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SAMMANFATTNING 
Det saknas logopediskt bedömningsmaterial normerat för flerspråkiga barn, och 

kunskapen om dessa barns typiska tal- och språkutveckling är begränsad hos logopeder 

i Sverige. Detta leder till över- och underdiagnostisering av språkstörning. Denna studie 

syftar till att undersöka svensk-engelsktalande barns narrativer (berättelser). Dessa 

analyseras kvantitativt och kvalitativt, både makrostrukturellt (story grammar) och 

mikrostrukturellt (lingvistiska mått). Även narrativ förståelse undersöks och jämförs 

med produktion. Studiens deltagare är 16 simultant flerspråkiga svensk-engelsktalande 

barn i åldern 6-7 år, som går i förskoleklass eller i första klass. Narrativerna eliciteras 

med hjälp av två bildsekvenser ur ett bedömningsmaterial framtaget av en 

forskningsgrupp inom COST Action IS0804. Bedömningsmaterialet innehåller även 

förståelsefrågor till bildsekvenserna, och bakgrundsfrågor för vårdnadshavare att fylla i. 

Resultaten visar inga skillnader i makrostruktur mellan svenska och engelska, vilket 

tyder på att narrativ förmåga inte nödvändigtvis är språkbunden. Jämförelser mellan 

förståelse och produktion av utvalda story grammar-komponenter visar dock en tydlig 

skillnad. Förståelsen för en karaktärs mål (story grammar-komponenten goal), vad 

karaktären vill uppnå, är etablerad hos de flesta deltagarna trots att produktionen av 

goal är begränsad. Till skillnad från makrostrukturen, skiljer sig mikrostrukturen åt i 

narrativerna. De engelska narrativerna är både längre och mer komplexa än de svenska. 

Skillnaderna mellan barn i förskoleklass och i första klass är dessutom stor, både 

makro- och mikrostrukturellt. Detta tyder på att mycket händer i barns språkliga och 

narrativa utveckling i tidig skolålder. Tvärspråkligt inflytande förefaller vara en naturlig 

del av den typiska språkutvecklingen hos simultant flerspråkiga barn.  

 

Nyckelord: simultan flerspråkighet, tvåspråkighet, narrativer, makrostruktur, story 

grammar, mikrostruktur, narrativ förståelse, tvärspråkligt inflytande, logopedi 

 

ABSTRACT 
There are no standardised tests for assessing bilingual children’s speech and language 

development, and the knowledge about these children’s typical language development is 

limited amongst speech and language therapists in Sweden. Studies have shown that this 

can lead to misdiagnosis of language impairment in these children. The aim of this 

study is to investigate the narratives of Swedish-English speaking children. Analysis is 

made, both quantitatively and qualitatively, regarding the macrostructure (story 

grammar) and the microstructure (linguistic measurements) of the narratives. Narrative 

comprehension is also examined, and compared with the produced narratives. The 

participants are 16 simultaneously bilingual Swedish-English speaking children, aged 6-

7 years and either attending preschool class or first grade in the Swedish education 

system. The narratives are elicited using two different sets of pictures from an 

assessment material designed by a research group within COST Action IS0804. The 

assessment material also contains comprehension questions and a form for carers to fill 

in, regarding the children’s linguistic backgrounds. The results in this study show no 

macrostructural differences between the Swedish and the English narratives, which 

indicates that narrative ability is not necessarily language dependent. There is a clear 

difference between the comprehension and production of selected story grammar 

components. Despite the limited production of characters’ goals in the narratives, the 

participants appear to have established the comprehension of this story grammar 

component. The microstructural analysis of the narratives shows that the English 

narratives are both longer and more complex than the Swedish ones. There are 
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differences between participants attending Swedish preschool class and participants 

attending Swedish first grade, with regards to both macrostructure and microstructure. 

The differences indicate that language and narrative ability is increasing between the 

ages of 6 and 7. Crosslinguistic influence appears to be a natural part of typical 

language development in simultaneously bilingual children.  

 

Keywords: simultaneous bilingualism, bilingual first language acquisition, narratives, 

macrostructure, story grammar, microstructure, narrative comprehension, crosslinguistic 

influence, speech and language therapy 
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1. Bakgrund 

1.1. Inledning 

Miljoner barn världen över lär sig mer än ett språk (Genesee, Paradis, & Crago, 2004). 

Expansionen av Europeiska unionen och den europeiska integrationen har lett till att fler 

barn växer upp i en flerspråkig miljö (COST Action IS0804). I Sverige har antalet 

flerspråkiga barn ökat dramatiskt de senaste årtiondena (Håkansson, Salameh, & 

Nettelbladt, 2003). Ökningen gör att behovet av kunskap kring tal- och språkutredning 

av flerspråkiga barn blir allt större. Bergström och Bäcklin (2007) skriver om hur 

yrkesverksamma logopeder i Sverige beskriver svårigheter i bedömning av flerspråkigas 

tal- och språkutveckling. Det saknas bedömningsmaterial standardiserat för flerspråkiga 

vilket resulterar i att de flerspråkiga barnens resultat jämförs med enspråkiga barns 

normdata (Bergström & Bäcklin, 2007; Pearson, 1998). Detta kan leda till 

överdiagnostisering av språkstörning. I exempelvis Nederländerna är 14 % av alla barn i 

skolan flerspråkiga, men i landets skolor för barn med språkstörning är 24 % av barnen 

flerspråkiga (de Jong, 2008). Detta tyder på en överdiagnostisering av språkstörning hos 

flerspråkiga barn, då andelen flerspråkiga barn med språkstörning borde vara samma 

som andelen flerspråkiga barn i hela populationen (Genesee et al., 2004). Crutchley 

(2000) poängterar dock att den ökande medvetenheten om överdiagnostisering av denna 

grupp även kan leda till underdiagnostisering, då logopeder blir mer noggranna med att 

just undvika jämförelse med den enspråkiga normdatan. Även då det inte finns några 

skillnader på gruppnivå mellan en- och flerspråkiga barns språkutveckling (De Houwer, 

2009), finns det flera likheter mellan barn med språkstörning och barn med 

flerspråkighet vad gäller den språkliga utvecklingen (Genesee et al., 2004; Håkansson & 

Nettelbladt, 1993). Det är därför problematiskt att jämföra flerspråkiga barns resultat 

med enspråkiga barns normer. Risken är stor för feldiagnostisering (Bergström & 

Bäcklin, 2007; Genesee et al., 2004). Föreliggande studie ämnar bidra till utvecklandet 

av ett bedömningsmaterial för flerspråkiga barn.  

 

1.2. Flerspråkighet 

1.2.1. Definitioner 

Många barn i världen lär sig mer än ett språk (Genesee et al., 2004) och är därmed 

flerspråkiga. Flerspråkighet kan delas in i olika kategorier beroende på om språken lärs 

in samtidigt eller vid olika tidpunkter. Definitionerna ser olika ut i olika studier och 

termerna används på olika sätt av olika forskare. Håkansson (2003) delar in 

flerspråkighet i simultan och successiv. Simultan flerspråkighet definierar hon som när 

ett barn exponeras för mer än ett språk före 3 års ålder, och successiv flerspråkighet som 

när ett barn börjar exponeras för fler språk än sitt första efter 3 års ålder. De Houwer 

(2009) beskriver simultan flerspråkighet som flera språk som lärs in samtidigt, från 

födseln. Meisel (1989) och Paradis (2010) använder samma definition för termen. 

Vidare använder De Houwer (2009) begreppet tidig andraspråksinlärning för när ett 

barn börjar lära sig ett språk och sedan ett till, efter det första. Abrahamsson (2009) 

skiljer mellan första- och andraspråk och skriver att förkortningarna L1 (Language 1) 

och L2 (Language 2) används i engelskspråkig litteratur. Han definierar ett andraspråk 

som ett språk som tillägnats först efter det att förstaspråket etablerats eller börjat 

etableras. Vidare nämner Abrahamsson (2009) att termerna modersmål och förstaspråk 

ofta likställs, men han använder själv termen förstaspråk (L1). I föreliggande studie 

används termen simultan flerspråkighet för när fler än ett språk lärs in före tre års ålder.  
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1.2.2. Teorier om språkliga system 

Olika teorier har funnits om hur flerspråkiga barns språkliga system är uppbyggda 

(Döpke, 2000a). Forskare som förespråkar unitary language system hypothesis anser att 

barnen från början har ett språkligt system för alla sina språk som vid tre års ålder delas. 

Forskare som förespråkar dual language system hypothesis anser däremot att barnen 

redan från början har skilda system för de olika språken (Genesee et al., 2004). 

Majoriteten av forskarna är överens om att flerspråkiga barn har separata system väldigt 

tidigt, kanske till och med från början av sitt språktillägnande (Genesee et al., 2004). I 

avsnitt 1.2.6. Tvärspråkligt inflytande, skrivs mer om detta.  

 

1.2.3. Språkutveckling hos flerspråkiga och enspråkiga barn 

Enligt De Houwer (2009) skiljer sig inte språkutvecklingen hos flerspråkiga barn från 

enspråkiga barn rent generellt. Till exempel tar det ungefär fem år att utveckla ett språk 

tillräckligt bra för att kunna berätta en bra berättelse, och hon skriver att 

normalvariationen när det gäller tal- och språkutveckling är stor i båda grupper av barn 

(De Houwer, 2009). Ofta finns föreställningen om att flerspråkiga barn utvecklar språk 

långsammare än enspråkiga barn. De Houwer (2009) skriver att det inte finns några 

bevis för detta för flerspråkiga barn som grupp. Genesee et al. (2004) hävdar att det 

snarare har med exponeringen att göra, det vill säga hur mycket språklig input barnen 

får. Väldigt lite forskning finns på området eftersom flerspråkiga barn är en mycket 

heterogen grupp (Genesee et al., 2004). Flera studier har dock visat på skillnader i 

språkutveckling mellan enspråkiga- och flerspråkiga barn.  

 

Bialystok, Luk, Peets och Yang (2010) fann i sin kanadensiska studie om flerspråkiga 

barns ordförråd att de flerspråkiga barnen hade ett mindre ordförråd i varje enskilt språk 

jämfört med enspråkiga barn. Barn mellan 3 och 10 år testades med Peabody Picture 

Vocabulary Test (PPVT-III), ett standardiserat ordförrådstest, och skillnaden mellan 

enspråkiga (engelska) barns och flerspråkiga (engelska + annat språk) barns ordförråd i 

ett språk var lika stor oavsett ålder (Bialystok et al., 2010). Thordardottir, Rothenberg, 

Rivard, och Naves (2006) undersökte ordförråd och grammatik hos enspråkiga (franska 

och engelska) barn och flerspråkiga barn med fransk-engelsk språkkombination. 

Studiens deltagare var barn i åldern 2:6-3:0 år som bodde i Quebec, Kanada. Studien 

gjordes med hjälp av både standardiserade test och Communicative Development 

Inventory (CDI). CDI är ett skattningsinstrument för föräldrar angående små barns 

kommunikativa utveckling med fokus på barns aktiva och passiva ordförråd (De 

Houwer, 2009). De flerspråkiga barnen fick lägre resultat än de enspråkiga barnen på 

alla mätningar på engelska förutom på passivt ordförråd, där de hamnade inom 

normalvariationen för enspråkiga barn (Thordardottir et al., 2006). I den franska 

jämförelsen mellan enspråkiga och flerspråkiga barn var resultaten inte signifikanta. De 

Houwer (2009) påpekar att det i Thordardottir et al.:s (2006) jämförelse mellan de 

engelska och franska enspråkiga barnen fanns en skillnad. De engelska barnen fick 

bättre resultat än de franska barnen, något som hon föreslår kan bero på det låga antalet 

deltagare.  

 

Pearson, Fernández och Oller (1993) utförde en studie om flerspråkiga (engelska och 

spanska) förskolebarns expressiva ordförråd jämfört med enspråkigas. Även de fann att 

de flerspråkiga barnens ordförråd var mindre i varje enskilt språk än de enspråkigas, 

medan det totala ordförrådet hos de flerspråkiga var större. Pearson et al. (1993) 

undersökte även Total Conceptual Vocabulary (TCV), där antal koncept barnet har ord 
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för räknas, oavsett språk. Resultaten för detta mått var i studien jämförbara med de 

enspråkigas. Thordardottir (2011) utförde en studie om ordförråd hos 5-åriga simultant 

flerspråkiga (engelska och franska) barn och enspråkiga (engelska eller franska) barn i 

Quebec, Kanada. Hon använde TCV som mått, och fann att enspråkiga och flerspråkiga 

barn har ungefär lika många koncept, men att flerspråkiga barn kan ha flera ord för 

samma koncept. Hon förespråkar därför TCV som mått för ordförråd hos flerspråkiga 

barn, vilket även Pearson (1998) gör. De Houwer (2009) skriver om flera olika studier 

om flerspråkiga barns ordförråd, och poängterar att det inte finns stöd för att det skulle 

vara någon skillnad i utvecklandet av ordförråd mellan enspråkiga och flerspråkiga 

barn. Utvecklingen av grammatik är generellt lika för flerspråkiga och enspråkiga barn i 

ett språk (De Houwer, 2009; Genesee et al., 2004). De Houwer (2009) påpekar att alla 

barn gör grammatiska fel, oavsett hur många språk de har. Dock har flera studier visat 

på likheter mellan flerspråkiga barn och barn med språkstörning, se avsnitt 1.4. 

