futurum. Dessa tempus utgår från nutidens dåtid, nutid och framtid. Nedan följer 
ett exempel på en narrativ förankrad i detta tempussystem (min kursivering av verben): 
 

(3) Deltagare: <De(t) va(r)> [//] de(t) e [:är] så att &eh först e [:är] de(t) en 
fågelmamma. Hon har ungar.  
Testledare: Mm du behöver inte visa för mig. Du kan ha upp såhär. 
Deltagare: O(ch) då så eh& (.) &m &eh ungarna har mat. O(ch) då flyger 
mamman iväg. O(ch) sen e [:är] de(t) en katt som vill ha fågelungarna &eh &v 
som mat. Och &eh då börjar katten klättra när mamman har flugit iväg. 
Testledare: Mhm. 
Deltagare: Sen när mamman kommit tillbak(s) o(ch) matar en unge <så behöver 
han> [/] så <behöver> [:börjar] han klättra. 
Testledare: Mhm. 
Deltagare: O(ch) sen när den andra ungen blir matad så tar han den ungen som 
är närmast. 
Testledare: Ah. 
Deltagare: O(ch) men då kommer en hund. Och hunden han biter katten i 
svansen o(ch) jagar iväg katten. (enspr. sv. LT 11.1) 

 
Båda kategorierna dåtidssystemet och nutidssystemet innehåller narrativer som är helt 
förankrade i ett av tempussystemen, vilket visar att deltagarna fullt ut behärskar temporal 
förankring i narrativer av den art de berättar inom ramen för denna studie. För att narrativerna 
ska platsa i någon av ovanstående två kategorier krävs att inga andra former än de som ingår i 
respektive tempussystem används, ej heller s k rotinfinitiver, dvs infinita verbformer som inte 
föregås av något hjälpverb utan hänger fritt i en sats utan temporal markering, t ex som i The 
fox take the baby. För vidare läsning om rotinfinitiver, se avsnitt 1.6.3. 
 
Eftersom det relevanta i detta sammanhang är det diskursiva draget temporal förankring, och 
inte morfologisk utveckling, har ingen uppmärksamhet fästs vid omogna former av 
exempelvis preteritum (som t ex bited istället för bit eller sjungde istället för sjöng). Hänsyn 
har inte heller tagits till tempusskiften när berättaren skiftar till ett annat tempussystem (läs 
nutidssystemet) i citat eller kommentarer som är utanför narrativen. Kommentarer utanför 
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narrativen handlar ofta om hur berättaren själv relaterar till narrativens innehåll, såsom visas i 
exempel (4) nedan. 
 

(4) I think that they’re friends. (flspr. sv. L&N 008) 
 

Anledningen till att tempusskiften vid citat och kommentarer bortses ifrån är att sådana inte 
drabbar narrativernas förståelighet och är adekvata enligt vuxennormativt berättande, se 
vidare avsnitt 1.6.1. 
 
Förutom narrativer förankrade i ren dåtid och nutid, innehåller materialet narrativer som inte 
är helt förankrade i något av de två tempussystemen och/eller där deltagaren inte helt 
behärskar tempusmarkering. Dessa utgör de tredje och fjärde tempuskategorierna. Den tredje 
kategorin kallas här 1-2 tempusskiften och till denna kategori räknas narrativer som växlar 
mellan tempussystemen eller mellan något av tempussystemen och rotinfinitiver en eller två 
gånger. Till den fjärde kategorin >2 tempusskiften hör alla narrativer som har fler än två 
skiften mellan de två tempussystemen och/eller tempusmarkerade verb och rotinfinitiver.    

 
Gränsdragningarna mellan kategorierna är tydliga, men i ett fall är gränsdragningen 
diskuterbar. I narrativen enspr. sv. LT 10.2 följer berättaren dåtidssystemet förutom i 
narrativens sista ord som är nu. Narrativens sista C-unit lyder:  
 

(5) och drog ner honom och jaga honom igen nu. (enspr. sv. LT 10.2)   
 
I exempel (5) kan nu antas ha en uppdateringsfunktion, dvs att berättaren ger lyssnaren en 
uppdatering av det nuvarande läget. Kategoriseringssvårigheten ligger i att bedöma huruvida 
jaga ska tolkas som ett talspråkligt jagade eller ett slarvigt uttalat jagar i presens. Eftersom 
jaga är ett vanligare uttal av jagade än av jagar bedöms detta fall röra sig om ett talspråkligt 
uttal av jagade. Eftersom alla narrativens verb således följer mönstret för dåtidssystemet 
bedöms denna narrativ tillhöra nämnda kategori.   
 
4.1.2. Exempel och kommentarer till varje tempuskategori 

4.1.2.1 Dåtidssystemet 

Sextiofyra av studiens 100 narrativer är förankrade helt i dåtidssystemet, vilken till största del 
karakteriseras av verb i preteritum (se vidare avsnitt 4.1.1.). Många av dessa narrativer börjar 
med Det var en gång och fortsätter sedan i preteritum. En del börjar med någon annan/enklare 
version av Det var en gång, t ex En gång var det, En dag var det etc. Andra berättare kastar 
tvärtom lyssnaren rätt in i handlingen genom introduktioner som i exempel (6):  
 

(6) Testledare: Så, nu får du börja.  
Deltagare: Lammet ramla(de) i sjön. (flspr. sv. H&N 011) 

 
Narrativerna slutar ofta med något om karaktärernas känsloliv, som i exempel (7) och (8):  
 

(7) And th [//] all the ghost [//] goats were (.) really happy. (flspr. eng. L&N 005)  
 

(8) Sen levde alla getar o(ch) får li [//] lyckliga i alla sina dar. (enspr. sv. LT 04.2) 
 

Vanligt är också att narrativerna slutar tvärt, utan någon avrundning, som exempelvis nedan: 
 

(9) And then the dog did chase the cat. (flspr. eng. H&N 001) 
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Alla 64 narrativer i denna kategori är otvetydigt förankrade i dåtidssystemet. Ett exempel på 
detta finns i en av narrativerna (flspr. sv. H&N 002) där testledaren ger berättaren flera 
promptande frågor i presens (för att locka henom att fortsätta) utan att detta någon gång får 
berättaren att göra avvikelser från dåtidssystemet.  
 
De tillåtna undantagen från dåtidssystemet i denna kategori är citat och kommentarer utanför 
narrativen. Bland narrativerna förankrade i dåtidssystemet förekommer tre citat som 
berättarna lägger i munnen på någon av narrativernas karaktärer och i alla dessa är verben i 
imperativ, t ex som i citatet nedan (min kursivering av verbet): 
 

(10) Nej, gör aldrig en gång till. (enspr. sv. LT 06.2) 
 
Likaså innehåller denna kategori tre kommentarer/tillägg utanför narrativerna, vilka alla är i 
presens (min kursivering av verben):  
 

(11) kan vi säga det som. (enspr. sv. LT 13.2) 
(12) I think it’s his friend. (flspr. eng. L&N 008) 
(13) Nu är sagan slut. (flspr. sv. H&N 017) 

 
4.1.2.2 Nutidssystemet 

Sju av studiens 100 narrativer är förankrade helt i nutidssystemet. Denna kategori utgör alltså 
endast en liten del av det totala antalet narrativer i denna studie, men visar att detta tempusval 
också ingår i normalvariationen hos enspråkiga svensktalade och flerspråkiga engelsk-
svensktalade sex- och sjuåringar.  
 
Narrativerna förankrade i nutidssystemet börjar inte med någon formaliserad inledningsfras 
som t ex Det var en gång eller En dag var det, utan börjar mer direkt. Dessa inledningar 
illustreras i exempel (14)  och (15) (min kursivering av verben): 
 

(14) De(t) är ett litet lamm som står o(ch) betar. (enspr. sv. LT 08.1) 
(15) &Ehm mamman hära [: här] har fått två små ungar (enspr. sv. LT 08.2) 

 
Narrativerna avrundas inte med någon kommentar om karaktärernas situation, känsloläge eller 
framtid, utan slutar i sex fall av sju med den sista händelsen i narrativen, som i exempel (16): 

 
(16) (O)ch då upptäcker dom de(t) och jagar bort honom. (enspr. sv. LT 09.1) 

 
Den narrativ som bryter mot ovanstående mönster slutar med en avrundande kommentar som 
sammanfattar narrativens upplösning:  
 

(17) And then (..) they [//] then they are [//] the two [//] one [//] 
the two (.) birds are saved. (flspr. eng. H&N 011) 

 
4.1.2.3 1‐2 tempusskiften 

Av studiens 100 narrativer ingår 17 stycken i kategorin 1-2 tempusskiften. Skiftena görs både 
mellan de två tempussystemen och mellan något av tempussystemen och rotinfinitiver. En del 
av narrativerna i denna kategori har ett inskott med ett eller flera verb i ett tempus (eller som 
är rotinfinitiver) som avviker från tempussystemet som resten av narrativen berättas i, andra 
inleds eller avslutas med ett eller flera verb som inte överensstämmer med det tempussystem 
som används i resten av narrativen, och resten är berättade ungefär till mitten i ett av 
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tempussystemen eller med hjälp av rotinfinitiver, och växlar sedan till det andra 
tempussystemet eller rotinfinitiver. En av narrativerna innehåller såväl C-units från båda 
tempussystem som två C-units med rotinfinitiver. 
 
Av ovanstående finns många olika kombinationer representerade. De kombinationer som 
återkommer mest (i fem narrativer) är dåtidssystemet med inskott av presens. Den andra 
kombinationen som återkommer (i tre narrativer) är narrativer vars första hälft förankras i 
nutidssystemet och andra hälft i dåtidssystemet.  
 
Eftersom bildsekvenserna Baby Birds och Baby Goats är konstruerade för att vara likartade 
med avseende på narrativ struktur (se vidare avsnitt 3.2.) kan de 18 tempusskiftena i kategorin 
1-2 tempusskiften delas upp i skeenden som är gemensamma för båda bildsekvenser. Enligt 
denna uppdelning sker skiften2 vid nio olika skeenden i narrativerna, se bilaga 5. 
Tempusskiften är vanligare vid två av dessa skeenden än vid övriga skeenden. I de två 
skeendena varvid skiften är vanligast, sker skiftena fem respektive fyra gånger. Dessa 
skeenden är när narrativernas ”skurk” räven/katten introduceras, respektive när narrativens 
”hjälte” fågeln/hunden biter räven/katten i svansen/skrämmer iväg räven/katten. Det är svårt 
att säga vad som skiljer dessa skeenden från de andra skeendena i narrativerna. De är 
onekligen viktiga och händelserika, men detta utmärker även innehållet i resten av 
bildmaterialet, med undantag för den första bilden i båda bildsekvenser.     
 
I föreliggande studie förekommer rotinfinitiver endast hos de engelska narrativerna, se vidare 
avsnitt 4.1.3. Att endast tre av de sex engelska narrativerna i kategorin 1-2 tempusskiften 
innehåller rotinfinitiver talar för att deltagarna vars narrativer tillhör denna kategori behärskar 
tempusmarkering på engelska relativt väl jämfört med de deltagare vars narrativer återfinns i 
kategorin >2 tempusskiften (där sju av åtta engelska narrativer innehåller rotinfinitiver). 
 
Ett exempel på ett skifte i kategorin 1-2 tempusskiften följer här (min kursivering och 
fetstilning av verben, där verben i fet stil markerar tempusskiftet):  
 

(18) Då när hon ger masken till barnen då kommer hrm [//] (paus) katten och nästan 
fångar fågelungen. Hunden såg det. Hunden bet hrm [//] (paus) i svansen på [//] 
katten. (flspr. sv. L&N 002) 

 
4.1.2.4 >2 tempusskiften 

Tolv av studiens 100 narrativer tillhör kategorin >2 tempusskiften. Sinsemellan är de något 
olika. De två enspråkiga deltagarnas narrativer innehåller vardera det för denna kategori 
minimala antalet (tre) skiften mellan nutidssystemet och dåtidssystemet. De flerspråkiga 
deltagarnas svenska narrativer är också två till antalet och innehåller tre respektive fem skiften 
mellan dåtids- och nutidssystemet. De flerspråkiga deltagarnas engelska narrativer är flest i 
denna kategori, åtta stycken, och innehåller fler skiften än narrativerna i de andra grupperna; 
tre till tio skiften, med sex skiften i medelvärde.  
 
Exempel (19) illustrerar narrativerna i denna grupp (min kursivering av verben): 
 

 
2 Med tempusskiften menas här den första C-uniten efter ett skifte. Vid inskott, dvs en eller två C-units insprängda i ett 
annars enhetligt tempussystem, räknas däremot endast de insprängda C-unitsen som skiften, och inte den första meningen i 
det efterföljande textpassusen. Anledningen till detta är att det är inskottet som här ses som det mest avvikande, inte 
återgången till det omgivande tempussystemet.   
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(19) He is trying to chase that little goat. But then he xx (ohörbart) grabbed the goat. 
He is [//] (paus) he was tried to catch the billygoats. (flspr. eng. L&N 014) 

 
Eftersom tempusskiftena är så många i denna kategori, är det svårt att här, utan omfattande 
analys, dra slutsatser kring var i narrativerna tempusskiftena sker. 
 
Sex av de flerspråkiga deltagarnas åtta engelska narrativer innehåller i högre grad preteritum 
än presens. Av de två som avviker innehåller en främst presens och en innehåller hälften 
preteritum och hälften presens. I den senare narrativen berättar deltagaren spontant i 
preteritum, men växlar till presens efter varje promptande fråga i presens som testledaren ger 
henom. Därmed kan sju av dessa narrativer vara avsedda att vara förankrade i dåtidssystemet, 
och endast ett vara avsett att vara förankrat i nutidssystemet.  
 
Flera faktorer tyder på att de deltagare vars engelska narrativer tillhör kategorin >2 
tempusskiften behärskar tempusmarkering på engelska sämre än deltagarna vars engelska 
narrativer tillhör någon av de andra kategorierna. De engelska narrativerna i kategorin >2 
tempusskiften innehåller inte bara flest tempusskiften, utan sju av dessa åtta narrativer 
innehåller flera rotinfinitiver (se vidare i avsnitt 1.6.3., och för en tolkning av användningen 
av rotinfinitiver i denna studie, se avsnitt 5.2.1.1). Vidare berättas den enda narrativ som 
förankras i presens i denna kategori nästan enkom med hjälp av pågående aspekt (se vidare i 
nästa avsnitt).  
 
4.1.3. Specifika temporala drag hos de flerspråkiga deltagarnas engelska narrativer 

I föreliggande studie förekommer rotinfinitiver endast bland de flerspråkiga deltagarnas 
engelska narrativer, där 10 av 36 narrativer innehåller en eller fler förekomster av dessa. En 
del av de svenska narrativerna kan också innehålla rotinfinitiver eftersom den talspråkliga 
formen av preteritum hos svaga verb sammanfaller med formen för rotinfinitiver på svenska,  
t ex klättra istället för klättrade. Eftersom detta uttal är en standardform i talspråk kan dock 
inte eventuella rotinfinitiver identifieras bland svaga verb i preteritum. Om rotinfinitiver hade 
förekommit i det svenska materialet torde några sådana exempel även återfinnas bland starka 
verb som inte sammanfaller med preteritum i talspråk, t ex ge och givit. Då inga sådana 
förekomster uppmärksammats räknas rotinfinitiver till de specifika temporala drag som, med 
denna brasklapp, endast återfinns hos de engelska narrativerna i föreliggande studie. Ett 
exempel på ett tempusskifte med rotinfinitiver låter så här (min kursivering av verben, varav 
rotinfinitiverna är fetstilade):  
 

(20) And that xx xx (ohörbart) dog come and (tvekljud) take the cat (..) < from the> 
[//] therefrom. He thinks it he’s food. (flspr. eng. L&N 014) 

 
En del av de flerspråkiga deltagarna använder, i varierande grad, verb i pågående aspekt 
istället för en standard preteritumform. Ett exempel på detta låter så här (min kursivering av 
verben, varav de som exemplifierar en avvikande användning av pågående aspekt är 
fetstilade): 
 

(21) There was a mother that had two children. One was swimming and one was 
eating grass. And then the mother was washing the other baby. The other one 
was eating grass. And there was a wolf sneaking up. (flspr. eng. L&N 002) 

 
I exempel (21) kan alla verb som presenterar bakgrundsinformation i pågående aspekt anses 
vara adekvata. I de fallen används pågåendeformer för att beskriva en scen där något viktigt 
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kommer att hända. Men när pågående aspekt även används för att beskriva det viktiga: att 
vargen smyger sig på, ses det som överanvändning. Åtta stycken av de 36 engelska 
narrativerna bedöms innehålla exempel av verb i pågående aspekt på ställen där detta inte kan 
motiveras. Mer om pågående aspekt i avsnitt 1.6.4. Överanvändning av verb i pågående 
aspekt på engelska räknas som ett vanligt steg i engelskspråkiga modersmålstalares 
språkutveckling (Berman och Slobin, 1994b, s. 138-139 och 144).   
 
