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Sammandrag 
 

Uppsatsen behandlar hur barn uttrycker karaktärers känslor, tankar och intentioner i narrativer 

genom så kallade mentala tillståndstermer. Syftet med uppsatsen var att studera 

användningen av mentala tillståndstermer i narrativer av enspråkiga svensktalande barn samt 

tvåspråkiga svensk- och engelsktalande barn i åldrarna 5;8–7;9 år, och att undersöka om 

produktionen av mentala tillståndstermer påverkas av barns språk och språkstatus. Genom 

kvantitativa och kvalitativa analyser av 100 redan insamlade och transkriberade narrativer, 

framgick att det fanns en individuell variation i den totala användningen av mentala 

tillståndstermer, vilket troligtvis hade större påverkan på barnens produktion av mentala 

tillståndstermer än språk och språkstatus. Vidare tydliggjordes att mentala tillståndstermer 

hade specifika funktioner i narrativer. Slutligen fastställdes att kategorin perceptuella 

tillståndstermer dominerade i barns narrativer, oavsett språk och språkstatus, och att termerna 

se respektive see var mest frekventa. En slutsats var att mentala tillståndstermer är intressanta 

att inkludera i narrativ analys då de ger en bild av barns förståelse för karaktärers mentala 

tillstånd och hur dessa sammankopplas med händelseutvecklingen i berättelsen.  

 

 

Nyckelord: narrativer, makrostruktur, mentala tillståndstermer, internal state terms, theory of 

mind, enspråkighet, tvåspråkighet, språkutveckling.  
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1  Inledning 
 

Att berätta historier är något vi lär oss som mycket unga, och förmågan att berätta utvecklas 

med våra kognitiva, sociala och språkliga färdigheter. Att analysera narrativer, det vill säga 

berättelser, ses därför som ett effektivt och pålitligt sätt att studera språkanvändning i en 

relativt naturlig miljö (Heilmann, Miller, Nockerts & Dunaway, 2010). Inom 

narrativforskningen har barns språkanvändning och språkutveckling länge studerats genom att 

analysera barnens förmåga att producera och förstå berättelser.  

 I dagens samhälle blir det allt vanligare att växa upp i en flerspråkig miljö, och antalet 

flerspråkiga barn ökar (Gagarina m.fl., 2012). Även om en stor del av världens barn är 

flerspråkiga har det saknats standardiserade bedömningsmaterial för flerspråkiga barns språk, 

och bedömningar av flerspråkiga barns språkförmåga har därför utgått från en enspråkig norm 

(Pearson, 1998). Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN) har utvecklats 

inom forskningsnätverket COST Action IS0804 för att bedöma berättarförmågan hos både 

enspråkiga och flerspråkiga barn. Detta eliciterings1- och bedömningsmaterial för narrativer 

tar även hänsyn till barns användning av internal state terms, mentala tillståndstermer, vilka 

är uttryck som beskriver karaktärers känslor, intentioner och tankar. Barns förmåga att 

associera sådana mentala tillstånd med sig själv och andra är något som tyder på theory of 

mind, vilket krävs för att berätta en sammanhängande historia (Gagarina m.fl., 2014; Lorusso, 

Galli, Libera, Gagliardi, Borgatti & Hollebrandse, 2007; Nicolopoulou & Richner, 2007). 

Uttryck som kodar mentala tillstånd är intressanta att inkludera i narrativ analys då de ger en 

bild av barns förståelse för karaktärernas inre tillstånd, och hur dessa hänger ihop med de 

händelser som sker i berättelsen (Lorusso m.fl., 2007; Westby, 2012).   

 Barns porträttering av karaktärer i berättelser har tidigare inte fått så stort 

uppmärksammande inom narrativ forskning (Nicolopoulou & Richner, 2007). Inom COST 

Action och MAIN har barnens användning av mentala tillståndstermer inte heller undersökts 

mer ingående. Föreliggande studie avser därför att utforska hur enspråkiga svensktalande barn 

och tvåspråkiga svensk- och engelsktalande barn använder mentala tillståndstermer i 

narrativer. Genom kvantitativa och kvalitativa analyser av barns totala användning av mentala 

tillståndstermer, uttryckens funktion i berättelsen och huruvida särskilda kategorier av 

mentala tillståndstermer dominerar, kan denna uppsats bidra till en tydligare bild av hur barn 

använder mentala tillståndstermer när de berättar.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Att elicitera narrativer innebär att frambringa/locka fram berättelser.  
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1. 1  Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur och i vilken utsträckning 

enspråkiga svensktalande och tvåspråkiga svensk- och engelsktalande barn i åldrarna 5;8–7;9 

(år;månad) år använder mentala tillståndstermer i narrativer. Eftersom användningen av 

mentala tillståndstermer kommer att studeras i enspråkiga barns berättelser på svenska samt 

tvåspråkiga barns berättelser på svenska och engelska, syftar uppsatsen även till att studera 

huruvida användningen av mentala tillståndstermer påverkas av barnens språkstatus 

(enspråkighet/tvåspråkighet) och språk (svenska/engelska).  

 Uppsatsens studie är både jämförande och explorativ, jämförande då produktion av 

mentala tillståndstermer jämförs mellan narrativer av enspråkiga svensktalande barn och 

tvåspråkiga svensk- och engelsktalande barn, och explorativ då språkliga uttryck som kodar 

mentala tillstånd tidigare inte har undersökts mer ingående inom COST Action IS0804 och 

MAIN eller i en svensk kontext. 

 Studien som ligger till grund för uppsatsen är tredelad, där de tre delarna undersöker 

användningen av mentala tillståndstermer på olika sätt. Målet med den första 

delundersökningen är att studera i vilken utsträckning mentala tillståndstermer används i 

barns berättelser. Den andra delundersökningen syftar till att fastställa vilken funktion 

mentala tillståndstermer har i barns narrativer. Slutligen undersöks huruvida specifika 

kategorier av mentala tillståndstermer dominerar i barns berättelser, vilket alltså är den tredje 

delundersökningens mål.  

 För att undersöka ovanstående har följande forskningsfrågor ställts:  

• I vilken utsträckning används mentala tillståndstermer i enspråkiga barns berättelser 
på svenska respektive tvåspråkiga barns berättelser på svenska och engelska? 

 

• Vilken funktion har uttrycken som kodar mentala tillstånd i barns narrativer? 
 

• Dominerar någon specifik kategori av mentala tillståndstermer i barns narrativer?  
 
 

1.2  Uppsatsens disposition 
Efter inledning och syfte i kapitel 1 redovisas tidigare forskning om mentala tillståndstermer, 

narrativer och MAIN i kapitel 2. Materialet som används för uppsatsens studie redovisas i 

kapitel 3, där tillvägagångssättet och metoderna för analyserna av materialet också 

presenteras. I kapitel 4 redogörs för resultaten av studiens kvantitativa och kvalitativa 

analyser. I kapitel 5 följer en diskussion, främst av resultaten, men också om själva arbetet 

och om framtida forskning. En sammanfattning av studien i stort ges slutligen i kapitel 6.   
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2  Forskningsöversikt  
 

2.1  Mentala tillståndstermer 
Mentala tillståndstermer är uttryck som refererar till inre tillstånd såsom känslor, tankar och 

intensioner. Det finns flera olika definitioner och klassificeringar av språkliga uttryck som 

kodar mentala tillstånd. Några indelningar av mentala tillståndstermer fokuserar främst på 

vissa aspekter av förmågan att tolka och beskriva mentala tillstånd, medan andra är mer 

övergripande. Oftast används de olika klassificeringssätten överlappande och skiljer sig 

endast avseende definitionen beroende på författarnas teoretiska ramverk (Fusté-Hermann, 

Silliman, Bahr, Fasnacht & Federico, 2006; Thomasdotter, 2013). Nedan presenteras ett antal 

olika definitioner och klassificeringar av mentala tillståndstermer som används inom narrativ 

och kognitiv forskning.  

 En klassisk övergripande definition av uttryck som kodar mentala tillstånd i narrativer är 

den av Bruner (1986). Enligt Bruner utgörs narrativt innehåll av två ”landskap”, vilka måste 

konstrueras samtidigt för att producera en fulländad berättelse. Landskapen kallas landscape 

of action, vilket är hänvisningar till karaktärernas mål och handlingar, och landscape of 

consciousness, vilket innebär beskrivningar av karaktärernas känslor, tankar och viljor 

(Bruner, 1986, s. 14; Nicolopoulou & Richner, 2007, s. 416; Westby, 2012, s. 169). Action 

kan sägas vara den ”explicita handlingen”, medan consciousness är den mer ”implicita 

handlingen” (Pelletier & Astington, 2004, s. 7). När handling, karaktärer och deras mentala 

tillstånd uttrycks samtidigt och sammanlänkas är det narrativa innehållet komplett. Att även 

kunna uttrycka landscape of consciousness i narrativer tyder alltså på en djupare förståelse för 

karaktärers mentala tillstånd.  

 Bamberg och Damrad-Frye (1991) menar istället att så kallade evaluation devices i barns 

narrativer visar på förmågan att beskriva karaktärers känslor och intentioner utifrån en 

händelse. Enligt Bamberg och Damrad-Frye (1991, s. 694) inkluderar evaluation devices 

bland annat hänvisningar till frames of mind och character speech, vilka är referenser till 

berättelsekaraktärernas känslor och mentala tillstånd respektive karaktärernas direkta och 

indirekta tal.  

 Flertalet definitioner utgår från mental state, och gör olika detaljerade indelningar av 

uttryck, termer eller verb som refererar till mentala tillstånd. En klassificering av Fusté-

Herrmann m.fl. (2006, s. 45–46) fokuserar på mental state verbs, vilket inkluderar 

motivational verbs (t.ex. vilja, försöka), experiential verbs, vilket i sin tur innefattar verb som 

beskriver perception (t.ex. se, höra), känslor, (t.ex. arg, förvånad) och fysiska reaktioner på 
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mentala tillstånd (t.ex. törstig, hungrig) samt belief verbs (t.ex. tänka, tro). En delvis liknande 

klassificering är den av Jenkins, Turell, Kogushi, Lollis och Ross (2003, s. 908–909) där 

mental state talk delas in i cognitive talk (t.ex. tänka, tro, glömma), desire terms (t.ex. vilja, 

hoppas, önska) och feeling terms (t.ex. ledsen, glad, tycka om). Greenhalgh och Strong (2001) 

gör slutligen en uppdelning i mental verbs (t.ex. bestämma, veta, glömma) och linguistic 

verbs (t.ex. säga, ropa, berätta).  

 Det är även vanligt att se uttrycken som refererar till mentala tillstånd som en slags 

metakognitiv kunskap, som en medvetenhet om sitt eget och andras tänkande (NE, 2013a) 

eller som ett metaspråk, som ett språk som används för beskrivning av språk (SAOL, 2006). 

Pelletier och Astington (2004, s. 7–8) talar exempelvis om metacognitive language och 

metacognitive terms, medan Heilmann m.fl. (2010, s. 156) gör en uppdelning i metacognitive 

verbs (t.ex. tro, veta) och metalinguistic verbs (t.ex. säga, prata). Att se denna metaspråkliga 

och metakognitiva kunskap som en aspekt av ett litterärt språk (literate language) är också 

vanligt förekommande, vilket innebär hur man utvecklar ett mer abstrakt språk och tänkande 

genom att språket påverkas av den litterära kulturen (Greenhalgh & Strong, 2001; Heilmann 

m.fl., 2010; Nippold, Ward-Lonergan & Fanning, 2005).  

 Internal state language och internal state terms är något vidare klassificeringar som bland 

annat inkluderar mental state language eller mental state terms (Ute Bohnacker, personlig 

kommunikation, 13 november 2013). Internal state language används av Bretherton och 

Beeghly (1982), som anger sex kategorier av internal state words: perceptual words (t.ex. se, 

lukta, smaka), physiological words (t.ex. hungrig, trött, sjuk), emotional and affective words 

(t.ex. ha roligt, älska, arg), volition and ability words (t.ex. vilja, måste, kunna), cognition 

words (t.ex. förstå, veta, glömma) och moral judgment and obligation words (t.ex. bra, elak, 

borde).  

 Internal state language är också det begrepp som används i eliciterings- och 

bedömningsmaterialet MAIN, Multilingual Assessment Instrument for Narratives (Gagarina 

m.fl., 2012, 2014). Med materialet bedöms barnens förmåga att tolka berättelsekaraktärernas 

känslor, tankar och intentioner genom deras användning av internal state terms, vilka även 

förkortas IST. I MAIN delas internal state terms in i sex kategorier: perceptual state terms 

(t.ex. se, höra), physiological state terms (t.ex. törstig, hungrig), consciousness terms (t.ex. 

vaken, levande), emotion terms (t.ex. arg, glad, orolig), mental verbs (t.ex. vilja, tänka, 

bestämma) samt linguistic verbs/verbs of saying and telling (t.ex. säga, skrika) (Gagarina 

m.fl., 2012, 2014).  
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 Av genomgången av de olika sätten att klassificera framgår att alla begrepp och 

indelningar är på engelska. Eftersom språkliga uttryck som kodar mentala tillstånd inte har 

undersökts mer ingående inom svensk narrativforskning, finns det helt enkelt inget etablerat 

svenskt begrepp (Ute Bohnacker, personlig kommunikation, 13 november 2013). I denna 

uppsats utgår analyserna av uttryck som kodar mentala tillstånd i narrativer från den vida 

klassificering och indelning som görs i MAIN. Men istället för att använda den engelska 

termen internal state terms används en egen svensk översättning av begreppet: mentala 

tillståndstermer. I tabeller och figurer, där det är ont om utrymme, används dock den 

etablerade förkortningen av internal state terms, IST. De mentala tillståndstermerna delas in i 

samma sex kategorier som i MAIN, men även dessa översätts till svenska. De olika 

kategorierna av mentala tillståndstermer omnämns därför som perceptuella tillståndstermer 

(termer som beskriver perception), fysiska tillståndstermer (termer som beskriver fysiska 

tillstånd som kommer av mentala tillstånd), medvetandetermer (termer som beskriver 

medvetande), känslotermer (termer som beskriver känslor), mentala verb (termer som 

beskriver mentala funktioner såsom tankar och viljor) och sägeverb (termer som beskriver 

berättande och yttranden).  

 

2.1.2  Mentala tillståndstermer och theory of mind 

Att barn använder mentala tillståndstermer i narrativer tyder på en förmåga att tillskriva sig 

själv och andra mentala tillstånd. En sådan förståelse för känslor, intentioner och tankar samt 

förmåga att se en händelse utifrån någon annans perspektiv brukar kallas theory of mind 

(Berman & Slobin, 1994; Gagarina m.fl., 2012; Lorusso m.fl., 2007). Theory of mind 

tillägnas successivt och innebär utvecklingen från att barn uppfattar att de själva och andra har 

känslor, och kan särskilja dessa, till att de förstår mer invecklat tänkande som ”hon vet att jag 

vet att hon vet” (Harris, de Rosnay & Pons, 2005; Pelletier & Astington, 2004). Att kunna 

beskriva mentala tillstånd och hur de är sammankopplade med vad som sker i berättelser är en 

förutsättning för att kunna berätta en sammanhållen historia, och det är i sin tur ett tecken på 

theory of mind. Därför är mentala tillståndstermer intressanta att inkludera i analys av narrativ 

produktion (Lorusso m.fl., 2007; Pelletier & Astington, 2004).  

 Det råder en viss oenighet bland forskare om när theory of mind gör sig synligt i språket 

genom att barn kan uttrycka mentala tillstånd. Det finns även olika uppfattningar om 

förhållandet mellan språket och theory of mind, och vilket som förutsätter det andra (Lorusso 

m.fl., 2007; Shatz, Wellman & Silber, 1983). Att theory of mind är förknippat med språk är 
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dock fastställt, eftersom det främst är genom språket som mentala tillstånd uttrycks och 

förmedlas (Lorusso m.fl., 2007).  

 Tidigare forskning har hävdat att theory of mind, och därmed förmågan att prata om 

mentala tillstånd, uppkommer runt 8–9 års ålder, men senare forskning pekar på att barn kan 

uttrycka mentala tillståndstermer redan vid 4–5 års ålder (Nicolopoulou & Richner, 2007; 

Pelletier & Astington, 2004) En del studier menar till och med att barn redan vid 2–3 års ålder 

visar viss grundläggande förståelse för mentala tillstånd (Bretherton & Beeghly, 1982; 

Lorusso m.fl., 2007; Nicolopoulou & Richner, 2007; Shatz m.fl., 1983).   