Flerspråkighet och språkstörning.  

 

1.2.4. Exponering och språklig förmåga 

Eftersom gruppen flerspråkiga barn är så heterogen blir det problematiskt att jämföra 

dessa barn med enspråkiga barns normer vid tal- och språkutredningar (Bergström & 

Bäcklin, 2007). Skillnaderna mellan olika grupper av flerspråkiga barn är stora, och kan 

till och med vara större än skillnaderna mellan flerspråkiga och enspråkiga grupper av 

barn (Pearson, 1998). Ponera att ett enspråkigt barn och ett flerspråkigt barn får lika 

mycket exponering för språk och är matchade vad gäller arv och miljö. Då exponeras 

det enspråkiga barnet för sitt språk till 100 % medan det flerspråkiga barnet totalt har 

100 % språklig exponering, fördelat på sina språk. Följden blir att det flerspråkiga 

barnet får mindre exponering än det enspråkiga, på varje språk. De flerspråkiga barnens 

verklighet är ofta mer dynamisk än så och variationen är stor vad gäller 

språkkombination, språklig omgivning och kultur (De Houwer, 2009).  

 

Mängden språklig exponering barn får är starkt relaterad till deras framtida språkliga 

förmåga (Hart & Risley, 1995; Pearson, 2007; Thordardottir, 2011). De Houwer (2009) 

skriver att barn som blir exponerade för mer än ett språk inte automatiskt blir mindre 

exponerade för varje enskilt språk än barn som endast blir exponerade för ett språk. De 

Houwer (2009) poängterar att andra faktorer än hur många språk barn hör påverkar 

mängden språklig exponering. Främst skriver hon (De Houwer, 2009) att det beror på 

hur mycket tid som finns tillgänglig för samspel, där socioekonomisk status kan spela 

en roll (Hoff, 2003). Även talhastigheten hos de personer som samspelar med barnen är 

betydelsefull (De Houwer, 2009). I en studie om spansk-engelsktalande barns språkliga 

förmågor, fick vissa flerspråkiga barn ett högre resultat än medelvärdet för de 

enspråkiga barnen, i båda språken (Uccelli & Páez, 2007). Uccelli och Páez (2007) 

skriver att detta understryker att flerspråkighet inte kan vara en orsak till sen 

språkutveckling. 

 

1.2.5. Kodväxling 

Enligt Abrahamsson (2009) är kodväxling när flerspråkiga personer växlar mellan sina 

språk på olika sätt, i olika kontexter och av olika orsaker. De Houwer (2009) beskriver 

kodväxling som när flerspråkiga barn använder ord eller morfem från fler än ett språk i 

sina yttranden. Enligt Genesee et al. (2004) är kodväxling inslag av flera språk inom 

samma yttrande eller konversation. I en studie om narrativa förmågor hos successivt 

flerspråkiga förskolebarn med och utan språkstörning (se avsnitt 1.2. Språkstörning), 
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fann Iluz-Cohen och Walters (2012) att barnen med språkstörning generellt använde 

mer kodväxling än barnen med typisk språkutveckling och att detta skulle kunna vara en 

klinisk markör. Att använda kodväxling som klinisk markör för språkstörning kan dock 

vara problematiskt, eftersom det finns svårigheter i att bestämma vad som ska räknas 

som kodväxling, till exempel låneord eller ord från språk som är lika (De Houwer, 

2009).  

 

Enligt Genesee et al. (2004) kodväxlar i princip alla simultant flerspråkiga barn, i 

väldigt olika grad. Trots detta orsakar ofta barns kodväxling oro bland vuxna, som 

uppfattar barnen som förvirrade (Genesee et al., 2004). Detta är enligt Genesee et al. 

(2004) inte befogat. De Houwer (2009) poängterar att det är viktigt att ta reda på hur 

den språkliga omgivningen runt barnen ser ut, till exempel om vuxna runtomkring 

kodväxlar och hur attityder till kodväxling är i barnens omgivning. Genesee et al. 

(2004) skriver att kodväxling hos flerspråkiga barn har fler än en förklaring, och varje 

situation eller konversation med kodväxling kan ha många förklaringar. Till exempel 

kan det förekomma när barn saknar ett ord eller när ett visst ord inte finns i ett språk 

(Genesee et al., 2004). Flerspråkiga barn kan välja att använda sina språk separat eller 

att blanda dem, och det är sociala regler och omgivningens attityder till kodväxling som 

avgör när och hur det är accepterat (De Houwer, 2009). Detta måste flerspråkiga barn 

lära sig att förhålla sig till (De Houwer, 2009).  

 

1.2.6. Tvärspråkligt inflytande 

Susanne Döpke (2000b) skriver att flerspråkiga barns språk ibland inte låter som 

enspråkiga barns språk i samma ålder. Vidare beskriver hon att det ofta kan låta som om 

strukturerna som ett barn använder på ena språket kommer från något av barnets andra 

språk. Detta benämner hon som crosslinguistic influence, eller på svenska, tvärspråkligt 

inflytande (Abrahamsson, 2009). Genesee et al. (2004) definierar termen som ett 

samspel mellan olika språk, vilket resulterar i målavvikande strukturer på det ena 

språket som kan härledas till strukturer i det andra språket.  

 

Enligt Genesee et al. (2004) är tvärspråkligt inflytande en naturlig del av simultant 

flerspråkiga barns typiska språkutveckling eftersom deras språk är i kontakt med 

varandra. Enligt De Houwer (2009) är det svårt att hitta exempel på tvärspråkligt 

inflytande hos flerspråkiga barn. Hon anser att det måste fastställas att sådana strukturer 

inte förekommer i barnets språkliga omgivning, till exempel genom andraspråkstalare 

som kan använda felaktiga strukturer. Dock har många studier om flerspråkiga barn 

dokumenterat fall av tvärspråkligt inflytande (Bohnacker, 1999; Bohnacker, 2007; 

Döpke, 2000a; Hulk, 2000; Müller & Hulk, 2001; Schelletter, 2000; Serratrice, Sorace 

& Paoli, 2004). 

 

Döpke (2000b) skriver att väldigt lite forskning har ägnats åt tvärspråkligt inflytande 

hos simultant flerspråkiga barn. Detta beror enligt henne på att dessa målavvikande 

strukturer tidigare har setts som tecken på tidig andraspråksinlärning (se avsnitt 1.2.1. 

Definitioner), eller att det har funnits för få exempel att studera. Döpke (2000b) hävdar 

dock att man genom att studera de få exempel av tvärspråkligt inflytande som finns, kan 

få en inblick i den kognitiva process som är involverad i det simultana tillägnandet av 

flera språk. Ett exempel från Döpke (2000a) där engelskan påverkar tyskan hos ett 

flerspråkigt barn är ich möchte tragen dich (I want to carry you). Ordföljden är felaktig 

då den tyska målspråksformen är ich möchte dich tragen (I want to you carry). 

Yttrandet har påverkats av engelskans ordföljd.  
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1.3. Språkstörning 

Det finns flera orsaker till att barn kan ha svårigheter att lära sig språk (Genesee et al., 

2004). Specific Language Impairment (SLI), eller på svenska, specifik språkstörning 

(Nettelbladt & Salameh, 2007), är en av orsakerna. Genom åren har flera olika termer 

använts för detta fenomen, till exempel dysfasi (Genesee et al., 2004), vilket övergavs 

då innebörden av termen associerades mer till förvärvade hjärnskador (Tomblin, 2009). 

SLI har definierats på olika sätt, med varierande inklusions- och exklusionskriterier 

(Leonard, 1998; Paradis, 2010; Tomblin, 2009). För vidare läsning om uppkomsten av 

termen SLI, se Tomblin (2009). Enligt Nettelbladt & Salameh (2007) används termen 

SLI internationellt i forskningslitteraturen och har striktare kriterier än de som används i 

klinisk verksamhet. De strikta kriterierna för SLI skapar problem för kliniker då 

symptombilden hos barn ofta är mer komplicerad (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

 

Leonard (1998) vidareutvecklade Tallal och Starks (1981, refererade i COST Action 

IS0804, 2008) klassifikation av SLI. Leonards (1998) definition innehåller mer explicita 

exklusionskriterier, där SLI innebär en funktionsnedsättning som inte kan relateras till 

andra problem. Till exempel får inte IQ vara lägre än 85, ingen hörselnedsättning får 

finnas och barnet får inte ha beteendeproblem eller neurologiska skador som till 

exempel epilepsi eller cerebral pares (Leonard, 1998). Nettelbladt & Salameh (2007) 

poängterar att inte heller grav fonologisk språkstörning räknas in i begreppet. Paradis 

(2010) skriver att barn med SLI uppvisar lägre resultat än vad som förväntas för deras 

ålder på standardiserade språktester. Genesee et al. (2004) förklarar enkelt att barn med 

SLI är typiskt utvecklade inom alla områden utom ett, nämligen användandet av språk.  

 

Ingen vet med säkerhet vad som orsakar SLI (Genesee et al., 2004). Forskning om SLI 

går dock framåt, och flera olika orsaker har föreslagits. På senare år undersöker 

forskarna om det kan finnas genetiska (Falcaro, Pickles, Newbury, Addis, Banfield, 

Fisher et al., 2008) eller neuroanatomiska (Ullman & Pierpont, 2005) orsaker och enligt 

Rice (2004) finns det med största sannolikhet en ärftlig faktor.  

 

Barn med SLI kan ha problem både med att använda och förstå språk (Genesee et al., 

2004). SLI innebär svårigheter på flera språkliga nivåer, men hur stora svårigheterna är 

på de olika nivåerna är individuellt (Leonard, 1998). Generellt har barn med SLI 

grammatiksvårigheter (Genesee et al., 2004), men exakt vilka delar av morfosyntaxen 

som är påverkad varierar mellan olika språk (Foroodi-Nejad, 2011; Leonard, 2009). 

Leonard (2009) skriver att förutom brister i lingvistiska förmågor betonar en del 

forskare andra faktorer, till exempel brister i arbetsminne.  

 

1.4. Flerspråkighet och språkstörning 

Som nämns i inledningen skriver Genesee et al. (2004) att vissa av strukturerna i språket 

som barn med SLI uppvisar, liknar språket hos yngre barn och ibland till och med 

språket hos flerspråkiga barn. Flerspråkiga barn riskerar därför att feldiagnostiseras med 

SLI (Bergström & Bäcklin, 2007; Genesee et al. 2004). Problemet kan även vara det 

omvända, det vill säga att underdiagnostisering av SLI sker. Detta kan enligt Bergström 

och Bäcklin (2007) bland annat bero på att det förekommer underremittering av dessa 

barn då en osäkerhet finns om hur flerspråkiga barns språkutveckling ser ut.  

 

Vilka specifika syntaktiska eller morfologiska aspekter som påverkas vid SLI beror till 

stora delar på vilka karaktäristiska strukturer ett språk har (Foroodi-Nejad, 2011). 
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Håkansson och Nettelbladt (1993) studerade syntax hos svenska barn med typisk 

språkutveckling, svenska barn med SLI och typiskt språkutvecklade flerspråkiga barn 

med svenska som andraspråk. Studien innehöll totalt sex barn i varje grupp. Både hos 

barnen med svenska som andraspråk och hos barnen med SLI förekom brott mot V2-

regeln (verbet måste placeras på andra plats i en sats, Bolander, 2005) vid 

topikalisering, till exempel nu jag vill lyssna. Hos de typiskt språkutvecklade svenska 

barnen förekom endast ett sådant yttrande totalt. Håkansson och Nettelbladt (1993) 

skriver att de svenska barnen med SLI liknade barnen med svenska som andraspråk mer 

än vad de liknade de typiskt språkutvecklade svenska barnen. Andra aspekter som både 

flerspråkiga barn (L2) och barn med SLI i svenskan kan ha svårigheter med är 

exempelvis verbböjning, användning av kopula- och hjälpverb samt prepositioner, 

bestämdhet och genus (Dillström & Kesti, 2009; Hansson, Nettelbladt & Leonard, 

2003; Nettelbladt & Salameh, 2007). Engelsktalande barn med SLI har huvudsakligen 

svårigheter med morfologi, till exempel kongruensböjning av verb, tempusmarkering 

och användning av kopula- och hjälpverb (Leonard, 1998; Paradis, 2010). Flera studier 

visar att flerspråkiga engelsktalande barn (L2) ofta har liknande språkliga svårigheter, 

för översikt se Paradis (2010).  

 

Håkansson, Salameh och Nettelbladt (2003) gjorde en studie om svensk-arabisktalande 

förskolebarn med och utan språkstörning, tio barn i varje grupp. De fann att barnen med 

typisk språkutveckling uppvisade åldersadekvata resultat i minst ett av sina språk, 

medan barnen med språkstörning inte uppvisade åldersadekvata resultat i något av sina 

språk.  