Ett annat temporalt avvikande drag hos de engelska narrativerna är en överanvändning av så 
kallade dummy do, se vidare avsnitt 1.6.5. C-units med en avvikande användning av dummy 
do låter exempelvis som följer (min kursivering av konstruktionerna med dummy do):  
 

(22) And then the birdies did have a little worm and then the cat did come up on the 
tree. (flspr. eng. H&N 001) 

 
Tre av narrativerna som helt förankrats i dåtidssystemet överanvänder dummy do i varierande 
grad, respektive två i kategorin 1-2 tempusskiften och en i kategorin >2 tempusskiften. 
 
4.1.4. Narrativer i olika kategorier avseende tempusanvändning 

Efter genomgången av de fyra olika tempuskategorierna i föregående avsnitt följer en 
presentation av antalet och andelen narrativer i de olika kategorierna. I tabell 5 presenteras 
undersökningens rådata och sedan följer procentuell statistik (figur 1) med tillhörande 
jämförelser av gruppernas resultat. 
 
Tabell 5. Antal narrativer i olika kategorier avseende tempusanvändning. 
 n Dåtidssyst. Nutidssyst. 1-2 t.skift. >2 t.skift. 

Enspr. sv. 28 19 4 3 2 

Flspr. sv. 36 24 2 8 2 

Flspr. eng.  36 21 1 6 8 

 

 
Figur 1. Procentandelar av narrativer i olika kategorier avseende tempusanvändning. (Summan av staplarna för 
”Flspr. sv.” är 101 pga av avrundning till hela procentandelar).  
 
Figur 1 visar att över hälften av alla deltagare i alla grupper väljer dåtidssystemet, och lyckas 
också att hålla sig till det, för att förankra sina narrativer i en tidsmässig ram. I alla svenska 
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narrativer, oavsett om de är berättade av enspråkiga eller flerspråkiga deltagare, förankras två 
tredjedelar (68% respektive 67%) av dem konsekvent i dåtidssystemet. Det finns även några 
deltagare i varje grupp som väljer nutidssystemet, även om de är ovanliga; 14% av de 
enspråkiga svensktalande deltagarnas narrativer är förankrade i nutidssystemet, och 6% 
respektive 3% av de flerspråkiga deltagarnas narrativer på svenska respektive engelska.  
 
Andelarna av narrativer med 1-2 tempusskiften är relativt jämt fördelade över grupperna, 
dock innehåller de flerspråkiga deltagarnas data högre andelar av narrativer i denna kategori; 
11% hos de enspråkiga deltagarna jämfört med 22% och 17% hos de flerspråkiga deltagarna. 
De flerspråkiga deltagarnas engelska narrativer är de som innehåller flest narrativer i 
kategorin >2 tempusskiften: 22% – att jämföra med endast 7% och 6% av narrativerna hos de 
enspråkiga respektive flerspråkiga deltagarnas narrativer på svenska.  
 
Sammanfattningsvis förankrar de flesta deltagarna sina narrativer konsekvent i dåtiden, 
oavsett språkval och en-/flerspråkighet. Några av deltagarna förankrar sina narrativer 
konsekvent i nutiden. I alla grupper finns också deltagare som har svårigheter med att 
förankra sina narrativer konsekvent i något av tempussystemen. Bland dessa narrativer utgörs 
flest narrativer i kategorin >2 tempusskiften av de flerspråkiga deltagarnas engelska 
narrativer. För en diskussion narrativernas fördelning i de olika kategorierna, se avsnitt 5.2.1. 
 
4.1.4.1 Narrativer med konsekvent temporal förankring jämförda med narrativer med skiften 

mellan tempussystemen 

I syfte att jämföra vilka grupper av deltagare som förankrar sina narrativer mest konsekvent, 
oavsett i vilket tempussystem, samt jämföra vilka grupper som berättar flest narrativer med 
något skifte mellan tempussystemen i, oavsett hur många, avslutas undersökningen av 
deltagarnas temporala förankring med en tabell och en figur som sammanfattar dessa 
kategorier. Tabell 6 visar rådata och figur 2 procentuella data. 
 
Tabell 6. Antal narrativer som konsekvent förankras i ett tempussystem respektive som innehåller minst ett skifte 
mellan tempussystemen. 

 
 
 
 
 

 
 

 n 
Konsekvent 

temporal förankring 
1≥ skiften  

Enspr. sv. 28 23 5 

Flspr. sv. 36 26 10 

Flspr. eng.  36 22 14 
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Figur 2. Procentandelar av narrativer som konsekvent förankras i ett tempussystem respektive som innehåller 
minst ett skifte mellan tempussystemen. 
 
Figur 2 visar att de enspråkiga deltagarnas narrativer är mest konsekvent förankrade i ett 
tempussystem (82%), att de flerspråkiga deltagarnas svenska narrativer är nästmest 
konsekvent förankrade i ett tempussystem (72%) samt att de flerspråkiga deltagarnas engelska 
narrativer är minst konsekvent förankrade i ett tempussystem (61%). För en diskussion av 
tänkbara orsaker till dessa skillnader, se avsnitt 5.2.1. 
 
4.1.5. Sammanfattning av resultat angående tempus 

Analyserna av narrativernas temporala förankring visar att den övervägande majoriteten av 
deltagarna i alla grupper förankrar sina narrativer i dåtiden, och lyckas också att göra detta 
konsekvent. Det finns även några i varje grupp som förankrar sina narrativer i nutiden. Några 
deltagare i varje grupp skiftar mellan tempussystemen i sina narrativer, och skiftena 
förekommer oftast i de flerspråkiga deltagarnas engelska narrativer och är minst vanliga hos 
de enspråkiga deltagarna.  
 
4.2. Referentintroduktion 

4.2.1. Adekvata och inadekvata referentintroduktioner 

Referentintroduktioner kan kort beskrivas som en presentation av en ny karaktär i en narrativ 
– för en närmare presentation av begreppet se avsnitt 1.7. Föreliggande studie ämnar mäta till 
vilken grad studiens population behärskar att presentera karaktärer som är nya för lyssnaren 
som ny information. I detta syfte har alla referentintroduktioner som ingår i studiens material 
klassificerats som antingen adekvata eller inadekvata. Adekvata referentintroduktioner är de 
som tydligt markerar för lyssnaren att en ny karaktär introduceras. En adekvat 
referentintroduktion på svenska eller engelska ska bestå av en lexikal nominalfras i obestämd 
form, t ex som i exemplen nedan (referentintroduktionerna är kursiverade av mig):  
 

(23) De(t) var en gång en mamma o(ch) två fågelungar. (enspr. sv. LT 07.2) 
(24) Och då kom det en katt. (flspr. sv. H&N 009) 
(25) One day (.) it was a tiny little child (.) that fell in the water. (flspr. eng. L&N 

005) 
 
En inadekvat referentintroduktion presenterar en ny karaktär som om den vore redan känd för 
lyssnaren. Detta kan t ex göras genom en lexikal nominalfras i bestämd form, som i exempel 
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(26) nedan, eller genom ett pronomen, som i efterföljande exempel (27). Dessa exempel är 
tagna från narrativernas första C-units för att tydliggöra att inget annat än den information 
som framgår i exemplen har förmedlats till lyssnaren (de inadekvata referentintroduktionerna 
är kursiverade av mig). 
 

(26) (.) One day a [?] lamb was sad in the water. And then the big (.) g [//] goat came 
and helped it. (flspr. eng. L&N 011) 

(27) Jag kan börja me(d) de(t) här. Dom ska flyga ut. (flspr. sv. L&N 009) 
 
För en närmare undersökning av inadekvata referentintroduktioner, se avsnitt 4.2.2. Nedan 
följer en kvantitativ analys av adekvata och inadekvata referentintroduktioner. I tabell 7 
presenteras rådata och i figur 3 visas procentuella data som därefter används för en jämförelse 
mellan grupperna. 
 
Tabell 7. Antal adekvata och inadekvata referentintroduktioner, indelat efter språkval och en-/flerspråkighet.  

 
n 

Adekvat 
intro 

Inadekvat 
intro 

Totalt antal 
intro 

Enspr. sv.  28 88 25 113 

Flspr. sv. 36 106 35 141 

Flspr. eng. 36 105 33 138 

 

 
Figur 3. Andelar adekvata och inadekvata referentintroduktioner i procent, indelat efter språkval och en-
/flerspråkighet.  
 
Figur 3 visar att såväl de enspråkiga som de flerspråkiga deltagarna på vardera språk 
producerar 75-78% adekvata referentintroduktioner på gruppnivå. Bortsett från att 
procentandelarna är avrundade till hela procentenheter, finns endast en procents skillnad i 
andelen adekvata referentintroduktioner mellan de flerspråkiga deltagarnas svenska och 
engelska narrativer.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att andelen adekvata referentintroduktioner är i princip 
lika, oavsett språkval och en-/flerspråkighet. Vidare visar figur 3 att andelen adekvata 
referentintroduktioner är hög; 75-78%. Resterande referentintroduktioner är inadekvata och 
beskrivs vidare i följande avsnitt. 
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4.2.2. Feltyper hos de inadekvata referentintroduktionerna 

För att visa på vilka sätt de inadekvata referentintroduktionerna är inadekvata har de delats 
upp i tre olika feltyper: Bestämd form, Personliga pronomen samt Övrigt. Rådata presenteras i 
tabell 8 och procentuella data redovisas i figur 4, varefter en beskrivande och jämförande 
genomgång av de olika feltyperna följer.  
 
Tabell 8. Antal förekomster av olika feltyper hos de inadekvata referentintroduktionerna. 

 n Bestämd form Pers. pron. Övrigt Inadekv. total

Enspr. sv. 28 24 0 1 25 

Flspr. sv. 36 29 5 1 35 

Flspr. eng. 36 24 4 5 33 

 

 
Figur 4. Procentandelar av antal inadekvata referentintroduktioner i olika feltyper.  
 
Som tabell 4 visar, består i alla grupper den absoluta majoriteten av inadekvata 
referentintroduktioner av lexikala nominalfraser i bestämd form (av utrymmesskäl kallas 
dessa för enbart Bestämd form i tabeller och figurer). Som framgår i figur 4 består hela 96% 
av de enspråkiga deltagarnas inadekvata referentintroduktioner av lexikala nominalfraser i 
bestämd form istället för obestämd form. I de flerspråkiga deltagarnas svenska narrativer 
består 83% av de inadekvata referentintroduktionerna av denna feltyp och i deras engelska 
narrativer representerar samma feltyp 73% av de inadekvata referentintroduktionerna. 
 
Nedan följer tre exempel på hur en narrativ kan inledas med en referentintroduktion i bestämd 
form. Det första exemplet (28) ger prov på både en inadekvat referentintroduktion i bestämd 
form (mammafågeln) och en som är ett personligt pronomen (dom). Exempel (29) och (30) 
ger ytterligare exempel på referentintroduktioner i bestämd form (mamman och the cat). 
Eftersom ingen av karaktärerna har nämnts tidigare är dessa former inadekvata i 
sammanhanget (de inadekvata referentintroduktionerna är kursiverade av mig). 
 

(28) Testledare: Hur skulle du vilja börja din saga? 
Deltagare: Att m [//] (.) mammafågeln skulle ge dom mat. (flspr. sv. L&N 006) 

(29) De(t) va(r) en gång tre fåglar. Mamman flög iväg. (enspr. sv. LT 10.2) 
(30) Testledare: So how do you want to start your story? 

Deltagare: +, Was a bird [//] two baby bird and one mummy. And the mummy 
flew. The cat came. (flspr. eng. H&N 012) 
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Vid inadekvata referentintroduktioner i narrativernas inledning händer det påfallande ofta att 
deltagaren inleder sin narrativ, som i exempel (28), (31) och (32), med Att eller That 
alternativt Med att eller With that. Det är tydligt att denna inledning styrts av testledarens 
inledande fråga Hur skulle du vilja börja din saga? För en vidare diskussion av detta 
testmaterials inledningsfråga, se avsnitt 5.1.3.1. 
 
Ett annat mönster hos introduktionerna i bestämd form är att de ganska ofta utgörs av 
mamman/pappan mm. I dessa fall har små fåglar, getter, en bock mm introducerats på ett 
adekvat sätt, men inte efterföljande mamman/pappan etc. Eftersom det inte är självklart för 
lyssnaren att små fåglar/getter etc nödvändigtvis är barn/ungar måste även mamman/pappan 
etc introduceras som ny information för inte överraska lyssnaren. Det är även vanligt att 
karaktärer som kommer in senare i narrativernas förlopp introduceras i bestämd form.  
 
Den nästvanligaste feltypen hos referentintroduktionerna är användning av personliga 
pronomen, han, hon, den, det eller dom, vid introduktion av nya referenter. Denna feltyp är 
mycket mindre frekvent än föregående feltyp. Bland de enspråkiga deltagarnas narrativer 
finns den inte representerad, och bland de flerspråkiga deltagarnas svenska narrativer utgör 
den 14% av de inadekvata introduktionerna respektive 12% av de inadekvata 
referentintroduktionerna i de engelska narrativerna. Följande är tre exempel på hur 
referentintroduktioner med personliga pronomen låter. Exemplen är tagna från narrativernas 
inledning så att det ska framgå att ingen övrig information gjorts känd för lyssnaren tidigare 
(min kursivering av de inadekvata referentintroduktionerna):  
 

(31) Testledare: How would you like to begin your story? 
Deltagare: With that he learned him to swim. (flspr. eng. L&N 009) 

(32) Testledare: Hur vill du börja din saga? 
Deltagare: Att dom äter o(ch) +/ (enspr. sv. LT 10.1) 

(33) Testledare: Hur vill du börja din saga? 
Deltagare: Jag tycker det(t) här ska vara där. <Dom ser lite såhär> [//] då har 
dom näbben [/] ut såhär. (flspr. sv. L&N 014) 

 
Kategorin Övrigt består av feltyper som inte är i bestämd form eller är personliga pronomen.  
Dessa utgörs av två stycken deiktiska pronomen (t ex dom här), två stycken utlämnade 
komparativa pronomen (i båda fall: en get istället för en annan get), en nominalfras med 
possessiva pronomen (his baby), ett demonstrativt pronomen (that dog), och en 
relationsbeteckning (big brother). Kategorin Övrigt är vanligast bland de engelska 
narrativerna, där feltypen representerar 15% av narrativerna jämfört med 3% och 4% bland de 
flerspråkiga deltagarnas svenska narrativer respektive de enspråkiga deltagarnas narrativer.   
 
De olika feltyperna utgör vidare olika grava hinder för lyssnarens förståelse av en narrativ. 
Introduktioner i bestämd form, t ex hunden istället för en hund, försämrar inte förståelsen av 
vad för sorts karaktär det är som åsyftas, men skapar förvirring kring huruvida den åsyftade 
karaktären är någon som redan introducerats eller inte. Denna feltyp är den som försvårar en 
lyssnares förståelse minst. Referentintroduktioner som görs genom personliga pronomen 
försvårar en lyssnares förståelse mer än föregående feltyp då pronomen inte ger några lexikala 
ledtrådar förutom antal och ibland genus (Hickmann & Schneider, 1993). 
 
Att de olika feltyperna innebär olika stora hinder för lyssnarens förståelse av barnens 
narrativer gör fördelningen av feltyper mellan de olika grupperna extra intressant. I figur 4 
framgår att de enspråkiga deltagarna nästan enbart gör inadekvata referentintroduktioner 
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bestående av den lättaste feltypen, att de flerspråkiga deltagarna gör flest inadekvata 
referentintroduktioner av den gravare typen i sina engelska narrativer, samt att fördelningen 
av dessa feltyper i de flerspråkiga deltagarnas svenska narrativer placerar sig mittemellan den 
i ovanstående grupper. Trots att alla grupper gör i princip samma andelar adekvata 
referentintroduktioner, finns alltså skillnader mellan alla grupper avseende hur grava deras 
inadekvata referentintroduktioner är.  
 