 

2.1.3  Utveckling av mentala tillståndstermer 

Barn utvecklar kontinuerligt sin förståelse för och produktion av mentala tillståndstermer 

(Nippold m.fl., 2005). Nicolopoulou och Richner (2007) menar exempelvis att barns 

utveckling av porträttering av karaktärer i narrativer kan ses utifrån tre utvecklingsnivåer av 

karaktärsbeskrivning. Vid 3 års ålder beskriver barn berättelsekaraktärer som actors, vilka är 

yttre beskrivningar av karaktärens kännetecken och handlingar. Vid 4 års ålder kan barn 

istället framställa karaktärerna som agents, som personer med grundläggande mentala 

egenskaper, för att slutligen kunna beskriva karaktärerna som persons med mer komplexa 

mentala tillstånd och egenskaper runt 5 års ålder.  

 Även Berman och Slobin (1994) menar att det finns en åldersrelaterad skillnad i hur barn 

tillskriver karaktärer mentala tillstånd i berättelser. I studien jämfördes narrativ förmåga hos 

barn i åldrarna 4, 5, och 9 år samt hos vuxna på fem olika språk: engelska, tyska, turkiska, 

spanska och hebreiska. Barnens och de vuxnas narrativer av bildberättelsen Frog, where are 

you? studerades, och resultaten visade att yngre barn tenderar att beskriva känslor som är 

tydligt skildrade i bildberättelser, medan äldre barn kan dra slutsatser om mer abstrakta 

mentala tillstånd hos karaktärerna. Berman och Slobin (1994, s. 73–74) påpekar att denna 

mognad, som också kan beskrivas som theory of mind, är avgörande för narrativ utveckling. 

 Flertalet studier visar också att särskilda kategorier av mentala tillståndstermer kommer 

tidigare i utvecklingen än andra. Bretherton och Beeghly (1982), som studerade internal state 

language i amerikanskengelskt barnspråk, fann att bestämda kategorier, nämligen ord för 

perception, fysiska tillstånd och viljor, dominerar i barns språk, och att dessa typer av mentala 

tillståndstermer kommer tidigare i utvecklingen. Kognitiva termer kommer istället senare i 

utvecklingen, vilket författarna tror beror på att kognitiva termer saknar samma tydliga, yttre 

korrelationer som viljor, perception och fysiska tillstånd uppvisar. Bretherton och Beeghly 

fann även mönster inom kategorier för internal state language. Inom kategorin perception 
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tenderar exempelvis termer som beskriver syn (t.ex. se, titta) att föregå perceptionstermer som 

beskriver smak eller hörsel. Inom de kognitiva termerna var know den vanligaste termen i 

amerikanskengelskt barnspråk, vilket författarna dock påpekade troligtvis beror på den 

frekventa användningen av know i uttrycket I don’t know (Bretherton & Beeghly, 1982, s. 

911–915).  

 Även Shatz m.fl. (1983) fann att know var det mest frekventa mentala verbet i amerikanska 

barns språk. Författarna framhåller dock att de första mentala tillståndstermerna i barns språk 

snarare är inlärda fasta konstruktioner som används för kommunikativa syften, än genuina 

uttryck för mentala tillstånd. Fasta uttryck såsom know what? eller I don’t know får därför 

oklara funktioner eftersom det inte är säkert att dessa uttryck faktiskt används för att tala om 

mentala tillstånd. På grund av sådana uttrycks dubbeltydighet exkluderas dem från många 

studier av barns uttryck för mentala tillstånd, medan andra inkluderar dem eftersom det även 

är svårt att säga att de inte skulle referera till mentala tillstånd på något sätt. Därtill exkluderar 

vissa studier mentala tillståndstermer som är upprepningar av egna eller andras yttranden med 

argumentet att dessa endast refererar till ett enda mentalt tillstånd (Shatz m.fl., 1983; Jenkins 

m.fl., 2003). 

 Slutligen är det vanligt att framhäva den sociala kontextens betydelse för narrativ 

utveckling och för produktion av och förståelse för mentala tillståndstermer. Flera forskare, 

exempelvis Heilmann m.fl. (2010) och Jenkins m.fl. (2003), har ett sociokulturellt eller ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, och betonar hur socialisering in i en viss kommunikativ 

och litterär diskurs har betydelse för utvecklingen av mentalt språk. Barn med större 

erfarenhet av narrativer skulle således utveckla en bättre narrativ kompetens och därmed 

uttrycka fler och mer komplexa mentala tillståndstermer. Även om alla barn utvecklar 

förmågan att uttrycka mentala tillståndstermer framhålls hur denna förmåga kan skilja sig 

individuellt mellan barn, bland annat beroende på barnens bakgrund (Boyd & Nauclér, 2001; 

Harris m.fl., 2005; Heilmann m.fl., 2012; Jenkins m.fl., 2003; Verhoeven & Strömqvist, 

2001). Studier av Harris m.fl. (2005) och Jenkins m.fl. (2003) visade exempelvis att barn vars 

föräldrar pratar mer om känslor, tankar och intentioner har större förståelse för mentala 

tillstånd.  
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2.2  Narrativer och narrativ analys 
Narrativer innebär berättande och används ”framför allt om texter som framställer 

händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning” (NE, 2013b). I den här uppsatsen 

används begreppen narrativ och berättelse/berättande synonymt. Att analysera muntliga 

narrativer är ett pålitligt och effektivt sätt studera språkanvändning i en relativt naturlig 

kontext, och med narrativ analys är det också möjligt att studera flera olika aspekter av 

språket utifrån ett relativt litet sampel (Heilmann m.fl., 2010; Gagarina m.fl., 2012; Pavlenko, 

2008). 

 Det finns flera olika sätt att samla in, elicitera, det vill säga frambringa, och analysera 

narrativer. Ett typiskt sätt att elicitera narrativer är genom ordlösa bildberättelser (Berman & 

Slobin, 1994). Specifikt för narrativer är att de kan sägas innehålla information på två nivåer: 

en lokal mikrostrukturell nivå och en mer övergripande makrostrukturell nivå. Vid analys av 

mikrostrukturell nivå studeras narrativets lingvistiska form och innehåll, medan en analys av 

den makrostrukturella nivån fokuserar på hierarkisk struktur och samordning av berättelsens 

olika delar, så kallade story grammar-komponenter eller berättelsekomponenter. Den 

makrostrukturella nivån anses inte vara språkspecifik, utan tros reflektera en allmän del av 

den narrativa förmågan (Gagarina m.fl., 2012, 2014; Viberg, 2001).  

 

 

2.3  Enspråkighet och flerspråkighet 
Enspråkighet och flerspråkighet syftar på huruvida man behärskar och identifierar sig med ett 

eller flera språk. Man talar om simultan flerspråkighet/tvåspråkighet om en person tillägnar 

sig två eller flera språk samtidigt genom att ens föräldrar konsekvent talar olika språk med en 

under uppväxten. Successiv flerspråkighet/tvåspråkighet innebär istället när en person talar 

och identifierar sig med olika språk, men inte har exponerats för dem samtidigt, utan har lärt 

sig dem i olika kronologisk ordning (Abrahamsson, 2009, s. 14). Ibland görs också en 

åldersmässig gränsdragning mellan de två definitionerna, och simultan 

flerspråkighet/tvåspråkighet används då när ett barn tillägnar sig fler än ett språk före 3 års 

ålder, medan successiv flerspråkighet/tvåspråkighet används då ett barn exponeras för flera 

språk först efter 3 års ålder (Paradis, Genesee & Crago, 2011, s. 6–7). Det går också att skilja 

på balanserad tvåspråkighet, där kunskapen i båda språken är balanserad, och obalanserad 

tvåspråkighet, där det ena språket är svagare än det andra (Viberg, 2001, s. 87).  
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 Det är omdebatterat huruvida språkutveckling skiljer sig mellan enspråkiga och 

tvåspråkiga barn. En vanlig föreställning är att tvåspråkiga har en långsammare 

språkutveckling än enspråkiga barn, men eftersom tvåspråkiga barn är en mycket heterogen 

grupp är det svårt att hävda sådant för tvåspråkiga barn som grupp (Grosjean, 2004; Pearson, 

1998). Grosjean (2004, s. 36–37) menar att det finns flera slags tvåspråkighet, och variationen 

inom en grupp tvåspråkiga kan därför vara lika stor som mellan olika grupper. Paradis m.fl. 

(2011, s. 75) påpekar också att tvåspråkigas ordförråd ibland kan verka mindre vid 

jämförelser med enspråkigas, men att detta inte beror på tvåspråkigheten i sig, utan på i vilken 

utsträckning barnen exponeras för varje språk, vilket i sin tur beror på barnets sociala 

omgivning.  

 När det gäller narrativer finns det studier som pekar på att tvåspråkiga barn producerar 

olika narrativer på deras två språk, men det är fortfarande oklart huruvida sådana skillnader 

beror på kunskap i de två språken, lingvistiskt strukturella skillnader mellan språken eller 

kulturella skillnader relaterade till tillägnandet av de två språken (Fiestas & Peña, 2004). De 

Houwer (2009, s. 293–297) menar också att berättarstilar kan skilja sig mellan olika språk, 

och att tvåspråkiga därför måste lära sig berätta utifrån två specifika stilar. De Houwer (2009) 

hävdar att mängden input i båda språken har stor betydelse även vid utvecklingen av narrativ 

förmåga.  

 Det finns studier som visar att språkstatus, det vill säga enspråkighet eller tvåspråkighet, 

kan påverka barns produktion av mentala tillståndstermer i narrativer. Fusté-Herrman m.fl. 

(2006) studerade mentala tillståndstermer i narrativer av enspråkiga engelsktalande barn, 

tvåspråkiga engelsk- och spansktalande barn samt enspråkiga spansktalande barn i åldrarna 9–

11 år. Studien visade att de enspråkiga engelsktalande barnen använde mentala 

tillståndstermer i störst utsträckning och att experiential verbs och belief verbs dominerade i 

dessa barns berättelser. Motivational verbs var lika frekventa i de tre grupperna (se avsnitt 2.1 

Mentala tillståndstermer för författarnas klassificering). Studien av Fusté-Herrman m.fl. 

(2006) visar alltså att språkstatus kan påverka den totala produktionen av mentala 

tillståndstermer i narrativer, och att barns språkstatus och språkkombination även kan ha 

betydelse för vilka kategorier av mentala tillståndstermer som produceras i narrativer.  

 I en svensk kontext och för en- och tvåspråkiga svensktalande barn vet vi ytterst lite om 

narrativ utveckling och narrativ produktion. Av litteratursökningar framgår att det finns 

mycket lite, om ens någon, litteratur att tillgå inom området.  
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2.4  COST Action IS0804 och MAIN 
COST Action IS0804 Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns 

and the Road to Assessment är ett forskningsnätverk som huvudsakligen syftar till att 

fastställa skillnaderna mellan flerspråkighet och språkstörning. Eftersom flerspråkiga barn 

många gånger producerar språkmönster som liknar de hos barn med språkstörning behövs 

tydligare riktlinjer för bättre och pålitligare bedömningar av barns språk (COST Action 

IS0804, 2013).  

 COST Action IS0804 består av fyra arbetsgrupper som forskar om flerspråkighet och 

språkstörning. Arbetsgruppen för narrativer och diskurser har utvecklat MAIN, Multilingual 

Assessment Instrument for Narratives, för att bedöma berättarförmåga hos enspråkiga och 

tvåspråkiga barn i åldrarna 3–9 år. MAIN tillåter tre eliciteringssätt: modellsaga, berättande 

och återberättande, och med hjälp av materialet går det även att bedöma flera språk hos 

samma barn. Syftet var att utveckla ett material som kan bedöma narrativer hos både 

enspråkiga och tvåspråkiga barn, samt narrativer på tvåspråkiga barns båda språk, vilket kan 

användas för att identifiera barn med risk för språkstörning (Bohnacker, 2012; Gagarina m.fl. 

2012, 2014). MAIN finns i dag tillgängligt på 26 olika språk (Gagarina m.fl., 2012).  

 MAIN innehåller fyra bildberättelser som används för att elicitera narrativer. 

Bildberättelserna är parallella och är noggrant utvecklade för att vara lika gällande kognitiv 

och språklig komplexitet, och för att vara parallella på både mikro- och makrostruktur. 

Bildberättelserna är även utarbetade för att vara språkligt och kulturellt neutrala (Gagarina 

m.fl., 2012).  

 Varje bildberättelse består av en ordlös bildsekvens om sex bilder. I den här uppsatsen 

analyseras narrativer som har eliciterats med hjälp av två av MAIN:s fyra bildberättelser: 

Fågelungarna/Baby birds och Getungarna/Baby goats. I figur 1 och 2 nedan visas dessa 

bildberättelser i mindre skala.  
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Figur 1. Bildsekvenser för bildberättelsen Fågelungarna/Baby birds. 
 

 
Figur 2. Bildsekvenser för bildberättelsen Getungarna/Baby goats. 

 

Bildberättelserna i MAIN är utformade så att de kan vikas ihop till små böcker. Vid elicitering 

av berättande får barnet se två bilder i taget och bilderna viks upp så att endast barnet ser dem. 

För att minska tvärspråkligt inflytande hos tvåspråkiga barn, och för att minska risken för 

inlärnings- och träningseffekter, rekommenderas att testtillfällena sker med 4–7 dagars 

mellanrum (Gagarina, 2012, 2014).  
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 På makrostrukturell nivå består varje bildberättelse av tre händelseepisoder som beskriver 

det målmedvetna handlandet hos karaktärerna, och hur en karaktär utför en handling med 

intentionen att nå sitt mål. Varje episod inkluderar berättelsekomponenterna goal, attempt, 

outcome, internal state terms as initiating event och internal state term as reaction. MAIN 

har utformats så att dessa makrostrukturella komponenter kan uttryckas tre gånger per 

bildberättelse, en gång för varje episod. I den första episoden kan dessutom setting för 

händelsen beskrivas (Gagarina m.fl., 2012). Varje episod beskriver alltså en viss händelse i 

bildberättelsen och utgår från några berättelsekaraktärer som därmed blir episodens 

huvudkaraktärer.  

 Till materialet hör också bakgrundsfrågor till barnets vårdnadshavare samt 

bedömningsmallar för både produktion och förståelse av bildberättelserna. Nedan 

exemplifieras och beskrivs en episod, episod ett, i bildberättelsen Fågelungarna där 

fågelföräldern och fågelungarna är huvudkaraktärer, och vilka yttranden som skulle ge poäng 

i MAIN:s bedömningsmall för produktion av narrativer (Gagarina m.fl., 2012).  
 

Tabell 1. Förklaring och exemplifiering av en episods makrostrukturella komponenter 

Komponent Förklaring Exempel 
Setting Tid- och/eller platsangivelse för händelsen 

(står utanför själva episoden). 
Det var en gång några fåglar 
som bodde i ett träd. 

Internal state term as 
initiating event 

Ett mentalt tillstånd som sätter igång en 
händelse och motiverar huvudkaraktärens 
mål. 

Fågelungarna var hungriga. 

Goal Avsikt/mål/önskan/plan att utföra en 
handling. 

Fågelmamman/fågelpappan 
bestämde sig för att hämta 
mask. 

Attempt Uttrycker ett tecken på handling för att nå 
målet. 

Fågelmamman/fågelpappan 
flög iväg. 

Outcome Handlingens utgång. Fågelungarna fick mask/mat. 
Internal state term as 
reaction 

Uttrycker vad huvudkaraktärerna 
tänker/känner om handlingens utgång. 

Fågelungarna var glada. 

 

MAIN har inspirerats av tidigare bedömningsmaterial för narrativer, men är speciellt då både 

mikro- och makrostruktur kan analyseras inom samma ram. Till skillnad från tidigare 

bedömningsmaterial tar MAIN dessutom hänsyn till barnets användning av internal state 

terms/mentala tillståndtermer. I MAIN dokumenteras barns användning av mentala 

tillståndstermer som initierar en händelse (internal state term as initiating event) och mentala 

tillståndstermer som beskriver en reaktion (internal state term as reaction). Det totala antalet 

mentala tillståndstermer i tokens, det vill säga det totala antalet förekomster (Dahl, 2003, s. 

18) av mentala tillståndstermer, summeras också för varje narrativ. Som framgår av tabell 1 
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ovan ses mentala tillståndstermer som en del den makrostrukturella nivån av narrativer, och 

anses därför kunna jämföras mellan språk (Gagarina, 2012, 2014). För ytterligare information 

om MAIN, se ZAS Papers in Linguistics webbplats (ZASPiL, 2013).  

 

2.4.1  Tidigare forskning i Sverige med MAIN 

I Sverige har MAIN används inom ramen för examensarbeten i logopedi, bland annat av 

Leback och Nilsson (2012) samt Härdelin och Naylor (2012) som bedömde tvåspråkiga barns 

narrativer på svenska och engelska, och av Thomasdotter (2013) som bedömde enspråkiga 

svensktalande barns narrativer. De tvåspråkiga och enspråkiga barnen som deltog i dessa 

studier var 5;8–7;9 år gamla. Ingen av uppsatserna studerade produktionen eller förståelsen av 

internal state terms/mentala tillståndstermer mer ingående, men av studierna framkommer 

några mönster i hur barn uttrycker termer för mentala tillstånd i narrativer.  