 

Trots att flerspråkiga barn ytligt sett kan likna barn med SLI i sitt språkliga beteende, 

har flerspråkiga barn fördelar när det kommer till icke-lingvistiska kognitiva förmågor 

(COST Action IS0804, 2008). För att fastställa att ett flerspråkigt barn har SLI måste 

svårigheterna finnas i alla barnets språk. Det är därför viktigt att utreda barnets samtliga 

språk (Nettelbladt & Salameh, 2007) och relatera detta till exponeringen för språken 

(Genesee et al., 2004).  

 

1.5. Narrativer 

1.5.1. Definition av narrativer 

Narrativer har visats vara användbara vid språkliga utredningar av flerspråkiga barn 

(Fiestas & Peña, 2004; Wellman, Lewis, Freebairn, Avrich, Hansen & Stein, 2011). 

Nationalencyklopedin definierar narrativer som: ”Berättande, framför allt om texter 

som framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning” 

(Nationalencyklopedin, 2012). Pavlenko (2008) delar in narrativer i fiktiva och 

personliga, där fiktiva narrativer är påhittade berättelser som lockas fram genom 

exempelvis bilder. Personliga narrativer är egenupplevda berättelser och eftersom de 

kan se så olika ut är de svåra att använda i studier (Pavlenko, 2008). Enligt Westby 

(2005) har alla narrativer en grundstruktur, där fokus bland annat ligger på karaktärers 

mål, och de kräver ofta en förmåga att ta olika karaktärers perspektiv, så kallad Theory 

of Mind (ToM).  

 

1.5.2. Narrativ utveckling 

Westby (2005) skriver att det krävs att barn får höra flera olika slags narrativer, och att 

narrativerna är välstrukturerade, för att de själva ska kunna förstå och producera dem. 

Stein och Albro (1997) understryker vikten av att kunna föreställa sig en berättelse som 
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man hör medan McCabe (1997) poängterar vårdnadshavares roll för utveckling av barns 

narrativer. För att kunna utveckla narrativ förmåga krävs en förståelse för mänskliga 

intentioner, vilket brukar infinna sig hos barn vid två och ett halvt års ålder (Stein & 

Albro, 1997). För att kunna berätta en berättelse måste ett barn ha uppnått en viss nivå 

av lingvistiska, kognitiva och sociala förmågor (Foroodi-Nejad, 2011). Ett barn måste 

kunna ta lyssnarens perspektiv och förstå vad som är relevant att uttrycka (Foroodi-

Nejad, 2011), så att berättandet inte blir övertydligt eller saknar viktig information. 

 

Westby (2005) beskriver narrativ utveckling i olika steg, utan att närmare specificera 

åldrar för när de olika stegen sker. I förskoleålder beskriver först barn objekt, karaktärer 

och händelser, utan att länka samman meningar i någon speciell ordning. Detta kallar 

Westby (2005) descriptive sequence. Nettelbladt och Salameh (2007) skriver att barn 

mellan 2 och 3 år använder deiktiska (utpekande) termer, och mer ospecifika ord för 

beskrivning. I nästa steg i Westbys (2005) beskrivning av den narrativa utvecklingen 

länkas meningar samman till händelser med mer kronologisk ordning, men karaktärer 

handlar oberoende av varandra utan kausala samband. Detta kallar Westby (2005) 

action sequence. Därefter blir barn mer medvetna om orsak-verkan och kan också 

berätta med kausala samband. Detta kallas reactive sequence (Westby, 2005). När barns 

berättelser blir mer avancerade, vilket enligt Westby (2005) sker i tidig skolålder, 

betraktas de inte längre som sekvenser utan benämns istället som episoder. Vidare 

skriver hon att barn då börjar berätta om karaktärers mål, intentioner och känslor. De 

blir medvetna om vad som orsakar känslor som till exempel glad, ledsen, arg eller rädd, 

samt vilka konsekvenser känslorna får. ToM utvecklas, samt vetskap om stereotypa 

fenomen, till exempel att hundar inte tycker om katter. Detta steg i den narrativa 

utvecklingen benämner Westby (2005) abbreviated episode. Fullständiga episoder (se 

avsnitt 1.4.4. Makrostruktur) uppnår barn först när de har förmåga att uttrycka 

karaktärers mål och intentioner samt hur karaktären ska gå tillväga. ToM utvecklas 

ytterligare, liksom förståelse för mer komplexa känslor som till exempel avundsjuka 

och skuld. Detta steg kallar Westby (2005) complete episode, vilket också förväntas 

uppnås i tidig skolålder. I senare skolålder fortsätter den narrativa förmågan att 

utvecklas och blir alltmer komplex (Westby, 2005).  

 

1.5.3. Narrativer i språklig utredning 

Det finns många fördelar med att använda narrativer vid insamling av lingvistisk data 

(Pavlenko, 2008). Narrativer ställer höga krav på barns lingvistiska, kognitiva och 

sociala förmågor (Foroodi-Nejad, 2011). Narrativer kan analyseras genom att studera 

berättelsestruktur (se avsnitt 1.5.4. Makrostruktur), men också genom att studera flera 

lingvistiska aspekter i språket (se avsnitt 1.5.5. Mikrostruktur), som ordförråd och 

morfosyntax (Iluz-Cohen & Walters, 2012). Narrativer är användbara vid språkliga 

utredningar av flerspråkiga barn, då de inte bara ger information om ett barns språkliga 

förmågor med avseende på till exempel grammatik och lexikon, utan även om förmågan 

att planera sitt berättande och därmed använda språket (Fiestas & Peña, 2004; Wellman 

et al., 2011). Att läsa för barn och berätta sagor förekommer inte i alla kulturer, varför 

det är viktigt att undersöka exponeringen för narrativer (Westby, 2005). Soodla och 

Kikas (2010) poängterar att det är viktigt att inte bara använda narrativer vid språkliga 

utredningar.  

 

Wellman et al. (2011) skriver att narrativer kan användas för att predicera framgång i 

skolan, till exempel beträffande framtida läs- och skrivförmåga. Forskning har dock 

ännu inte kommit fram till exakt vilken aspekt av narrativer som är viktig för just detta 
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(Wellman et al., 2011). Westby (2005) skriver att det kan vara svårt för barn med 

begränsade narrativa förmågor att uppskatta berättelser, varför det är viktigt att förse 

dem med böcker och berättelser som är anpassade till deras nivå. Genom att undersöka 

barns narrativer kan det också fastställas vilken berättarnivå de är på och vilka böcker 

som lämpar sig bäst (Westby, 2005). Reuterskiöld, Hansson och Sahlén (2011) 

rekommenderar användandet av narrativer i språklig intervention på svenska, speciellt 

för barn med språkstörning.  

 

1.5.4. Makrostruktur 

Det är viktigt för logopeder att undersöka barns narrativa förmågor, både utifrån 

makrostruktur och mikrostruktur (Justice, Bowles, Kaderavek, Ukrainetz, Eisenberg & 

Gillam, 2006). Makrostruktur är den övergripande konceptuella strukturen av en 

berättelse (Westby, 2005). En modell att använda vid analys av makrostruktur är story 

grammar. Story grammar används för att beskriva berättelsestruktur (Soodla & Kikas, 

2010). En klassisk variant av story grammar, som används i flera studier inom 

narrativforskning, är Stein och Glenns modell från 1979 (Merritt & Liles, 1987; Soodla 

& Kikas, 2010). Berman och Slobin (1994) utvecklade en mer renodlad story grammar-

modell med berättelsekomponenter som COST Working Group 2 (se avsnitt 1.6. COST 

Action IS0804) utgick från i utarbetandet av sitt bedömningsmaterial. Modellen består 

av berättelsekomponenterna setting, mental state as initiating event, goal, attempt, 

outcome samt mental state as reaction. För förklaring av termerna, se avsnitt 3.3.2.2. 

Kvantitativ analys, Makrostruktur, Produktion. En fullständig episod består av goal, 

attempt och outcome (GAO), liknande Berman och Slobins (1994) 

berättelsekomponenter I, II och III. Varje episod är uppbyggd kring protagonistens 

(huvudkaraktärens) mål. Fullständiga episoder etableras i berättandet först i tidig 

skolålder (Westby, 2005).  

 

1.5.5. Mikrostruktur 

Som nämnt ovan bör narrativer studeras både utifrån makrostruktur och mikrostruktur. 

Till skillnad från makrostrukturen, där berättelsestrukturen analyseras, undersöks i 

mikrostrukturen olika lingvistiska mått, där både syntaktisk komplexitet och mätning av 

produktivitet ingår (Justice et al, 2006). Enligt Norris och Ortega (2009) utvecklas en 

talares syntaktiska komplexitet med åldern och med förbättrad läsförmåga. De skriver 

att talaren först använder korta huvudsatser som sedan blir längre. Dessa byggs därefter 

på med bisatser, som efterhand blir fler. När talaren utvecklat sitt användande av 

bisatser beskriver Norris och Ortega (2009) hur utvecklingen fortsätter, med mer 

komplexa nominal- och prepositionsfraser (Bolander, 2005).  

 

Ellis och Barkhuizen (2005) skriver att ett problem vid mikrostrukturell analys är att 

bestämma hur yttrandena ska delas in i enheter och hur de sedan ska identifieras i datan. 

En enhet som användes av Hunt 1965 (refererad i Ellis & Barkhuizen, 2005) är t-unit; 

terminal unit som består av en huvudsats med alla dess bisatser. En annan benämning 

för t-unit är c-unit; communication unit (Loban, 1976).  

 

Produktivitet och syntaktisk komplexitet kan mätas med många olika kvantitativa mått 

(Justice et al., 2006). Några exempel är antal löpord, antal c-units (Loban, 1976), 

längsta c-unit, medellängd på c-units, antal bisatser, antal olika ord och type token 

ratio (Josephson, Melin & Oliv, 1990). Type token ratio beräknas genom att dividera 

antal olika ord med det totala antalet löpord i narrativen (Ellis & Barkhuizen, 2005). 
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Måttet är dock inte helt oproblematiskt då type token ratio sjunker ju längre en narrativ 

blir. Längden på till exempel nominal- och prepositionsfraser (Bolander, 2005) kan 

också användas som mikrostrukturellt mått (Josephson et al., 1990). De mått som 

används i föreliggande studie presenteras i avsnitt 3.3.2.2. Kvantitativ analys, 

Mikrostruktur.  

 

1.5.6. Tidigare forskning om narrativer och språkutveckling 

Gutiérrez-Clellen (2002) studerade narrativa förmågor hos successivt flerspråkiga barn 

med typisk språkutveckling. 33 barn i åldern 7-8 år deltog. De hade engelska som 

förstaspråk och spanska som andraspråk. En av slutsatserna var att samtliga barn 

uppnådde ett resultat jämförbart med enspråkiga normer för åtminstone ett av sina 

språk. Gutiérrez-Clellen (2002) understryker den stora variationen i språklig förmåga 

hos flerspråkiga barn.  

 

Fiestas och Peña (2004) undersökte bland annat narrativ förmåga hos flerspråkiga 

(spanska och engelska) barn i åldern 4-7 år och jämförde resultaten mellan deras två 

språk. Narrativerna i båda språken var lika komplexa, men skilde sig gällande vilka 

berättelsekomponenter som användes.  

 

Soodla och Kikas (2010) undersökte makrostrukturen i estniska barns narrativer. 

Deltagarna var 18 barn med språkstörning och 216 barn med typisk språkutveckling, i 

åldern 6-8 år. De typiskt språkutvecklade barnen delades in efter språklig förmåga. 

Studien visade att barn utan språkstörning, men med låg språklig förmåga, berättade 

narrativer som strukturellt liknade narrativerna från barn med språkstörning. Vidare 

jämförde Soodla och Kikas (2010) de estniska narrativerna med engelska barns 

narrativer och fann att de var jämförbara vad gäller makrostruktur.  

 

Norbury och Bishop (2003) undersökte bland annat narrativa förmågor hos 17 barn med 

SLI och 18 barn med typisk språkutveckling. Barnen var i åldern 6-10 år och enspråkiga 

i engelska. Norbury och Bishop (2003) fann inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna vad gäller narrativernas makrostruktur. Däremot skilde sig de båda grupperna 

åt i delar av mikrostrukturen, till exempel vad gäller tempusmarkering och grad av 

komplexitet.  

 

Merritt och Liles (1987) studerade narrativa förmågor hos 20 barn med och utan 

språkstörning i åldern 9-11 år. De fann att barnen med språkstörning producerade färre 

fullständiga episoder än de typiskt språkutvecklade barnen gjorde.  