Angående fördelningen av feltyper bland de inadekvata referentintroduktionerna kan 
sammanfattningsvis sägas att den absoluta majoriteten av dessa består av introduktioner i 
bestämd form. Den högsta andelen introduktioner i bestämd form återfinns hos de enspråkiga 
deltagarnas narrativer (96%), den nästhögsta hos de flerspråkiga deltagarnas narrativer på 
svenska (83%) och den lägsta hos de flerspråkiga deltagarnas narrativer på engelska (73%). 
Tabell 8 visar att endast en narrativ innehåller en annan feltyp än Bestämd form hos de 
enspråkiga deltagarna. Feltypen personliga pronomen förekommer i ungefär lika hög grad hos 
båda flerspråkiga grupper (14% och 12%). Feltypen Övrigt förekommer i princip bara bland 
de flerspråkiga deltagarnas engelska narrativer (15% av deras inadekvata 
referentintroduktioner). För en diskussion av dessa resultat, se avsnitt 5.2.2.1. 
 
4.2.3. Antal referentintroduktioner per narrativ 

För en konkretare bild av hur många referentintroduktioner brukar ingå i varje narrativ 
presenteras här medelvärdet av antalet referentintroduktioner per narrativ. Tabell 9 presenterar 
också till vilken grad dessa medelvärden skiljer sig mellan de en- och flerspråkiga deltagarnas 
narrativer, respektive de flerspråkiga deltagarnas narrativer på svenska och engelska.  
 
Tabell 9. Antal referentintroduktioner per narrativ; rådata samt medelvärden avrundade till en decimal. 

 n Totalt M 

Enspr. sv.  28 113 4,0 

Flspr. sv. 36 141 3,9 

Flspr. eng. 36 138 3,8 

 
Tabell 9 visar att narrativerna i alla grupper innehåller ungefär lika många 
referentintroduktioner per narrativ. Medelvärdena skiljer sig med högst 0,2 procentenheter 
mellan varje grupp. Det högsta medelvärdet återfinns hos de enspråkiga deltagarnas 
narrativer; 4,0 referentintroduktioner per narrativ, och det lägsta medelvärdet finns hos de 
flerspråkiga deltagarnas engelska narrativer; 3,8 referentintroduktioner per narrativ.    
 
4.2.4. Sammanfattning av resultat angående referentintroduktion 

Analysen av referentintroduktioner visar att både de enspråkiga svensktalande deltagarna och 
de flerspråkiga engelsk-svensktalande deltagarna producerar 75-78% adekvata 
referentintroduktioner på gruppnivå. Studiens deltagare behärskar alltså oftast det diskursiva 
draget referentintroduktion, men alla gör det inte alltid. Förmågan till adekvat 
referentintroduktion verkar således vara på god väg att ha etablerats hos studiens population, 
och verkar inte påverkas av en-/flerspråkighet eller vilket språk de flerspråkiga deltagarna 
berättar på. 
 
Vid en analys av de inadekvata referentintroduktionerna framkommer att fler än två 
tredjedelar av alla inadekvata referentintroduktioner består av introduktioner i bestämd form, 
t ex hunden istället för en hund. Detta gäller samtliga grupper, men är vanligast bland de 
enspråkiga deltagarnas narrativer. De flerspråkiga deltagarnas narrativer innehåller större 
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andelar inadekvata referentintroduktioner bestående av personliga pronomen, t ex han istället 
för hunden, än de enspråkiga deltagarnas narrativer, och de flerspråkiga deltagarnas engelska 
narrativer innehåller större andel inadekvata referentintroduktioner av typen Övrigt än övriga 
grupper av narrativer. 
 
Angående antal referentintroduktioner per narrativ skiljer sig dessa knappt åt mellan 
grupperna. De enspråkiga deltagarna gör, med liten marginal, flest referentintroduktioner per 
narrativ; 4 st, och de flerspråkiga deltagarna gör, med liten marginal, minst antal 
referentintroduktioner per narrativ på engelska; 3,8 st.  
 
4.3. Referentupprätthållande 

4.3.1. Adekvata och inadekvata referentupprätthållanden 

Referentupprätthållande är ett begrepp som står för de ord som används för att syfta tillbaka 
på en referent som redan introducerats. Läs vidare om referentupprätthållande i avsnitt 1.7. 
 
Syftet med detta avsnitt är att undersöka till vilken grad en- och flerspråkiga barn i tidig 
skolålder behärskar färdigheten att adekvat referera tillbaka till redan nämnda referenter. De 
referentupprätthållanden som räknas som adekvata är lexikala nominalfraser i bestämd form 
eller pronomen. För att räknas som adekvata måste de dessutom förmedla vilka karaktärer 
som åsyftas utan att vara överexplicita. Vidare måste typen av referentupprätthållande 
anpassas efter den relativa tillgängligheten av åsyftad referent hos lyssnaren. 
 
Följande exempel illustrerar några adekvata referentupprätthållanden; i exempel (34) med en 
lexikal nominalfras i bestämd form och ett pronomen, och i exempel (35) med ett pronomen 
(min kursivering av referentupprätthållandena): 
 

(34) And then a fox came to eat a [/] little goat. Um the little goat saw him. (flspr. 
eng. L&N 011) 

(35) Det var en gång en mammafågel och två ungar (..).. .. Och dom bodde i ett träd. 
(flspr. sv. H&N 002) 
 

Inadekvata referentupprätthållanden består av lexikala nominalfraser eller pronomen som 
vållar problem med narrativers röda tråd avseende dess karaktärer. När 
referentupprätthållanden är inadekvata är det svårt för lyssnaren att genast förstå vem som 
åsyftas, och huruvida den som åsyftas är en ny karaktär i narrativen eller ej.         
 
Exemplen nedan illustrerar några inadekvata referentupprätthållanden. Exempel (36) ger prov 
på ett utelämnat subjekt (markerat av mig med understreck) och två oklara 
referentupprätthållanden (honom x 2), där det inte framgår vilka karaktärer som syftas tillbaka 
på. Exempel (37) innehåller en lexikal nominalfras (the bird) som är otydlig angående vilken 
av de tre fåglarna den syftar tillbaka på (de inadekvata referentupprätthållandena är 
kursiverade av mig). 
 

(36) Deltagare: Räven hoppade fram. _ Drog iväg kalven.  
Testledare: Var det klart? 
Deltagare: En kråka kom och bet honom i svansen och jagade iväg honom. 
(flspr. sv. H&N 007)  

(37) Once upon a time there was two baby birds and one mummy bird. And one day 
the bird flew away. (flspr. eng. H&N 008) 
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För en närmare analys av inadekvata referentintroduktioner, se avsnitt 4.2.2. I föreliggande 
avsnitt redovisas en kvantitativ analys av adekvata och inadekvata referentupprätthållanden. I 
tabell 10 presenteras rådata och i figur 5 visas procentuella data som sedan jämförs mellan 
grupperna. 
 
Tabell 10. Antal adekvata och inadekvata referentupprätthållanden, indelat efter språkval och en-/flerspråkighet. 

 n Adekvat Inadekvat Total 
Enspr. sv. 28 288 67 355 
Flspr. sv. 36 294 72 366 
Flspr. eng. 36 327 78 405 

 

 
Figur 5. Andelar adekvata och inadekvata referentupprätthållanden i procent, indelat efter språkval och en-
/flerspråkighet.  
 
Figur 5 visar att alla grupper av narrativer, oavsett deltagarnas språkval eller en- eller 
flerspråkighet, innehåller en i princip identisk fördelning av adekvata och inadekvata 
referentupprätthållanden. De enspråkiga deltagarnas narrativer innehåller 81% adekvata 
upprätthållanden och de flerspråkiga deltagarnas narrativer innehåller 80% respektive 81% 
adekvata upprätthållanden på svenska och engelska.         
 
4.3.2. Feltyper hos de inadekvata referentupprätthållandena 

I syfte att undersöka de inadekvata referentupprätthållandena närmare, och studera på vilka 
sätt de är inadekvata, har dessa upprätthållanden delats upp i sju feltyper. I detta avsnitt 
presenteras rådata i tabell 11 och procentuella data i figur 6, den kvantitativa datan jämförs 
mellan grupperna och de sju feltyperna beskrivs närmare.     
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Tabell 11. Antal förekomster av olika feltyper hos de inadekvata referentupprätthållandena. 
 Enspr. sv. Flspr. sv. Flspr. eng.

Oklart pronomen 41 43 48 

Oklar bestämd NP 10 6 16 

Överexplicit NP 6 7 4 

Utelämnat subjekt/objekt 7 8 0 

Inkonsekvent numerus-
/djurarts-/relationsbe-
skrivning 

0 6 5 

Obestämd NP 2 2 4 

Övrigt 1 0 1 

Total 67 72 78 

 

 
Figur 6. Procentandelar av antal inadekvata referentupprätthållanden i olika feltyper. (Summan av 
upprätthållandena i gruppen ”Enspr. sv.” är 99 pga avrundning till hela procentandelar.)  
 
I figur 6 framgår att en övervägande majoritet av de inadekvata referentupprätthållandena 
består av feltypen Oklart pronomen, samt att andelen oklara pronomen är nästan lika i alla 
undersökta grupper: 60-62%. Det som menas med oklara pronomen är pronomen som inte har 
tydliga referenter – dvs att en tänkt lyssnare som inte är införstådd med narrativens handling 
inte genast, eller ibland alls, skulle förstå vilken karaktär som pronomenet i fråga åsyftar. I 
denna kategori återfinns följande typer av pronomen: personliga pronomen (t ex hon), 
deiktiska pronomen (t ex den där), demonstrativa pronomen (den geten), possessiva 
pronomen (t ex hans) och kvantitativa pronomen (t ex alla). För vidare läsning om barn och 
pronomenanvändning, se avsnitt 1.7.4. Några exempel på referentupprätthållanden av typen 
Oklart Pronomen följer här (oklara pronomen är kursiverade av mig): 
 

(38) Deltagare: Räven hoppade fram. Drog iväg kalven.  
Testledare: Var det klart? 
Deltagare: En kråka kom och bet honom i svansen och jagade iväg honom. 
(flspr. sv. H&N 007) 
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(39) Deltagare: Mamman flug iväg o(ch) <häm o(ch)> [//] skulle hämta mat. Men en 
katt såg dom fåglarna <för dom> [//] för katter tycker om o äta fåglar. 
Testledare: Mhm, spännande! 
Deltagare: Då skulle han klättra uppför trädet. Men e [//] den mamman kom 
tillbaka. <Då gjorde den> [//] då [/] då kom den upp där o(ch) tog en av 
fåglaungarne. <Å öm> [//] o(ch) hunden [//] en hund såg. O(ch) han blev väldigt 
arg.  
Testledare: Hm. 
Deltagare: Så han ramla ner lite, han ramla ner lite då o då nej han ramla in ner 
em ö> [//]. (flspr. sv. L&N 008) 

 
I exempel (38) exemplifierar kursiverade honom oklara tillbakasyftningar eftersom det inte är 
tydligt vem dessa honom representerar. Samma problem återfinns i exempel (39) där det 
oklara referentupprätthållandet gäller ordet han i slutet på exemplet. På grund av att 
handlingen är oklar här – varför ramlade han ner? – är det också otydligt för lyssnaren vilken 
referent han syftar på. 
 
Den nästvanligaste feltypen är Oklar bestämd NP. Den utgör 8-21% av de inadekvata 
referentupprätthållandena i de olika grupperna. Detta är den feltyp vars förekomst skiljer mest 
mellan de undersökta grupperna, och innehåller 8% av de flerspråkiga deltagarnas svenska 
narrativer och 21% av de flerspråkiga deltagarnas engelska narrativer. Med Oklar bestämd NP 
menas lexikala nominalfraser, som liksom pronomen i feltypen Oklar pronomen, är adekvata 
till formen, men där referensen är otydlig för lyssnaren vid en första lyssning. Anledningen 
till att de bestämda nominalfraserna kan ha en otydlig koppling till åsyftade referenter är att 
flera referenter av samma typ förekommer i eliciteringsmaterialet, och att lyssnaren då inte 
vet vilken referent som åsyftas. Ibland säger berättaren exempelvis fågeln eller the goat när 
fler sådana nämnts tidigare och det inte står klart för lyssnaren vilken som åsyftas. Likaså kan 
denna feltyp representeras av exempelvis the little one när det finns två little ones som skulle 
kunna åsyftas i sammanhanget. Några exempel på referentupprätthållanden i feltypen Oklar 
bestämd NP följer nedan. De oklara bestämda nominalfraserna kommer sist i exemplen (och 
är kursiverade av mig).  
 

(40) Deltagare: Here are the goats and another [?] goat… …and here are the fox.  
Testledare: Ok, and do you wanna tell me what’s happening? And then you can 
take the next + … There we go,  
Deltagare: &m That fox gonna eat up the goat. (flspr. eng. H&N 014)    
 

(41) Deltagare: Det var en gång en mammafågel som hade [=vad heter de] &ehm fått 
några barn.  
Testledare: Mhm. 
Deltagare: Och &em då kom de(t) en katt. Och han ville försöka äta mamman. 
Men [/] men [=va heter de] &ehm katten sprang iväg efter fågeln. (enspr. sv. LT 
04.1) 

 
Efter Oklar bestämd NP är feltyperna Överexplicit NP och Utelämnat subjekt/objekt ungefär 
lika vanliga utslaget över alla grupper. Fördelningen av feltyperna bland språkgrupperna 
liknar varandra hos dessa feltyper – både Överexplicit NP och Utelämnat subjekt/objekt 
representerar 9-11% av de inadekvata referentupprätthållandena hos de enspråkiga 
deltagarnas narrativer och de flerspråkiga deltagarnas svenska narrativer, medan dessa 
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feltyper representerar endast 0-5% av de inadekvata referentupprätthållandena bland de 
flerspråkiga deltagarnas engelska narrativer.   
 
Med överexplicit NP menas att referentupprätthållandet är övertydligt. Detta sker genom att 
en lexikal nominalfras upprepas trots att ingen ny referent introducerats eller där det på annat 
sätt framgår att det givna referentupprätthållandet inte syftar på någon annan. Exempel (42) 
illustrerar med sin dubbla användning av räven feltypen Överexplicit NP. 

 
(42) O(ch) då biter han räven i svansen och jagar bort räven. (enspr. sv. LT 08.1) 

 
Feltypen Utelämnat subjekt/objekt innebär avsaknader av referentupprätthållanden där sådana 
är obligatoriska för omedelbar förståelse. Denna kategori innehåller även exempel på två 
utelämnade subjekt som uppstått på grund av satsradning. Exemplen nedan illustrerar 
inadekvata referentupprätthållanden i denna grupp, i tur och ordning: ett utelämnat subjekt, ett 
utelämnat objekt och ett utelämnat subjekt/nollsubjekt (utlämningarna är markerade av mig 
med understreck). 
 

(43) S [//] så kom _ o(ch) nästan [/] <bet ö em> [//] nästan tog tag i <en fåg> [//] en 
bebisfågel. (flspr. sv. L&N 002) 

(44) Och då skrikte han efter mamman. Och så hjälpte mamman upp _. (enspr. sv. LT 
03.1) 

(45) Räven hoppade fram. _ Drog iväg kalven. (flspr. sv. H&N 007) 
 
I exempel (43) utlämnas subjektet efter kom. I exempel (44) saknas ett objekt antingen direkt 
efter andra förekomsten av mamman eller, som i exemplet, efter ordet upp. I detta fall framgår 
ändå vem/vad som hjälps upp, men utelämningen antas utgöra ett hinder i den omedelbara 
förståelsen för en lyssnare. Exempel (45) illustrerar en subjektsutelämning på grund av 
satsradning. Här saknas antingen ett synligt subjekt som han, hon eller den i början på 
exemplets sista sats, eller så saknas en konnektor som och som hade bundit ihop satserna och 
inneburit att exemplets andra sats hade delat subjekt med den första satsen genom ett 
nollsubjekt.  
 