 Varken Leback och Nilsson (2012) eller Härdelin och Naylor (2012) fann några 

övergripande makrostrukturella skillnader mellan barnens berättelser på engelska och på 

svenska, vilket författarna anser tyder på att makrostrukturen i narrativer inte är språkspecifik. 

Dock fann Leback och Nilsson (2012, s. 22) att mentala tillståndstermer var mer frekventa i 

barnens engelska än svenska narrativer. 

 Thomasdotter (2013, s. 47) eliciterade både berättande och återberättande av narrativer, 

och fann att de enspråkiga barnen använde fler mentala tillståndstermer som initierande 

händelse när de fick återberätta jämfört med när de fick berätta. Thomasdotter tror att denna 

skillnad kan bero på att barnen upprepade de mentala tillståndstermer som de har fått höra i 

modellsagan före återberättandet.  

 I studierna av Thomasdotter (2013, s. 32) samt Härdelin och Naylor (2012, s. 22) 

jämfördes produktionen och förståelsen av mentala tillståndstermer, och båda studierna fann 

att förståelsen för mentala tillståndstermer var högre än produktionen, vilket kan vara ett 

tecken på att många barn kan förstå men inte uttrycka mentala tillstånd.  

 Vidare fann både Thomasdotter (2012, s. 26, 44) och Leback och Nilsson (2012, s. 35) att 

barn många gånger uttrycker mentala tillståndstermer för karaktärer som inte är 

huvudkaraktär i den episod som beskrivs. Slutligen fann även dessa två studier att mentala 

tillståndstermer som initierar en händelse är vanligare än dem som beskriver en reaktion 

(Leback & Nilsson, 2012, s. 23; Thomasdotter, 2013, s. 25).  

  



!14 

3  Metod och material  
 

I den här uppsatsen analyseras redan insamlat material av enspråkiga svensktalande och 

tvåspråkiga svensk- och engelsktalande barns narrativer. I detta kapitel redogörs för hur 

insamlingen av materialet har gått till, samt vilka och hur många barn som har deltagit. Vidare 

beskrivs hur materialet till aktuella studien har valts ut och avgränsats. Slutligen beskrivs 

genomförandet av studien, med bedömningar av narrativer samt kvantitativa och kvalitativa 

analyser av barnens produktion av mentala tillståndstermer i narrativer.  

 

 

3.1  Tidigare materialinsamling med hjälp av MAIN 
Det material som används i den här uppsatsen samlades in inom ramen för tre examensarbeten 

i logopedi vid Uppsala universitet (Härdelin & Naylor, 2012; Leback & Nilsson, 2012; 

Thomasdotter, 2013). Examensarbetena handleddes av Ute Bohnacker, professor i lingvistik 

vid Uppsala universitet, som är medlem i COST-nätverkets arbetsgrupp för narrativer och 

diskurser, och som har varit med och utarbetat MAIN.  

 Gemensamt för studierna i de tre examensarbetena är att narrativerna eliciterades och 

bedömdes med hjälp av det standardiserade verktyget MAIN. Narrativerna transkriberades 

sedan enligt CHAT, Codes for the Human Analysis of Transcripts (MacWhinney, 2000). Två 

av de tre studierna samlade in narrativer av tvåspråkiga svensk- och engelsktalande barn i 

Sverige (Leback & Nilsson, 2012; Härdelin & Naylor, 2012), och en studie samlade in 

narrativer av enspråkiga svensktalande barn (Thomasdotter, 2013). All data som samlades in 

avidentifierades och barnen fick kodnummer eller kodnamn. Alla barn som deltog i studierna 

gick i förskoleklass eller hade precis börjat i första klass, och var därmed prelitterära. Att 

barnen ännu inte hade lärt sig att skriva och läsa fullt ut innebar att deras talspråk och 

berättande ännu inte hade påverkats av skriftspråket i någon större utsträckning (Strömqvist, 

2008, s. 82). De barn som deltog i studierna hade även liknande socioekonomisk bakgrund 

med läs- och skrivkunniga föräldrar. Slutligen hade alla barn som deltog i studierna en typisk 

språkutveckling. I de två kommande avsnitten nedan beskrivs de tre studierna och deras 

deltagare mer ingående.  
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3.1.1  Narrativer av tvåspråkiga svensk- och engelsktalande barn 

Härdelin och Naylor (2012) samt Leback och Nilsson (2012) eliciterade, transkriberade och 

bedömde narrativer av tvåspråkiga svensk- och engelsktalande barn. I de två studierna 

undersöktes både barnens produktion och förståelse av narrativer. 

 Urvalskriterierna för deltagarna var de samma för de två studierna: barnen skulle vara 

födda 2005 eller 2006 och gå i förskoleklass eller i första klass. Barnen skulle ha exponerats 

för både svenska och engelska i minst två år, och tala och höra båda språken regelbundet. 

Vidare fick barnen inte ha regelbunden kontakt med något annat språk, och inte ha någon 

språkstörning, neuropsykiatrisk diagnos eller annan diagnos som kunde påverka 

språkutvecklingen (Härdelin & Naylor, 2012, s. 11; Leback & Nilsson, 2012, s. 13).  

 I Härdelin och Naylors (2012) studie deltog 20 tvåspråkiga svensk- och engelsktalande 

barn, varav 13 var flickor och 7 pojkar. Barnen var 5;9–7;6 (år;månad) år gamla, fem av 

barnen gick i första klass medan resten av barnen gick i förskoleklass. Fem av barnen var 

simultant tvåspråkiga, och resterande 15 var successivt tvåspråkiga (Härdelin & Naylor, 2012, 

s. 11–12). Alla barnen fick berätta två berättelser var, en på svenska och en på engelska. 

Hälften av barnen fick börja berätta på engelska, och hälften fick börja berätta på svenska. För 

att minska inlärnings- och uttröttningseffekter fick barnen vänta minst 20 minuter innan de 

berättade sin andra berättelse. De två olika bildberättelserna, Getungarna och Fågelungarna, 

varierades också mellan barnen så att de två bildberättelserna berättades lika mycket på 

svenska och engelska. En av testledarna talade endast engelska med barnen, och den andra 

testledaren talade endast svenska (Härdelin & Naylor, 2012, s. 13). Sammanlagt eliciterades 

och transkriberades 40 berättelser i Härdelin och Naylors (2012) studie, varav 20 var på 

svenska och 20 var på engelska.  

 Leback och Nilsson (2012) hade 16 deltagare i sin studie som var tvåspråkiga svensk- och 

engelsktalande barn. Barnen var 6;2–7;9 år gamla, nio gick i förskoleklass och sju i första 

klass. Alla barnen var simultant flerspråkiga (Leback & Nilsson, 2012, s. 14–16). Även i 

denna studie fick barnen berätta två berättelser var, en på svenska och en på engelska. Sju av 

barnen började berätta på svenska, och nio började berätta på engelska. De flesta barnen 

berättade både på svenska och engelska under samma dag, med en till två timmars mellanrum. 

En del barn hade längre tid, tre till sju dagar, mellan insamlingstillfällena (Leback & Nilsson, 

2012, s. 16). I den här studien varierades inte bildberättelserna, utan alla svenska narrativer 

eliciterades med hjälp av Fågelungarna, och alla engelska narrativer eliciterades med hjälp av 

Getungarna, vilket författarna medger inte var ett medvetet val (Leback & Nilsson, 2012, s. 

36). En av testledarna skötte dock den engelska datainsamlingen, medan den andra skötte den 
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svenska (Leback & Nilsson, 2012, s. 15). I Leback och Nilssons (2012) studie eliciterades och 

transkriberades sammanlagt 32 berättelser, varav 16 var på svenska och 16 på engelska.  

 Sammantaget deltog 36 tvåspråkiga barn i de två studierna. Då alla barn berättade på sina 

två språk, samlade studierna in totalt 72 berättelser, 36 på svenska och 36 på engelska.  

 

3.1.2  Narrativer av enspråkiga svensktalande barn 

Thomasdotter (2013) eliciterade, transkriberade och bedömde narrativer av 14 enspråkiga 

svensktalande barn med hjälp av MAIN. I Thomasdotters studie bedömdes barnens 

berättande, återberättande och förståelse av narrativer. Av de 14 barnen som deltog i studien 

var åtta flickor och sex pojkar. Barnen var 5;8–7;5 år gamla.2 Åtta av dem gick i första klass 

och sex i förskoleklass. 

 Urvalskriterierna för deltagarna var att barnen skulle vara födda 2005 eller 2006. Barnen 

skulle endast tala svenska i hemmamiljö, och de skulle inte ha exponerats för något annat 

språk eller ha vistats utomlands under en längre tid. Slutligen fick barnen inte ha en avvikande 

språkutveckling eller ha någon neurologisk sjukdom eller diagnos som påverkade 

språkförmågan (Thomasdotter, 2013, s. 15).  

 Alla barn fick berätta två berättelsen var, en utifrån bildberättelsen Fågelungarna och en 

utifrån bildberättelsen Getungarna. Det förekom ingen lägre paus mellan de två berättelserna, 

men däremot eliciterades barnens återberättande mellan de två berättelserna. Barnen fick 

alltså först berätta och därefter lyssna till en saga som de sedan fick återberätta. Efter det 

eliciterades den andra berättelsen och sedan eliciterades det andra återberättandet. Modellen 

som användes var alltså berättande–återberättande–berättande–återberättande. För att 

minimera en inlärningseffekt på resultaten alternerades dock de bildberättelser som barnen 

skulle berätta utifrån, och hälften av barnen fick börja med Fågelungarna och hälften med 

Getungarna (Thomasdotter, 2013, s. 18). Sammanlagt eliciterade och transkriberade 

Thomasdotter (2013) 28 berättelser och 28 återberättelser av 14 enspråkiga svensktalande 

barn. I den här uppsatsen används dock endast de 28 berättelserna som material.  

 

 

3.2  Materialavgränsning  
I denna uppsats analyseras svensktalande och svensk- och engelsktalande barns produktion av 

mentala tillståndstermer i narrativer. Skälet till att studien begränsas till engelska och svenska 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Två olika åldersspann anges dock i Thomasdotter (2013): 5;6–7;5 i inledningen (s. 1) och 5;8–7;5 i 
metoddelen (s. 15). I denna studie utgår jag från det åldersspann som nämns i metoddelen.  
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är helt enkelt att det är de språk som jag själv behärskar fullgott. Som beskrivet i 

forskningsöversikten ovan tillåter MAIN flera eliciteringssätt, modellsaga, berättande och 

återberättande, och det går också att bedöma både barnens produktion och förståelse av 

berättelser. I den här uppsatsen analyseras dock endast barnens berättande. En jämförelse 

mellan olika eliciteringssätt är inte möjlig eftersom endast berättande eliciterades för de 

tvåspråkiga svensk- och engelskspråkiga barnen (Härdelin & Naylor, 2012; Leback & 

Nilsson, 2012). Den här studien inriktar sig också på barnens produktion av berättelser, och 

tar alltså inte med narrativ förståelse i analysen. Anledningen till att materialet har avgränsats 

till att endast innefatta produktion av berättelser, är att studien annars skulle bli för 

omfattande för en kandidatuppsats. I stället för att inkludera mer material fokuserar den här 

uppsatsen på att analysera användningen av mentala tillståndstermer i barnens produktion av 

berättelser mer ingående. 

 Sammantaget undersöks användningen av mentala tillståndstermer i 100 berättelser, varav 

72 är producerade av tvåspråkiga barn och 28 av enspråkiga barn. Av de 72 berättelserna som 

är producerade av tvåspråkiga barn är 36 stycken på svenska, och 36 stycken på engelska. 

Eftersom de tvåspråkiga barnens narrativer från Leback och Nilssons (2012) samt Härdelin 

och Naylors (2012) studier eliciterades och transkriberades enligt samma principer, och då de 

tvåspråkiga barnen var i samma ålder och hade liknande social bakgrund, anses materialen 

vara jämförbara. Narrativen från dessa studier behandlas därför ihop, och de engelska 

narrativen från de två studierna får alltså utgöra en grupp, medan de svenska narrativen från 

samma studier får utgöra en annan. Då de olika narrativen av de enspråkiga svensktalande 

barnen också eliciterades och transkriberades enligt samma principer, behandlas även dem 

ihop som en grupp. 

 

 

3.3  Genomförande 
 

3.3.1  Bedömning 

Sommaren 2013 fick jag möjlighet att bedöma de tvåspråkiga barnens berättelser som samlats 

in av Härdelin och Naylor (2012) samt Leback och Nilsson (2012) för det tvåspråkiga 

materialets interbedömarreliabilitet. Barnens produktion av berättelserna Fågelungarna/Baby 

birds och Getungarna/Baby goats bedömdes då genom att transkriptionerna studerades 

manuellt utifrån narrativens berättelsestruktur, och antalet berättelsekomponenter summerades 

för varje narrativ. Bedömningarna gjordes med hjälp av vägledningen i bedömningsmallen för 
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MAIN och i den manual som finns i Gagarina m.fl. (2012), samt i diskussion med Ute 

Bohnacker. Resultaten för de 72 berättelserna sammanställdes i Excel-dokument. I den här 

uppsatsen används delar av de tidigare bedömningarna av de tvåspråkiga barnens narrativer, 

nämligen sammanställningarna av internal state terms/mentala tillståndstermer som 

initierande händelse och reaktion i varje episod, samt det totala antalet internal state 

terms/mentala tillståndstermer i tokens i varje enskild berättelse.  

 Narrativen av de enspråkiga svensktalande barnen från Thomasdotters studie (2013) var 

jag inte bekant med sedan tidigare. Detta material bedömdes därför enligt samma principer 

som det tvåspråkiga materialet, men dessa bedömningar fokuserade endast på och 

dokumenterade mentala tillståndstermer i berättelserna. Transkriptionerna för de 28 

berättelserna studerades enskilt, och antalet mentala tillståndstermer som initierande händelse 

och som reaktion skrevs ner i Excel-dokument samt i tabeller. Det totala antalet mentala 

tillståndstermer i tokens antecknades också.   

 Inför de kvantitativa och kvalitativa studierna av mentala tillståndstermer i den här 

uppsatsen analyserades och bedömdes alla mentala tillståndstermer som används i de 

tvåspråkiga engelsk- och svensktalande barnens berättelser samt i de enspråkiga 

svensktalande barnens berättelser även utifrån de sex kategorier för mentala tillståndstermer 

som anges i MAIN:s bedömningsformulär (Gagarina m.fl., 2012). Dessa kategorier beskrivs 

också i forskningsöversikten i avsnitt 2.1.  

 De inledande individuella bedömningarna av mentala tillståndstermer i de enspråkiga och 

tvåspråkiga barnens narrativer som beskrivs ovan, utgör grunden för de kvantitativa och 

kvalitativa analyserna av mentala tillståndstermer i denna uppsats. För att visa hur 

användningen av mentala tillståndstermer ser ut i de enskilda barnens narrativer, och för att 

redogöra för bedömningen av alla 100 berättelser, redovisas sammanställningar av alla 

bedömningar i tabeller i bilagorna 2–6. Förekomster av mentala tillståndstermer redovisas för 

narrativer som är insamlade av Thomasdotter (2013) i bilaga 2, av Häredlin och Naylor 

(2012) i bilagorna 3 och 4 samt av Leback och Nilsson (2012) i bilagorna 5 och 6.  

 

3.3.2  Kvantitativ och kvalitativ analys av mentala tillståndstermer  

Såsom tidigare beskrivits i avsnitt 1.1, Syfte och frågeställningar, kan studien av mentala 

tillståndstermer i denna uppsats delas upp i tre delar. Först undersöks den totala användningen 

av mentala tillståndstermer i barnens berättelser, sedan vilken funktion uttrycken har i 

berättelserna, och slutligen huruvida specifika kategorier av mentala tillståndstermer 

dominerar i barnens berättelser.  
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 I alla tre delundersökningar studeras användningen av mentala tillståndstermer både 

kvantitativt och kvalitativt. Även om de tre delundersökningarna studerar användningen av 

mentala tillståndstermer på olika sätt utförs de kvantitativa och kvalitativa studierna av 

materialet på liknande sätt och i samma steg. Som tidigare nämnts har användningen av 

mentala tillståndstermer inledningsvis bedömts separat i materialet från de tre källstudierna 

(Leback & Nilsson, 2012; Härdelin & Naylor, 2012; Thomasdotter, 2012). I 

delundersökningarna i denna uppsats studeras dock det tvåspråkiga engelska materialet ihop, 

det tvåspråkiga svenska materialet ihop och det enspråkiga materialet ihop. I alla tre 

delundersökningar studeras alltså mentala tillståndstermer i 36 svenska berättelser av 

tvåspråkiga barn, 36 engelska berättelser av tvåspråkiga barn och 28 svenska berättelser av 

enspråkiga barn, och de kvantitativa resultaten som anges i kapitel 4 i den här uppsatsen är 

uppdelade på detta sätt.  