 

Som tidigare har nämnts är risken stor för feldiagnostisering vid tal- och språkutredning 

av flerspråkiga barn (Bergström & Bäcklin, 2007), eftersom flerspråkighet ibland kan 

likna språkstörning (Genesee et al., 2004; Håkansson & Nettelbladt, 1993). Det är 

därför viktigt att få kunskap om särskiljande egenskaper, vilket forskarna inom COST 

Action IS0804 arbetar för. De ovan nämnda studierna är väldigt heterogena. Barn i olika 

åldrar undersöks, på många olika sätt. Olika material används för elicitering av 

narrativerna, och berättandet styrs i varierande grad. I vissa studier används berättande 

och i andra studier används återberättande. Olika story grammar-modeller används vid 

analys och dessutom varierar definitionen av språkstörning. Resultaten i de olika 

studierna är därför svåra att jämföra. Det behövs studier med samma material, samma 

metod och med barn i samma ålder men med olika språkkombinationer.  
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1.6. COST Action IS0804 

Det blir alltfler flerspråkiga barn i världen (COST Action IS0804, 2008). Trots detta 

används ofta enspråkiga barn som norm vid till exempel tal- och språkutredningar 

(Genesee et al., 2004). Detta leder till att flerspråkiga barns språkutveckling ses som det 

avvikande och annorlunda, och den får heller inte lika stort utrymme i forskningen 

(Genesee et al., 2004). European Cooperation in Science and Technology (COST) är en 

internationell paraplyorganisation för olika forskningsnätverk. Action IS0804, Language 

Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment, 

även kallat Bi-SLI (Bilingual Specific Language Impairment), är ett sådant nätverk, som 

ämnar uppnå flera mål inom flerspråkighetsforskningen. Ett av dessa mål är att kunna 

särskilja flerspråkighet från språkstörning (COST Action IS0804, 2008). För mer 

information om Action IS0804, se www.bi-sli.org.  

 

Bi-SLI består av fyra arbetsgrupper som alla forskar kring flerspråkighet och SLI inom 

olika områden. En av grupperna är Working Group 2 - Narrative and discourse (COST 

WG2), med fokus på barns narrativa förmågor, som föreliggande studie utgår från. 

Övriga grupper arbetar med morfologi, syntax och semantik, lexikalt och fonologiskt 

processande samt exekutiva funktioner. COST WG2 har utvecklat ett 

bedömningsmaterial (se avsnitt 3.2. Material) för bedömning av narrativer hos 

flerspråkiga barn. Då forskning mest fokuserar på barns språkliga produktion får 

förståelse inte lika stort utrymme i studier om barns språkutveckling, trots att förståelsen 

är en förutsättning för produktion (Nettelbladt & Salameh, 2007). I 

bedömningsmaterialet framtaget av COST WG2 undersöks både produktion och 

förståelse i barns narrativer. Dessutom innehåller materialet ett formulär för 

undersökning av barns språkliga exponering. Detta material saknar standardisering och 

har aldrig tidigare använts i en svensk kontext.  

 

2. Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet är att bidra till kunskapen om flerspråkiga barns typiska 

språkutveckling samt att bidra till utvecklandet av ett bedömningsmaterial 

standardiserat för flerspråkiga barn. Syftet med föreliggande studie är att samla in 

referensdata för typiskt språkutvecklade svensk-engelsktalande barn. Eftersom 

bedömningsmaterialet utvecklat av COST WG2 (se avsnitt 3.2. Material) aldrig tidigare 

har använts i Sverige, syftar denna studie även till att undersöka hur materialet fungerar 

i en svensk kontext. Följande frågeställningar besvaras:  

 

- Hur ser makrostrukturen (story grammar) ut i deltagarnas narrativer?  

- Hur ser den narrativa förståelsen ut hos deltagarna?  

- Hur ser mikrostrukturen (lingvistiska mått) ut i deltagarnas narraitver?  

- Förekommer kodväxling och/eller tvärspråkligt inflytande i deltagarnas 

narrativer?  

 

http://www.bi-sli.org/
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3. Metod 

3.1. Deltagare 

COST Action IS0804 (2008) fokuserar på förskolebarn och barn i tidig skolålder. 

Narrativ förmåga utvecklas särskilt från sen förskoletid till tidig skolålder (Westby, 

2005), när den språkliga grunden är lagd (Nettelbladt & Salameh, 2007). Med detta som 

utgångspunkt rekryterades deltagarna, som var födda år 2005 eller 2006 och gick i 

förskoleklass (år 0) eller första klass (år 1). Totalt deltog 16 barn i åldersintervallet 6:2-

7:9 år med medelvärde (M) 6:9 år. 9 av deltagarna var flickor och 7 var pojkar. 7 av 

deltagarna gick i första klass och 9 gick i förskoleklass. Alla deltagare gick i svensk-

engelskspråkiga klasser på en skola i Stockholm. De hade inte någon känd 

språkstörning, neuropsykiatrisk diagnos eller annan diagnos som kan påverka 

språkutvecklingen. Samtliga barn avidentifierades efter datainsamlingen (se avsnitt 

3.3.2. Databearbetning).  

 

3.1.1. Urvalskriterier 

Urvalskriterierna för studiens deltagare var att de skulle:  

- vara födda år 2005 eller 2006 

- gå i förskoleklass eller första klass 

- ha exponerats för både svenska och engelska i minst två år 

- tala och höra både svenska och engelska regelbundet 

- inte ha någon regelbunden kontakt med något annat språk 

- inte ha någon känd språkstörning, neuropsykiatrisk diagnos eller annan diagnos 

som kan påverka språkutvecklingen  

 

3.1.2. Rekrytering 

Två informationsbrev om föreliggande studie utformades av författarna, ett till rektorer 

och ett till vårdnadshavare (se bilaga 1 & 2). Kontakt togs via epost och telefon med 

elva skolor i Stockholms län som hade svensk-engelskspråkiga klasser. Några skolor 

svarade inte alls, trots flera försök. Några svarade att skolan inte hade tid eller möjlighet 

att delta. Rekryteringen var en mycket tidskrävande process men till slut var en skola 

intresserad av att delta. Telefon- och epostkontakt inleddes med skolans rektor som tog 

del av informationsbrevet om studien. Skriftligt godkännande av att kontakt fick tas 

med klasslärare för de flerspråkiga klasserna erhölls, samt att föreliggande studie 

utfördes på skolan, under skoltid, med elever vars vårdnadshavare givit sitt skriftliga 

godkännande.  

 

Efter rektors skriftliga godkännande inleddes kontakt med klasslärare, som 

informerades om studien via epost. Klasslärarna meddelade hur många barn som kunde 

tänkas vara aktuella för deltagande i studien. Därefter skickades kuvert ut till 

klasslärarna som vidarebefordrades till barnens vårdnadshavare. Kuverten innehöll 

informationsbrev till vårdnadshavare (se bilaga 2), samtyckesformulär (se bilaga 3) 

samt formulär med bakgrundsfrågor (se bilaga 4) för vårdnadshavare att besvara. De 

vårdnadshavare som gav sitt samtycke fyllde i samtliga formulär, klistrade igen kuvertet 
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och märkte det med barnets namn. Detta gjordes för att endast författarna skulle ha 

tillgång till informationen (se avsnitt 3.4. Etiska aspekter). Kuvertet lämnades tillbaka 

till klassläraren som sedan meddelade hur många som ville delta. Därefter bestämdes 

tidpunkt för datainsamling.  

 

3.1.3. Deltagarnas bakgrund 

Gruppen av deltagare, i åldern 6:2-7:9 år, var överlag väldigt homogen. Alla deltagare 

förstod och talade både svenska och engelska, och hade ingen regelbunden kontakt med 

ett tredje språk. En deltagare uppgavs exponeras 0-5 % för franska, vilket författarna 

valde att bortse från då det inte ansågs påverka studiens resultat. Samtliga deltagare var 

simultant flerspråkiga (se avsnitt 1.2.1. Definitioner). Alla deltagare utom en hade varit 

exponerade för både svenska och engelska från födseln. Hos den deltagare som inte 

hade varit exponerad för båda språken från födseln, introducerades engelska före 3 års 

ålder, vilket i föreliggande studie definieras som simultan flerspråkighet. Simultan 

flerspråkighet var dock inget krav för deltagande (se avsnitt 3.1.1. Urvalskriterier). Alla 

barn förutom fem stycken var födda i Sverige. Det varierade mycket mellan deltagarna 

hur länge de hade bott i Sverige, från 3 månader till hela sina liv. Endast 

vårdnadshavare till en deltagare uppgav att oro tidigare funnits över barnets 

språkutveckling. Samtliga deltagare uppgavs ha normal hörsel. 9 deltagare uppgavs av 

sina vårdnadshavare förstå och tala både svenska och engelska väldigt bra (se bilaga 4 

för svarsalternativ). Ingen deltagare uppgavs ha sämre förmåga än bra på varken 

förståelse eller tal på något av språken, och alla deltagare uppgavs ha en väldigt bra 

förmåga i både förståelse och produktion på antingen svenska eller engelska. 6 deltagare 

var bättre på engelska och 4 deltagare var bättre på svenska, enligt deras 

vårdnadshavare. Resterande 6 deltagare uppgavs inte vara bättre på något av språken.  

 

3.2. Material 

COST Action IS0804 WG2 (se avsnitt 1.5. COST Action IS0804) har tillsammans med 

en professionell konstnär utvecklat ett material som består av fyra bildsekvenser à sex 

bilder (U. Bohnacker, personligt meddelande, 2012-11-01). Ca 30 forskare, däribland 

lingvister, psykologer och logopeder, i främst Europa men även i andra länder som till 

exempel Turkiet, Kanada, Sydafrika och Israel, har varit med i utarbetandet av 

materialet för att det ska vara så kulturellt och språkligt neutralt som möjligt (U. 

Bohnacker, personligt meddelande, 2012-11-01). Bildsekvenserna är utformade så att 

de har liknande händelsestruktur och inbjuder till berättande med liknande 

berättelsekomponenter (Gagarina, Klop, Kunnari, Tantele & Balčiuniene, 2012, ännu 

inte publicerad). I föreliggande studie användes narrativerna Baby birds och Baby goats 

(se bilaga 5), där den förstnämnde användes i eliciteringen av de svenska narrativerna 

och den senare användes i eliciteringen av de engelska narrativerna.  

 

Till materialet finns bedömningsformulär (se bilaga 6a & 6b) där deltagarna får poäng 

utifrån valda parametrar. Detta användes i föreliggande studie som grund för 

poängsättning av makrostruktur (se avsnitt 3.3.2.2. Kvantitativ analys, Makrostruktur, 

Produktion). Det finns även frågor för att kontrollera deltagarnas förståelse av 

bildsekvenserna (se bilaga 7a & 7b). Dessa poängsattes och jämfördes med deras 

producerade narrativer. Ett formulär för vårdnadshavare med bakgrundsfrågor (se bilaga 

4) användes för att bland annat kontrollera deltagarnas exponering för de båda språken. 

Svenska versioner av bedömningsformulär och bakgrundsfrågor utarbetades våren 2012 

tillsammans med handledare Ute Bohnacker, som är aktiv i COST WG2, och Taina 
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Välimaa, en svensktalande forskare inom COST som är verksam vid Uleåborgs 

universitet i Finland, samt andra personer som skrev examensarbete inom samma 

projekt. Formuläret med bakgrundsfrågor formulerades sedan om av författarna till 

föreliggande studie så att ”svenska” och ”engelska” ersatte termerna L1 och L2 (se 

avsnitt 1.1.1. Definitioner). Detta gjordes för att undvika förvirring hos vårdnadshavare 

till simultant flerspråkiga barn.  

 

För att tydliggöra för deltagarna att det var en berättelse och inte en beskrivning av 

bilderna som efterfrågades, konstruerades små böcker av bilderna. Detta gjordes genom 

att laminera bilderna i tre par, bild ett och två på första sidan, bild tre och fyra på andra 

sidan samt bild fem och sex på sista sidan. Eftersom berättelsen skulle byggas ut 

successivt med två bilder i taget (se 3.3.1. Datainsamling), designades böckerna så att 

de fullt utvecklade visade alla sex bilder i en rad. Att först visa alla sex bilder på en rad 

och därefter visa två bilder i taget är det format som främjar berättelser bäst, kom COST 

WG2 fram till efter omfattande pilotstudier (U. Bohnacker, personligt meddelande, 

2012-11-01). Vid första sidvändningen syntes bild ett och två, vid andra sidvändningen 

syntes bild ett till fyra och vid tredje och sista sidvändningen syntes samtliga sex bilder i 

en rad. Böckerna designades med hjälp av laminering, eltejp och kardborreband. Efter 

pilottestning med fyra barn i åldrarna 8-11 år, valdes den design som var mest 

lätthanterlig för barnen.  

 

3.3. Procedur 

3.3.1. Datainsamling 

Datainsamlingen skedde vid fyra tillfällen under september och oktober 2012, i ett 

avskilt rum i samma byggnad som deltagarnas klassrum. Inspelningarna skedde med 

digital videoupptagning för att få med den icke-verbala kommunikationen. En diktafon 

användes för auditiv upptagning som teknisk reserv. Barnen och deras vårdnadshavare 

var informerade om att de närsomhelst hade rätt att avbryta sitt deltagande i studien utan 

att behöva ange orsak. Ett barn valde att avbryta sitt deltagande. Datan för det barn som 

valde att inte fullfölja studien, raderades omedelbart och användes inte i analysen.  

 

Datainsamlingen gjordes genom att deltagarna berättade två narrativer till olika 

bildsekvenser (se avsnitt 3.2. Material), en narrativ på svenska och en på engelska. Den 

svenska datainsamlingen gjordes av Lisa Nilsson och den engelska gjordes av Annika 

Leback. Båda försöksledarna närvarade i rummet vid samtliga möten med deltagarna. 

Den försöksledare som inte utförde datainsamlingen skötte videoupptagningen.  