En av de ännu lite ovanligare feltyperna kallas Inkonsekvent numerus-/djurarts-
/relationsbeskrivning. I denna grupp finns referentupprätthållanden som är förvirrande för 
lyssnaren då de inte överensstämmer med de uppgifter som tidigare lämnats om den åsyftade 
referenten. I dessa fall handlar det om a) upprätthållanden i ett annat numerus än det som 
angivits innan, b) upprätthållanden som refererar till en djurart som inte tidigare nämnts för 
lyssnaren, eller c) upprätthållanden som hänvisar till referenternas storlek eller relationer till 
varandra utan att det först etablerats att referenterna utgör exempelvis en familj eller har 
skilda storleks- eller åldersförhållanden till varandra. Nedan följer två exempel på denna 
feltyp; först ett exempel på en inkonsekvent numerusbeskrivning och sedan en inkonsekvent 
djurartsbeskrivning (min kursivering av de referenter som inte matchar i numerus eller 
djurartsbeskrivning): 
 

(46) Deltagare: Det var en gång en mammafågel som hade &ehm fått nå(g)ra barn.  
Testledare: mhm. 
Deltagare: Och &ehm då kom de(t) en katt. Och han ville försöka äta mamman. 
Men [/] men [=vad heter de] &ehm katten sprang efter fågeln. (enspr. sv. LT 
04.1) 
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(47) One day (.) it was a tiny little child (.) that fell in the water. And the mum saw 
and came running. (.) And she pushed the little (.) <um lamb I mean> [//] goat 
out of the water. (flspr. eng. L&N 005)  
 

I exempel (46) överensstämmer inte numerus på några barn och fågeln och i exempel (47) 
talas det först om child utan att det antyds att det är ett djur åsyftas, och sedan omnämns 
samma referent som lamb eller goat. 
 
Ytterligare en ovanlig feltyp är Obestämd NP. I vanliga fall används pronomen eller 
nominalfraser i bestämd form för referentupprätthållande och nominalfraser i obestämd form 
för referentintroduktion. När nominalfraser i obestämd form används för 
referentupprätthållande förvirrar detta lyssnaren, som då lätt förväxlar referentupprätthållande 
med referentintroduktion. Två exempel på hur detta låter följer här (min kursivering av 
referentupprätthållandena i obestämd form): 

 
(48) A bird scared the wolf. <the bird wa> [//] a bird s [//] bited its tail (.) (flspr. eng. 

L&N 010) 
(49) Deltagare: En gång var de en fågelmamma som hade två fågelungar. Och sen 

kom det en katt.  
Testledare: Och så gör vi så. 
Deltagare: Och då kom mamman tillbaks och gedde en mask till små 
fågelungarna. Och så plötsligt kom en katt <och &s> [//] och sa… …mjau. 
(flspr. sv. H&N 020) 

 
Exemplen ovan visar att det är förvirrande när redan kända referenter presenteras som om de 
vore nya för lyssnaren, som i (48) a bird och (49) en katt.  
 
Den sista och ovanligaste feltypen är Övrigt. Den innehåller två inadekvata 
referentupprätthållanden som inte passar in i någon annan feltyp. Den ena är ett 
referentupprätthållande som är så ogrammatiskt att det blir svårt för lyssnaren att genast 
förstå, och det andra är ett oklart nollsubjekt, där nollsubjektet innebär en förvirrande 
felsyftning. Eftersom denna feltyp representeras av endast två sinsemellan väsensskilda 
förekomster, tas dessa inte upp vidare här. 
 
Liksom i fallet av olika typer av inadekvata referentintroduktioner, påverkar olika typer av 
inadekvata referentupprätthållanden narrativers förståbarhet i olika grad. Den vanligaste typen 
av inadekvata referentupprätthållanden, Oklart pronomen, är också den som skapar störst 
förvirring hos lyssnaren, i alla fall jämfört med de två kategorier som följer i ordning av 
frekvens: Oklar bestämd NP och Överexplicit NP. Dessa två feltyper är lättare att förstå än 
Oklart pronomen eftersom de innehåller mer lexikal information än pronomen. Då 
fördelningen mellan olika typer av inadekvata referentupprätthållanden är i princip lika i alla 
grupper, är ingen grupps inadekvata referentupprätthållanden svårare att förstå än någon 
annans. 
 
Sammanfattningsvis visar figur 6 att den vanligaste feltypen av referentupprätthållanden 
bland alla grupper av narrativer är oklara pronomen, dvs att berättaren inte gör det tydligt 
vilken referent det givna pronomenet syftar på. Denna feltyp representerar nästan exakt 
samma andel av de inadekvata referentupprätthållandena i alla grupper: 60-61%. De andra 
feltyperna är alla mindre vanliga i alla grupper, och ligger på liknande nivåer i alla grupper. 
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Fördelningen av olika feltyper av inadekvata referentupprätthållanden verkar således inte 
påverkas nämnvärt av språkval eller en-/flerspråkighet. 
 
4.3.3. Antal referentupprätthållanden per narrativ 

Medelvärden av antalet referentupprätthållanden per narrativ ger en konkretare illustration av 
hur många referentupprätthållanden som brukar ingå i narrativerna som ligger till grund för 
analyserna i denna studie. I tabell 12 framgår också till vilken grad dessa medelvärden skiljer 
sig mellan de en- och flerspråkiga deltagarnas narrativer, respektive mellan de flerspråkiga 
deltagarnas narrativer på svenska och engelska.  
 
Tabell 12. Medelvärde av antal referentupprätthållanden per narrativ. 
 n Total M 

Enspr. sv. 28 355 12,7 

Flspr. sv. 36 366 10,2 

Flspr. eng. 36 405 11,3 

 
Tabell 12 visar att narrativerna i alla grupper innehåller ungefär lika många 
referentupprätthållanden per narrativ, med det högsta medelvärdet hos de enspråkiga 
deltagarnas narrativer; 12,7 referentupprätthållanden per narrativ, och ett lite lägre 
medelvärde hos de flerspråkiga deltagarnas narrativer; 10,2 och 11,3 upprätthållanden per 
narrativ. 
 
Vid en jämförelse av medelvärdena av antalet referentintroduktioner per narrativ och 
medelvärdena av antalet referentupprätthållanden per narrativ märks att det förekommer fler 
referentupprätthållanden än referentintroduktioner per narrativ; jämför 10,2-12,7 st (se tabell 
12) med 3,8-4,0 st (se tabell 9). 
 
4.3.4. Sammanfattning av resultat angående referentupprätthållande 

Analysen av referentupprätthållanden visar att de enspråkiga deltagarnas narrativer och de 
flerspråkiga deltagarnas svenska och engelska narrativer i princip innehåller identiska andelar 
adekvata referentupprätthållanden (80-81%). 
 
Den vanligaste typen av inadekvata referentupprätthållanden bland alla grupper av narrativer 
är oklara pronomen (t ex hon istället för katten), dvs att det är otydligt vilken referent som ett 
pronomen syftar tillbaka på. De andra feltyperna är betydligt mindre vanliga i alla grupper 
och ligger på liknande nivåer oavsett grupp. 
 
Angående medelvärden av antal referentupprätthållanden per narrativ ligger dessa på liknande 
nivåer både med avseende på språkval och en-/flerspråkighet. 
 
4.4. Spridning av adekvata referentiella uttryck 

I syfte att undersöka hur eventuella extremvärden påverkat procentsatserna avseende adekvata 
och inadekvata referentiella uttryck presenteras spridningen av dessa resultat nedan, i 
figurerna 7-12. Dessa figurer presenteras utan tabeller med tillhörande rådata eftersom 
värdena i staplarna representerar antal narrativer. 
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Figur 7. Antal narrativer (n=28) med olika andelar Figur 8. Antal narrativer (n=36) med olika andelar 
adekvata referentintroduktioner berättade av en- adekvata referentintroduktioner berättade av fler- 
språkiga svensktalande deltagare. språkiga deltagare på svenska.  
  

  
Figur 9. Antal narrativer (n=36) med olika andelar  
adekvata referentintroduktioner berättade av fler-  
språkiga deltagare på engelska. 
 
Figurer 7-9 visar att distributionen av adekvata referentintroduktioner liknar varandra i hög 
grad i alla grupper. Alla gruppers data uppvisar en stor spridning gällande adekvata och 
inadekvata referentintroduktioner och spridningen har en betydlig negativ snedfördelning. 
Hälften eller nästan hälften av alla narrativer innehåller 100% adekvata 
referentintroduktioner, men bland de flerspråkiga deltagarnas narrativer finns även två 
narrativer som innehåller endast inadekvata referentintroduktioner bland såväl deras engelska 
som svenska narrativer.  
  

  
Figur 10. Antal narrativer (n=28) med olika andelar Figur 11. Antal narrativer (n=36) med olika andelar 
adekvata referentupprätthållanden berättade av en- adekvata referentupprätthållanden berättade av fler- 
språkiga svensktalande deltagare.  språkiga deltagare på svenska. 
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Figur 12. Antal narrativer (n=36) med olika andelar  
adekvata referentupprätthållanden berättade av fler-  
språkiga deltagare på engelska. 
 
Figurer 7-12 visar att spridningen är större hos de adekvata referentintroduktionerna än hos de 
adekvata referentupprätthållandena. Av figurerna 10-12 framgår att distributionen av adekvata 
referentintroduktioner liknar varandra i de flerspråkiga deltagarnas data, men att det hos de 
enspråkiga deltagarna finns fler narrativer med 80-89% än 100% adekvata 
referentupprätthållanden. Endast fem narrativer har mindre än 50% adekvata 
referentupprätthållanden. Nittiofem narrativer har en spridning mellan 50% och 100% 
adekvata referentupprätthållanden, med en tendens till negativ snedfördelning. 
 
4.5. Jämförelse av påverkan av språkval och en‐/flerspråkighet på temporal förankring 

och referentiell kohesion 

En märkbar skillnad framkommer vid en jämförelse av hur språkval och en-/flerspråkighet 
påverkar den temporala förankringen jämfört med den referentiella kohesionen i föreliggande 
studie. Som figurer 1 och 2 visar, förankrar de enspråkiga deltagarna sina narrativer betydligt 
oftare konsekvent i ett tempussystem än de flerspråkiga deltagarna. De flerspråkiga deltagarna 
förankrar likaså sina svenska narrativer mer konsekvent i ett av tempussystemen än sina 
engelska narrativer. 
 
I kontrast till skillnaderna i temporal förankring, finns inga skillnader avseende språk eller en-
/flerspråkighet i fördelningen av adekvata och inadekvata referentiella uttryck (se figurer 3 
och 5). Deltagarna i alla grupper producerar 75-78% adekvata referentintroduktioner samt 80-
81% adekvata referentupprätthållanden. 
 
Angående fördelningen av typer av inadekvata referentintroduktioner (se figur 4) återkommer 
mönstret från den temporala förankringen. Här består 96% av de enspråkiga deltagarnas 
inadekvata referentintroduktioner av referentintroduktioner i bestämd form, vilket är den 
typen av inadekvat referentintroduktion som är lättast för lyssnare att förstå. Denna feltyp 
utgör 83% av de flerspråkiga deltagarnas inadekvata referentintroduktioner i deras svenska 
narrativer, respektive 73% av desamma i de flerspråkiga deltagarnas engelska narrativer.  
 
Gällande fördelningen av feltyper i de inadekvata referentupprätthållandena finns inga 
skillnader mellan grupperna (se figur 6). 
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4.6. Resultatsammanfattning 

Resultaten av föreliggande studie visar att enspråkiga svensktalande barn och flerspråkiga 
engelsk-svensktalande barn i tidig skolålder med övervägande majoritet förankrar sina 
narrativer konsekvent i dåtidssystemet. Några deltagare i varje grupp förankrar sina narrativer 
i nutiden och i varje grupp finns också deltagare som skiftar mellan tempussystemen i sina 
narrativer. Tempusskiften förekommer oftast i de flerspråkiga deltagarnas engelska narrativer 
och är minst vanliga hos de enspråkiga deltagarna.  
 
Analysen av referentintroduktioner visar att både de enspråkiga svensktalande deltagarna och 
de flerspråkiga engelsk-svensktalande deltagarna (oavsett språkval) producerar 75-78% 
adekvata referentintroduktioner på gruppnivå. Ett liknande resultat fås vid analysen av 
adekvata referentupprätthållanden, där båda grupper producerar 80-81% adekvata 
upprätthållanden (oavsett språkval hos de flerspråkiga deltagarna). Andelen adekvata 
referentiella uttryck verkar således inte påverkas av en-/flerspråkighet eller vilket av sina två 
språk (simultant) flerspråkiga barn berättar på. 
 
Vid en analys av det som var inadekvat hos de inadekvata referentintroduktionerna 
framkommer likheter och skillnader mellan de enspråkiga deltagarnas narrativer och de 
flerspråkiga deltagarnas svenska och engelska narrativer. Likheten mellan grupperna är att 
fler än två tredjedelar av alla inadekvata referentintroduktioner består av introduktioner i 
bestämd form. Denna typ av inadekvata introduktioner är allra vanligast i de enspråkiga 
deltagarnas narrativer. De flerspråkiga deltagarnas narrativer innehåller större andelar 
referentintroduktioner med personliga pronomen än de enspråkiga deltagarnas narrativer, och 
de flerspråkiga deltagarnas engelska narrativer innehåller större andel inadekvata 
referentintroduktioner av typen Övrigt än de andra narrativerna. 
 
Skillnaderna är mindre mellan grupperna gällande typer av inadekvata 
referentupprätthållanden än typer av inadekvata referentintroduktioner. Den vanligaste typen 
av inadekvata referentupprätthållanden bland alla grupper är oklara pronomen, dvs att det är 
otydligt vilken referent som ett pronomen syftar på. De andra feltyperna är mindre vanliga i 
alla grupper. Fördelningen av olika typer av inadekvata referentupprätthållanden skiljer inte 
mycket mellan grupperna, och verkar således inte påverkas nämnvärt av språkval eller en-
/flerspråkighet.  
 
Angående medelvärden av antal referentintroduktioner per narrativ ligger dessa på liknande 
nivåer oavsett språkval och en-/flerspråkighet; mellan 3,8 och 4,0 st per narrativ. 
Medelvärdena av antalet referentintroduktioner per narrativ är betydligt lägre än 
medelvärdena av antalet referentupprätthållanden per narrativ, som är mellan 10,2 och 12,7 st 
per narrativ. Dessa ligger, liksom medelvärdena av antalet referentintroduktioner per narrativ, 
på liknande nivåer oavsett språkval och en-/flerspråkighet. 
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5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion 

5.1.1. Deltagare 

En styrka med denna studie är att deltagarna är jämförelsevis många; 50 stycken. De var 
mellan 5:8 och 7:9 år och medelvärdet av deras åldrar var 6:5 år, 6:6 år och 6:9 år. 
Åldersmässigt är alltså deltagarna från de olika källstudierna jämförbara. Då 30 av deltagarna 
är flickor och 20 är pojkar var inte könsfördelningen jämn, men då den inte var mycket ojämn 
och eftersom pojkarna och flickorna var förhållandevis jämt fördelade mellan studierna (se 
avsnitt 3.1.1.) bedöms inte resultaten ha påverkats av detta. 
 
Mot bakgrund av deltagarnas vårdnadshavares utbildningsbakgrund bedöms deras 
socioekonomiska status vara jämförbar. Då hälften eller fler av deltagarna i alla källstudier 
hade två vårdnadshavare med högeskoleexamen och de allra flesta deltagare hade två 
vårdnadshavare med högskoleexamen eller annan eftergymnasial utbildning var 
vårdnadshavarnas utbildningsnivå hög. Denna höga utbildningsnivå är inte representativ för 
den genomsnittliga utbildningsnivån hos enspråkiga svensktalande vårdnadshavare, men väl 
för flerspråkiga engelsk-svensktalande vårdnadshavare. Då narrativ förmåga påverkas av 
socioekonomisk status är det viktigt att påpeka att föreliggande studies resultat inte kan 
generaliseras till barn med annan socioekonomisk bakgrund.  
 
5.1.2. Material 

Bildmaterialet Baby Birds och Baby Goats från bedömningsmaterialet MAIN fungerade 
överlag bra som eliciteringsmaterial för narrativer vari barns temporala förankring och 
referentiella kohesion ska undersökas.  
 