 I de kvantitativa studierna av mentala tillståndstermer i de tre delundersökningarna 

studeras inledningsvis mentala tillståndstermer inom det tvåspråkiga materialet för att se 

huruvida det finns en skillnad mellan de tvåspråkigas berättelser på svenska och engelska. 

Sedan studeras mentala tillståndstermer i det enspråkiga materialet. Därefter undersöks 

skillnader mellan det enspråkiga och tvåspråkiga materialet för att se om användningen av 

mentala tillståndstermer påverkas av barnens språkstatus.  

 Slutligen sker en kvalitativ studie för varje delundersökning där exempel på barnens 

narrativer analyseras utifrån användningen av mentala tillståndstermer. De kvalitativa 

studierna ska fördjupa resultaten av de kvantitativa studierna och ge en mer heltäckande bild 

av barnens produktion av mentala tillståndstermer.  

 De kvantitativa och kvalitativa studierna i de tre delundersökningarna utförs alltså i samma 

steg och jämförs inom och mellan de tvåspråkiga och enspråkiga materialen. Nedan beskrivs 

de mer specifika tillvägagångssätten för de tre delundersökningarna. 

 I den första delundersökningen studeras den totala användningen av mentala 

tillståndstermer. Den kvantitativa studien sker genom att antalet mentala tillståndstermer i 

tokens summeras i det svenska enspråkiga materialet, det tvåspråkiga engelska materialet och 

det tvåspråkiga svenska materialet. Därefter analyseras den totala användningen mentala 

tillståndstermer kvalitativt i ett par utvalda berättelser.  

 I den andra delundersökningen studeras funktionen av mentala tillståndstermer, det vill 

säga på vilket sätt uttrycken som kodar mentala tillstånd används i narrativen. Som beskrivet i 

forskningsöversikten, avsnitt 2.4, bedöms barns användning av mentala tillståndstermer som 

initierar en händelse och som beskriver en reaktion i bedömningsmallen för MAIN (Gagarina 
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m.fl., 2012). Den kvantitativa studien sker genom att det totala antalet mentala 

tillståndstermer som initierande händelse och som reaktion summeras i det enspråkiga 

materialet, det tvåspråkiga engelska materialet och det tvåspråkiga svenska materialet. Det 

totala antalet mentala tillståndstermer i dessa två funktioner jämförs sedan med det totala 

antalet mentala tillståndstermer i tokens för att fastställa om mentala tillståndstermer främst 

används i de två funktionerna som bedöms i MAIN. Efter de inledande bedömningarna av de 

enskilda berättelserna har en tanke varit att barn många gånger använder mentala 

tillståndstermer på andra sätt än i de två funktioner som ger poäng i MAIN, exempelvis för att 

beskriva sina egna mentala tillstånd eller mentala tillstånd hos karaktärer som inte är 

huvudkaraktär i den episod som beskrivs. Eftersom det totala antalet mentala tillståndstermer 

i tokens summeras för varje berättelse i bedömningsmallen för MAIN, tydliggörs att inte alla 

mentala tillståndstermer används i de två funktionerna, men inte vilka och hur många dessa 

”övriga” mentala tillståndstermerna är. I den andra delundersökningen jämförs därför även 

antalet mentala tillståndstermer som initierande händelse och som reaktion med det totala 

antalet ”övriga” mentala tillståndstermer för att fastställa den främsta funktionen för de 

mentala tillståndstermerna. Slutligen sker en kvalitativ studie där ett par utvalda berättelser 

analyseras utifrån funktionen av mentala tillståndstermer.  

 Som beskrivet i forskningsöversikten, avsnitt 2.1, inkluderar MAIN sex olika kategorier av 

mentala termer i definitionen av internal state terms/mentala tillståndstermer: perceptuella 

tillståndstermer (t.ex. se, höra), fysiska tillståndstermer (t.ex. hungrig, trött), 

medvetandetermer (t.ex. levande vaken), känslotermer (t.ex. glad, rädd), mentala verb (t.ex. 

tänka, veta) och sägeverb (t.ex. säga, skrika). I den tredje och sista delundersökningen i den 

här uppsatsen analyseras barnens användning av mentala tillståndstermer utifrån dessa 

kategorier. De mentala tillståndstermer som används i narrativen delas in i dem beskriva 

kategorierna, och antalet tokens i varje kategori summeras för de enspråkiga barnens 

berättelser samt för de tvåspråkiga barnens berättelser på engelska och svenska. Därefter tas 

även de tio vanligaste mentala tillståndstermerna ut inom de tre grupperna för att se huruvida 

någon specifik term dominerar. Slutligen analyseras ett par utvalda berättelser kvalitativt för 

att få en djupare bild av om, och i så fall vilka, mentala tillståndstermer som dominerar i 

barnens narrativer.   
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4  Resultat  
 

I kapitlet redovisas resultaten för de kvantitativa och kvalitativa studierna av barnens 

användning av mentala tillståndstermer. I avsnitt 4.1 redovisas resultaten för barnens totala 

användning av mentala tillståndstermer i tokens, och i avsnitt 4.2 redogörs för funktionen av 

mentala tillståndstermer i berättelserna. Slutligen redovisas resultaten för studierna som visar 

huruvida någon specifik kategori av mental tillståndsterm dominerar i narrativen i avsnitt 4.3.  

 Resultaten av de kvantitativa studierna visas i tabeller och i figurer, vilka presenteras först i 

varje avsnitt. I tabellerna anges totalt antal (n) och medelvärde (M), samt det lägsta (Min) och 

högsta (Max) antalet för de mentala tillståndstermer som undersöks.  

 För att få en djupare förståelse för hur barnen använder mentala tillståndstermer i 

narrativer, analyseras de kvantitativa resultaten även kvalitativt med hjälp av språkexempel 

från barnens berättelser, och resultaten för dessa kvalitativa studier redovisas efter de 

kvantitativa i varje avsnitt.  

 

 

4.1  Total användning av mentala tillståndstermer i barns narrativer 
I tabell 2 nedan redovisas hur många mentala tillståndstermer i tokens som de tvåspråkiga 

barnen använder i sina berättelser på svenska respektive engelska. De 36 tvåspråkiga barnen 

har berättat på båda sina språk, och i tabell 2 redogörs för hur många mentala tillståndstermer 

som används i alla tvåspråkiga barnens berättelser, sammantaget 72 stycken berättelser.  
 

Tabell 2. Totalt antal IST i tokens i tvåspråkiga barns narrativer på svenska och engelska 

 n M Min Max 
   Sv           Eng    Sv           Eng    Sv           Eng    Sv         Eng 

IST i totalt antal tokens 92 118 2,56 3,28 0 0 8 19 
 

Tabell 2 visar att de tvåspråkiga barnen generellt använder fler mentala tillståndstermer när de 

berättar på engelska (M = 3,28) än på svenska (M = 2,56). Spridningen mellan det högsta och 

lägsta värdet för de engelska berättelserna är dock högt; det högsta antalet mentala 

tillståndstermer som ett barn har använt i en berättelse på engelska är 19, medan det högsta 

antalet för en berättelse på svenska är 8 mentala tillståndstermer.  

 Det är endast ett barn i det engelska tvåspråkiga materialet som har producerat 19 mentala 

tillståndstermer. Det näst högsta totala antalet producerade mentala tillståndstermer är 7. I det 

engelska tvåspråkiga materialet finns det således ett barn med ett extremvärde, vilket påverkar 
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resultaten.3 Om detta barns engelska berättelse räknas bort blir det totala antalet mentala 

tillståndstermer i tokens i de tvåspråkiga barnens engelska berättelser istället 99. Medelvärdet 

(nu för 35 engelska berättelser) blir 2,83 och det lägsta och högsta antalet mentala 

tillståndstermer bland berättelserna blir 0 respektive 7. När extremvärdet tas bort från 

materialet minskar alltså skillnaden mellan de tvåspråkiga barnens berättelser på engelska och 

svenska. Trots att extremvärdet tas bort är medelvärdet för engelska berättelserna (2,83) dock 

högre än för de svenska (2,56), vilket visar att de tvåspråkiga barnen generellt använder fler 

mentala tillståndstermer när de berättar på engelska. För att säkert fastställa detta resultat 

skulle dock ett statistiskt signifikanstest behöva göras.  

 I tabell 3 nedan redogörs för i vilken utsträckning de enspråkiga barnen använder mentala 

tillståndstermer i sina berättelser på svenska. De 14 enspråkiga barnen berättade två 

berättelser var, och i tabell 3 redovisas hur många mentala tillståndstermer som producerades 

i alla de 28 berättelserna sammanlagt. 
 

Tabell 3. Totalt antal IST i tokens i enspråkiga barns narrativer på svenska 

 n M Min Max 
IST i totalt antal tokens 94 3,36 0 8 
!
Resultaten i tabell 3 visar att de enspråkiga barnen använder totalt 94 mentala tillståndstermer 

i sina 28 berättelser. Detta ger ett medelvärde på 3,36 mentala tillståndstermer per berättelse. 

Det högsta antalet mentala tillståndstermer som producerades i en berättelse var 8, och det 

lägsta antalet 0.  

 Som tidigare nämnts i avsnitt 3.1.2 Narrativer av enspråkiga svensktalande barn, 

eliciterades återberättande mellan de enspråkiga barnens två berättelser. I denna studie 

analyseras alla narrativer av de enspråkiga barnen ihop, oavsett eliciteringsordning. En 

jämförelse mellan de narrativer som eliciterades före återberättandet och de som eliciterades 

efter återberättandet visar dock på en inlärningseffekt i materialet. Det totala antalet mentala 

tillståndstermer i de 14 narrativer som eliciterades först är 34, vilket ger ett medelvärde på 

2,43 för de 14 berättelserna. I de narrativer som eliciterades efter återberättandet är det totala 

antalet mentala tillståndstermer istället 60, vilket ger ett medelvärde på 4,29 för dessa 14 

berättelser.4 Produktionen av mentala tillståndstermer i de enspråkiga barnens andra narrativer 

har troligtvis påverkats av att de fått höra en berättelse som innehåller mentala 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Barn 14 från Leback och Nilssons (2012) engelska material uppvisar ett extremvärde. Se bilaga 6 för 
individuell bedömning av barnets berättelse på engelska.   
4 I bilaga 2, som redovisar bedömningarna av de enspråkiga barnens narrativer, märks de individuella 
resultaten med 1 respektive 2 beroende på om det är barnets första eller andra eliciterade narrativ.  
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tillståndstermer och återberätta denna innan de fick berätta sitt andra narrativ. Eftersom detta 

påverkar det totala antalet mentala tillståndstermer i alla narrativer av de enspråkiga barnen, 

vilket används för analys i denna uppsats, är det viktigt att inlärningseffekten 

uppmärksammas. 

 För att se en eventuell skillnad i produktion av mentala tillståndstermer beroende på 

barnens språkstatus (enspråkighet/tvåspråkighet) redovisas medelvärdena för det totala antalet 

mentala tillståndstermer i tokens i de enspråkiga respektive tvåspråkiga barnens berättelser 

ihop i figur 1 nedan. Eng 2 och Sv 2 står för de tvåspråkiga barnens engelska respektive 

svenska berättelser. Sv står för de enspråkiga barnens berättelser på svenska.  
 

 

Figur 3. Medelvärde för totalt antal mentala tillståndstermer i tokens.  

 

Med hjälp av sammanställningen i figur 3 går det att utläsa att den totala användningen av 

mentala tillståndstermer är relativt lik i de enspråkiga barnens berättelser på svenska och de 

tvåspråkiga barnens berättelser på engelska. Medelvärdet för hur många mentala 

tillståndstermer som de tvåspråkiga barnen har uttryckt i sina berättelser på svenska är istället 

lägre än för de andra två grupperna. Återigen bör det dock noteras att det finns ett 

extremvärde i det engelska tvåspråkiga materialet som påverkar medelvärdet. Om detta 

extremvärde räknas bort blir medelvärdet för de tvåspråkiga barnens berättelser på engelska 

2,83, och likheten mellan de tvåspråkiga barnens engelska berättelser och de enspråkiga 

barnens berättelser (M = 3,36) minskar då. Även om extremvärdet tas bort är medelvärdet för 

antalet mentala tillståndstermer i de tvåspråkiga barnens berättelser på svenska fortfarande 

lägre än för de tvåspråkiga barnens berättelser på engelska och för de enspråkiga barnens 

berättelser på svenska. Slutligen bör det även uppmärksammas att det högre medelvärdet för 

de enspråkiga barnens berättelser på svenska kan ha påverkats av inlärningseffekten som finns 

i materialet.  

3,36 3,28 
2,56 

Sv Eng 2 Sv 2 

Medelvärde för totalt antal IST i tokens 
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 Av den kvantitativa studien framgår att spridningen mellan antalet mentala tillståndstermer 

som används i studiens narrativer är relativt stor, vilket visar på att det finns en individuell 

variation i den totala användningen av mentala tillståndstermer. Nedan analyseras tre exempel 

på narrativer kvalitativt för att belysa att det finns en skillnad i antalet mentala tillståndstermer 

som barnen producerar och även hur de används, vilket får konsekvenser för narrativens 

komplexitet. De fetmarkerade uttrycken i narrativen är mina egna markeringar och framhäver 

mentala tillståndstermer i berättelserna. För transkriptionsregler se bilaga 1. 
 

 (1)  m [//] (.) 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 f [//] mammafågeln kom tillbaka då <k då ga> [//] kom katten upp och tog en av ö 
[//] fåglerna .  
men då g [//] kom de(t) en hund efter det .  
och då så drog [//] bet hunden katten p [//] i svansen och jagade bort katten . 

 

        (Barn 7, Leback & Nilsson, 2012) 

 

Exempel 1 visar ett svenskt narrativ som har producerats av ett tvåspråkigt barn. Barnet är 7;8 

år och berättar utifrån bildberättelsen Fågelungarna. Barnet berättar något om varje episod i 

berättelsen, vilket gör det lätt att hänga med i vad som händer. Men berättelsen blir relativt 

saklig då barnet beskriver händelserna utifrån. Barnet använder inga mentala tillståndstermer 

alls, och kopplar alltså inte de händelser som sker till karaktärernas inre känslor eller 

intentioner. Det ger också intrycket av en lite mindre sammanhängande historia, trots att 

barnet berättar något om varje episod och karaktär.  
 

 (2)  de(t) va(r) en gång små små fåglar. 
 o(ch) mamman ( . ) dom [//] hon hörde att fågelungarna va(r) [//] 

   ville ha mat. 
 så hon flög iväg.  

hon skulle hämta mat. 
men då kollade pikpippirnana [: pippifåglarna] iväg. 
men då såg inte pippifåglarna att de(t) va(r) <en liten> [/] &eh en  
liten katt som ville äta dom. 

  <o(ch) så> [//] ( . ) o(ch) sen när mamman hade kommit tillbaks då  
började katten klättra. 
o(ch) då fick han tag på en liten fågelunge. 
 
 
o(ch) så såg &eh inte katten att det va(r) en hund där bak. 
så då bet hunden den i svansen. 
o(ch) så jagade hunden katten iväg. 

 

                 (Barn 3, ”Theresia”, Thomasdotter, 2013) 

 



!25 

I exempel 2 visas ett narrativ som har producerats av ett enspråkigt barn. Även det här barnet 

berättar om Fågelungarna. Till skillnad från exempel 1 producerar det här barnet flera mentala 

tillståndstermer i sin berättelse, sammanlagt sex stycken. Uttrycken för de mentala tillstånden 

både initierar en händelse och motiverar karaktärens mål, och beskriver karaktärernas 

reaktioner på det som sker. De mentala tillståndstermer som barnet använder beskriver också 

karaktärernas intentioner och upplevelser mer generellt, det vill säga de känslor som inte 

initierar en händelse eller beskriver en reaktion, eller i alla fall inte gör det utifrån de 

karaktärer som är huvudkaraktärer i den episod som beskrivs. Användningen av mentala 

tillståndstermer visar att barnet har förståelse för karaktärernas mentala tillstånd och kan 

sammankoppla dessa med vad sker i berättelsen. 

 I exempel 3 nedan presenteras ytterligare ett narrativ. Barnet som berättar börjar med att 

svara på testledarens promptning How would you like to begin your story? 
 

(3)  with that he learned him to swim . 
%com: child points to the first page . 

xxx bigbrother went down . 
%com: child points to the first page .  

(.) and [/] and he could n(o)t swim back up . 
%com: child points to the first page . 

and then he <that can> [?] push him on the butt back up . 
%com: child points to the first page .  