 

Samtliga deltagare blev informerade om att försöksledarna var på skolan för att de var 

intresserade av att träffa barn som kunde tala både svenska och engelska. Vid första 

datainsamlingstillfället för varje deltagare gavs instruktionen att berätta en berättelse till 

bilder i en bok på sitt ena språk för den ena försöksledaren (för Lisa Nilsson på svenska 

och för Annika Leback på engelska). Deltagaren informerades om att hon/han vid nästa 

tillfälle skulle få berätta på sitt andra språk för den andra försöksledaren.  

Enligt Ute Bohnacker (personligt meddelande, 2012-11-15) har det i många andra 

studier, samt i pilotstudier utförda av COST WG2 i andra länder (Sydafrika, Polen, 

Ryssland med flera), kunnat konstateras en viss inlärningseffekt. Det skedde en 

förbättring från den första till den andra narrativen, framför allt i makrostrukturen. Detta 

kunde bero på att förståelsefrågorna gav en viss träningseffekt, och på att deltagarna vid 

andra narrativen var mer vana vid situationen som var helt ny för dem vid första 
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narrativen. När båda narrativerna samlas in med väldigt liten tid mellan varandra, är 

förekomsten av en viss inlärningseffekt ännu mer sannolik. För att utesluta att en 

eventuell inlärningseffekt skulle påverka resultaten i samma språk hos samtliga 

deltagare, började en del deltagare att berätta på svenska och en del deltagare började att 

berätta på engelska. Sju av deltagarna berättade på svenska först och nio berättade på 

engelska först. Datainsamlingen skedde med en deltagare i taget och inleddes med 

samtal för att knyta kontakt. Deltagaren och försöksledaren satt mitt emot varandra för 

att minimera risken för delad uppmärksamhet, det vill säga att minimera risken för att 

deltagarna skulle uppleva att försöksledarna såg vad de såg. Detta gjordes för att 

berättelserna skulle bli så detaljerade som möjligt (se avsnitt 5.1.3. Procedur). För de 

flesta deltagarna skedde datainsamlingen på samma dag med mellan en och två timmars 

mellanrum, men för två deltagare blev tiden mellan datainsamlingstillfällena sju dagar 

och för tre deltagare blev tiden tre dagar. Deltagaren fick välja mellan tre kuvert, med 

samma bildsekvens i alla. Deltagaren skulle tro att det fanns olika bildsekvenser i varje 

kuvert för att än mer minimera risken för delad uppmärksamhet. Samtliga deltagare fick 

liknande instruktioner och vid behov även promtningar (uppmuntran till berättande, 

verbalt eller med gester). För utförlig information om fullständiga instruktioner och 

vilken slags promptning som gavs till deltagarna på respektive språk, se bilaga 8.  

 

Först fick deltagaren öppna hela boken och titta på samtliga bilder. När hon/han var 

redo, stängdes boken och deltagaren fick öppna första sidan med bild ett och två, och 

börja berätta. Deltagaren fick se två bilder i taget (sex bilder fördelat på tre sidor, se 

avsnitt 3.2. Material), så att narrativen kontinuerligt byggdes ut till samtliga sex bilder. 

Deltagaren fick själv bestämma när hon/han var klar med en sida och ville öppna nästa. 

Efter att barnet hade berättat färdigt, ställdes frågor för att kontrollera att barnet hade 

förstått bildsekvensen. Längden på deltagarnas narrativer varierade från 0:30 till 5:28 

minuter.  

 

3.3.2. Databearbetning 

Innan bearbetning började, avidentifierades all data och deltagarna gavs kodnummer. 

Deltagarna i år 1 gavs kodnummer 1-7 och deltagarna i år 0 gavs kodnummer 8-16. 

Kodnyckeln är endast tillgänglig för författarna, handledaren samt rektorn för 

logopedprogrammet, Uppsala universitet.  

 
3.3.2.1 Transkribering 

Allt material transkriberades innan analys. Transkribering och analys utfördes 

gemensamt av författarna på avskild plats. Först grovtranskriberades allt material från 

datainsamlingen. Detta gjordes i Microsoft Word. Samtliga transkriptioner 

kontrollerades mot datan av båda författarna vid flertalet tillfällen för att uppnå en så 

tillförlitlig transkription som möjligt. Efter grovtranskriberingen diskuterades och 

bestämdes vilka transkriptionsregler ur CHAT (MacWhinney, 2012) som skulle 

användas. Grovtranskriptionerna fintranskriberades sedan enligt de valda reglerna (se 

bilaga 9) och sparades som CLAN-filer. Även fintranskriptionerna utförde författarna 

tillsammans och kontrollerade dem mot datan.  

 
3.3.2.2 Kvantitativ analys 

Makrostruktur, produktion. Narrativerna analyserades utifrån story grammar (se avsnitt 

1.4.4. Makrostruktur) och poängsattes med COST:s bedömningsformulär (se bilaga 6a 

& 6b) som utgångspunkt. Narrativer som eliciterades med hjälp av promptning (se 

bilaga 8) uteslöts inte ur studien. De parametrar som poängsattes var setting, mental 
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state as initiating event, goal, attempt, outcome samt mental state as reaction med totalt 

17 möjliga poäng. Deltagarna förväntades inte producera samtliga 

berättelsekomponenter på alla tre episoder, men bedömningsmaterialet ger ett sådant 

utrymme för att inte uppnå en takeffekt (U. Bohnacker, personligt meddelande, 2012-

12-04). 

 

Bedömningsformulären (se bilaga 6a & 6b) inleds med setting följt av tre episoder där 

varje fullständig episod består av goal, attempt och outcome som tillsammans bildar ett 

GAO. Antal möjliga GAO per narrativ blir därmed tre. Till varje fullständig episod finns 

två mental state terms (MST), ett som initiating event (MSie) och ett som reaction 

(MSr). Nedan följer förklaring av de olika parametrarna. Se tabell 1 för exempel på hur 

en fullständig episod kan se ut med tillhörande MST och setting.  

 

- Setting: introduktion av tid och/eller plats.  

- Mental state as initiating event: tankar, känslor eller händelser som motiverar 

protagonistens mål.  

- Goal: protagonistens mål.  

- Attempt: protagonistens försök att uppnå målet.  

- Outcome: konsekvensen av protagonistens försök att uppnå målet.  

- Mental state as reaction: tankar och känslor som reaktion på episoden.  

 
Tabell 1. Exempel på en episod ur de båda bildsekvenserna.  

  Baby birds Baby goats 

Setting Det var en gång [...] i ett träd. Once upon a time […] in a meadow. 

Episod 1 
  

Mental state as initiating 

event 
Fågelungarna var hungriga. The baby goat needed help. 

Goal 
Fågelmamman ville ge dem 

mat. 

The mummy goat wanted to help the little 

one up. 

Attempt Fågelmamman flög iväg. The mummy goat went into the water. 

Outcome 
Fågelmamman kom tillbaka 

med mat. 
The baby goat got out of the water. 

Mental state as reaction Fågelungarna blev glada. The baby goat was relieved. 

 

Förutom total poäng beräknades även antal fullständiga episoder, GAO (goal, attempt, 

outcome). Episoder utan fullständiga GAO men med GA (goal, attempt), GO (goal, 

outcome) och AO (attempt, outcome) beräknades också. Som AO räknades även uttryck 

som indikerade att protagonisten hade lyckats (outcome) med sitt försök (attempt) trots 

att det inte sades uttryckligen. Ett exempel ur Baby birds var hunden jagade iväg katten. 

Skillnad gjordes mellan jagade iväg katten och jagade katten då partikeln (se avsnitt 

1.1.6. Tvärspråkligt inflytande) iväg indikerade att katten försvann medan jagade katten 

inte sade någonting om huruvida hunden lyckades med sitt mål (goal).  

 

Samtliga deltagares resultat sammanställdes i en tabell (se tabell 2) i Microsoft Excel 

med de svenska resultaten bredvid de engelska, för att få en överblick över deltagarnas 

två narrativer. Sedan beräknades medelvärde (M), minsta värde (Min) samt största 

värde (Max) på alla parametrar. På total poäng beräknades även standardavvikelsen 

(SD). Sedan jämfördes totalpoängen på story grammar mellan år 1 och år 0 i tabell 3.  
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Då bedömningsmaterialet aldrig tidigare hade använts i en svensk kontext, fanns 

intresse att undersöka varje parameter ur story grammar närmare för att se om det fanns 

något mönster, till exempel om vissa parametrar förekom oftare eller mer sällan. Detta 

var även nödvändigt för att kunna jämföra deltagarnas producerade narrativer med deras 

förståelse av bildsekvenserna. I tabell 5 och tabell 6 finns en sammanställning av 

deltagarnas poäng på parametrarna MSie, goal, attempt, outcome och MSr. I ena 

tabellen redovisas resultat för år 1 och i andra tabellen för år 0, för att fånga eventuella 

skillnader i story grammar som förväntas utvecklas mycket i denna ålder. I varje tabell 

redovisas resultat för narrativerna Baby birds och Baby goats för att undersöka 

eventuella skillnader och likheter i materialet.  

 

Även då föreliggande studie kontrollerade för en eventuell inlärningseffekt genom att så 

långt det var möjligt variera vilket språk deltagarna skulle börja berätta på, var det av 

intresse att undersöka om en sådan inlärningseffekt förekom. Detta gjordes genom att 

sammanställa medelvärde (M) för total poäng på story grammar för de första respektive 

andra narrativerna på svenska och engelska. Deltagarnas resultat delades även in i år 1 

och år 0 för jämförelse (tabell 4).  

 

Makrostruktur, förståelse. Förutom att analysera makrostrukturen i deltagarnas 

producerade narrativer, undersöktes deltagarnas förståelse av bildsekvenserna för 

jämförelse med produktionen. Detta gjordes genom att ställa frågor (se bilaga 7a & 7b) 

om bildsekvenserna till deltagarna direkt efter deras berättelse. Frågorna avsåg att 

undersöka huruvida deltagarna förstod vissa parametrar av story grammar, till exempel 

goal. Svaren på frågorna skrevs ner och poängsattes i samråd med handledare Ute 

Bohnacker, efter svarsexemplen i formuläret med förståelsefrågor. Det fanns flera 

deltagare som svarade relevant, men inte enligt förväntan. Deras svar analyserades 

kvalitativt. De flesta av de relevanta svaren poängsattes, dock inte svaren på fråga 6a 

och 6b, se avsnitt 4.2.2. Förståelse.  

 

Olika omständigheter gjorde att alla 9 frågor inte alltid ställdes till samtliga deltagare. 

Resultaten på förståelsefrågorna redovisades därför på två sätt. Först i antal rätta svar av 

antal ställda frågor, till exempel ”7 av 7 rätt” eller ”8 av 9 rätt”. Därefter beräknades de 

rätta svaren i procent där 9 frågor alltid representerade 100 %. Då deltagare till exempel 

svarade rätt på 8 av 8 frågor, räknades detta ändå inte som 100 % då det inte kan 

säkerställas att svaret på den nionde frågan skulle bli korrekt. När läsaren jämför dessa 

resultat bör hon/han vara väl medveten om att alla frågor inte alltid ställdes till samtliga 

deltagare. För vidare diskussion, se avsnitt 5.1.3. Procedur.  

 

För att ytterligare kunna jämföra deltagarnas producerade narrativer med deras 

förståelse, undersöktes parametern goal närmare då den har visats vara svårare för barn 

att producera (se avsnitt 1.5.2. Narrativ utveckling). Jämförelsen mellan förståelse och 

produktion av goal sammanställdes i två stapeldiagram, ett för Baby birds och ett för 

Baby goats.  

 

Mikrostruktur. Förutom att studera narrativernas makrostruktur undersöktes även 

narrativernas mikrostruktur (se avsnitt 1.5.5. Mikrostruktur), för att kartlägga språklig 

produktivitet och komplexitet hos deltagarna. Narrativer som eliciterades med hjälp av 

promptning (se bilaga 8) uteslöts inte ur studien. Mikrostrukturen analyserades 

kvantitativt genom att studera av författarna valda lingvistiska mått i deltagarnas 
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narrativer. Dessa mått används ofta i forskning för att mäta komplexitet i texter (Justice 

et al., 2006):  

 

- Antal löpord: totalt antal ord i en narrativ (tokens).  

- Antal olika ord: totalt antal olika ord i en narrativ (types).  

- Type token ratio: ordvariation. Beräknas genom att dividera antal olika ord med 

antal löpord.  

- Antal c-units: totalt antal communication units. En c-unit är en huvudsats med 

alla dess eventuella bisatser. En bisats utgör inte ensam en c-unit. För vidare 

information om hur c-units beräknades i denna studie, se bilaga 9 och bilaga 10.  

- Medellängd c-units: antal ord som varje c-unit i genomsnitt innehåller i en 

narrativ. Beräknas genom att dividera antal löpord med antal c-units.  

- Längsta c-unit: antal ord i en narrativs längsta c-unit.  

- Längsta NP: antal ord i den längsta nominalfrasen i en narrativ.  

- Längsta PP: antal ord i den längsta prepositionsfrasen i en narrativ.  