Bildsekvenserna var lämpliga som eliciteringsmaterial för att undersöka barns temporala 
förankring i narrativer då bildsekvenserna avbildar ett tydligt kronologiskt händelseförlopp 
med en tydlig inledning typisk för fiktiva narrativer (där centrala karaktärer för narrativen 
presenteras före introduktionen av narrativens huvudkonflikt) och ett tydligt avslut (där 
narrativens huvudkonflikt är löst).  
 
Barns referentupprätthållande påverkas av förekomsten av en tydlig huvudperson och hur 
många av de sekundära karaktärerna som har aktiva respektive passiva roller i 
eliciteringsmaterialet (se vidare avsnitt 1.7.4.). Bildsekvenserna Baby Birds och Baby Goats 
karakteriseras bland annat av att de inte kretsar kring någon tydlig huvudperson, utan alla 
karaktärer har ungefär lika stora roller. Med sina många aktiva karaktärer ställer materialet 
höga krav på berättares behärskning av referentupprätthållande. De många aktiva karaktärerna 
torde exempelvis minska pronomenanvändningen generellt, och öka förekomsten av 
pronomen med oklara antecedenter samt lexikala nominalfraser med oklara syftningar.  
 
En annan aspekt av bildsekvensernas många karaktärer är att de inledningsvis presenteras i 
grupper bestående av flera karaktärer av samma djurart. Detta lockar till en presentation av 
dessa i grupp, trots att de är involverade i skeenden som inte är gemensamma för dem alla. I 
Baby Birds är fåglarna tillsammans i den första bilden, men i den andra bilden flyger 
”mammafågeln” iväg för att hämta mat medan de två ungarna är kvar i boet. Senare blir den 
ena ungen nästan neddragen av katten medan den andra inte blir det. I Baby Goats gör 
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getterna olika saker i bildsekvensens första bild, men deltagarna presenterar ändå nästan alltid 
dessa i grupp, exempelvis så här: Det var en gång tre getter. I efterföljande bilder är 
getungarna fortsatt involverade i skeenden skilda från varandra i alla bilder förutom den sista. 
De gemensamma presentationerna med efterföljande referenser ökar den referentiella 
kohesionens svårighetsgrad då karaktärerna först introduceras som grupp, men sedan måste 
specificeras som individer i en ny presentation för att lyssnaren ska veta vilken av de tidigare 
nämnda referenterna som åsyftas. Deltagarna i föreliggande studie säger ofta bara exempelvis 
fågeln eller den lilla geten i dessa fall vilket leder till fler inadekvata referentupprätthållanden 
än om materialet endast hade innehållit en referent från varje djurart eller endast karaktärer 
som var mer olika varandra på något annat sätt. Med de många aktiva karaktärerna och 
grupperna av karaktärer som liknar varandra ställer aktuella bildsekvenser förhållandevis 
höga krav på barns förmåga att skapa referentiell kohesion. 
 
Baby Birds och Baby Goats lämpar sig för jämförelse av barns förmågor på två språk då de 
konstruerats för att vara strukturellt lika, se vidare avsnitt 3.2. Dock finns en liten brist i 
bildsekvensernas strukturella jämförbarhet, vilket beskrivs utförligt i Leback och Nilssons 
studie. Bristen är att i Baby Birds sitter fågelungarna tillsammans och gör samma saker i alla 
bilder förutom en, medan de två getungarna i Baby Goats befinner sig i olika situationer och 
är involverade i olika skeenden i alla bilder förutom en. Denna skillnad torde göra 
referentupprätthållande i Baby Goats något svårare att bemästra. I Härdelin och Naylors 
studie användes båda bildserier i lika stor utsträckning på svenska och engelska, men i Leback 
och Nilssons studie utgick alla deltagare från Baby Birds på svenska och Baby Goats på 
engelska. På grund av de strukturella skillnaderna i bildsekvenserna kan Leback och Nilssons 
uppdelning av bildsekvenserna mellan de två språken eventuellt ha påverkat resultaten 
avseende referentupprätthållande i de flerspråkiga deltagarnas svenska respektive engelska 
narrativer. Om jämförelserna mellan Härdelin och Naylors samt Leback och Nilssons studier 
visat att Leback och Nilssons deltagare varit starkare än Härdelin och Naylors deltagare i sina 
svenska narrativer och svagare än dessa i sina engelska narrativer hade detta kunna tolkats 
som ett tecken på att skillnaderna mellan bildsekvenserna samt studiernas procedurer bidragit 
till dessa effekter. Dock fanns i princip ingen skillnad mellan andelarna adekvata 
referentupprätthållanden i de två studiernas data, se bilaga 3, figur 1. Gällande typer av 
inadekvata referentupprätthållanden var resultaten snarlika i de svenska narrativerna från båda 
studier, men i de engelska narrativerna gjorde Härdelin och Naylors deltagare fler inadekvata 
referentupprätthållanden som var relativt lättförståeliga (Oklar bestämd NP) än Leback och 
Nilssons deltagare, och Leback och Nilssons deltagare gjorde fler inadekvata 
referentupprätthållanden som var svårförståeliga (Oklart pronomen) än Härdelin och Nilssons 
deltagare, se bilaga 3, figur 2. Leback och Nilssons deltagare var alltså svagare avseende typer 
av inadekvata referentupprätthållanden i sina engelska narrativer än Härdelin och Nilssons 
deltagare, vilket skulle kunna tyda på en snedvridning av resultaten. Dock fanns det i princip 
inga skillnader i någon aspekt av referentupprätthållande mellan de svenska narrativerna från 
de båda studierna. Därför kan inte Leback och Nilssons procedur och de strukturella 
skillnaderna mellan Baby Birds och Baby Goats anses ligga till grund för Leback och 
Nilssons deltagares gravare typer av inadekvata referentupprätthållanden i sina engelska 
narrativer. Trots detta kan det ej uteslutas att ovan nämnda skillnader påverkat föreliggande 
studies resultat då det är omöjligt att veta hur Leback och Nilssons deltagares resultat hade 
sett ut om skillnaderna i materialet inte funnits eller Leback och Nilsson följt samma procedur 
som Härdelin och Naylor.   
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5.1.3. Procedur 

5.1.3.1 Datainsamling 

Som konstaterats i avsnitt 1.7.3 påverkas barns referentiella kohesion i narrativer av 
kontexterna gemensam/icke-gemensam kunskap. Då kontexten icke-gemensam kunskap 
utmanar barns förmåga till att skapa referentiell kohesion mer än kontexten gemensam 
kunskap har kontexten icke-gemensam kunskap en större potential att visa en stor variation i 
sex- och sjuåringars behärskning av referentiell kohesion. Därför var det värdefullt för 
undersökningen av referentiell kohesion att den rekommenderade proceduren till 
bedömningsmaterialet kontrollerade för effekter av gemensam kunskap. Denna procedur 
innebar dels att deltagare och testledare satt mitt emot varandra så att testledaren inte såg 
bildsekvensen som deltagaren berättade utifrån, och dels att deltagarna låtits tro att de valde 
en av tre bildsekvenser och att testledaren inte visste vilken de valde. På så sätt skapades en 
situation där deltagaren inte kunde utgå ifrån att lyssnaren kände till deras narrativ och dess 
karaktärer.  
 
Det finns även andra procedurer som syftar till att skapa en kontext av icke-delad kunskap. I 
Hickmann et al.s studie (1996) samt Hickmann och Hendriks studie (1999) deltog två 
testledare, varav en hade förbundna ögon. Deltagaren fick instruktionen att berätta en 
bildeliciterad saga för testledaren med ögonbindel så att denne sedan skulle kunna berätta 
samma saga tillbaka till deltagaren. Denna procedur skulle eventuellt kunna förhöja 
deltagarnas motivation att vara extra sammanhängande och förståeliga då det i denna 
procedur torde vara extra tydligt för deltagarna att det är viktigt att lyssnaren förstår deras 
narrativer. Med denna metod kanske deltagarnas maximala referentiella kompetens skulle visa 
sig.  
 
Ytterligare en eliciteringsmetod som kanske skulle kunna tydliggöra förväntningarna på 
deltagarna mer än vad som gjordes i föreliggande studies källstudier skulle vara om 
procedurer från bedömningsmetoden dynamic assessment3 skulle användas. I detta fall skulle 
det kunna innebära att deltagarna först skulle ha fått höra en modellsaga, dvs en annan saga 
som liknade den efterfrågade men med ett annat innehåll. Då vissa av deltagarna i 
föreliggande studies källstudier ägnar sig mer åt bildbeskrivning än åt sagoberättande (trots 
uppmaningen att berätta en saga) skulle en modellsaga kanske ha tydliggjort uppgiften för 
dem och lockat fram deras maximala narrativa förmåga. 
 
Procedurerna i de tre källstudierna var i huvudsak lika då alla studierna följde manualen som 
hör till bedömningsmaterialet MAIN. Dock förekom några skillnader i källstudiernas 
procedurer på grund av praktiska omständigheter och skillnader i de olika studiernas syften. 
En skillnad var att Leback och Nilsson samt Härdelin och Naylor kontrollerade för 
uttröttningseffekt genom att låta deltagarna ta pauser mellan berättandet av sina båda 
narrativer, medan Thomasdotter inte gjorde det. Skolbarnen i hennes studie berättade fyra 
narrativer i ett sträck (varav endast den första och den tredje narrativen undersöks i 
föreliggande studie) och förskolebarnen i samma studie berättade också fyra narrativer var, 
men med korta pauser mellan narrativerna då de fick prata om annat med testledaren. 
Thomasdotter diskuterar huruvida faktum att deltagarna fick berätta flera narrativer i ett svep 
kan ha resulterat i en uttröttningseffekt i de senare berättade narrativerna, men hävdar att hon 
främst såg en möjlig sådan effekt i de sista narrativerna som hennes deltagare berättade (vilka 
inte inkluderas i föreliggande studies material).          

 
3 Dynamic assessment är en bedömningsmetod som karakteriseras av ett pretest-intervention-posttest-förfarande (Lidz & 
Peña, 1996). 
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MAIN-manualen (Gagarina et al., 2012) rekommenderar fyra till sju dagars paus mellan 
berättartillfällena för att minimera tvärspråkligt inflytande och inlärningseffekt. Pauserna i 
Leback och Nilssons studie varade oftast från en till två timmar men i enstaka fall i upp till en 
vecka och i Härdelin och Naylors studie i ”minst tjugo minuter”. Effekterna av skillnaderna i 
pausernas längd är svåra att bedöma. En viss inlärningseffekt (att deltagarna fick högre poäng 
på sin andra narrativ än på sin första narrativ, eller i sina senare narrativer i Thomasdotters 
studie) observerades i alla källstudier. Huruvida en sådan föreligger avseende temporal 
förankring och referentiell kohesion har inte undersökts i föreliggande studie. Om en 
inlärningseffekt skulle föreligga skulle denna kunna snedvrida resultaten i föreliggande studie 
i jämförelse med den verkliga behärskningen av dessa färdigheter hos den studerade 
populationen, men denna effekt skulle inte påverka något av de studerade språken mer än det 
andra språket, då hälften av de flerspråkiga deltagarna berättat sin första narrativ på engelska 
och den andra hälften börjat på svenska. 
 
Den sista delen av instruktionen som gavs före deltagarna började berätta sina narrativer i 
Leback och Nilssons samt Thomasdotters studier löd Hur vill du börja din saga? respektive 
How would you like to begin your story? I Härdelin och Naylors studie var inte denna 
instruktion lika standardiserad; ibland var den som i studierna ovan och ibland sa testledarna 
andra saker som exempelvis: Vi börjar med dom två bilderna, Start with these two pictures, 
Så får du berätta <så mycket du kan> [//] så bra du kan eller annat. Andemeningen i deras 
instruktioner var densamma som i de andra källstudierna. I avsnitt 4.2.2. beskrivs hur flera av 
deltagarna som fått frågan Hur vill du börja din saga? på engelska eller svenska som sin sista 
instruktion inleder sina narrativer med Med att … följt av inadekvata referentintroduktioner i 
bestämd form. Eventuellt leder denna fråga som avslutande instruktion deltagarna bort från en 
traditionell (och i detta sammanhang adekvat) inledning av sina narrativer. Det finns alltså en 
risk att en del deltagare tolkar denna fråga bokstavligt och således svarar på denna istället för 
att skapa den dekontextualiserade diskurs testledaren vill se om de behärskar. 
 
5.1.3.2 Databearbetning 

Kategoriseringen av den temporala förankringen gjordes manuellt och innehöll inga 
komplicerade bedömningar. Den enda gränsdragningen gällande den temporala förankringen 
var huruvida narrativerna med tempusskiften i skulle delas in i en eller flera kategorier 
beroende på hur många skiften mellan tempussystemen de innehöll. Uppsatsförfattaren valde 
att dela in dessa grupper i två kategorier: 1-2 tempusskiften och >2 tempusskiften. Hade hon 
istället gjort en grupp av alla narrativer förankrade i blandade tempussystem, eller dragit 
gränsen mellan grupperna någon annanstans, hade detta givit delvis andra resultat. 
Anledningen till att två skiften valdes som gränsvärde var att författaren såg en kvalitativ 
skillnad mellan narrativerna med en eller två tempusskiften och narrativerna som innehöll 
många fler tempusskiften. Medan narrativerna i den första gruppen innehöll ett eller två 
avsteg från en temporal röd tråd, föreföll narrativerna i den andra gruppen ofta som temporalt 
helt desorganiserade. Självklart var detta en gradfråga, så gränsen hade även kunnat dras vid 
tre eller fler tempusskiften. 
 
Bedömningen av adekvata och inadekvata referentiella uttryck utgick från frågan Är det 
självklart vilken karaktär som åsyftas, utan att jag behöver tveka? och svaret på denna är till 
viss del subjektiv. Författaren gjorde bedömningarna av adekvata och inadekvata referentiella 
uttryck utifrån perspektivet att hon var en ”oinvigd lyssnare”, dvs okunnig om narrativernas 
händelseförlopp och karaktärer, trots att hon de facto kände till de avbildade 
händelseförloppen och karaktärerna i bildsekvenserna väl. På sätt och vis var hon dock 
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”oinvigd” eftersom alla deltagare fokuserade på olika delar av bildsekvenserna och flera 
deltagare avvek också från de avbildade händelseförloppen och/eller 
karaktärsbeskrivningarna.  
 
En annan begränsning vid bedömningarna av de referentiella uttrycken var att narrativerna 
analyserades utifrån transkriptioner som källstudiernas författare gjort och inte direkt från 
ljud- och/eller videoupptagningar av deltagarnas egna berättande. Genom transkriptionerna 
var narrativerna översatta från tal till skrift och sedan analyserades de som tänkt tal igen. En 
begränsning med denna metod var att betoningar inte var markerade i transkriptionerna vilket 
i vissa fall kan ha påverkat förståeligheten hos de referentiella uttrycken. Analyser av ljud- 
och/eller videoinspelningar var dock inte möjliga att göra inom ramen för denna studie. 
 
Vidare hade fler statistiska beräkningar, t ex signifikansprövningar, varit av intresse vid 
analysen av denna studies data. Detta har dock inte heller varit möjligt att genomföra inom 
tidsramen för denna studie. 
 
5.2. Resultatdiskussion 

5.2.1. Temporal förankring 

De flesta deltagarna (61-82%) i föreliggande studie, oavsett språkval och en-/flerspråkighet, 
förankrade sina narrativer konsekvent i ett tempussystem. Detta kan jämföras med den 
temporala förankringen hos deltagarna i Berman och Slobins studie (1994b, s. 132) där tio av 
tolv av de enspråkiga engelsktalande femåringarna valde ett dominant tempus för sina 
narrativer, dvs förankrade 75% eller mer av narrativens satser enkom i dåtiden eller enkom i 
nutiden. I samma studie förankrade vidare alla tolv enspråkiga engelsktalande nioåringar sina 
narrativer i ett dominant tempus. En anledning till att deltagarna i Berman och Slobins studie 
förefaller uppvisa en konsekventare temporal förankring vid en tidigare ålder än deltagarna i 
föreliggande studie kan vara att ovanstående statistik inte är helt jämförbar mellan studierna – 
Berman och Slobin undersökte hur många som förankrade sina narrativer i ett dominant 
tempus, medan narrativerna i föreliggande studie kategoriserats som konsekvent förankrade i 
ett tempussystem endast om samtliga finita verb som inte ingår i citat eller kommentarer 
utanför narrativen böjts i tempus som tillhör det valda tempussystemet.  
 