. <t t tis> [//] this one s [//] saw that he took the water . so he went out and chased him away 
from the water . 

%com: child points to the second page . 
but then ca [//] came that black thing . 

%com: child points to the second page . 
.and <th and wa> [//] did wanted to eat the fox and chased away it . 

%com: child points to the last page 
(.) finished ! 

 

                    (Barn 9, Leback & Nilsson, 2012) 

 

Narrativet som presenteras i exempel 3 är en engelsk berättelse av ett tvåspråkigt barn. Barnet 

är 6;6 år och berättar utifrån bildberättelsen Getungarna. Barnet använder två mentala 

tillståndstermer, saw och wanted, men inget av uttrycken för de mentala tillstånden används 

för att initiera en händelse eller beskriva en reaktion. Av transkriptionen framgår att barnet 

pekar mycket på bildserierna när det berättar. Det avspeglas också i att barnet använder flera 

deiktiska uttryck för att hänvisa till karaktärerna, det vill säga uttryck vars betydelse är 

beroende av den specifika kontexten (Saeed, 2009, s. 191), till exempel he, this one och that 

black thing. Trots att detta barn använder fler mentala tillståndstermer än vad barnet i 

exempel 1 gör, blir detta narrativ mindre sammanhängande och mer kontextberoende. Det kan 
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dels bero på de deiktiska uttrycken, dels på att barnens mentala tillståndstermer varken 

används för att initiera en händelse eller beskriva en reaktion, utan beskriver mer övriga 

mentala tillstånd hos karaktärerna. Detta narrativ visas således att mentala tillståndstermer är 

viktiga för en berättelses koherens och begriplighet, men att även andra faktorer, exempelvis 

på vilket sätt uttrycken för mentala tillstånd används i berättelsen och hur kontextberoende 

uttryck barnet använder, också har betydelse för narrativers struktur.  

 Exempel 1–3 visar hur berättelser med olika många mentala tillståndstermer kan se ut, och 

hur barnets förståelse för andras mentala tillstånd kan berika berättelser och göra dem ännu 

mer sammanhängande. Men exemplen visar också att det faktum att berättelser innehåller 

mentala tillståndstermer inte direkt betyder att berättelsen blir mer sammanhängande, utan att 

även andra faktorer spelar roll, exempelvis på vilket sätt de mentala tillståndtermerna 

används. Slutligen belyser de tre exemplen också att det finns stora individuella skillnader 

bland barnen i det totala antalet mentala tillståndstermer som används.  

 

 

4.2 Funktionen av mentala tillståndstermer i barns narrativer 
I det här avsnittet redovisas funktionen av mentala tillståndstermer i barnens narrativer, vilket 

studeras såsom tidigare beskrivet i avsnitt 3.3.2 Kvantitativ och kvalitativ analys av mentala 

tillståndstermer. 

 I tabell 4 nedan visas en sammanställning av de kvantitativa resultaten för funktionen av 

mentala tillståndstermer i de tvåspråkiga barnens narrativer på svenska och engelska. Tabellen 

beskriver det totala antalet och medelvärdet för de mentala tillståndstermer som används för 

att initiera en händelse och för att beskriva en reaktion, vilka är de två funktioner som ger 

poäng i bedömningsmallen för MAIN (se avsnitt 2.4 COST Action IS0804 och MAIN för 

förklaring av de två funktionerna). I tabellen anges också den totala användningen av mentala 

tillståndstermer i tokens, som även redovisades i tabell 3, för att en jämförelse mellan den 

totala användningen av mentala tillståndstermer och användningen av mentala 

tillståndstermer i de två funktionerna ska kunna göras.  
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Tabell 4. Funktionen av IST i tvåspråkiga barns narrativer på svenska och engelska 

 n M Min Max 
   Sv          Eng        Sv          Eng        Sv          Eng       Sv        Eng     

IST i totalt antal tokens 92 118 2,56 3,28 0 0 8 19 
IST som initierande händelse 27 36 0,75 1,0 0 0 3 3 
IST som reaktion 11 16 0,31 0,44 0 0 2 2 

 

Med hjälp sammanställningen av de kvantitativa resultaten i tabell 4 går det att se att det är 

vanligare att de tvåspråkiga barnen använder en mental tillståndsterm för att initiera en 

händelse än att beskriva en reaktion på en händelse, oavsett vilket språk de berättar på. Det 

lägsta och högsta antalet mentala tillståndstermer som initierande händelse och som reaktion 

som ett barn kan producera per berättelse är 0 respektive 3, eftersom varje barn högst kan få 

poäng för en mental tillståndsterm som initierande händelse och en som reaktion i varje 

episod, och det finns tre episoder. Min- och maxvärdena för mentala tillståndstermer som 

initierande händelse och reaktion i de tvåspråkiga barnens narrativer är lika för de engelska 

och svenska berättelserna.  

 Av tabell 4 framgår också att de tvåspråkiga barnen använder färre mentala 

tillståndstermer i de två funktionerna i sina berättelser på svenska eftersom medelvärdena för 

de engelska berättelserna är högre än för de svenska. Som tidigare nämnt finns det ett barn 

med extremvärde i det engelska tvåspråkiga materialet, men då detta barn5 inte använder 

några mentala tillståndstermer i de två undersökta funktionerna, påverkar inte extremvärdet 

funktionen av mentala tillståndstermer.  

 I tabell 5 presenteras resultaten för funktionen av de mentala uttryck som används i de 

enspråkiga barnens berättelser. 
 

Tabell 5. Funktionen av IST i enspråkiga barns narrativer på svenska 

 n M Min Max 
IST i totalt antal tokens 94 3,36 0 8 
IST som initierande händelse 27 0,96 0 2 
IST som reaktion 12 0,43 0 1 

 

Av tabell 5 framgår att även de enspråkiga barnen använder mentala tillståndstermer för att 

initiera en händelse i högre grad än att beskriva en reaktion. Eftersom barnen kan få poäng för 

mentala tillståndstermer i de två funktionerna en gång per episod, är det högsta möjliga 

antalet mentala tillståndstermer i de två funktionerna tre. Av min- och maxvärdena i tabell 5 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Barnet med extremvärdet är barn 14 från Leback & Nilsson material. Se bilaga 6 för individuell 
bedömning.  
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framgår att barnen som mest använder två mentala tillståndstermer för att initiera en händelse 

och som mest en för att beskriva en reaktion.  

I figur 4 anges hur stor del av det totala antalet mentala tillståndstermerna som används i 

de två funktionerna, mentala tillståndstermer som initierande händelse och mentala 

tillståndstermer som reaktion, och hur stor del av totalen som inte används i dessa två 

funktioner. Den andel mentala tillståndstermer som inte används i de två funktionerna 

benämns som ”övriga IST”. I figur 4 anges resultaten i procent, vilka är uträknade efter de 

kvantitativa resultaten som anges i tabell 4 och 5. Funktionen av uttrycken för mentala 

tillstånd visas för de enspråkiga barnens berättelser på svenska samt för de tvåspråkiga 

barnens berättelser på svenska och engelska.  
 

 
Figur 4. Funktionen av mentala tillståndstermer i narrativer, angivet i procent. 

 

Med hjälp av figur 4 går det att utläsa att de mentala tillståndstermer som barnen använder i 

narrativer används i de olika funktionerna i mycket lika utsträckning, oavsett barnens språk 

och språkstatus. Diagrammet tydliggör också att barnen främst använder mentala 

tillståndstermer för att initiera en händelse (29–30 %), snarare än att beskriva en karaktärs 

reaktion (12–14 %). Dock verkar många av de mentala tillståndstermer som barnen uttrycker 

inte användas i de två funktioner som anges i MAIN. En stor del, 56–59 %, av de mentala 

tillståndstermer som barnen uttrycker används i andra funktioner. Troligtvis använder barnen 

även mentala tillståndstermer för att beskriva mentala tillstånd utifrån en annan än 

huvudkaraktärens perspektiv, eller för att beskriva sina egna känslor och tankar. Dock jämförs 

funktionen av mentala tillståndstermer med det totala antalet mentala tillståndstermer i tokens, 

där även upprepningar räknas med, vilket kan öka antalet övriga mentala tillståndstermer. 

 Om extremvärdet från det tvåspråkiga engelska materialet skulle räknas bort skulle 

resultaten för de tvåspråkiga barnens berättelser på engelska vara 36 % för mentala 

29% 30% 29% 

13% 14% 12% 

58% 56% 59% 

Sv  Eng 2 Sv 2 

IST som initierande händelse IST som reaktion Övriga IST 
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tillståndstermer som initierande händelse, 16 % för mentala tillståndstermer som reaktion och 

48 % för mentala tillståndstermer som används i övriga funktioner. Även om resultaten utan 

extremvärden skiljer sig lite från de med, blir alltså de övergripande resultaten desamma. 

 Nedan följer en kvalitativ analys av ett par av barnens narrativer för att tydliggöra 

funktionen av mentala tillståndstermer och exemplifiera på vilket sätt barnen främst använder 

mentala tillståndstermer när de berättar. Precis som tidigare framhäver de fetmarkerade 

uttrycken mentala tillståndstermer och är mina egna markeringar i texten. För 

transkriptionsregler, se bilaga 1.  
 

 (4)   (...) that uh [//] (...) <the goat would f um I get a> [//] a goat was falling in the water (.) 
um [//] (.) and the daddy a [//] jumped in and <got him> [//] got 
<the little um the> [//] (.) um [//] it up with his big horns .  
and <and a wolf was and uh and um> [//] a fox was behind a 
[=? the] tree  
and <l and i> [//] I think it wanted to eat it up .  it looked tasty (.) 
so the fox went jumping out an [//] and chasing it so he ran [?] away .  
and then he catched the [//] its leg .  
(.) <and a crow> [/] and a crow saw and looked a bit unhappy .  
but <I thought it> [//] I think it (i)s his friend (.) .  
and then the crow <co came fly> [//] came flying down and bited his tail .  
and then he runned away . 
 

                    (Barn 8, Leback & Nilsson, 2012) 

 

Det engelska narrativet i exempel 4 är berättat av ett tvåspråkigt barn som är 6;8 år. Barnet 

berättar utifrån bildberättelsen Getungarna och använder sammantaget 7 mentala 

tillståndstermer, vilket är ett högt antal mentala tillståndstermer. Det är dock endast en av 

dessa mentala tillståndstermer som används i någon av MAIN:s två funktioner, nämligen a 

crow saw där den mentala tillståndstermen saw initierar en händelse i episod 3. Övriga 

mentala tillståndstermer beskriver karaktärernas viljor, tankar, fysiska tillstånd och känslor, 

men utan att fungera som initierande av en händelse eller en reaktion på en händelse. I 

exemplet finns också tre mentala tillståndstermer som utgår från barnets egna tankar, think, 

thought och think. De två senare av dessa termer är dessutom upprepningar av samma tanke 

hos barnet, och kommer därför att räknas som två mentala tillståndstermer när antal tokens 

summeras, även om det egentligen endast är en enda tanke som uttrycks. Exemplet visar alltså 

att mentala tillståndstermer i en berättelse kan tyda på en förståelse för karaktärernas mentala 

tillstånd, men att de också kan fungera som egna reflektioner och upprepningar av dessa.  

 Nedan presenteras ytterligare ett narrativ. Yttrandet aa då kan du vända är barnet egna och 

är en kommentar om att barnet vill se nästa bild i bildberättelsen.   
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 (5)  okej det va en gång en [//] några får, aa eller bockar eller vare [: vad det] är.  
aa (..) och det var (..) ett får som (.) fastnade i vattnet.  
och mamma försökte ta ut den med horna [: hornen].  
och sen så (...) &s [//] hon putta och putta och putta...  
... och då så (...) så &eh kom hon plötsligt ut...  
... och så åt hon lite gräs.  
och sen bakom ett träd så var det en varg som [/] som hade 
droppar from@s:eng (.) mu [//] tungan...  
... men <det var> [/] det var såna här goda droppar som den 
tänker på att den ska ha ett får. 
aa det var det. [+ bch] jah. 
mm. [+ bch]  
och så (..) kom vargen fram med sina vassa klor... 
 ... och då skrek lilla lammet.  
och då tog räven han i benet.  
och det var en kråka som såg det.  
och mamma var i vattnet. aa. [+ bch] 
xxx.  
aa då kan du vända. 
och (..) så kom kråkan och bet vargen i svansen (..) eller räven...  
... aa vad det här är.  
och så skrek lilla lammet en gång till.  
och så jagade kråkan vargen.  
och så &ehm levde fårena [//] aa fåren och dom lyckliga sina dagar. 
 

                 (Barn 1, ”Alice”, Härdelin & Naylor, 2012) 

 

Narrativet som presenteras i exempel 5 är en svensk berättelse av ett tvåspråkigt barn. Barnet 

är 6;4 år och berättar utifrån Getungarna. Barnet använder sammantaget sex mentala 

tillståndstermer varav en används för att initiera en händelse (goda droppar) och två för att 

beskriva en reaktion (skrek, lyckliga). De övriga tre (tänker, såg, skrek) beskriver också 

karaktärers mentala tillstånd, men inte sådana som initierar en händelse eller beskriver en 

reaktion för huvudkaraktären i den episod som barnet berättar om. Exempel 5 visar också hur 

uttryck för mentala tillstånd många gånger kan vara indirekta och därför svåra att dela in i de 

två funktionerna mentala tillståndstermer som initierande händelse och mentala 

tillståndstermer som reaktion. I narrativet berättar barnet om vargen/räven som har droppar 

från tungan, det va såna här goda droppar som när den tänker att den ska ha ett får. I den 

här beskrivningen berättar barnet både om vargens hungerkänslor och om vargens mål att äta 

upp fåret. Uttrycket goda droppar tolkas här som en indirekt beskrivning av vargens mentala 

tillstånd, närmare bestämt hur sugen vargen är på att äta ett får, och anges som en mental 

tillståndsterm som initierande händelse. Tänker, som kommer lite senare i samma mening, 

beskriver istället karaktärens mål utan att initiera det.  
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 De kvalitativa analyserna av berättelserna i exempel 4 och 5 visar att mentala 

tillståndstermer ofta används i andra funktioner än de två som anges i MAIN. Det tydliggör i 

sin tur hur mentala tillståndstermer i narrativer inte bara visar på förståelse för karaktärernas 

tankar, känslor och intentioner, utan också är uttryck för barnens egna mentala tillstånd. 

Analyserna av berättelserna ovan visar dessutom att de uttryck för mentala tillstånd som barn 

använder inte alltid är lätta att dela in i de två funktioner som anges i MAIN. Därtill visar 

analyserna att upprepningar av mentala tillståndstermer kan förekomma, vilket räknas med i 

det totala antalet mentala tillståndstermer i tokens. Att jämföra antalet mentala 

tillståndstermer i de två funktionerna med det totala antalet i tokens kan därför bli skevt. 

Genom att analysera narrativen kvalitativt synliggörs dock hur de flesta av de mentala 

tillståndtermer som barnen använder ändå används i andra funktioner än de som nämns i 

MAIN.  

 

 

4.3  Kategorier av mentala tillståndstermer i barns narrativer 
I det här avsnittet redovisas resultaten för den tredje delundersökningen där barnens 

användning av mentala tillståndstermer analyseras utifrån de sex kategorierna av mentala 

tillståndstermer som nämns i MAIN (se avsnitten 2.1 Mentala tillståndstermer och 3.3.2 

Kvantitativa och kvalitativ analys av mentala tillståndstermer för förklaring och exempel).  

 I tabell 6 nedan anges antalet mentala tillståndstermer i tokens som de tvåspråkiga barnen 

använder i sina berättelser på svenska och engelska, uppdelade i de sex olika kategorierna.  
 

Tabell 6. Kategorier av IST i tokens i tvåspråkiga barns narrativer på svenska och engelska 

 n M Min Max 
  Sv         Eng   Sv         Eng   Sv         Eng   Sv         Eng 

Perceptuella tillståndstermer 39 46 1,08 1,28 0 0 7 6 
Fysiska tillståndstermer 10 8 0,28 0,22 0 0 2 2 
Medvetandetermer 0 0 0 0 0 0 0 0 
Känslotermer 16 24 0,44 0,67 0 0 3 3 
Mentala verb 21 38 0,58 1,05 0 0 3 14 
Sägeverb 6 5 0,17 0,14 0 0 2 2 

 
Med hjälp av tabell 6 går det att se att de uttryck för mentala tillstånd som de tvåspråkiga 

barnen använder i sina engelska och svenska berättelser främst är perceptuella tillståndtermer, 

mentala verb och känslotermer. Av de mentala tillståndstermer som de tvåspråkiga barnen 

använder är inga medvetandetermer. Av tabellen går det också att utläsa att fysiska 

tillståndstermer är något vanligare i de tvåspråkiga barnens berättelser på svenska. 