 

De tre sistnämnda måtten i listan ovan gav en fingervisning om hur långa och komplexa 

satser och fraser deltagarna i denna studie var kapabla att använda. Kodväxling och 

tvärspråkligt inflytande undersöktes kvalitativt. Samtliga deltagares resultat 

sammanställdes i en tabell (tabell 9) i Microsoft Excel med de svenska resultaten 

bredvid de engelska, för att få en överblick över deltagarnas två narrativer. Sedan 

beräknades medelvärde (M) på alla parametrar. På antal löpord, antal c-units och 

längsta c-unit beräknades även standardavvikelsen (SD). Minsta (Min) och högsta 

(Max) värde redovisades på antal löpord, antal c-units, längsta c-unit, längsta NP och 

längsta PP. På längsta NP och längsta PP beräknades inte SD då resultaten ansågs för 

låga. Sedan jämfördes antal löpord, type token ratio, antal c-units och längsta c-unit 

mellan år 1 och år 0 (tabell 10). Då deltagare 14 på antal löpord och antal c-units i sin 

engelska narrativ hade höga extremvärden, gjordes även beräkningar utan denna 

deltagare. 

 
3.3.2.3 Kvalitativ analys 

Makro- och mikrostruktur samt deltagarnas bakgrund. De kvantitativa resultaten visade 

att några deltagare skilde sig från mängden, varför det var av intresse att undersöka 

dessa närmare. Detta gjordes kvalitativt genom att bland annat studera narrativernas 

makro- och mikrostruktur, både på svenska och engelska. Resultaten relaterades till 

deras bakgrund och till författarnas uppfattning om deltagarnas agerande vid 

datainsamlingstillfällena.  

 

Förståelse. Flera deltagare svarade inte enligt förväntan på förståelsefrågorna (se bilaga 

7a & 7b). Deras svar undersöktes därför kvalitativt, se avsnitt 4.2.2. Förståelse. Där 

framgår även hur poängsättningen gick till.  

 

Kodväxling. Efter genomgång av all data, kunde endast tre exempel på kodväxling 

konstateras och dessa hos en och samma deltagare. Därför har kodväxling ingen egen 

rubrik i resultatdiskussionen, se avsnitt 4.2.1. Makro- och mikrostruktur.  

 

Tvärspråkligt inflytande. Förutom att undersöka utvalda deltagares narrativer närmare, 

studerades även förekomsten av tvärspråkligt inflytande generellt i gruppen av deltagare 

(se avsnitt 1.2.6. Tvärspråkligt inflytande). Exempel togs fram ur producerade narrativer 
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och från svar på förståelsefrågorna för att beskriva fenomenet. Bland annat undersöktes 

ordföljd, användning av prepositioner och användning av possessiva pronomen.  

 

3.4. Etiska aspekter 

Då studien ämnade samla in referensdata för typiskt språkutvecklade flerspråkiga barn 

och därmed heller inte var en testning av barnens förmåga, det vill säga att det inte 

fanns något rätt eller fel, förväntades inte datan eller uppgifterna innehålla känslig 

information. Vårdnadshavare gav sitt skriftliga godkännande till att deras barns 

deltagande skulle spelas in med videoupptagning. Godkännande från vårdnadshavare 

krävdes då deltagarna i studien var barn. Klasslärarna såg inte formulären som 

vårdnadshavarna hade fyllt i, vilket kontrollerades genom att vårdnadshavarna klistrade 

igen kuverten som sedan öppnades av studiens försöksledare. Deltagarna medverkade i 

studien utan att någon ersättning erhölls, vilket minskade risken för avundsjuka från 

deltagarnas klasskamrater, då datainsamlingen genomfördes på skolan under skoltid. 

Detta minskade även risken för att deltagarnas och deras vårdnadshavares medverkan 

påverkades av något annat än intresse. Innan databearbetning började, avidentifierades 

all data och deltagarna tilldelades kodnummer (se avsnitt 3.3.2. Databearbetning).  

 

4. Resultat och diskussion 

Narrativerna i denna studie analyseras makrostrukturellt (story grammar och förståelse) 

och mikrostrukturellt (lingvistiska mått), både kvantitativt och kvalitativt (se avsnitt 

3.3.2.2. Kvantitativ analys och avsnitt 3.3.2.3. Kvalitativ analys). De kvantitativa måtten 

redovisas i tabeller och diagram som sedan diskuteras. I de kvalitativa avsnitten görs 

djupare analyser av utvalda deltagare vars resultat av författarna anses vara annorlunda 

eller intressanta. 

 

4.1. Kvantitativ analys 

4.1.1. Makrostruktur 

4.1.1.1 Produktion 

I den makrostrukturella analysen undersöks berättelsestrukturen i deltagarnas narrativer. 

I tabell 2 presenteras samtliga deltagares resultat på de olika parametrarna i story 

grammar. För förklaring av parametrarna, se avsnitt 3.3.2.2 Kvantitativ analys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

Tabell 2. Samtliga deltagares story grammar-poäng på produktion. 

  
Total 

poäng 

Antal 

GAO 

Poäng 

Setting 

Poäng 

MSie 

Poäng 

MSr 

Antal 

AO 
Antal GA Antal GO 

Deltagare 

nr 
Sv eng sv eng sv eng sv Eng Sv eng Sv eng Sv eng Sv eng 

1 10 8 0 0 2 1 2 1 0 0 2 3 1 0 0 0 

2 7 9 0 0 1 2 1 2 0 1 2 2 0 0 0 0 

3 6 8 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 

4 9 10 0 1 1 1 2 1 0 1 3 2 0 0 0 0 

5 11 10 2 0 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 

6 7 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

7 8 11 1 2 1 1 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 

8 12 9 2 1 0 0 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0 

9 7 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 

10 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

11 5 10 0 1 1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 

12 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

13 8 9 0 0 0 0 2 2 0 0 1 3 1 0 1 0 

14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

15 8 5 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 

16 3 7 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 

M 7,19 7,44 0,44 0,44 0,56 0,69 0,81 0,94 0,13 0,38 1,5 1,75 0,13 0 0,13 0 

SD 2,61 2,61 
              

Min 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Max 12 11 2 2 2 2 3 2 1 1 3 3 1 0 1 0 

M=medelvärde, SD=standardavvikelse, Min=lägsta värde, Max=högsta värde. Den streckade linjen 

markerar gräns mellan deltagare i år 1 (1-7) och i år 0 (8-16). Högsta möjliga total poäng=17 poäng.  

 

Den totala poängen på story grammar för de svenska narrativerna varierar mellan 3 

poäng (p) och 12 p av totalt 17 p, med ett medelvärde på 7,19 p och en 

standardavvikelse på 2,61 p. De engelska narrativerna varierar mellan 3 p och 11 p med 

ett medelvärde på 7,44 p och en standardavvikelse på 2,61 p. Medelpoängen skiljer sig 

inte mycket mellan de svenska och de engelska narrativerna och standardavvikelsen är 

lika hög. Den lägsta poängen är samma för de två språken (3 p) och den högsta skiljer 

sig endast med 1 p, 12 p (sv) respektive 11 p (eng). Samtliga Min- och Max-värden är 

väldigt lika mellan de svenska och de engelska narrativerna. 

 

Överlag är resultaten jämna mellan språken hos varje deltagare. Fyra deltagare (nr. 6, 

10, 11 & 16) presterar dock ojämnt, med ungefär dubbelt så många poäng i den ena 

narrativen jämfört med den andra (se avsnitt 4.2.1. Makro- och mikrostruktur).  

 

Antal GAO (goal, attempt, outcome) är exakt lika för svenska och engelska, med ett 

medelvärde på 0,44 och med en variation mellan 0 och 2 stycken. Detta innebär att 

barnen oavsett språk sällan producerar fullständiga episoder. Eftersom många narrativer 

saknar GAO, studeras även antal AO (attempt, outcome), GA (goal, attempt) och GO 

(goal, outcome). Antal GA och GO förekommer endast totalt fyra gånger och enbart i de 

svenska narrativerna. Däremot innehåller alla narrativer utom två minst en AO där 

skillnaden mellan språken är liten.  
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De engelska narrativerna har en något högre medelpoäng på setting. Endast två 

narrativer på engelska och en narrativ på svenska erhåller full poäng (2 p). Sex deltagare 

saknar helt setting i båda sina narrativer. Andra parametrar som poängsätts är mental 

state terms (MST), som initiating event (MSie) och som reaction (MSr). Precis som 

setting har både MSie och MSr högre medelpoäng på de engelska narrativerna.  

 

Tabell 2 ovan visar den totala poängen för samtliga deltagare på story grammar. I tabell 

3 presenteras en jämförelse av totala poängen på story grammar mellan deltagarna 1-7 

(år 1) och deltagarna 8-16 (år 0).  

 
Tabell 3. Jämförelse av totalpoäng på story grammar mellan år 1 och år 0.  

 

M SD Min Max 

  Sv Eng sv eng sv Eng sv Eng 

Alla 

barn 7,19 7,44 2,61 2,61 3 3 12 11 

År 1 8,29 8,57 1,8 2,3 6 4 11 11 

År 0 6,33 6,56 2,92 2,6 3 3 12 10 

M=medelvärde, SD=standardavvikelse, Min=lägsta värde, Max=högsta värde.  

 

När jämförelse av makrostrukturens totala poäng görs mellan år 1 och år 0, visas stora 

skillnader. Medelpoängen för svenska narrativer hos deltagare i år 1 är 8,29 p medan 

den hos deltagare i år 0 endast är 6,33 p. Hos deltagare i år 1 har engelska narrativer en 

medelpoäng på 8,57 p medan de hos deltagare i år 0 har en medelpoäng på 6,56 p. 

Medelpoängen för story grammar är därmed markant högre i år 1 än i år 0 på både 

svenska och engelska. Standardavvikelsen är högre hos år 0 på både svenska och 

engelska, det vill säga att spridningen är större hos de yngre deltagarna. Den lägsta 

poängen för de svenska narrativerna är tydligt högre i år 1 än i år 0 (6 p respektive 3 p). 

Skillnaden på de engelska narrativerna är inte lika stor vad gäller lägsta poäng (4 p i år 1 

och 3 p i år 0). Sammanfattningsvis skiljer sig story grammar mellan år 1 och år 0, och 

efter indelning i årskullar är resultaten fortsatt jämna mellan svenska och engelska.  

 

Då andra studier har visat att en förbättring sker från deltagares första narrativ till deras 

andra, en så kallad inlärningseffekt (se avsnitt 3.3.1. Datainsamling), undersöks om en 

sådan finns även i denna studie. Resultaten presenteras i tabell 4 nedan.  

 
Tabell 4. Jämförelse mellan deltagarnas första respektive andra narrativer. 

  M (sv) M (eng) 

  Narr 1 Narr 2 Narr 1 Narr 2 

Alla barn 6,71 7,56 6,22 9 

År 1 8 8,67 7,33 9,5 

År 0 5 7 5,67 8,33 

M (sv)=medelvärde svenska narrativer, M (eng)=medelvärde engelska narrativer, Narr 1=narrativ 1, Narr 

2=narrativ 2.  

 

Medelpoängen för story grammar förbättras från deltagarnas första till deras andra 

narrativer, både för svenska och för engelska narrativer och oavsett år (1 eller 0). Dessa 

resultat tyder på en inlärningseffekt. Denna inlärningseffekt kontrollerades 

förebyggande genom att sju deltagare började att berätta på svenska och nio deltagare 

började att berätta på engelska. Därför kan det faktum att de engelska narrativerna har 

högre poäng inte förklaras med att de berättades efter de svenska. 
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Utvecklandet av fullständiga episoder sker under tidig skolålder (Westby, 2005). I tabell 

5 och 6 nedan presenteras deltagarnas sammanlagda poäng på de olika parametrarna i 

en fullständig episod, samt deras poäng på Msie och MSr.  

 
Tabell 5. Poäng episoder, år 1.  

  Baby birds år 1 (sv) Baby goats år 1 (eng) 

  Episod 1 Episod 2 Episod 3 Episod 1 Episod 2 Episod 3 

Mental state as initiating 

event (MSie) 
0 2 4 0 4 4 

Goal 3 1 1 0 3 0 

Attempt 7 7 7 5 6 7 

Outcome 6 5 6 4 7 7 

Mental state as reaction 

(MSr) 
0 0 1 0 0 5 

 
Tabell 6. Poäng episoder, år 0.  

  Baby birds år 0 (sv) Baby goats år 0 (eng) 

  Episod 1 Episod 2 Episod 3 Episod 1 Episod 2 Episod 3 

Mental state as initiating 

event (MSie) 
1 3 3 1 3 3 

Goal 3 3 0 0 2 1 

Attempt 6 8 9 4 9 9 

Outcome 5 5 5 6 6 7 

Mental state as reaction 

(MSr) 
0 0 1 0 0 1 

 

Samtliga deltagare har attempt på episod 3, oavsett bildsekvens, språk eller år. Ett 

typiskt exempel från deltagare 7 (se bilaga 10) visas i exempel 1 nedan: 

 

(1) och då så bet hunden katten i svansen 

 

MSr saknas för episod 1 och 2 för samtliga deltagare. De enda MSr som förekommer 

finns i episod 3. Få deltagare producerar fullständiga episoder (GAO). Överlag är det 

väldigt få poäng på goal, till exempel har ingen deltagare tagit med goal i episod 1 på 

Baby goats. Detta diskuteras vidare i avsnitt 5.2. Resultatdiskussion. Desto fler har tagit 

med attempt och outcome i sina narrativer på både Baby birds och Baby goats. Förutom 

få goal är det generellt också få MST, dock fler som initiating event än som reaction.  