Vidare förankrade 58-68% av deltagarna i föreliggande studie sina narrativer i dåtiden. Detta 
liknar resultaten i Vibergs studie (2001), där de enspråkiga svensktalande fem- till 
tioåringarna också till största del förankrade sina narrativer i dåtiden, och i Berman och 
Slobins studie (1994b, s.132), där hälften av de enspråkiga engelsktalande femåringarna och 
två tredjedelar av de enspråkiga engelsktalande nioåringarna förankrade sina narrativer i 
dåtiden. 
 
Nioåringarnas narrativer i Berman och Slobins studie (1994a, s. 74) utmärkte sig genom att de 
höll sig till en traditionell stereotyp narrativ form, t ex genom typiska sagoinledningar av 
typen Det var en gång. De traditionella inledningarna är också vanliga i föreliggande studies 
data, i synnerhet i de narrativer som är konsekvent förankrade i dåtiden och som således följer 
traditionella mönster för narrativt berättande på flera sätt. 
 
De enspråkiga deltagarnas data innehåller färre narrativer med tempusskiften än de 
flerspråkiga deltagarnas data (18% hos de enspråkiga deltagarna jämfört med 28% och 39% 
hos de flerspråkiga deltagarna) och de flerspråkiga deltagarnas svenska data innehåller likaså 
färre narrativer med tempusskiften än de flerspråkiga deltagarnas engelska data (28% jämfört 
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med 39%). Dessa skillnader indikerar att temporal förankring kan vara ett område där 
flerspråkiga barns resultat inte ska mätas med normer för enspråkiga barn. Att de flerspråkiga 
deltagarna visade en mer konsekvent narrativ förankring på svenska än på engelska kan bero 
på att de alla bor i Sverige och därmed torde få en större exponering för svenska än engelska. 
Att de flesta av de flerspråkiga deltagarna hade svenska som starkaste språk bekräftas av 
svaren i enkäterna som deras vårdnadshavare fyllde i (se avsnitt 3.1.1.), där vårdnadshavarna 
angett svenska som deltagarnas starkaste språk hos 19 av deltagarna, båda språk som lika 
starka hos tio av deltagarna och engelska som starkaste språk hos sju av deltagarna. 
 
Deltagarnas behärskning av sina språk har inte mätts i några andra avseenden än temporal 
förankring och referentiell kohesion i föreliggande studie, men författarens intryck av 
narrativerna är att de enspråkiga deltagarna på gruppnivå uppvisade bäst behärskning av 
svenska, samt att en del av de flerspråkiga deltagarnas svenska narrativer innehöll en lägre 
behärskningsgrad av svenska än de enspråkiga deltagarnas narrativer, vilket på gruppnivå 
drog ner de flerspråkiga deltagarnas behärskning av svenska. Vidare präglades en del av de 
engelska narrativerna av många olika typer av lingvistiska svårigheter vilket innebar att de 
flerspråkiga deltagarna på gruppnivå verkade behärska engelska sämre än svenska. Den 
förmodade lägre behärskningsgraden av svenska och engelska i de flerspråkiga deltagarnas 
narrativer visades t ex genom svårigheter med ordförråd, ordföljd, verbmorfologi mm, vilket 
ibland kan härledas till tvärspråkligt inflytande. Uppsatsförfattaren spekulerar att gruppernas 
olika grad av behärskning av temporal förankring orsakas av deltagarnas olika nivåer av 
allmän behärskning av de aktuella språken.  
 
Ovan jämställs konsekvent temporal förankring med en mognare form av temporal 
förankring. Med detta menas dock inte att konsekvent temporal förankring per definition är 
den mest avancerade formen av densamma. Erfarna berättare och vuxna använder tvärtom 
skiften mellan tempussystemen där det motiveras av narrativens innehåll eller deras 
personliga berättarstil, men vid sex- och sju års ålder förväntas inga sådana skiften. Vidare 
kunde ingen systematik observeras i skiftena mellan tempussystemen i föreliggande studies 
material. 
 
5.2.1.1 Rotinfinitiver   

I föreliggande studie förekommer rotinfinitiver endast bland de flerspråkiga deltagarnas 
engelska narrativer, där 10 av 36 narrativer innehåller en eller fler förekomster av dessa. I 
avsnitt 1.6.3. konstateras att rotinfinitiver har observerats hos ett- till treåringar på många 
språk. I en longitudinell studie av språkutvecklingen hos ett flerspråkigt engelsk-
isländsktalande barn observerades rotinfinitiver i dennas språk från 1:6 till 4:4 års ålder 
(Bohnacker,1999). Resultaten i föreliggande studie visar att dessa former även kan vara ett 
inslag i språkutvecklingen hos flerspråkiga engelsktalande barn med typisk språkutveckling 
ända upp i sex- och sjuårsåldern.  
 
Förekomsten av rotinfinitiver kan tolkas som brister i föreliggande studies deltagares 
förståelse av temporalitet, men då narrativerna som innehåller rotinfinitiver även uppvisar 
flera andra tecken på en svagare behärskning av engelska (exempelvis inom områdena 
ordförråd, ordföljd och övrig verbmorfologi), tolkar författaren förekomsten av rotinfinitiver i 
föreliggande data som bristande verbmorfologi till följd av att aktuella deltagare förmodligen 
fått mindre exponering för engelska än barn som uppvisar ett mer målspråksliknande språk. 
Trots att rotinfinitiver har setts dröja sig kvar längre i språkutvecklingen hos barn med SLI än 
hos enspråkiga barn med typisk språkutveckling, visar föreliggande studie att rotinfinitiver 

55 



  

 

                                                

inte ska tolkas som en markör för språkstörning hos flerspråkiga engelsktalande barn i sex- 
och sjuårsåldern. 
 
5.2.1.2 Dummy do 

Sex stycken av de 36 engelska narrativerna innehöll en eller flera förekomster av dummy do i 
icke-emfatiska affirmativa påståenden (se vidare avsnitt 1.6.5. och 4.1.3.). Bohnacker (2013) 
skriver att användning av dummy do vid icke-emfatiska affirmativa påståenden hittills 
observerats hos enspråkiga barn i några månader mellan 2:7 och 3:6 års ålder samt att detta 
kan vara ett normalt utvecklingssteg för engelsktalande barn i processen att nå ett 
vuxenspråkligt användande av dummy do. Vidare föreslår hon att flerspråkiga barns 
överanvändning av dummy do skulle kunna pågå längre om deras exponering för engelska är 
väsentligt mindre än den för enspråkiga engelsktalande barn. Denna tes bekräftas av 
föreliggande studie som visar att flerspråkiga engelsk-svensktalande barn med typisk 
språkutveckling kan överanvända dummy do ända upp till sex- och sju års ålder. 
Överanvändningen av dummy do liknar användningen av rotinfinitiver i de engelska 
narrativerna på så vis att de annars observerats hos enspråkiga två- och treåringar men här 
förekommer hos flerspråkiga sex- och sjuåringar som förmodligen exponerats mindre för 
engelska än andra engelsktalande barn i samma ålder.      
 
5.2.2. Referentintroduktion 

I föreliggande studie producerade samtliga grupper, de enspråkiga deltagarna och de 
flerspråkiga deltagarna på vardera språk, 75-78% adekvata referentintroduktioner. Dessa 
resultat kan jämföras med de enspråkiga sjuåringarna i Hickmann et al.s studie (1996) som 
gjorde 57% adekvata referentintroduktioner på engelska och i medeltal 80% adekvata 
introduktioner på franska, tyska och kinesiska. Föreliggande studies resultat placerar sig alltså 
mellan de enspråkiga engelsktalande deltagarna och de enspråkiga fransk-, tysk- och 
kinesisktalande deltagarnas resultat, dock närmare den senare nämnda gruppens resultat. 
Eliciteringsmaterialen skiljde sig åt mellan föreliggande studie och Hickmann et al.s studie, 
men detta torde inte påverka andelen adekvata referentintroduktioner nämnvärt. (Hickmann et 
al. använde sina egna bildsekvenser kallade Cat Story4 och Horse Story.) Det som setts 
påverka andelen adekvata referentintroduktioner är däremot kontexterna gemensam och icke-
gemensam kunskap. Avseende detta är ovanstående studier jämförbara då de båda utförts i 
kontexten icke-gemensam kunskap.  
 
Andelen adekvata referentintroduktioner i föreliggande studie kan också jämföras med 
resultaten i Schneider och Haywards studie (2010) av barns referentintroduktioner. Deras 
engelskspråkiga deltagare (flerspråkighet kontrollerades inte för) producerade 72% adekvata 
referentintroduktioner vid sex års ålder respektive 85% adekvata referentintroduktioner vid 
sju års ålder. Dessa resultat är närmast identiska med föreliggande studies resultat utslagna 
över sex- och sjuåringarna. I deras studie användes ordlösa bildsekvenser från ett Edmonton 
Narrative Norms Instrument (ENNI), men kontexten icke-delad kunskap var densamma som i 
föreliggande studie. 
 
Andelen adekvata referentintroduktioner i föreliggande studie kan även jämföras med 
resultaten i Norbury och Bishops studie (2003) där de enspråkiga engelsktalande deltagarna 
mellan sex och tio år gjorde 67% adekvata referentintroduktioner av de två huvudpersonerna i 
bilderboken Frog, Where are you? Denna studie gjordes i kontexten gemensam kunskap och 

 
4 Maya Hickmanns Cat Story är en föregångare till Baby Birds (Gagarina et al., 2012). 
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är alltså inte helt jämförbar med föreliggande studies resultat. Testledare och deltagare satt 
bredvid varandra (vilket gjorde att testledaren antagligen kunde se eliciteringsmaterialet 
medan deltagaren berättade sin narrativ) och inget gjordes för att deltagaren skulle tro att 
testledaren inte kände till narrativen sedan tidigare. Trots denna kontext bedömdes 
deltagarnas referentintroduktioner på samma sätt som i studier vars procedur skapar en 
kontext av icke-gemensam kunskap. Detta skulle eventuellt kunna förklara varför deltagarna i 
Norbury och Bishops studie producerade färre adekvata referentintroduktioner än deltagarna i 
föreliggande studie trots att deras deltagare överlag var lite äldre. Vidare hävdar Álvarez 
(2003) att engelsktalande barn tillägnar sig adekvat referentintroduktion långsammare än 
enspråkiga talare av romanska språk, vilket även verkar vara fallet jämfört med barns 
tillägnande av adekvat referentintroduktion i de studerade språken i Hickmann et al.s studie 
(1996); franska, tyska och kinesiska. Denna skillnad skulle även kunna bidra till att förklara 
Norbury och Bishops deltagares senare utveckling av adekvat referentintroduktion jämfört 
med den hos deltagarna i föreliggande studie.  
 
Vid en jämförelse av föreliggande studies andelar av adekvata referentintroduktioner med 
dem hos det simultant flerspråkiga spansk-engelsktalande barnet i Álvarez studie (2003) 
liknar föreliggande studies resultat (75-78%) det studerade barnets andel adekvata 
referentintroduktioner på spanska vid ca sju (6:11) års ålder (78%). Vid samma ålder gjorde 
det barnet endast 56% adekvata referentintroduktioner i sin engelska narrativ, vilket 
överensstämmer med andelen adekvata referentintroduktioner hos de enspråkiga 
engelsktalande barnen i ungefär samma ålder i Hickmann et al.s studie (1996), men inte med 
jämförbara grupper i Schneider och Haywards (2010) eller Norbury och Bishops studier (se 
ovan i detta avsnitt). 
 
Sammanfattningsvis gjorde deltagarna i föreliggande studie samma andelar adekvata 
referentintroduktioner oavsett språkval och en-/flerspråkighet. Andelarna adekvata 
referentintroduktioner låg i nivå med resultat från studier av jämnåriga enspråkiga fransk-, 
tysk-, kinesisk- och, enligt vissa studier, engelsktalande barns narrativer. Medan vissa studier 
presenterat andelar adekvata referentintroduktioner på engelska som motsvarar dem i 
föreliggande studie, har andra studier visat på en långsammare utveckling av 
referentintroduktion på engelska hos enspråkiga barn samt ett flerspråkigt barn.  
 
5.2.2.1 Feltyper hos de inadekvata referentintroduktionerna 

I figur 4 (se avsnitt 4.2.2.) framgår att de enspråkiga deltagarna nästan enbart gjorde 
inadekvata referentintroduktioner bestående av lexikala nominalfraser i bestämd form vilket 
är den feltyp som utgör det minsta hindret för lyssnarens förståelse av narrativer. De 
flerspråkiga deltagarna gjorde flest inadekvata referentintroduktioner bestående av personliga 
pronomen i sina engelska narrativer. Referentintroduktioner bestående av personliga 
pronomen utgör ett större hinder för lyssnarens förståelse av narrativer än 
referentintroduktioner bestående av lexikala nominalfraser i bestämd form. Fördelningen av 
dessa feltyper i de flerspråkiga deltagarnas svenska narrativer placerade sig mittemellan den 
hos ovanstående grupper. 
 
Att de enspråkiga deltagarnas inadekvata referentintroduktioner var förståeligast och att de 
flerspråkiga deltagarnas referentintroduktioner på engelska var minst förståeliga skulle kunna 
bero på att de enspråkiga deltagarna behärskade svenska bäst överlag, och att några av de 
flerspråkiga deltagarnas engelska narrativer visade på en sämre allmän behärskning av 
engelska än vad någon av de flerspråkiga deltagarnas svenska narrativer uppvisade på 
svenska. En annan tänkbar orsak till detta är att referentintroduktion skulle kunna vara svårare 
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på engelska än på svenska, vilket skulle stödjas av att engelsktalande barn funnits utveckla 
adekvat referentintroduktion senare på engelska än på en del andra språk (spanska, franska, 
tyska och kinesiska) i studier av Álvarez (2003) och Hickmann et al. (1996).  
 
5.2.3. Referentupprätthållande 

Alla grupper av narrativer, oavsett deltagarnas språkval och en-/flerspråkighet, innehåller en i 
princip identisk fördelning av adekvata referentupprätthållanden. De enspråkiga deltagarnas 
narrativer innehåller 81% adekvata upprätthållanden och de flerspråkiga deltagarnas 
narrativer innehåller 80% respektive 81% adekvata upprätthållanden på svenska och engelska. 
Litteratursökningar har tyvärr inte givit något resultat vid sökning efter andelar adekvata i 
referentupprätthållanden i tidigare forskning. En tänkbar orsak till detta är att det är svårare att 
bedöma huruvida referentupprätthållanden är adekvata än referentintroduktioner. Flera 
exempel på komplexa gränsdragningar avseende referentupprätthållanden i föreliggande 
studie beskrivs i bilaga 4. 
 
5.2.3.1 Feltyper hos de inadekvata referentupprätthållandena 

Det är intressant att den vanligaste typen av inadekvata referentupprätthållanden, Oklart 
pronomen, är den som skapar störst förvirring hos lyssnaren, i alla fall jämfört med de två 
kategorier som följer i ordning av frekvens: Oklar bestämd NP och Överexplicit NP. Kanske 
indikerar den höga andelen oklara pronomen i föreliggande studies data att pronomen är en 
svår typ av referentupprätthållande att bemästra i narrativer med många aktiva karaktärer (se 
avsnitt 1.7.4. och avsnitt 5.1.2.). 
 
Studier har visat att andraspråksinlärare, i olika skeden av sin andraspråksutveckling, tenderar 
att göra antingen fler över- eller underexplicita referentupprätthållanden än enspråkiga barn 
och vuxna (Gagarina, 2012; Hendriks, 2003). Bland de inadekvata referentupprätthållandena i 
föreliggande studie var varken andelarna överexplicita nominalfraser eller underexplicita 
referentupprätthållanden (oklara pronomen) högre hos de flerspråkiga grupperna än hos den 
enspråkiga gruppen (se figur 6). Detta indikerar att en ökad över- eller underexplicitet inte 
verkar utmärka referentupprätthållandena hos simultant5 flerspråkiga svensk-engelsktalande 
barn vid sex- och sju års ålder. 
 