!32 

Perceptuella tillståndstermer, känslotermer och mentala verb är istället något vanligare i de 

tvåspråkigas berättelser på engelska. Min- och maxvärdena för de tvåspråkiga barnens 

berättelser visar att spridningen för de mentala verben är mycket stor. Återigen påverkar 

extremvärdet i det tvåspråkiga engelska materialet. Barn 14 använder hela 14 mentala verb, 

vilket också ökar skillnaden mellan de svenska och engelska berättelserna gällande just denna 

kategori av mentala tillståndstermer. Om detta barns extremvärde räknas bort från de engelska 

berättelserna blir antalet mentala verb istället 24, vilket ger ett medelvärde på 0,69, och en ett 

högsta värde på 4. Även om extremvärdet räknas bort är mentala verb fortfarande den 

vanligaste typen av mentala tillståndstermer efter perceptuella tillståndstermer i de 

tvåspråkiga barnens narrativer.  

 I tabell 7 nedan redovisas antalet mentala tillståndstermer i tokens som de enspråkiga 

barnen använder uppdelat i de sex olika kategorierna.  
 

Tabell 7. Kategorier av IST i tokens i enspråkiga barns narrativer 

 n M Min Max 
Perceptuella tillståndstermer 42 1,5 0 5 
Fysiska tillståndstermer 7 0,25 0 1 
Medvetandetermer 0 0 0 0 
Känslotermer 21 0,75 0 4 
Mentala verb 18 0,64 0 2 
Sägeverb 6 0,21 0 2 

 

Tabellen visar att de mentala tillståndstermer som de enspråkiga barnen använder främst är 

perceptuella tillståndstermer. Näst vanligast är känslotermer, och därefter kommer mentala 

verb.  

 För att jämföra vilka kategorier av mentala tillståndstermer som är vanligast i de 

enspråkiga respektive tvåspråkigas berättelser görs en sammanställning i figur 3. De olika 

kategorierna av mentala tillståndstermer anges i procent, vilka är uträknade efter de 

kvantitativa resultaten i tabell 6 och 7, jämfört med det totala antalet mentala tillståndstermer i 

tokens i de enspråkiga och tvåspråkiga barnens narrativer, vilka har redovisats i tabell 1 och 2.  
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Figur 5. Kategorier av mentala tillståndstermer i narrativer, angivet i procent. 

 

Sammanställningen i figur 5 visar att perceptuella tillståndstermer är den vanligaste kategorin 

av mentala tillståndstermer i barnens narrativer, oavsett språk och språkstatus. Inga av de 

mentala tillståndstermer som uttrycks i barnens narrativer är medvetandetermer. I diagrammet 

går det också att utläsa att mentala verb är något vanligare i de tvåspråkiga barnens berättelser 

på svenska och engelska än i de enspråkiga barnens berättelser. I de enspråkiga barnens 

berättelser är istället känslotermer något vanligare än i det tvåspråkiga materialet. För att 

säkert fastslå detta skulle dock resultaten behöva signifikanstestas.  

 Om barnet med extremvärden i det tvåspråkiga engelska materialet skulle räknas bort 

skulle andelen mentala verb minska till 24 %. De skulle dock fortfarande vara den näst 

vanligaste typen i det tvåspråkiga engelska materialet. Om extremvärdet räknas bort skulle 

resultaten för de tvåspråkiga barnens berättelser på engelska bli mer lika resultaten för samma 

barns berättelser på svenska.  

 Av figur 5 framgår att specifika kategorier av mentala tillståndstermer dominerar i barnens 

berättelser. I uppsatsens sista tabell, tabell 8 nedan, anges de tio vanligaste mentala 

tillståndstermerna i de enspråkiga barnens berättelser samt i de tvåspråkiga barnens berättelser 

på engelska och svenska, för att se huruvida det också finns en dominans på ordnivå. I 

tabellen anges tio lemman, det vill säga grundformen eller uppslagsformen för varje term 

(Saeed, 2009, s. 56), hur många olika grundformer som hittats i materialen och antalet tokens 

för varje lemma, vilket anges inom parentes efter termen.  
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Tabell 8. Mentala tillståndstermer som dominerar i narrativer 

 Sv (n = 94) Eng 2 (n = 118) Sv 2 (n = 92) 
Antal olika lemman  25 24 23 
1 Se (29) See (35) Se (31) 
2 Vilja (14) Want (15) Vilja (9) 
3 Märka (9) Think (15) Rädd (6) 
4 Hungrig (4) Look (8) Titta (5) 
5 Rädd (4)  Happy (8) Tänka (4) 
6 Glad (3) Scared (7) Skrika (4) 
7 Lycklig (3) Say (5) Drunkna (4) 
8 Säga (3) Hungry (4) Arg (4) 
9 Oskadd/upptäcka (2)6 Know (3) Veta (4) 
10 Tänka/skrämd (2) Like (3) Glad/tycka (3) 

 

Tabell 8 visar att den mentala tillståndstermen se eller see dominerar i barnens narrativer, 

vilket gäller oavsett språk och språkstatus. Denna term beskriver seende och är en perceptuell 

tillståndsterm, och av tabellen framgår därmed också att se/see måste vara den vanligaste 

perceptuella tillståndstermen. Med hjälp av tabellen tydliggörs även att vilja och want är den 

näst vanligaste mentala tillståndstermen i barnens berättelser, oavsett barnens språk och 

språkstatus. Vilja/want är ett mentalt verb, vilket är den näst vanligaste kategorin av mentala 

tillståndstermer i det tvåspråkiga materialet, och den tredje vanligaste kategorin i det 

enspråkiga materialet, som framgår av figur 5. Av samma figur framkom att känslotermer var 

den näst vanligaste kategorin i det enspråkiga materialet, vilket också spelas i tabell 8 då 

många ord i det enspråkiga materialet är just känslotermer. Slutligen tydliggör tabell 8 att det 

finns särskilda termer som dominerar, men att det i övrigt är relativt få tokens för varje 

lemma, vilket återigen visar på en individuell variation i barns användning av mentala 

tillståndstermer.  

 Nedan analyseras tre narrativer kvalitativt för en djupare förståelse för hur särskilda 

kategorier av mentala tillståndstermer, och specifika termer inom dessa kategorier, används i 

barnens narrativer. Precis som tidigare är de fetmarkerade uttrycken i narrativen mina egna 

markeringar och utmärker mentala tillståndstermer i berättelserna. En förklaring av 

transkriptionsreglerna finns i bilaga 1.  
 

 (6)  de(t) va(r) en gång ( . ) &ehm en familj. 
 <o(ch) familjen där vare [: var det]> [///] de(t) va(r) typ en 
 getfamilj kan vi säga det som. 
 o(ch) sen så kom de(t) en räv. 
 han bara +”/. 
 +”åh killing. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Att två termer anges skilda av snedstreck innebär att de var lika vanliga i materialet. Principen gäller 
för hela tabellen.  
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 +”åh de(t) borde va(ra) gott. 
 sen så hoppade räven fram. 
 killingen blev rädd. 
 sen så fick en kråka syn på de(m).  
 o(ch) räven fick tag i killingens ben. 
 sen så &f flög kråkan ner o(ch) tog tag i rävens svans med näbben. 
 sen så &eh ( . ) skrämde kråkan räven. 
 så ( . ) han ( . ) försvann för alltid. 
 

                  (Barn 13, ”Ebba”, Thomasdotter, 2013) 

 

Exempel 6 är ett narrativ som är berättat av ett enspråkigt barn. Barnet berättar utifrån 

bildberättelsen Getungarna. Barnet använder sammanlagt fem mentala tillståndstermer, varav 

två är sägeverb (säga, han bara), en är en fysisk tillståndsterm (borde vara gott), en är en 

känsloterm (rädd) och en är en perceptuell tillståndsterm (fick syn på). Av transkriptionen 

framgår att barnet lever sig in i rävens karaktär, och att barnet återger vad räven tänker, vilket 

visar på att barnet har förståelse för rävens mentala tillstånd och vad det får för följder för vad 

som sker i berättelsen. Exemplet visar hur narrativer av barn många gånger kan innehålla 

språkspecifika uttryck, vilka kan göra det svårare att bedöma och klassificera de mentala 

tillståndstermerna med hjälp av MAIN. Barnet använder den typiska svenska anföringsfrasen 

han bara för att återge vad vargen tänker. Han bara tolkas här indirekt som ett sägeverb och 

yttrandet som följer åh killing. åh de(t) borde va(ra) gott tolkas som ett uttryck för vargens 

hungerkänsla.  
 

 (7)  lammet ramla i sjön.  
och då ropa pappan...  
... ånej [=! laughing].  
då putta pappan den ut. &hm. 
ja xx. [+ bch]  
och då kom räven. 
då kom räven +/. 
+, och försökte äta lilla lammet upp +/. 
+, när inte pappan såg. 

    och <då såg lamm> [//] &eh nej [///] då jaga räven lammet medans en 
   fågel titta på 

och så biter fågeln räven i svansen.  
och då kollar mamman och sen <en brorsa> [//] brorsan på. 
och så sen så gosar mamman och brorsan (..) lammet. 
och så &em jagar fågeln räven bort. 
ja! xx färdigt. 

 

                (Barn 11, ”Julia”, Härdelin & Naylor, 2012) 

 

Narrativet i exempel 7 är berättat av ett tvåspråkigt barn som berättar om Getungarna. Barnet 

använder sammanlagt fem mentala tillståndstermer, varav fyra är perceptuella tillståndstermer 
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(såg, såg, titta, kollar) och en är ett sägeverb (ropa). Som framgår av resultaten från den 

kvantitativa undersökningen är perceptuella tillståndstermer den kategori av mentala 

tillståndstermer som dominerar i barnens narrativer. Narrativet i exempel 7 kan därför sägas 

spegla den generella användningen av olika kategorier av mentala tillståndstermer. Det bör 

också uppmärksammas att alla de perceptuella tillståndstermer som barnet i exempel 7 

använder är uttryck som beskriver seende, varav två stycken är såg. Lemmat se är också den 

dominerande mentala tillståndstermen i barnens narrativer generellt. Användningen av 

mentala tillståndstermer i exempel 7 visar att barnet har förståelse för karaktärernas mentala 

tillstånd genom deras handlingar och upplevelser. Även om barnet använder relativt många 

mentala tillståndtermer, blir dock barnets förståelse för karaktärernas mentala tillstånd relativt 

enkelspårig då barnet främst sätter sig in i karaktärernas perceptuella upplevelser, och inte 

beskriver andra aspekter av karaktärernas inre tillstånd.   
 

(8) okay. [+ bch]  
once upon a time there was (..) some sheep (.) <who lived> [/] 
(...) &ehm +/. 
+, &ehm (.) &mm (.) &eh who lived in a fort [: forest].  
and one (..) &mm (.) day (.) &ehm (..) a (.) fox come.  
and he think he gonna [: going to] eat the sheep babies.  
but <then he did it> [//] then he gonna [: going to] do it.  
xxx.  
and then he ran to the sheep... 
... and he gonna xx.  
but then [!] a bird saw.  
and he bite the fox in his tail...  
... and (..) then the fox get so scared so he ran away.  

 

                (Barn 17, ”Alexis”, Härdelin & Naylor, 2012) 

 

Exempel 8 är ett engelskt narrativ som är berättat av ett tvåspråkigt barn. Barnet berättar om 

Getungarna och använder tre mentala tillståndstermer som alla är av olika kategorier: ett 

mentalt verb (think), en perceptuell tillståndsterm (saw) och en känsloterm (scared). Att 

barnet använder mentala tillståndstermer av flera olika kategorier visar att barnet har 

förståelse för karaktärernas mentala tillstånd på flera sätt; barnet förstår karaktärernas tankar, 

intryck och känslor. Trots att barnet i det tidigare exemplifierade narrativet i exempel 7 totalt 

använder fler mentala tillståndtermer än vad detta barn i exempel 8 gör, kan användningen av 

mentala tillståndstermer i exempel 8 sägas vara mer varierad då flera olika kategorier av 

mentala tillstånd återges.  

 De kvalitativa analyserna av narrativen i exempel 6–8 belyser hur särskilda kategorier av 

mentala tillståndstermer dominerar i barnens berättelser, och exemplifierar vilka kategorier 
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och specifika termer som dessa är. Analyserna visar också att hur många olika kategorier av 

mentala tillståndstermer som används har betydelse för variationen i narrativet, och att en mer 

varierad användning av olika kategorier av mentala tillståndstermer kan visa på en djupare 

förståelse för karaktärernas mentala tillstånd hos barnet.  

 

 

4.4  Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis visar resultaten av de kvantitativa och kvalitativa studierna i denna 

uppsats att det finns en individuell variation i hur och i vilken utsträckning barn använder 

mentala tillståndstermer i narrativer. Barns användning av mentala tillståndstermer tyder 

generellt på en förståelse för berättelsekaraktärernas mentala tillstånd och hur dessa kan 

sammankopplas med vad som sker i berättelsen. Av studierna framgår också att mentala 

tillståndstermer berikar narrativer och ger mer sammanhängande berättelser, men att det har 

stor betydelse på vilket sätt uttrycken används.   

 Vidare visar resultaten att det finns en viss skillnad mellan de tvåspråkiga barnens 

berättelser på svenska och engelska gällande antalet mentala tillståndstermer, då de 

tvåspråkiga barnen använder något fler uttryck för mentala tillstånd när de berättar på 

engelska än på svenska. Det går också att se en likhet i den totala användningen mellan de 

enspråkiga barnens berättelser på svenska och de tvåspråkiga barnens berättelser på engelska, 

medan den totala användningen av mentala tillståndstermer i de tvåspråkiga barnens 

berättelser på svenska avviker. Dessa resultat påverkas dock både av ett extremvärde och 

inlärningseffekter i materialen.  

 Av resultaten framgår även att mentala tillståndstermer har specifika funktioner i barnens 

narrativer. Oavsett språk och språkstatus är det vanligare att barnen använder en mental 

tillståndsterm för att initiera en händelse i berättelsen, än att använda en mental tillståndsterm 

för att beskriva en reaktion på något som har hänt. Av studierna tydliggörs dock att det är 

vanligare att använda mentala tillståndstermer i andra funktioner än dessa två nämnda, vilka 

är dem som bedöms i MAIN. Generellt används mentala tillståndstermer snarare i ”övriga” 

funktioner, till exempel för att beskriva andra karaktärers mentala tillstånd än de som är 

huvudkaraktären i den episod som beskrivs. De mentala tillståndstermer som används i de 

undersökta narrativen är dessutom många gånger uttryck för barnens egna mentala tillstånd, 

eller upprepningar av tidigare uttryckta mentala tillståndstermer.  
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 Resultaten visar också att specifika kategorier av mentala tillståndstermer dominerar i 

barnens narrativer. Perceptuella tillståndtermer är vanligast, medan medvetandetermer inte 

används alls, vilket gäller oavsett barnens språk och språkstatus. Det framgår också att 

dominansen av kategorier av mentala tillståndstermer kan variera beroende på språkstatus då 

känslotermer är något vanligare i de enspråkiga barnens narrativer, medan mentala verb 

istället är något vanligare i de tvåspråkiga barnens berättelser. Slutligen visar resultaten att 

specifika termer inom kategorierna för mentala tillstånd dominerar i barnens narrativer, då 

se/see och vilja/want generellt är de vanligaste termerna för mentala tillstånd i barnens 

narrativer.  

Även om resultaten i denna uppsats i stort visar på en individuell variation i hur och i 

vilken utsträckning mentala tillståndstermer används har skillnader och likheter hittats mellan 

narrativen, vilka visar på tendenser i hur barn använder mentala tillståndstermer när de 

berättar.  
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5  Diskussion  
 

I det här kapitlet diskuteras inledningsvis resultaten som presenterades i kapitel 4 och hur 

dessa kan jämföras och sammankopplas med tidigare forskning. Därefter diskuteras ett par 

metodkritiska överväganden i avsnitt 5.2, där även materialet som använts i uppsatsen tas upp 

för vidare diskussion. Slutligen ges ett par förslag på fortsatt forskning inom området mentala 

tillståndstermer i narrativer i avsnitt 5.3.  

 

 

5.1  Resultatdiskussion 
Det övergripande syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur och i vilken utsträckning 

enspråkiga svensktalande barn och tvåspråkiga svensk- och engelsktalande barn i åldrarna 

5;8–7;9 år använde mentala tillståndstermer i narrativer. Ytterligare ett syfte var att undersöka 

huruvida användningen av mentala tillståndstermer påverkades av barnens språk och 

språkstatus. Nedan diskuteras resultaten av uppsatsens studier utifrån de tre forskningsfrågor 

som presenterades i avsnitt 1.1 Syfte och frågeställningar och de tre delundersökningar som 

dessa frågor mynnade ut i. Slutligen diskuteras generella resultat som framkommit av 

resultaten i uppsatsen i stort.  