 
4.1.1.2 Förståelse 

Syftet med denna studie är inte bara att undersöka produktionen av narrativerna, utan 

även hur väl deltagarna förstår berättelsestrukturen i bildsekvenserna. Författarna ställde 

inte samtliga frågor till alla deltagare av olika anledningar (se avsnitt 5.1.3. Procedur). I 

tabell 7 nedan presenteras deltagarnas poäng på förståelsefrågorna (se bilaga 7a & 7b). 

De redovisas både i antal rätt av antal ställda frågor och i procent där 100 % motsvarar 9 

rätt. För förklaring, se avsnitt 3.3.2.2 Kvantitativ analys, Makrostruktur, förståelse.  
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Tabell 7. Antal och andel rätt på förståelsefrågorna. 

  Baby birds (sv) Baby goats (eng) 

Deltagare nr Antal rätt % (av 9) Antal rätt % (av 9) 

1 6 av 8 67 7 av 8 78 

2 9 av 9 100 4 av 5 44 

3 6 av 9 67 5 av 9 56 

4 8 av 8 89 7 av 7 78 

5 4 av 7 44 9 av 9 100 

6 8 av 8 89 6 av 9 67 

7 9 av 9 100 8 av 8 89 

8 7 av 8 78 6 av 6 67 

9 0 av 5 0 1 av 7 11 

10 8 av 9 89 7 av 8 78 

11 6 av 7 67 7 av 9 78 

12 5 av 7 56 5 av 8 56 

13 7 av 7 78 8 av 9 89 

14 0 av 6 0 3 av 8 33 

15 5 av 7 56 8 av 9 89 

16 6 av 6 67 9 av 9 100 

M 

 

65 

 

69 

Min 

 

0 

 

11 

Max   100   100 

M=medelvärde, SD=standardavvikelse, Min=lägsta värde, Max=högsta värde. Den streckade linjen 

markerar gräns mellan deltagare i år 1 (1-7) och i år 0 (8-16). 

 

Spridningen är väldigt stor för både de svenska och de engelska narrativerna. 

Medelvärdet på Baby birds är 65 % med ett lägsta värde på 0 % och ett högsta värde på 

100 %. Liknande resultat kan utläsas för Baby goats, där medelvärdet är 69 % med ett 

lägsta värde på 11 % och ett högsta värde på 100 %. Förståelsen skiljer sig därmed inte 

mycket mellan svenska och engelska på gruppnivå. Den totala spridningen i år 1 är 

lägre än i år 0, 44-100 % respektive 0-100 %. Enstaka barn förefaller inte få extremt 

låga poäng i sitt ena språk och extremt höga i sitt andra när alla frågor ställts, vilket 

tyder på att språken inte är helt obalanserade. Författarnas sätt att instruera och prompta 

deltagarna kan ha påverkat deras förståelse av bildsekvenserna (se bilaga 8). Detta 

diskuteras vidare i avsnitt 5.1.3. Procedur.  

 

Då tidigare resultat visar skillnad mellan år 1 och år 0 är det av intresse att även 

undersöka detta för poängen på förståelsefrågorna. I figur 1 nedan presenteras en 

jämförelse av förståelsen på både Baby birds och Baby goats mellan år 1 och år 0.  
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Figur 1. Andel rätta svar på förståelsefrågorna i år 1 och år 0, redovisas i %.  

 

Trots att alla frågor inte ställdes till flera deltagare, visar stapeldiagrammet ovan höga 

resultat på deltagarnas förståelse generellt. Förståelsen tenderar att bli bättre med åldern 

då resultaten är högre i år 1 (sv 79 %, eng 73 %) jämfört med i år 0 (sv 54 %, eng 67 

%). Tydligast är skillnaden på Baby birds (79 % jämfört med 54 %).  

 

Då denna studie redovisar en inlärningseffekt (se avsnitt 3.3.1. Datainsamling) i 

produktionen av narrativer, är det intressant att undersöka om en sådan återfinns även i 

förståelsen. Resultaten presenteras i tabell 8.  

 
Tabell 8. Inlärningseffekt, förståelsefrågor. 

  % av 9 (sv) % av 9 (eng) 

  Narr 1 Narr 2 Narr 1 Narr 2 

Alla barn 63 67 70 68 

År 1 78 81 74 72 

År 0 44 59 69 63 

% av 9 (sv)=andel rätta svar av 9 frågor på svenska, % av 9 (eng)=andel rätta svar av 9 frågor på 

engelska, Narr 1=narrativ 1, Narr 2=narrativ 2.  

 

Det sker ingen förbättring av förståelsen från deltagarnas första till deras andra 

narrativer på engelska. 70 % rätta svar i de första narrativerna och 68 % i de andra 

narrativerna visar tvärtom en knapp försämring. Däremot syns en liten förbättring på 

svenska där de första narrativerna har 63 % rätta svar jämfört med 67 % rätta svar i de 

andra narrativerna. Generellt visas ingen inlärningseffekt på förståelsefrågorna.  

 

Då berättelsekomponenten goal förekommer betydligt mer sällan än attempt och 

outcome i produktionen av deltagarnas narrativer (se avsnitt 4.1.1.1. Produktion), är det 

intressant att undersöka om förståelsen för goal ändå är etablerad. I figur 2 och 3 

presenteras en jämförelse mellan förståelse och produktion av goal i samtliga episoder i 

Baby birds och Baby goats.  
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Figur 2. Jämförelse mellan förståelse och produktion av goal i Baby birds. Redovisas i antal deltagare 

som förstår respektive producerar goal.  

 

I Baby birds på svenska förstår 14 deltagare goal i episod 1, men endast 6 stycken 

producerar den. Lika många, det vill säga 14 deltagare, förstår goal i episod 2, men där 

produceras den endast av 4 stycken. Goal i episod 3 förstås av 4 deltagare, men 

produceras endast av en.  

 

 
Figur 3. Jämförelse mellan förståelse och produktion av goal i Baby goats. Redovisas i antal deltagare 

som förstår respektive producerar goal.  

 

Ett liknande mönster framträder när vi jämför förståelsen av goal i Baby goats på 

engelska där 10 deltagare förstår goal i episod 1, men ingen producerar den. 16 

deltagare förstår goal i episod 2, men den produceras endast av 5 stycken. Goal i episod 

3 förstås av 12 deltagare, men produceras endast av en. För båda narrativerna visar 

alltså deltagarna en tydlig förståelse av protagonistens mål, trots att de allra flesta inte 

producerar dem i sina egna narrativer.  
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Det avvikande resultatet på förståelsen av episod 3 i Baby birds kan bero på att frågan 

endast ställdes till 5 av 16 deltagare. Med hänsyn till resultaten i övriga episoder, på 

båda bildsekvenserna, finns anledning att tro att förståelsen skulle visa höga resultat 

även på denna episod om frågan hade ställts till fler deltagare. Sammanfattningsvis är 

skillnaden stor mellan förståelse och produktion av berättelsekomponenten goal, både 

på Baby birds och Baby goats oavsett episod. Att förståelsen av goal är så hög jämfört 

med produktionen är viktigt att ta hänsyn till i elicitering av narrativer, vilket kommer 

att diskuteras vidare i avsnitt 5.2. Resultatdiskussion. 

 

Några deltagare svarade relevant på förståelsefrågorna, men inte enligt förväntan. Dessa 

diskuteras i avsnitt 4.2.2. Förståelse.  

 

4.1.2. Mikrostruktur 

Till analysen av narrativernas mikrostruktur används utvalda lingvistiska mått (se 

avsnitt 3.3.2.2 Kvantitativ analys, Mikrostruktur). I tabell 9 nedan presenteras samtliga 

deltagares poäng på de olika parametrarna.  

 
Tabell 9. Samtliga deltagares poäng på mikrostruktur. 

  
Antal 

löpord 

Antal 

olika 

ord 

Type 

token 

ratio 

Antal c-

units 

Medellängd 

c-units 

Längsta c-

unit 

Längsta 

NP 

Längsta 

PP 

Deltagare 

nr 
Sv eng sv eng sv eng Sv Eng sv eng sv eng sv eng Sv eng 

1 68 83 45 45 0,66 0,54 8 7 8,5 11,86 13 27 10 6 3 3 

2 87 105 51 55 0,59 0,52 11 12 7,9 8,75 13 17 6 6 3 0 

3 70 60 40 35 0,57 0,58 8 8 8,75 7,5 18 12 7 8 0 3 

4 67 124 48 70 0,72 0,56 10 11 6,7 11,27 14 20 3 11 5 4 

5 83 121 52 61 0,63 0,5 11 14 7,56 8,64 13 15 4 9 2 3 

6 54 47 38 35 0,7 0,74 8 7 6,75 6,71 10 9 2 2 2 0 

7 58 100 37 57 0,64 0,57 6 11 9,67 9,09 14 15 3 7 2 3 

8 85 91 50 54 0,59 0,59 12 11 7,08 8,27 13 13 3 2 3 4 

9 59 65 35 41 0,59 0,63 11 8 5,36 8,13 10 12 1 3 0 4 

10 51 33 31 22 0,61 0,67 7 7 7,29 4,71 12 7 6 3 2 0 

11 42 64 27 32 0,64 0,5 7 9 6 7,11 9 10 3 3 3 3 

12 25 36 19 25 0,76 0,69 4 5 6,25 7,2 10 10 2 3 0 0 

13 71 97 41 42 0,58 0,43 11 13 6,45 7,46 9 14 2 9 3 3 

14 62 211 35 73 0,56 0,35 12 29 5,17 7,28 10 25 4 3 2 5 

15 76 71 48 48 0,63 0,68 7 8 10,86 8,88 15 13 3 5 4 3 

16 20 51 16 34 0,8 0,67 4 6 5 8,5 6 14 1 3 2 3 

M 61 85 38 46 0,64 0,58 8,56 10,38 7,21 8,21 11,81 14,56 3,75 5,19 2,25 2,56 

SD 20 44 

    

2,66 5,61 

  

2,9 5,46 

    Min 20 33 

    

4 5 

  

6 7 1 2 0 0 

Max 87 211         12 29     18 27 10 11 5 4 

NP=nominalfras, PP=prepositionsfras, M=medelvärde, SD=standardavvikelse, Min=lägsta värde, 

Max=högsta värde. Den streckade linjen markerar gräns mellan deltagare i år 1 (1-7) och i år 0 (8-16). 

 

Medelvärdet för antal löpord i de svenska narrativerna är 61 ord jämfört med 85 ord i 

de engelska. De engelska narrativerna är därmed avsevärt längre än de svenska. Detta 

diskuteras i avsnitt 5.2. Resultatdiskussion. Medelvärdet på alla parametrar utom type 

token ratio är högre för de engelska narrativerna. Deltagare 14 uppvisar höga 

extremvärden på sin engelska narrativ, med till exempel 211 löpord. När deltagare 14 

tas bort ur beräkningarna av de engelska medelvärdena, blir medelvärdet för antal 
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löpord 77 ord, medelvärdet för antal olika ord 44, medelvärdet för antal c-units 9,13 

stycken, medelvärdet för medellängd c-units 8,27 ord och medelvärdet för längsta c-

unit 13,87 ord. Samtliga parametrar har därmed fortfarande ett högre medelvärde för de 

engelska narrativerna, och kan inte förklaras med deltagare 14:s extremvärden. Möjliga 

anledningar till de högre resultaten i de engelska narrativerna diskuteras i avsnitt 5.2. 

Resultatdiskussion.  

 

Tabell 9 ovan visar totalpoängen för samtliga deltagare på utvalda mikrostrukturella 

mått. I tabell 10 presenteras en jämförelse av några av dessa mått mellan deltagare 1-7 

(år 1) och deltagare 8-16 (år 0).  

 
Tabell 10. Mikrostruktur i år 1 och år 0. 

  Antal löpord Type token ratio Antal c-units Längsta c-unit 

  M SD M SD M SD M SD 

Total år 1 81 24 0,61 0,07 9,43 2,31 15 4,52 

Sv år 1 70 12 0,64 0,05 8,86 1,86 13,57 2,37 

Eng år 1 91 30 0,58 0,08 10 2,71 16,43 5,83 

Total år 0 67 42 0,61 0,11 9,5 5,61 11,78 4,11 

Sv år 0 55 22 0,64 0,08 8,33 3,24 10,44 2,6 

Eng år 0 80 54 0,58 0,12 10,67 7,3 13,11 5,01 

M=medelvärde, SD=standardavvikelse. Den streckade linjen markerar gräns mellan år 1 och år 0. 

 

Antal löpord skiljer sig mycket mellan år 1 och år 0. Det totala medelvärdet för antal 

löpord för narrativer i år 1 är 81 ord och för narrativer i år 0 är medelvärdet 67 ord. 