5.2.4. Jämförelse av andelarna adekvata referentintroduktioner och 

referentupprätthållanden 

Alla grupper av deltagare gjorde en större andel adekvata referentupprätthållanden (80-81%) 
än adekvata referentintroduktioner (75-78%). Denna skillnad är inte särskilt stor, men skulle 
kunna tyda på att barn behärskar referentupprätthållande före referentintroduktion i kontexten 
icke-gemensam kunskap. Detta skulle i så fall bekräfta Hickmann et al.s (1996) och 
Hickmann och Hendriks (1999) resultat. En jämförelse av spridningen av de adekvata 
referentiella uttrycken nyanserar bilden, då spridningen var avsevärt större hos de adekvata 
referentintroduktionerna än hos de adekvata referentupprätthållandena (se figurer 7-12). En 
bidragande orsak till denna skillnad kan vara det högre antalet referentupprätthållanden än 
referentintroduktioner per narrativ (se tabell 9 och 12). 
 

 
5 Då 31 av de 36 flerspråkiga deltagarna i föreliggande studie var simultant flerspråkiga bedöms inte de fem successivt 
flerspråkiga deltagarna påverka det sammanslagna materialet nämnvärt. Inga jämförelser mellan de simultant och successivt 
flerspråkiga deltagarna har gjorts inom ramarna för föreliggande studie. 
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5.2.5. Påverkan av språkval och en‐/flerspråkighet på temporal förankring och referentiell 
kohesion 

Medan behärskning av temporal förankring påverkas av språkval och en-/flerspråkighet hos 
de undersökta grupperna, påverkas inte behärskningen av referentiell kohesion särskilt mycket 
av detta på gruppnivå (se vidare avsnitt 4.5.). 
 
En tänkbar orsak till de tre gruppernas i huvudsak jämna behärskning av referentiell kohesion 
är att de lokala markörerna för referentiell kohesion är snarlika på svenska och engelska. 
Detta skulle kunna innebära att dessa markörer inte tillägnas snabbare eller långsammare på 
något av språken, och/eller att tvärspråkligt inflytande inte innebär att strukturer som är 
adekvata på ett språk förs över till något annat av ett flerspråkigt barns språk där de är 
inadekvata eller används på inadekvata sätt. 
 
En annan tänkbar förklaring till föreliggande studies resultat vore om barns utveckling av 
lokala markörer för kohesion, till skillnad från deras utveckling av temporal förankring, till 
största del påverkas av kognitiva faktorer (se vidare avsnitt 1.8.) snarare än språkliga sådana. 
För att bekräfta en sådan tes skulle dock många andra studier om flerspråkiga barns 
behärskning av referentiell kohesion behöva göras. Barns behärskning av referentiell kohesion 
skulle exempelvis behöva studeras hos flerspråkiga barn med andra språkkombinationer än 
svenska och engelska, gärna med språkombinationer med mindre likartade system för 
markering av ny och känd information.
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6. Slutsats 

I följande avsnitt besvaras först studiens frågeställningar (se avsnitt 2.1.). 
 

1. De flesta deltagare i alla studerade grupper förankrade sina narrativer konsekvent i 
dåtiden, och i alla grupper fanns även en eller några få deltagare som förankrade sina 
narrativer konsekvent i nutiden. I varje grupp fanns också deltagare som hade 
svårigheter med att förankra sina narrativer konsekvent i något av tempussystemen. 
De flerspråkiga deltagarna växlade oftare mellan tempussystemen än de enspråkiga 
deltagarna, och de gjorde detta oftast i sina engelska narrativer. Här förelåg det alltså 
skillnader både mellan de enspråkiga och de flerspråkiga deltagarnas narrativer och 
mellan de flerspråkiga deltagarnas svenska och engelska narrativer. Ingen systematik 
hittades avseende var i narrativerna flest tempusskiften förekom.  

 
2. Alla grupper av deltagare producerade 75-78% adekvata referentintroduktioner, 

oavsett språkval och en-/flerspråkighet. Här förelåg alltså i princip ingen skillnad 
mellan grupperna. I alla grupper bestod flest inadekvata referentintroduktioner av 
lexikala nominalfraser i bestämd form. Den högsta andelen referentintroduktioner i 
bestämd form fanns hos de enspråkiga deltagarnas narrativer (96%), den nästhögsta 
hos de flerspråkiga deltagarnas narrativer på svenska (83%) och den lägsta hos de 
flerspråkiga deltagarnas narrativer på engelska (73%). De flerspråkiga deltagarna 
gjorde även inadekvata referentintroduktioner i form av personliga pronomen både i 
sina svenska och engelska narrativer samt gjorde flest andra typer av inadekvata 
referentintroduktioner i sina engelska narrativer. Grupperna skiljde sig alltså inte åt 
avseende andelar adekvata referentintroduktioner, däremot gjorde de olika andelar av 
olika sorters inadekvata referentintroduktioner. 

 
3. Alla grupper av deltagare producerade 80-81% adekvata referentupprätthållanden, 

oavsett språkval och en-/flerspråkighet. Det fanns många olika sorters inadekvata 
referentupprätthållanden varav den vanligaste (60-62% i alla grupper) var pronomen 
med oklara syftningar. Angående referentupprätthållande fanns inga väsentliga 
skillnader i något avseende mellan grupperna.  

 
Då föreliggande studie ämnar bidra med kunskap som är relevant för bedömning av 
flerspråkiga barns språkutveckling avrundas studien med slutsatser ur ett logopediskt 
perspektiv.  
 
Flerspråkiga barns temporala förankring lämpar sig inte att jämföras med normer för 
enspråkiga barns temporala förankring då dessa kan skilja sig åt både avseende språkval och 
en-/flerspråkighet. De flesta barn förankrar sina narrativer konsekvent i dåtiden, men 
förankring i nutiden tillhör också normalvariationen i alla grupper som undersökts i 
föreliggande studie. Några barn, framförallt flerspråkiga barn, förväntas skifta mellan 
tempussystemen i sina narrativer. Några flerspråkiga engelsk-svensktalande barn förväntas 
använda rotinfinitiver och överanvända pågående aspekt och dummy do i sina engelska 
narrativer.  
 
Vidare förväntas såväl enspråkiga svensktalande barn som flerspråkiga engelsk-svensktalande 
barn vid sex- och sju års ålder kunna berätta narrativer där oinvigda lyssnare oftast förstår att 
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karaktärer som är nya för narrativen är just nya för narrativen. Dock förekommer även barn i 
den undersökta populationen som inte behärskar adekvat referentintroduktion. 
Osammanhängande referenser är således ingen markör för språkstörning i denna ålder –
framförallt inte hos flerspråkiga engelsk-svensktalande barn (vars data i föreliggande studie 
innehöll fyra narrativer utan en enda adekvat referentintroduktion, se figur 8 och 9). Oinvigda 
lyssnare ska vidare oftast kunna förstå vem som åsyftas när barnen i denna studies population 
refererar tillbaka till karaktärer de redan nämnt, och för engelsk-svensktalande barn gäller 
detta oavsett språkval.  
 
Enspråkiga svensktalande och flerspråkiga engelsk-svensktalande barns behärskning av lokala 
markörer för referentiell kohesion skiljde sig inte åt avseende språkval eller en-/flerspråkighet 
i föreliggande studie, men detta gällde bara på gruppnivå. På individnivå skiljde den sig ofta 
åt. 
 
6.1. Förslag till vidare forskning 

Resultaten i föreliggande studie skulle kunna styrkas om signifikansprövningar gjordes på de 
observerade skillnaderna mellan de undersökta grupperna. Vidare föreslår författaren en 
liknande studie men med fler deltagare i syfte att öka tillförlitligheten hos resultaten. Det vore 
även intressant om samma aspekter som undersökts i föreliggande studie även undersöktes 
med samma metod på enspråkiga engelsktalande och flerspråkiga engelsk-svensktalande barn 
boende i England för att se om, och i så fall hur, deras resultat skulle skilja sig från dem i 
föreliggande studie. Vidare vore det intressant att se om föreliggande studies resultat skulle 
replikeras i studier om temporal förankring och referentiell kohesion hos flerspråkiga barn 
med andra språkkombinationer än svenska och engelska, t ex med språkombinationer med 
mindre likartade system för markering av ny och känd information. 
 
Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att jämföra behärskning av temporal förankring 
och/eller referentiell kohesion mellan successivt och simultant flerspråkiga barn, eller mellan 
grupper av barn uppdelade efter exponeringstid för deras respektive språk samt typ av 
exponering för deras respektive språk (t ex språk talade i hemmet respektive 
förskolan/skolan). Relaterat till detta vore det även intressant om någon skulle jämföra en- 
och flerspråkiga barns temporala förankring och referentiella kohesion i narrativer med olika 
mått på andra av aspekter av deras lingvistiska förmågor.  
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 Figur 1. Bildsekvensen Baby Birds. 
  

 
 Figur 2. Bildsekvensen Baby Goats. 
 



  Bilaga 2. 
 

Transkriptionsförklaringar från Härdelin och Naylors studie 

[/]   Upprepning. 

[//]   Rättelse. 

[///]   Omformulering. 

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

[=! laughing]   Vid skratt mm. 

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

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

xx  Ohörbart. 

xxx  Ohörbart. 

 (.) (..) (...)  Pauser av olika längd. Pauser har endast transkriberats ungefärligt utifrån 
längd, där de längsta pauserna noterats som (...) och de kortaste (.). 

&um etc  Fillers och enstaka fragment. 

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

[: riktigaordet]  För att visa vilket ord som avsetts, vid annorlunda uttal, förenklingar, etc. 
Detta har inte gjorts när substantiv eller pronomen satts ihop som t ex 
that’s eller one goat’s eating grass, eller vid negationer enligt didn’t, 
men däremot vid wanna. 

+...  Trailing off. 

+/.  Avbrytning. 

+/?  Avbrytning av en fråga. 

+//.  Själv-avbrytning. 

+//?  Själv-avbrytning av fråga. 

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

+<  Överlappning med föregående talare. 
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2 
 

Transkriptionsförklaringar från Leback och Nilssons studie 

(.) Kort paus. 

(...)  Längre paus, mer än 5 sekunder. 

xx  Ett ord som inte förstås. 

xxx  Flera ord som inte förstås. 

[?]  Efter gissning av ord eller yttrande. 

< > [=? ]  <vad som troligast sägs> [=? vad det annars kan vara]. 

[/]  Ordagrann upprepning. 

[//]  Självrättelser. Även ”fillers” som t.ex. ”um” ”eh”. 

 

Transkriptionsförklaringar från Thomasdotters studie 

[/]  upprepning. 

[//]  självrättelse. 

[///]  omformulering. 

 Vid upprepning, självrättelse och omformulering av fraser användes < > inom 
 frasen. 

[x2]  upprepning av samma ord flera gånger efter varandra. 

xx  ohörbart ord. 

[?]  bästa gissningen; ej helt tydligt vad som sades. 

( . )  pauser av alla typer av längd. 

&  fillers och enstaka ljudfragment, som till exempel eh och l. 

va(d)  fyller i det eller de ljudfragment som uteslutits i ett ord. 

[: riktiga ordet]  användes efter ej korrekt formulerat målord. 

+...  Trailing off. 

+/.  Avbrytning av yttrande. 

+//.  Självavbrytning av yttrande. 

+,  Självkomplettering av tidigare avbrytning. 
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Utvalda tabeller och figurer från jämförelsen mellan datan från Leback och 

Nilssonssamt Härdelin och Naylors studier1 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Antal adekvata och inadekvata referentupprätthållanden hos de flerspråkiga deltagarna, indelat efter 
språkval och källstudie. 
 N Adekvat Inadekvat Total 

Flspr. sv. L&N 16 126 31 157 

Flspr. sv. H&N 20 168 41 209 

Flspr. eng. L&N 16 150 39 189 
Flspr. eng. H&N 20 177 39 216 
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Figur 1. Procentandelar av de flerspråkiga deltagarnas adekvata och inadekvata referentupprätthållanden, indelat 
efter språkval och källstudie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Härdelin, S. & Naylor, I. (2012). Barn berättar på svenska och engelska: En explorativ studie om narrativer 
hos flerspråkiga barn i tidig skolålder. Magisteruppsats, Uppsala universitet. 
 
Leback, A. & Nilsson, L. (2012). Simultant flerspråkiga barns narrativa förmågor: Referensdata för svensk-
engelsktalande barn. Magisteruppsats, Uppsala universitet. 
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Tabell 2.Antal inadekvata referentupprätthållanden hos de flerspråkiga deltagarna, indelat efter språkval, 
källstudie och feltyp. 
 Flspr. sv. 

L&N 
Flspr. sv. 

H&N 
Flspr. eng. 

L&N 
Flspr. eng. 

H&N 
Oklart pronomen 18 25 29 19 

Oklar bestämd NP 2 4 3 13 

Överexplicit NP 3 4 3 1 

Utelämnat subjekt/objekt 4 4 0 0 
Inkonsekvent numerus-
/djurarts-
/relationsbeskrivning 

4 2 2 3 

Obestämd NP 0 2 2 2 

Övrigt 0 0 0 1 

Total 31 41 39 39 
 
 

 
Figur 2. Procentandelar av de flerspråkiga deltagarnasinadekvata referentupprätthållanden, indelade 
efterspråkval, källstudie och feltyp. (Summan av upprätthållandena i grupperna ”Flspr. sv. H&N” och ”Flspr. 
eng. H&N” är 101 pga avrundning till hela procentandelar.)  
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Riktlinjer för bedömning av adekvata och inadekvata 
referentiella uttryck 

 
1. Bedömningens huvudriktlinjer 

 
Det allmänna förhållningssättet vid bedömning av adekvata och inadekvata 
referentintroduktioner och referentupprätthållanden beskrivs i metoddelen, avsnitt 
3.3.2.2. Nedan presenteras en sammanfattning av dessa i punktform: 

a) Huvudfrågan är: 
                        Är det självklart vilken karaktär som åsyftas, utan att jag behöver tveka? 

b) Adekvat/inadekvat är i jämförelse med vuxet språkbruk 
c) Bildsekvenserna utgör inget facit utan används endast som eliciteringsmaterial 
d) Den tänkta mottagaren är en ”oinvigd lyssnare” 
e) Referensen ska vara förståelig utifrån narrativen fram till och med den C-uniten 

där den förekommer eller nästkommande C-unit. 
 

2. Vad poängsätts? 
 

2.1 Endast animata referenter  
Endast animata referenter undersöks i denna studie. Detta innebär att även en mask, 
masken och maskar räknas som referentiella uttryck. Dock räknas ej mask (som 
oräknebart substantiv) i kontexten hämta mask eller dylikt som en animat referent i 
denna studie, eftersom mask här bedöms handla mer om föda än om individ(er). 
 
2.2 Upprepningar, stakningar och självrättningar  
Hänsyn tas inte till upprepningar, stakningar eller ord som deltagaren genast ändrar, då 
detta inte är föremål för undersökning i föreliggande studie. När deltagare upprepar sig 
eller gör självrättningar räknas endast det senaste referentiella uttrycket. 

 
2.3 Flera presentationer av samma referenter  
Vid varierande introduktioner av samma referenter, exv. när en deltagare föreslår två 
eller fler tolkningar av fågelfamiljens konstellation, poängsätts båda/alla introduktioner 
då detta räknas som en upprepning med skilda innebörder. Ett exempel på detta låter så 
här: Det var en gång en familj. Det var typ en getfamilj kan vi se det som. Ett annat 
exempel utgör en närmare specifikation och låter så här: Det var en gång tre bockar, 
en mellanstor, en stor och en liten. 

 
2.4 Dubbleringar 
C-units som the other sheep, he was eating the grass kallas för dislocations eller 
dubbleringar.  Ett annat exempel på en dubblering låter på följande sätt: och då kom en 
örn och bet den, räven, i svansen. Dubbleringar ses som ett grammatiskt stilgrepp för 
att förtydliga referenten. Eftersom dubbleringar innebär att två referenser görs, räknas 
två förekomster av adekvat referentupprätthållande, trots att endast en referent åsyftas. 
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2.5 Possessiva pronomen  
Possessiva pronomen räknas här som referentupprätthållande, även när det syftar på 
ägande av sådant som är inanimat, exv. fåglarnas bo. 
 