  Resultaten av den kvantitativa studien i den första delundersökningen visade att de 

tvåspråkiga barnen producerade något fler mentala tillståndstermer när de berättade på 

engelska än på svenska. De inledande bedömningarna av narrativen visade dock att det fanns 

ett extremvärde inom det engelska materialet. Även när detta extremvärde räknades bort var 

medelvärdet för det totala antalet producerade mentala tillståndstermer något högre för de 

tvåspråkiga barnens berättelser på engelska än på svenska. Det här resultatet kan liknas med 

Leback och Nilssons (2012), som också fann att de tvåspråkiga barnen inom deras studie 

producerade fler mentala tillståndstermer i sina berättelser på engelska. Vidare visade den 

kvantitativa studien av den totala användningen av mentala tillståndstermer att de enspråkiga 

svensktalande barnen producerade flest mentala tillståndstermer, men det framkom också att 

det fanns en inlärningseffekt i det enspråkiga materialet, vilket troligtvis påverkade detta 

resultat. Som tidigare påpekat måste dock resultaten av denna kvantitativa studie 

signifikanstestas för att fastställa om dessa skillnader är statistiskt signifikanta. En vidare 

analys av de kvantitativa resultaten kan också visa på att de skillnader i total användning av 

mentala tillståndstermer som hittades mellan grupperna snarare kan bero på materialet och 

eliciteringssättet än barnens språk och språkstatus. Därtill visade de kvantitativa och 
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kvalitativa studierna i den första delundersökningen att det finns en individuell variation i 

barns användning av mentala tillståndstermer. Troligtvis kan de små kvantitativa skillnaderna 

som hittats utifrån barns språk och språkstatus i grunden förklaras utifrån individuell 

variation. Med utgång i Grosjean (2004) och Pearsons (1998) resonemang om tvåspråkiga 

som en heterogen grupp, är en tanke att variationen troligtvis kan vara lika stor inom 

grupperna som mellan grupperna som studerats i denna uppsats. Som Fiestas och Peña (2004) 

hävdar är det också svårt att veta huruvida skillnader i narrativ produktion mellan tvåspråkiga 

barns två språk beror på språkkunskaper, strukturella skillnader i språken eller kulturella 

skillnader kopplade till inlärning av de två språken. Även om den kvantitativa studien visade 

på skillnader mellan de tre grupperna kan den här uppsatsen alltså inte säkert fastställa att 

språk och språkstatus påverkar barns totala produktion av mentala tillståndstermer i 

narrativer.  

 Vidare tydliggjorde de kvalitativa analyserna av den totala användningen av mentala 

tillståndstermer i barnens narrativer hur mentala tillståndstermer berikar en berättelse och gör 

den mer sammanhängande. Narrativen i exempel 1–3 kan sägas visa på hur narrativer 

formulerade utifrån landscape of action och landscape of consciousness ser ut (Bruner, 1986; 

Nicolopoulou & Richner, 2007; Pelletier & Astington, 2004; Westby, 2012). Exempel 1 (s. 

24) kan sägas vara berättat utifrån landscape of action då den explicita handlingen beskrivs i 

narrativet. Exempel 2 och 3 kan istället sägas vara berättade också utifrån landscape of 

consciousness (s. 24–25) eftersom även berättelsekaraktärernas mentala tillstånd skildras 

genom mentala tillståndstermer. Resultaten visar alltså att mentala tillståndstermer är en 

förutsättning för att producera koherenta och begripliga narrativer, och kan därför sägas 

styrka Bruners (1986) tankar om att de två landskapen i narrativer måste konstrueras 

samtidigt för att producera en sammanhållen berättelse. Men samtidigt tydliggör den här 

uppsatsen hur förekomsten av mentala tillståndstermer i narrativer inte direkt skapar 

sammanhängande berättelser, utan hur barns specifika användning av mentala tillståndstermer 

har stor betydelse för narrativers struktur och koherens.  

 I den andra delundersökningen studerades mentala tillståndstermer utifrån funktion, och 

det fastställdes att det är vanligare att använda en mental tillståndsterm för att initiera en 

händelse än att beskriva en reaktion, vilket gäller oavsett barnens språk och språkstatus. Detta 

överensstämmer också med de resultat som framkommit i Leback och Nilssons (2012) och 

Thomasdotters (2013) studier. Den här uppsatsen visar även hur barn främst använder 

mentala tillståndstermer i ”övriga” funktioner, och att användningen av mentala 
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tillståndstermer i de olika undersökta funktionerna ser relativt lika ut oavsett barnens språk 

och språkstatus.  

 Genom den kvalitativa analysen blev det också tydligt att mentala tillståndstermer i barns 

narrativer många gånger är uttryck för egna känslor och tankar, och att det även är vanligt att 

mentala tillståndstermer refererar till karaktärer som inte är huvudkaraktärer i episoden som 

barnet berättar om. Leback och Nilsson (2012, s. 35) samt Thomasdotter (2013, s. 26, 44) har 

tidigare påpekat hur barn många gånger beskriver mentala tillstånd utifrån ”fel” karaktärs 

perspektiv, vilket kan vara krångligt vid bedömning med MAIN. Därtill har den kvalitativa 

analysen i den andra delundersökningen visat att de mentala tillståndstermer som förekommer 

i barnens narrativer även kan vara upprepningar av tidigare nämnda mentala tillståndstermer. 

Såsom Jenkins m.fl. (2003) och Shatz m.fl. (1983) påpekar kan upprepningar av mentala 

tillståndstermer egentligen endast sägas uttrycka ett och samma mentala tillstånd.  

 Att uppsatsen visat på hur barn främst använder mentala tillståndstermer i ”övriga” 

funktioner kan också sammankopplas med Shatz m.fl. (1983) teori om att flera av barns 

uttryck för mentala tillstånd är inlärda fasta konstruktioner som används för kommunikativa 

syften, snarare än genuina uttryck för mentala tillstånd. Den kvalitativa analysen i den andra 

delundersökningen kan också tydliggöra hur mentala tillståndstermer används utan att 

egentligen koda ett mentalt tillstånd. I narrativet i exempel 6 (s. 34) använder exempelvis 

barnet termen säga i uttrycket kan vi säga det som, vilket räknades som en mental 

tillståndsterm i kategorin sägeverb. Men i detta exempel refererar egentligen inte barnet till ett 

mentalt tillstånd, utan använder kanske snarare en inlärd konstruktion i kommunikativt syfte.  

 Resultaten av den tredje och sista delundersökningen visade att specifika kategorier av 

mentala tillståndstermer dominerar i barns narrativer. Perceptionstermer var klart vanligast i 

barns berättelser, medan medvetandetermer inte förekom alls, vilket gällde oavsett barnens 

språk och språkstatus. Detta resultat kan sammankopplas med Bretherton och Beeghlys 

(1982) forskning som visade att perceptionstermer var den vanligaste kategorin av mentala 

tillståndstermer i amerikansk-engelskt barnspråk. Att perceptuella tillståndstermer är vanligast 

kan alltså även sägas gälla i en svensk kontext och för enspråkiga svensktalande och 

tvåspråkiga svensk- och engelsktalande barn. Resultaten av den kvantitativa studien visade 

också på några skillnader mellan barnens språk och språkstatus. Att dominansen av 

kategorierna varierar lite beroende på språk och språkstatus kan sammankopplas med De 

Houwers (2009) tankar om att barn lär sig språkspecifika berättarstilar. Man ska dock inte 

lägga alltför stor likt vid skillnaderna mellan barnens språk och språkstatus eftersom dessa 

resultat inte har signifikanstestats. Såsom tidigare nämnt kan det också vara svårt att fastställa 
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om skillnader mellan tvåspråkigas två språk beror på barnens språkkunskaper i de två 

språken, strukturella skillnader mellan språken eller kulturella skillnader kopplade till 

inlärning av språken (Fiestas & Peña, 2004).  

 Vidare beskrev resultaten i den tredje delundersökingen att särskilda termer inom 

kategorierna dominerade i barnens narrativer. Den dominerade termen var se respektive see, 

vilket styrker Bretherton och Beeghlys (1982) forskning som visade att termer för seende var 

vanligast inom kategorin perception i barns språk. Att barnen tenderar att använda specifika 

kategorier av mentala tillståndstermer, och särskilda termer inom dessa, behöver dock inte 

betyda att barn främst producerar dessa kategorier av mentala tillståndstermer i sitt språk 

generellt. Det faktum att varken de tvåspråkiga eller enspråkiga barnen producerade några 

medvetandetermer i sina narrativer betyder inte heller att de inte har förmågan att uttrycka 

sådana slags mentala tillståndstermer. Resultaten som presenterats i denna uppsats gäller för 

de barn som deltagit i studien, och vid elicitering av produktion av narrativer med MAIN. Det 

går heller inte att utesluta att bildberättelserna i MAIN kan ha påverkat dominansen av vissa 

kategorier och avsaknaden av andra. Bildberättelserna kan vara utformade så att de inbjuder 

till produktion av särskilda kategorier och särskilda termer. Exempelvis kan perceptuella 

tillståndstermer och termen se/see ligga nära till hands då det framgår tydligt hur karaktärerna 

tittar åt olika håll i MAIN:s bildberättelser. Detta kan i sin tur sammankopplas med Berman 

och Slobins (1994) forskning som visade att yngre barn tenderar att beskriva känslor som 

tydligt framkommer i bildberättelsen, medan äldre barn kan göra mer abstrakta skildringar av 

mentala tillstånd. I denna studie var åldersspannet mellan barnen inte så stort, och 

dominansen av särskilda kategorier och termer och avsaknaden av andra, skulle även kunna 

bero på att barnen är på ett visst stadium i den narrativa utvecklingen.  

 Uppsatsens kvantitativa och kvalitativa studier har generellt tydliggjort hur barns 

användning av mentala tillståndstermer i narrativer visar på en förståelse för mentala tillstånd, 

både hos sig själv och hos andra. Tidigare forskning har förklarat att mentala tillståndstermer 

är intressanta att inkludera i narrativ analys då de ger en bild av barns förmåga att sätta sig in i 

berättelsekaraktärers tankar, känslor och intentioner och hur dessa har betydelse för 

händelseutvecklingen (Lorusso m.fl., 2007; Westby, 2012). Resultaten i denna uppsats kan 

alltså styrka dessa teorier.  

 I stort visar resultaten också att det finns en stor individuell variation i barns användning av 

mentala tillståndstermer i narrativer. Den här individuella variationen kan bero på flera 

faktorer. Att kunna använda mentala tillståndstermer i narrativer är exempelvis ett tecken på 

theory of mind, vilket är en successiv mognad och utveckling (Gagarina, 2012; Harris m.fl., 
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2005; Lorusso m.fl., 2007; Pelletier & Astington, 2004). Barns individuella användning av 

mentala tillståndstermer kan därför bero på att de har olika utvecklad theory of mind. Det går 

även att se den individuella variationen utifrån ett sociokulturellt eller socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Alla barn vars narrativer studerades i denna uppsats hade liknande 

socioekonomisk bakgrund med läs- och skrivkunniga föräldrar, vilket är viktigt att påpeka då 

barns bakgrund har betydelse för narrativ produktion och förståelse (Boyd & Nauclér, 2001; 

Harris m.fl., 2005; Heilmann m.fl., 2012; Jenkins m.fl., 2003; Verhoeven & Strömqvist, 

2001). Trots det kan barnen ha haft olika tidigare erfarenheter av narrativer, och därmed olika 

narrativ kompetens. Den individuella variationen kan slutligen också även sammankopplas 

med Harris m.fl. (2005) och Jenkins m.fl. (2003) forskning som visat att barn vars föräldrar 

talar mer om känslor, tankar och intentioner har större förståelse för mentala tillstånd. Även 

om barnen vars berättelser studerats i denna uppsats har liknande bakgrund kan deras tidigare 

erfarenhet av narrativer och tal om mentala tillstånd i deras omgivning alltså ha påverkat 

deras produktion av mentala tillståndstermer i narrativer.  

 

 

5.2  Metod- och materialdiskussion 
I uppsatsen studerades barns användning av mentala tillståndstermer i narrativer både 

kvantitativt och kvalitativt. Att ha både kvantitativa och kvalitativa analyser är 

utrymmeskrävande, vilket kan kritiseras, men samtidigt kompletterar kvantitativa och 

kvalitativa analyser varandra och ger ett mer fulltäckande resultat. Dessutom kommer man 

som läsare, och även skribent, närmare barnens faktiska berättelser när deras narrativer även 

studeras kvalitativt, och jag tror att det är viktigt att inte komma alltför långt ifrån sitt material 

för att göra fullgoda analyser. 

 Resultaten av de kvantitativa studierna har visat på skillnader mellan barns språk och 

språkstatus när det gäller total användning av mentala tillståndtermer och dominerande 

kategorier i barnens narrativer. Dessa resultats betydelse kan dock diskuteras. För att fastställa 

resultaten skulle statistiska signifikanstest behövas, vilket tyvärr inte har varit möjligt inom 

ramen för den här kandidatuppsatsen.  

 Vidare går det att kritisera att antalet mentala tillståndstermer som initierande händelse och 

som reaktion jämfördes med det totala antalet mentala tillståndstermer i tokens i den 

kvantitativa studien av mentala tillståndtermers funktion. I summeringen av mentala 

tillståndstermer i tokens tas nämligen även upprepningar med, vilka i grunden kan sägas vara 
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uttryck för ett och samma mentala tillstånd, såsom Shatz m.fl. (1983) och Jenkins m.fl. (2003) 

påpekar. Om mentala tillståndstermer i de två funktionerna hade jämförts med totala antalet 

mentala tillståndstermer i tokens fast utan upprepningar hade kanske resultaten sett 

annorlunda ut. Den kvalitativa studien i samma avsnitt kunde dock styrka hur barn främst 

använder mentala tillståndstermer i anda funktioner än de två som bedöms i MAIN.   

 Utöver metodvalet i denna uppsats kan elicitering- och bedömningsmaterialet MAIN som 

användes tas upp för vidare diskussion. I MAIN analyseras mentala tillståndstermer som en 

del av den makrostrukturella nivån av narrativer. Denna uppsats har visat att användningen av 

mentala tillståndstermer kan bli mer eller mindre varierad beroende på ordval, och att mentala 

tillståndstermer inte bara utgörs av enskilda ord utan också förekommer i mer komplexa 

syntaktiska konstruktioner. Därför bör kanske inte mentala tillståndstermer endast ses som en 

del av makrostrukturen, utan också bedömas som en del av den mikrostrukturella nivån av 

narrativer.  

 Därtill framstår mentala tillståndstermer som relativt fasta och specifika uttryck som är 

enkla att analysera utifrån olika funktioner och kategorier. Men som framgår av de kvalitativa 

studierna använder barn ofta mer indirekta uttryck eller språkspecifika uttryck för att referera 

till mentala tillstånd, och det kan därför ibland vara svårt att bedöma mentala tillståndstermer 

med hjälp av MAIN. I stort ska dock inte MAIN kritiseras alltför mycket då MAIN till 

skillnad från tidigare bedömningsmaterial för narrativer inkluderar mentala tillståndstermer. 

Den här uppsatsen visar på hur mentala tillståndstermer är intressanta att inkludera i narrativ 

analys på flera sätt, och det är därför väsentligt att de tas med i bedömning av barns narrativa 

förmåga.  

 

 

5.3  Framtida forskning 
Barns användning av mentala tillståndstermer är inte slutstuderat i och med denna uppsats, 

utan flera aspekter av mentala tillståndstermer finns fortfarande kvar att utforska. I denna 

uppsats har endast mentala tillståndstermer i barnens produktion av berättelser analyserats. 

Det hade varit intressant att även inkludera bedömningen av barnens förståelse av mentala 

tillståndstermer som ger en andra chans att visa på förståelse för mentala tillstånd i 

bedömningar med MAIN (Gagarina, 2012, s. 9, 67). Thomasdotter (2013, s. 32) samt 

Härdelin och Naylor (2012, s. 22) fann att förståelsen för mentala tillståndstermer var högre 

än produktionen, och kanske är det så att barn har förståelse för mentala tillstånd, men att 
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denna förståelse inte visar sig fullt ut genom produktionen av mentala tillståndstermer i 

narrativer?  

 Vidare skulle de olika kategorierna och specifika termerna för mentala tillstånd kunna 

studeras djupare. Det är exempelvis möjligt att utreda vilka kategorier av mentala 

tillståndstermer och vilka specifika termer som barn tenderar att tillskriva andra, och vilka 

som används när de själva är utgångspunkt.  

 Slutligen kan barns produktion av mentala tillståndstermer i narrativer undersökas vidare 

utifrån ålder. Eftersom theory of mind, som utvecklas kontinuerligt, tros har betydelse för 

produktionen av mentala tillståndstermer skulle kanske yngre och äldre barn producera olika 

och varierande komplexa mentala tillståndstermer. Åldersspannet för de barn som deltagit i 

denna uppsats har inte varit tillräckligt stort för att undersöka detta. I framtiden skulle dock 

skillnader mellan yngre och äldre barn, och därmed även skillnader mellan prelitterära och 

skriv- och läskunniga barn, kunna studeras för att se huruvida mognad och theory of mind 

påverkar barns användning av mentala tillståndstermer i narrativer.  
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6  Slutsats 
 

Den här uppsatsen har undersökt mentala tillståndstermer i enspråkiga svensktalande och 

tvåspråkiga svensk- och engelsktalande barns narrativer. Genom kvantitativa och kvalitativa 

studier studerades den totala användningen av mentala tillståndstermer, termernas funktion 

och huruvida någon specifik kategori av mentala tillståndstermer dominerade i barns 

narrativer. Detta undersöktes och jämfördes mellan de tvåspråkiga barnens svenska och 

engelska narrativer samt mellan de enspråkiga och tvåspråkiga barnens narrativer.  

 Av resultaten framgår att det finns en individuell variation i den totala användningen av 

mentala tillståndstermer i narrativer, och därför finns det inga större skillnader i den totala 

användningen beroende på barns språk och språkstatus. Resultaten visade därtill att mentala 

tillståndstermer har specifika funktioner i narrativer. De används för att initiera en händelse i 

en berättelse i större utsträckning än att beskriva en karaktärs reaktion på något som har hänt. 

Dock används mentala tillståndstermer främst i andra funktioner, och resultaten visade även 

att uttryck som kodar mentala tillstånd i barns narrativer många gånger kan vara uttryck för 

barnens egna mentala tillstånd, eller upprepningar av tidigare nämnda mentala 

tillståndstermer. Resultaten visade slutligen att specifika kategorier av mentala 

tillståndstermer dominerar i barns narrativer. Termer som beskriver perception dominerade, 

oavsett språk och språkstatus, och den vanligaste termen i barnens berättelser var se 

respektive see. 

 Sammanfattningsvis har uppsatsen tydliggjort hur mentala tillståndstermer är intressanta 

att inkludera i narrativ analys då de ger en bild av barns förståelse för karaktärers känslor, 

intentioner och tankar och hur dem sammankopplas med händelseutvecklingen i berättelsen. 

Slutligen har uppsatsen bidragit till att ge en tydligare bild av hur barn använder mentala 

tillståndstermer i narrativer, och dessutom studerat mentala tillståndstermer i en svensk 

kontext.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Transkriptionsregler 

Sammanställning av transkriptionsregler som används av Thomasdotter (2013), Härdelin och 

Naylor (2012) samt Leback och Nilsson (2012).  
 

%com Kommentar på ny rad. Beskriver något som kan ha påverkat 
studiemiljön eller barnets prestation.  

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

[/]      Upprepning.  

[//]       Självrättelse.  

[///]        Omformulering.  

< >        Upprepningar, rättelse eller omformulering av en fras anges inom < >.  
  
[=! laughing]    Skratt. 
 
0[%act: nods]   Tyst talakt, istället för tal. 
 
xx        Ohörbart ord.  

[?]        Gissning av ord eller yttrande då osäkert vad som sades. 

[=? annat alternativ] Möjligt alternativ till osäkert yttrande.  

@s:eng      Ord som yttrats på annat språk än resten av texten.  

(.) (..) (…)     Pauser av olika längd. 

&         Fillers och enstaka ljudfragment, som till exempel eh och um.  

va(d)       Ifyllning av det eller de ljudfragment som uteslutits i ett ord.  
 
[: riktiga ordet]   Vid annorlunda uttal eller förenklingar. Visar det korrekta målordet. 
 
[= vad är det där]  Kommentar eller yttrande som inte ansågs vara en del av narrativet. 
 
+...       Trailing off. 

+/.        Avbrytning av yttrande.  

+//.        Självavbrytning av yttrande.  

+,         Självkomplettering av tidigare avbrytning.  

+”/.        Citering, före yttrande. 
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Bilaga 2: Förekomster av mentala tillståndstermer i enspråkiga barns berättelser på svenska. Narrativer insamlade av Thomasdotter (2013) 
 

 

I tabellen ovan anges mentala tillståndstermer per barn och berättelse. Antalet mentala tillståndstermer som initierande händelse (IST som ie) och 
reaktion (IST som r) visas, samt det totala antalet mentala tillståndstermer i tokens och vilka kategorier av mentala tillståndstermer som de kan 
delas in i. I tabellen anges också i vilken ordning barnens två narrativer har eliciterats, 1 står den första berättelsen och 2 står för den andra. I 
tabellen står Pj. och Fl. för pojke respektive flicka. F står för bildberättelsen Fågelungarna och G för bildberättelsen Getungarna.   

Barn 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SUM 

Kön 
 

Pj. Fl. Fl. Fl. Pj. Fl. Fl. Fl. Pj. Pj. Fl. Pj. Fl. Pl.  

Berättelse 
 

Eliciteringsordning 

F 
2 

G 
1 

F 
1 

G 
2 

F 
2 

G 
1 

F 
1 

G 
2 

F 
2 

G 
1 

F 
1 

G 
2 

F 
2 

G 
1 

F 
2 

G 
1 

F 
2 

G 
1 

F 
2 

G 
1 

F 
1 

G 
2 

F 
1 

G 
2 

F 
1 

G 
2 

F 
1 

G 
2 

 

                            

Episod 1. IST ih 
 

– 1 – 1 1 1 – – 1 – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – 6 

Episod 1. IST som r 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0 

Episod 2. IST som ih 
 

– – – – – – – 1 – – – – – – 1 1 1 1 1 – – 1 – 1 – 1 – – 9 

Episod 2. IST som r 
 

– – – – – – – – – 1 – – 1 1 – – 1 – – – – – – – – 1 – – 5 

Episod 3. IST som ih 
 

– – 1 1 – 1 – 1 – – – 1 – – 1 1 1 1 1 – – 1 – – – 1 – – 12 

Episod 3. IST som r 
 

– – – 1 – – 1 1 – – – 1 1 – – – 1 – – – – – – 1 – – – – 7 
                            

Totalt antal IST i 
tokens 
 

1 5 3 8 6 3 3 6 6 2 0 2 4 3 3 2 7 7 2 2 1 4 0 4 2 5 1 2 94 

                            

Perceptuella 
tillståndstermer 
 

– 2 1 4 4 2 – 3 3 1 – 1 – 1 3 2 1 5 2 – – 2 – 1 2 1 – 1 42 

Fysiska tillståndstermer 
 

– 1 – – – – – 1 – – – – – 1 – – 1 1 – – – 1 – – – 1 – – 7 

Medvetandetermer 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0 

Känslotermer 
 

– – 1 4 – – 2 1 1 1 – – 3 1 – – 3 – – – – – – 2 – 1 – 1 21 

Mentala verb 
 

– 2 1 – 2 – 1 1 2 – – – 1 – – – 2 1 – 2 1 1 – – – – 1 – 18 

Sägeverb 
 

1 – – – – 1 – – – – – 1 – – – – – – – – – – – 1 – 2 – – 6 
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Bilaga 3: Förekomster av mentala tillståndstermer i tvåspråkiga barns berättelser på svenska. Narrativer insamlade av Härdelin & Naylor (2012) 
 

 

I tabellen ovan anges mentala tillståndstermer per barn och berättelse. Antalet mentala tillståndstermer som initierande händelse (IST som ih) och 
reaktion (IST som r) visas, samt det totala antalet mentala tillståndstermer i tokens och vilka kategorier av mentala tillståndstermer som de kan 
delas in i. I tabellen står Pj. och Fl. för pojke respektive flicka. F står för bildberättelsen Fågelungarna och G för bildberättelsen Getungarna. 
Ålder anges i år;månad.   

Barn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM 
Ålder 6;4 6;0 6;2 6;6 6;8 6;4 6;8 7;0 6;4 7;6 6;6 6;4 6;0 6;3 5;9 6;1 6;1 7;6 5;11 5;11  
Kön Fl. Pj. Fl. Fl. Pj. Fl. Pj. Pj. Fl. Fl. Fl. Pj. Fl. Pj. Pj. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl.  
Berättelse G F F G G F G G F F G G F F G G F F G F  
                      

Ep. 1. IST ih 
 

– – – – – – 1 1 – – 1 1 – – – – – – 1 – 5 

Ep. 1. IST som r 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0 

Ep. 2. IST som ih 
 

1 – – – – – 1 1 – – – – – – – – – – 1 – 4 

Ep. 2. IST som r 
 

1 – – 1 – 1 – – – – – – – – – – – – – 1 4 

Ep. 3. IST som ih 
 

1 – – – – – – 1 1 – 1 – – – 1 – – – – – 5 

Ep. 3. IST som r 
 

1 – – – 1 – – – – 1 – 1 – – – – – 1 – – 5 
                      
Totalt antal IST i 
tokens 
 

6 3 2 1 1 6 2 3 1 1 5 3 1 2 2 0 0 4 4 3 50 

                      
Perceptuella 
tillståndstermer 
 

1 2 – – – – – 2 1 – 4 – – 1 1 – – 1 2 1 16 

Fysiska 
tillståndstermer 
 

1 – – – – – 2 1 – – – 1 – – – – – – 2 – 7 

Medvetandeterme
r 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0 

Känslotermer 
 

1 – 1 – 1 3 – – – 1 – 2 – – – – – 2 – 1 12 

Mentala verb 
 

1 1 1 – – 2 – – – – – – 1 1 1 – – 1 – 1 10 

Sägeverb 
 

2 – – 1 – 1 – – – – 1 – – – – – – – – – 5 
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Bilaga 4: Förekomster av mentala tillståndstermer i tvåspråkiga barns berättelser på engelska. Narrativer insamlade av Härdelin & Naylor (2012) 
 

 

I tabellen ovan anges mentaal tillståndstermer per barn och berättelse. Antalet mentala tillståndstermer som initierande händelse (IST som ih) och 
reaktion (IST som r) visas, samt det totala antalet mentala tillståndstermer i tokens och vilka kategorier av mentala tillståndstermer som de kan 
delas in i. I tabellen står Pj. och Fl. för pojke respektive flicka. F står för bildberättelsen Fågelungarna och G för bildberättelsen Getungarna. 
Ålder anges i år;månad.  

Barn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM 
Ålder 6;4 6;0 6;2 6;6 6;8 6;4 6;8 7;0 6;4 7;6 6;6 6;4 6;0 6;3 5;9 6;1 6;1 7;6 5;11 5;11  
Kön Fl. Pj. Fl. Fl. Pj. Fl. Pj. Pj. Fl. Fl. Fl. Pj. Fl. Pj. Pj. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl.  
Berättelse F G G F F G F F G G F F G G F F G G F G  
                      

Ep. 1. IST ih 
 

– – – – – 1 – – 1 – 1 – – – – – – – – – 3 

Ep. 1. IST som r 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0 

Ep. 2. IST som ih 
 

– – – 1 – 1 1 1 1 1 – – – – – – 1 – – – 7 

Ep. 2. IST som r 
 

1 1 – 1 – 1 – – – – – – – – – – – – – – 4 

Ep. 3. IST som ih 
 

– 1 – – – – – 1 1 – 1 – – – 1 1 1 – – 1 8 

Ep. 3. IST som r 
 

– 1 – – 1 – – 1 – – – – – – – – 1 – – – 4 
                      

Totalt antal IST 
i tokens 
 

2 5 2 5 1 4 1 3 5 6 3 0 1 1 2 1 3 0 0 2 47 

                      

Perceptuella 
tillståndstermer 
 

– 2 1 1 – 1 – 2 2 3 1 – – 1 1 1 1 – – 2 19 

Fysiska 
tillståndstermer 
 

– – – 1 – – 1 – – – – – – – – – – – – – 2 

Medvetande-
termer 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0 

Känslotermer 
 

1 1 – 1 1 2 – 1 – – 1 – – – – – 1 – – – 9 

Mentala verb 
 

1 – 1 2 – 1 – – 3 3 – – 1 – 1 – 1 – – – 14 

Sägeverb 
 

– 2 – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – 3 
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Bilaga 5: Förekomster av mentala tillståndstermer i tvåspråkiga barns berättelser på svenska. Narrativer insamlade av Leback & Nilsson (2012) 
 

 

I tabellen ovan anges mentala tillståndstermer per barn och berättelse. Antalet mentala tillståndstermer som initierande händelse (IST som ih) och 
reaktion (IST som r) visas, samt det totala antalet mentala tillståndstermeri tokens och vilka kategorier av mentala tillståndstermer som de kan 
delas in i. I tabellen står Pj. och Fl. för pojke respektive flicka. F står för bildberättelsen Fågelungarna och G för bildberättelsen Getungarna. 
Ålder anges i år;månad.  

Barn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SUM 
Ålder 6;10  6;4 7;1 7;3 6;9 7;7 7;8 6;8 6;6 6;1 6;6 6;7 6;2 6;2 6;2 6;6  
Kön Fl. Fl. Pj. Fl. Fl. Fl. Pj. Fl. Pj. Fl. Pj. Pj. Pj. Pj. Fl. Fl.  
Berättelse F F F F F F F F F F F F F F F F  
                  

Episod 1. IST ih 
 

– – – – – – – 1 – – – – – – – – 1 

Episod 1. IST som r 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – 0 

Episod 2. IST som ih 
 

1 – – 1 – – – 1 – – – – 1 – 1 – 5 

Episod 2. IST som r 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – 0 

Episod 3. IST som ih 
 

1 1 – 1 – 1 – 1 – – – 1 1 – – – 7 

Episod 3. IST som r 
 

– – – – 1 – – 1 – – – – – – – – 2 
                  

Totalt antal IST i 
tokens 
 

4 3 1 2 3 2 0 8 1 0 0 3 3 8 1 3 42 

                  
Perceptuella 
tillståndstermer 
 

1 3 – 1 2 2 – 3 – – – 1 3 7 – – 23 

Fysiska tillståndstermer 
 

1 – – – – – – 1 – – – – – – 1 – 3 

Medvetandetermer 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – 0 

Känslotermer 
 

– – – – 1 – – 3 – – – – – – – – 4 

Mentala verb 
 

2 – 1 1 – – – 1 – – – 2 – 1 – 3 11 

Sägeverb 
 

– – – – – – – – 1 – – – – – – – 1 
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Bilaga 6: Förekomster av mentala tillståndstermer i tvåspråkiga barns berättelser på engelska. Narrativer insamlade av Leback & Nilsson (2012) 
!

!
I tabellen ovan anges mentala tillståndstermer per barn och berättelse. Antalet mentala tillståndstermer som initierande händelse (IST som ih) och 
reaktion (IST som r) visas, samt det totala antalet mentala tillståndstermer i tokens och vilka kategorier av mentala tillståndstermer som de kan 
delas in i. I tabellen står Pj. och Fl. för pojke respektive flicka. F står för bildberättelsen Fågelungarna och G för bildberättelsen Getungarna. 
Ålder anges i år;månad.  
!
 
!

Barn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SUM 
Ålder 6;10 6;4 7;1 7;3 6;9 7;7 7;8 6;8 6;6 6;1 6;6 6;7 6;2 6;1 6;2 6;6  
Kön Fl. Fl. Pj. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Pj. Fl. Pj. Pj. Pj. Pj. Fl. Fl.  
Berättelse G G G G G G G G G G G G G G G G  
                  

Episod 1. IST ih 
 

– – – 1 1 – 1 – – – 1 – 1 – – – 5 

Episod 1. IST som r 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – 0 

Episod 2. IST som ih 
 

– 1 – 1 1 – 1 – – – – – 1 – – 1 6 

Episod 2. IST som r 
 

– – – – – – 1 – – – – – – – – – 1 

Episod 3. IST som ih 
 

1 1 – – 1 – 1 1 – – 1 – 1 – – – 7 

Episod 3. IST som r 
 

– 1 1 1 1 – 1 – – – – – 1 – 1 – 7 
                  

Totalt antal IST i 
tokens 
 

2 3 2 5 7 0 6 7 2 0 3 4 7 19 3 1 71 

                  

Perceptuella 
tillståndstermer 
 

2 2 – 1 6 – 1 1 1 – 2 1 6 3 – 1 27 

Fysiska tillståndstermer 
 

– – – 2 – – 2 1 – – – – 1 – – – 6 

Medvetandetermer 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – 0 

Känslotermer 
 

– 1 1 2 1 – 2 1 – – 1 3 – – 3 – 15 

Mentala verb 
 

– – 1 – – – 1 4 1 – – – – 14 – – 24 

Sägeverb 
 

– – – – – – – – – – – – – 2 – – 2 
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