 
3. Adekvata referentiella uttryck 

 
3.1 Undantag från huvudriktlinjerna - artnamn och uttal 
Avsteg från huvudfrågan görs gällande artnamn och uttal, trots att konflikterande 
artnamn och avvikande uttal kan skapa förvirring hos lyssnaren. Många deltagare 
använder varierande artnamn på de karaktärer som avbildas i bildmaterialet (vilka alla 
är djur), t ex använder några av dem både räv och varg eller både sheep och goat för 
samma karaktär. Anledningen till att dessa fall utgör undantag från huvudriktlinjen är 
att varken semantik eller uttal är föremål för undersökning i denna studie. Deltagarna 
visade ofta osäkerhet kring karaktärernas artnamn genom tvekningar, självrättningar 
och frågor angående djurens artnamn. Detta skulle kunna härledas till både 
ordförrådsbrister och till att bilderna till viss del är otydliga.     

Exempel på tillämpning: 

Ett barn kallar de referenter hen först refererat till som getter för vargar vid ett senare 
tillfälle, men detta tas enligt ovanstående princip inte hänsyn till här. Enligt samma 
princip räknas hon om bock som adekvat, då det är tydligt vem som åsyftas, och barn i 
sex- och sjuårsåldern inte förväntas förstå den fulla semantiska innebörden av bock. 

En av deltagarna kallar referenterna som avbildas som fåglar för möss, men detta 
räknas också som adekvat här, även om dessa omskrivningar kan ha belastat denna 
deltagares arbetsminnne på ett sätt som påverkat hens referentkohesion negativt i 
övrigt (att omskrivningarna var krävande för henom märks bl a genom självrättingar 
där hen t ex rättar flyger till går för att omskrivningarna ska fungera bättre). Det är 
endast denna deltagare i samplet som ändrar referenternas artnamn till något 
väsensskilt från vad de föreställer på bilderna, och hen gör detta i både sin svenska och 
sin engelska berättelse.  

 
4. Inadekvata referentiella uttryck 

 
4.1 Referentiella uttryck som först verkar lättförståeliga men som skapar 

svårförståelighet längre fram i narrativerna 
Referentiella uttryck som grundar sig i missförstånd mellan berättare och lyssnare kan 
verka lättförståeliga till en början men kan skapa svårförståelighet längre fram i 
narrativerna. Referenser som leder till svårförståelighet på detta sätt räknas som 
inadekvata, trots att detta innebär ett avsteg från huvudriktlinjernas punkt e) 
Referensen ska vara förståelig utifrån narrativen fram till och med den C-uniten där 
den förekommer eller nästkommande C-unit. Avsteget anses vara befogat då 
referensen har brister som skapar svårförståelighet, vilket är den viktigaste principen 
bland riktlinjerna. 
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5. Adekvata eller inadekvata referentiella uttryck, beroende på graden av 
svårförståelighet 

 
5.1 Ogrammatisk morfologi 
Ogrammatisk men lättförståelig morfologi räknas som adekvat enligt bedömningens 
huvudriktlinje. Svårförståeliga former för referentiella uttryck, där t ex tvekan råder 
om huruvida referenterna är nya eller redan kända, räknas dock som inadekvata (då 
behärskningen av distinktionen mellan ny och redan känd information är föremålet för 
denna studie). Ett exempel på en sammanblandning mellan markörer för nya och redan 
kända referenter lyder the mamma bird gived to baby birds istället för to the baby birds 
när baby birds introducerades tidigare i narrativen.  

Vidare exempel på tillämpning: 

Dens räknas som adekvat då det är lättförståeligt. 

[…] the little utan efterföljande substantiv eller pronomen är ogrammatiskt men 
förståeligt i sin kontext och räknas därmed som ett adekvat referentupprätthållande. 

He's som en inadekvat form av his är lättförståeligt i sitt sammanhang och räknas 
därmed som ett adekvat referentupprätthållande.  

 
6. Adekvata referentintroduktioner 

 
6.1 Referenter som talas om som generiska 
När djur omtalas som generiska (som representanter för sin djurart i allmänhet) är det 
adekvat att dessa omnämns i obestämd form, som t ex katter och fåglar. Dessa bör inte 
förväxlas med specifika fåglar och katter som redan nämnts. 

 
7. Adekvata referentupprätthållanden 

 
7.1 Relationsbeteckningar som inte introducerats explicit  
Första gången referenterna mamma/pappa förs på tal görs detta påfallande ofta i 
bestämd form. I många av dessa fall bedöms dessa vara adekvata 
referentupprätthållanden, trots att dessa inte nämnts explicit tidigare i narrativerna, 
eftersom de ses som implicit introducerade. De fall där detta gäller är följande: första 
referensen till mamman/pappan eller annan relationsbeteckning (även barnet och 
ungen) då någon/något som implicerar sammanhanget familj redan introducerats, 
exempelvis barn, unge, mamma, familj eller fågelbo.  

Exempel på tillämpning: 

Följande är ett typexempel på detta: En dag var det två små bebisungar. Och mamman 
skulle gå och hämta några maskar. Här är mamman redan implicit introducerad genom 
ordet bebisungar.  

Mamman och fågelungarna räknas inte som implicit presenterade efter Det var en 
gång små små fåglar då det är vanligt att fåglar är små utan att de därför är fågelungar. 

I narrativen Baby Goats räknas mamman/pappan efter exv. små getter eller ett litet får 
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som adekvat då getter/får, till skillnad från fåglar, inte brukar vara små utan att vara 
ungar. Detta illustreras i följande exempel där mamman kodats som adekvat 
referentupprätthållande: Det en gång ett litet får som hade ramlat i en sjö. Och då 
skrikte han efter mamman.   

Mamman räknas som inadekvat referentintroduktion då föregående några getar inte 
insinuerar att dessa är barn/figurerar i ett familjesammanhang. 

 
7.2 Övriga referentupprätthållanden som är förståeliga i sin kontext 
Förutom kontexten familj, kan även andra kontexter ge implicita introduktioner till 
referenter eller tydliggöra vilken referent som åsyftas.  

Exempel på tillämpning: 

I slutet av en narrativ är det tydligt vem som åsyftas med him eftersom den enda andra 
referenten som skulle kunna åsyftas är i femininum (big sister). 

Referensen den blir förståelig genom att kontexten flög – på så sätt framgår det att det 
är den tidigare nämnda fågeln som åsyftas och ingen annan.  

Referentupprätthållandet the baby that was in the water räknas som adekvat efter one 
sheep in the water då kontexten in the water binder ihop de två referenterna. 

The little goat räknas som ett inadekvat referentupprätthållande när inget om 
getgruppens olika storlekar/åldrar nämnts tidigare, men när denna aspekt av 
getgruppen således tagits upp räknas efterföljande the big goat som ett adekvat 
referentupprätthållande. 

The baby was in the water swimming räknas som adekvat referentupprätthållande 
direkt efter they was swimming. Detta fungerar eftersom kontexten swimming visar att 
the baby tillhör gruppen som simmar, alltså tidigare nämnda they. Därmed blir 
referensen the baby förståelig, trots att den inte nämnts tidigare eller föregås av någon 
implikation om familjekonstellation. 

Masken räknas som adekvat referentupprätthållande trots att det enda näraliggande 
som nämnts tidigare är En fågel hämtar mat till sina barn. 

 
7.3 Referenter som refererar till referenter som klassats som oklara 
Referenser som på ett adekvat sätt refererar till referenter som klassats som oklara 
räknas som adekvata, trots att de i egentlig mening är oklara för lyssnaren om hen inte 
förstår vem som åsyftades i referensen innan. Men då dessa referenter inte är 
förvirrande i sig, räknas de ändå som adekvata. Ett exempel på detta lyder: Katten 
[tydlig maintenace] sprang efter fågeln [oklar referens], men han [tydligt 
referentupprätthållande – katten] fick den [tydligt referentupprätthållande – den just 
nämnda fågeln – trots att lyssnaren initialt inte vet vilken fågel som åsyftas] aldrig”. 
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7.4 Referenter som presenteras i grupp och sedan i obestämd form singularis  
utan urskiljande bestämning, exv. en fågel istället för en av fåglarna 

När barnen säger exv. en fågel - istället för en av fåglarna då fåglar endast nämnts i 
par/grupp tidigare, är detta inte ideal berättarteknik - ger detta inte optimal tydlighet - 
men denna referentiella skavank är så subtil att den här inte bedöms skapa tvekan hos 
lyssnaren. Detta bekräftas av att detta är den enda referentiella skavanken som hittas i 
flera av de berättelser som annars endast innehåller adekvata referentupprätthållanden. 
Eftersom detta dock inte är idealt för förståelsen och är något som inte alla barn i 
samplen gör, kategoriserades först denna möjligen inadekvata typ av 
referentupprätthållande i en egen kategori av möjligen inadekvata 
referentupprätthållanden. Denna ”feltypskategori” gällde endast referenter i obestämd 
form, ej exv. fågelungen istället för en av fågelungarna vilket också är vanligt (se 
punkt 8.3.). I slutskedet av bedömningsarbetet bedömdes denna upprätthållandetyp 
vara mer adekvat än inadekvat och inlemmades i kategorin adekvata 
referentupprätthållanden. 

 
7.5 Konstruktioner som kan vara svåra att klassificera som 

referentintroduktion eller referentupprätthållande 
 

- Referenter som presenteras i grupp och sedan i bestämd form singularis med 
urskiljande bestämning 
När referenter som presenterats i grupp senare refereras till som enskilda 
referenter i bestämd form med en urskiljande bestämning räknas detta som 
adekvat referentupprätthållande. Ett exempel på ett adekvat upprätthållande med 
urskiljande bestämning kan låta så här: först nämns some birds och sedan nämns 
the bird mum. I sådana exempel är det diskuterbart huruvida the bird mum är en 
introduktion eller ett upprätthållande, men i denna studie räknas sådana exempel 
som adekvat upprätthållande i analogi med exemplen nedan (t ex en av dom/one 
of them). 

Vidare exempel på tillämpning: 

Efter referentintroduktionen Det var en gång några får räknas ett får som 
fastnade i vattnet som adekvat referentupprätthållande då ett får som fastnade i 
vattnet klassificeras som en urskiljande bestämning av en individ som redan 
presenterats i grupp. 

The little one och the baby sheep är andra närmare bestämningar i singularis av 
referenter som tidigare presenterats i grupp och som således klassificeras som 
adekvata referentupprätthållanden. 

- En av dom/one of them 
Det är svårt att bedöma om partitiva pronomen en av dom/one of them ska räknas 
som introduktion eller upprätthållande, men här räknas de som adekvat 
referentupprätthållande om referenterna presenterats i par/grupp tidigare och 
kopplingen till dessa är tydlig. Om referenterna ej presenterats tidigare räknas 
detta som inadekvat referentintroduktion, och om bara en av referenterna 
presenterats tidigare räknas detta som inadekvat referentupprätthållande då 
upprätthållandet inte stämmer ihop med introduktionen och narrativen blir 
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ologisk först här.    

- Sin första unge och en av ungarna 
I enlighet med exemplet ovan (en av dom/one of them) räknas sin första unge och 
en av ungarna som upprätthållande om ungarna tidigare har presenterats 
tillsammans. 

- En/one 
När en/one uppfattas som en kortform av en annan/den andra/en av dom/one of 
them räknas detta som adekvat upprätthållande. I följande exempel på detta syftar 
en get på en av getterna och en syftar på den andra: En gång så var det två getter 
och en bock. En get var i sjön (paus) och en tuggade gräs. Dessa en utgör ej 
formella partitiva uttryck, men räknas ändå som adekvata 
referentupprätthållanden då de hänvisar till referenter som introducerats i 
föregående C-unit och förmodas kontrastera dessa mot varandra även om ej 
uttryckligen i skrift. Kontrast förstärks i tal genom betoning och författaren 
bedömer att kontrasten framgick tydligare då deltagaren antagligen betonade en 
get och en med rösten när hen berättade aktuell narrativ.  

 
8. Inadekvata referentupprätthållanden 

 
8.1 ”Fel” genus på personliga pronomen som syftar på en mamma, pappa, syster 

eller bror 
Då ”fel” genus på personliga pronomen som syftar på en mamma, pappa, syster eller 
bror antas vara förvirrande för en lyssnare och sex- och sjuåringar förväntas behärska 
konventionell användning av personliga pronomen räknas sådana fall som inadekvata 
referentupprätthållanden. 

 
8.2 Deiktiska pronomen 
Det är svårt att bedöma vad som är referentintroduktion respektive 
referentupprätthållande i narrativer med nästan enbart deiktiska pronomen (t ex den, 
dom där, den här) eftersom dessa ger mycket få ledtrådar om vilka referenter som 
åsyftas. Eftersom dessa former används som referentupprätthållande när de används 
adekvat i kontexter av gemensam kunskap bedöms deiktiska pronomen med oklar 
referens som (inadekvata) referentupprätthållanden i föreliggande studie.    

Exempel på tillämpning: 

En deltagare använde ’this’ + referent två gånger. På engelska kan detta ses som en 
adekvat talspråklig form för referentintroduktion, men i denna berättelse användes 
många andra deiktiska markörer, varför även dessa bedömdes vara deiktiska. Lyssnare 
kan inte tolka deiktiska markörer om inte berättaren pekar på bilderna och lyssnaren 
ser dessa, men detta strider mot proceduren som används vid insamlingen av 
föreliggande studies data. Dessa this räknas därmed som inadekvata 
referentupprätthållanden.  
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8.3 Referenter som presenteras i grupp och sedan i bestämd form singularis 
utan urskiljande bestämning 

Om referenter presenterats i grupp men senare refereras till som enskilda referenter i 
bestämd form utan urskiljande bestämning, räknas detta som inadekvat 
referentupprätthållande. I ett exempel på detta presenteras först tre lamm varav en 
nästa gång refereras till som bara lammet. 

 
9. Övrigt 

 
9.1 Testledarens deltagande i narrativerna 
När deltagare inte vill eller kan komma igång med berättandet hjälpte testledarna till 
med att introducera de första referenterna. Detta kallas för prompting. När deltagarna 
sedan refererar tillbaka till dessa referenter räknas detta som adekvat 
referentupprätthållande. Deltagarna får dock inga poäng för introduktioner eller 
upprätthållanden som testledarna gjort åt dem. Berättelser som inleds med prompting 
av testledare utgör en mycket liten del av föreliggande studies råmaterial.  

Då dialog mellan deltagare och testledare förekommer i narrativerna kan detta påverka 
den referentiella kohesionen. Då detta händer måste detta tas hänsyn till vid 
bedömningen av referentiella uttryck. I ett exempel på detta hade den andra 
förekomsten av katten varit överexplicit om inte testledaren inte brutit in och givit en 
instruktion mellan de två förekomsterna av katten. 
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Tempusskiften i kategorin 1-2 tempusskiften 

 
 
Med tempusskiften menas här den första C-uniten efter ett skifte. Vid inskott, dvs en eller två 
C-units insprängda i ett annars enhetligt tempussystem, räknas däremot endast de insprängda 
C-unitsen som skiften, och inte den första meningen i det efterföljande textpassusen. 
Anledningen till detta är att det är inskottet som i dessa fall bedöms vara det mest avvikande, 
inte återgången till det omgivande tempussystemet. C-unsitsen är här grupperade i skeenden 
som fyller samma funktioner i Baby Birds och Baby Goats även om de tar sig olika uttryck i 
de två bildsekvenserna. 
 
Men dom råka stanna kvar 
 
Men när mamman knuffar upp barnet så ser också räven den andra ungen och drar upp han 
lite mer 
Men mamman försöker ta upp den 
 
Bakom ett träd står en räv 
Då kom det en katt 
Så ser man en katt 
Sen kom en katt 
And then did there come a wolf 
 
And then the other two was drinking water 
 
The cat climbed up the tree  
Och försöker klättra upp i trädet 
 
The fox gonna eat up the goat 
 
Hunden såg det 
 
Sen biter fågeln räven i svansen 
Then the eagle bites the wolf’s tail. And then the sheep would be in the family(inskott med två 
C-units inutidssystemet) 
The bird come and xx xx away 
And then see a bird that and bite him on the tail   
 
Och den ser lite arg ut nu 
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