Narrativerna är därmed i snitt 14 ord längre i år 1 än i år 0. Spridningen för antal löpord 

är 24 ord i år 1 och 42 ord i år 0, vilket visar på en jämnare längd på narrativerna i år 1 

än i år 0. Type token ratio är lika hög i år 1 som i år 0, men är något lägre i de engelska 

narrativerna än i de svenska. Antal löpord är fler i år 1 än i år 0, men type token ratio är 

konstant oavsett år. Det betyder att antal olika ord är fler i år 1, men eftersom även 

antal löpord är fler är type token ratio oförändrad. 

 

Medelvärdena på längsta c-unit hos deltagare i år 1 och år 0 skiljer sig mycket (15 ord 

respektive 11,78 ord). Medelvärdet för antal c-units är något högre i år 1 än i år 0 på 

svenska, medan det på engelska är lägre. Som nämns ovan har deltagare 14 höga 

extremvärden på sin engelska narrativ, varför det kan vara av intresse att beräkna 

medelvärde för antal c-units utan deltagare 14. Då blir medelvärdet högre i år 1 än i år 0 

även på engelska (M för år 0, utan deltagare 14, blir 8,38). Därmed blir även det totala 

medelvärdet för antal c-units lägre i år 0 (9,13 ord) än i år 1. Sammanfattningsvis är 

skillnaderna i mikrostruktur stora mellan år 1 och år 0 på både svenska och engelska, 

där deltagarna i år 1 producerar längre och mer komplexa narrativer än deltagarna i år 0. 

Dessutom är spridningen lägre i år 1.  

 

4.2. Kvalitativ analys 

4.2.1. Makro- och mikrostruktur 

De kvantitativa resultaten visar att några deltagare skiljer sig från mängden, varför det 

är intressant att undersöka dessa närmare. Detta görs kvalitativt genom att bland annat 

studera narrativernas makro- och mikrostruktur på både svenska och engelska. 

Resultaten relateras till deras bakgrund och till författarnas uppfattning om deltagarnas 
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agerande vid datainsamlingstillfällena. Eftersom kodväxling endast förekommer vid tre 

tillfällen och hos en och samma deltagare (deltagare 14), redovisas inte detta under en 

egen rubrik.  

 

Deltagare 12 är 6:7 år, och har generellt låga resultat på både makro- och mikrostruktur 

i sina narrativer. Total poäng på story grammar är 3 p för den svenska och 4 p för den 

engelska narrativen, vilket är betydligt lägre än genomsnittet. Antal löpord är 25 

stycken på Baby birds och 36 stycken på Baby goats, även det är betydligt lägre än 

genomsnittet. Deltagare 12 har också få c-units, 4 på svenska och 5 på engelska. När det 

gäller förståelsefrågorna tillhör deltagare 12 subgruppen som svarar relevant men inte 

enligt förväntan (se avsnitt 4.2.2. Förståelse). Han har en relativt låg förståelsepoäng, 56 

% på Baby birds och 56 % på Baby goats. En annan viktig aspekt är att deltagare 12 

förefaller tro att uppgiften är att berätta en specifik berättelse (se exempel 2).  

 

(2) but I don’t know what story it is (se bilaga 10) 

 

Han ger intryck av att inte vilja göra fel och har därför svårt att komma igång och 

behöver promptning. Deltagarens vårdnadshavare uppger att hans engelska är bättre, 

varför det hade varit intressant att se om skillnaden mellan språken hade blivit större om 

han hade fått berätta på engelska sist.  

 

Deltagare 16 är 6:6 år och har generellt låga resultat på produktionen av både Baby 

birds och Baby goats, avseende både makro- och mikrostrukturen. Antal löpord för den 

svenska narrativen är 20 stycken och 51 stycken för den engelska. Hon svarar dock rätt 

på alla förståelsefrågor som hon får (6 av 6 på sv och 9 av 9 på eng). Det är enligt 

författarna tydligt att resultaten till stor del beror på deltagarens blyghet, som var mest 

påtaglig vid första datainsamlingstillfället. Det kan vara en av förklaringarna till att 

Baby goats, som eliciterades sist, är längre. Deltagaren producerade mycket korta 

narrativer, men språket som används är korrekt. Hennes vårdnadshavare uppger att hon 

förstår och talar både svenska och engelska väldigt bra.  

 

Deltagare 14 är yngst, 6:2 år. Han beskriver bilderna i bildsekvenserna snarare än att 

berätta en berättelse, vilket är typiskt för yngre barn (se avsnitt 1.4.2. Narrativ 

utveckling). Han pekar hela tiden samtidigt som han pratar och försöksledarna uppfattar 

uppgiften som väldigt ansträngande för deltagaren. Han suckar mycket och distraheras 

ofta av andra saker (se exempel 3). Dock är han väldigt intresserad och vill fullfölja 

uppgiften. Deltagaren är kommunikativ och söker mycket ögonkontakt. Antal löpord på 

den svenska narrativen är 62 stycken, vilket är runt medelvärdet. På den engelska 

narrativen är antal löpord 211 stycken, vilket är många fler ord än för övriga deltagare. 

Han talar mycket men ofta utan relevans för narrativen. Total poäng på story grammar 

är 4 p på både Baby birds och Baby goats, mer än en standardavvikelse under 

medelvärdet. Förståelsen är låg, 0 % på svenska och 33 % på engelska. Deltagaren 

berättar inte riktigt som att bilderna tillsammans är en berättelse, utan beskriver ofta 

bilderna, ibland oberoende av varandra (se exempel 4).  

 

(3) I have one two more to do no I have one two three four five more to do (se 

bilaga 10) 

(4) two billy goats there one there (se bilaga 10) 
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Deltagarens vårdnadshavare uppger att han exponeras mer för svenska än för engelska 

(75 % respektive 25 %), och att han är väldigt bra på svenska men endast bra på 

engelska. Deltagare 14 är den enda deltagaren som kodväxlar, vilket sker tre gånger (se 

exempel 5, 6 & 7).  

 

(5) three flowers också (se bilaga 10) 

(6) goats like in the water också (se bilaga 10) 

(7) he’s biting this räv (se bilaga 10) 

 

Ingen kodväxling skedde i Baby birds som berättades på svenska, vilket enligt 

vårdnadshavare är deltagarens starkaste språk.  

 

Deltagare 4 är 7:4 år och har bott i Sverige i hela sitt liv. Deltagarens vårdnadshavare 

uppger att engelska är hennes starkaste språk just nu och hennes engelska narrativ är 

också den längsta av alla narrativer (förutom deltagare 14 på Baby goats) med 124 

löpord. Hennes svenska narrativ har 67 löpord. Språket i den engelska narrativen är 

komplext där hennes längsta NP har 11 ord (jämför M 5,19 ord) och hennes längsta c-

unit innehåller 20 ord (jämför M 14,56 ord). Poängen på story grammar är hög på både 

svenska och engelska (9 respektive 10 p) och hon har en fullständig episod (GAO) i 

Baby goats. Deltagare 4 har alla rätt på förståelsefrågorna (8 av 8 på sv och 7 av 7 på 

eng). Något utmärkande för just deltagare 4 är att hon väljer att karaktärerna i hennes 

narrativer ska vara andra djur än de i bildsekvenserna (se exempel 8) när hon blir 

tillfrågad hur hon vill börja sin saga.  

 

(8) med tre små möss och mammamusen flyg- går iväg (se bilaga 10) 

 

Deltagare 4 väljer att kalla fåglarna för möss och ändrar sitt berättande därefter. I 

exemplet ovan rättar hon sig själv från flyger till går. I slutet av narrativen glömmer hon 

dock bort sig och berättar istället om fåglar.  

 

Deltagare 8 är 6:8 år och har endast bott i Sverige i tre månader. Deltagarens 

vårdnadshavare uppger att hon exponeras mer för engelska (25 % sv och 75 % eng) och 

att engelska är det starkaste språket just nu. Hennes förståelse i båda språken är skattad 

till väldigt bra, men talet är endast skattat till bra på svenska medan det på engelska är 

skattat till väldigt bra. Deltagaren har mycket jämna resultat på alla mikrostrukturella 

parametrar, till exempel har hon 85 löpord på Baby birds och 91 löpord på Baby goats 

(jämför M 61 respektive 85 ord). Hennes svenska narrativ har högst poäng av alla 

narrativer på story grammar, 12 p. Hennes poäng på den engelska narrativen är också 

hög, 9 p. Deltagaren producerar två fullständiga episoder (GAO) på svenska och en på 

engelska. Hon svarar dessutom rätt på nästan alla förståelsefrågor (7 av 8 på sv och 6 av 

6 på eng).  

 

Fyra deltagare har väldigt ojämna resultat på sina två narrativer. Två av dem har bättre 

poäng på story grammar i den svenska narrativen, och två av dem har bättre poäng i den 

engelska narrativen. Efter jämförelse med vårdnadshavares uppskattning av sina barns 

bästa språk, kan inget mönster ses. En deltagare presterar sämre och en deltagare 

presterar bättre i det språk som uppgetts vara bäst. De två andra deltagarna har inte 

uppgetts vara bättre i något av sina språk. Däremot är den bättre narrativen i alla fyra 

fallen den narrativ som eliciteras sist, vilket skulle kunna tyda på en tydlig 

inlärningseffekt hos just dessa deltagare. Den stora skillnaden skulle dels kunna bero på 
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förståelse för vad som förväntas vid andra narrativen, men också på en trygghet i 

situationen. 

 

I detta avsnitt har deltagare som presterar annorlunda än de övriga deltagarna 

diskuterats. Sammanfattningsvis finns en stor variation inom gruppen av typiskt 

språkutvecklade simultant flerspråkiga barn vad gäller narrativ förmåga. Variationen 

skulle kunna förklaras med grad av språklig exponering och exponering för narrativer 

(se avsnitt 1.4.2. Narrativ utveckling), blyghet och ovana inför situationen. Grad av 

koncentration samt hur väl deltagarna förstår uppgiften kan också förklara den stora 

variationen.  

 

4.2.2. Förståelse 

Flera deltagare svarar relevant på förståelsefrågorna 2a, 2b, 4a, 4b, 6a och 6b, dock inte 

enligt mallen förväntat (se bilaga 7a & 7b). Frågorna handlar om samtliga karaktärers 

känslor, det vill säga MST. Eftersom många av dessa deltagare svarar på liknande sätt, 

är det intressant att undersöka svaren kvalitativt. I följande avsnitt lyfts några av de 

relevanta men oförväntade svaren från Baby birds fram.  

 

Till de två första bilderna i Baby birds ställs frågan ”Hur känner sig fågelungarna?”. Det 

förväntade svaret är till exempel ”hungriga” för att ”deras munnar är öppna”. Flera 

deltagare svarar istället ”rädda” för att ”katten vill äta upp dem” eller ”ensamma” för att 

”mamman flyger iväg”. Dessa svar är relevanta men inte förväntade, varför de 

förslagsvis läggs till som alternativa svar i bedömningsformuläret. De relevanta men 

oförväntade svaren på denna fråga poängsätts i denna studie.  

 

Till de två sista bilderna i Baby birds ställs frågan ”Hur känner sig katten?”. Det 

förväntade svaret är till exempel ”fortfarande hungrig” för att ”den inte fick tag i 

fåglarna”. Flera deltagare svarar istället ”rädd” för att ”hunden jagar den” eller ”dålig” 

för att ”den har ont i svansen”. Även dessa svar är relevanta men inte förväntade, varför 

de förslagsvis läggs till som alternativa svar i bedömningsformuläret. Det finns dock en 

skillnad mellan dessa svar och de förväntade, där de alternativa svaren endast syftar på 

de sista två bilderna istället för hela bildsekvensen. De relevanta men oförväntade 

svaren på denna fråga poängsätts i denna studie.  

 

Till den sjätte och sista bilden i Baby birds får deltagaren höra ”Tänk dig nu att hunden 

vänder sig om och tittar på fåglarna. Hur tror du att den känner sig då?”. Det förväntade 

svaret är ”glad” för att ”den räddade fåglarna”. Flera deltagare svarar istället ”arg” för 

att ”katten ville äta upp fåglarna”. Denna fråga undersöker huruvida deltagaren har 

förmåga att ta hundens perspektiv (ToM, se avsnitt 1.5.2. Narrativ utveckling) och att 

föreställa sig hur den känner i en situation som inte syns på bilderna. Poängsättningen är 

därför striktare på denna fråga, och alternativa svar poängsätts därmed inte i denna 

studie.  

 

Motsvarande relevanta men oförväntade svar återfinns bland svaren på 

förståelsefrågorna till Baby goats. Även dessa läggs förslagsvis till som alternativa svar 

i bedömningsformuläret.  
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4.2.3. Tvärspråkligt inflytande 

I detta avsnitt presenteras exempel på tvärspråkligt inflytande, både från narrativerna 

och från deltagarnas svar på förståelsefrågorna. Även om exemplen är få, är de viktiga 

att belysa då de kan ge värdefull information om simultant flerspråkiga barns 

språkutveckling (se avsnitt 1.2.6. Tvärspråkligt inflytande).  

 

I deltagarnas ordföljd syns flera och tydliga exempel på tvärspråkligt inflytande, både 

från svenska till engelska och från engelska till svenska. På svenska följer till exempel 

flera deltagare den korrekta ordföljden i engelska, vilket resulterar i brott mot V2-regeln 

(verbet måste placeras på andra plats i en sats, se Bolander, 2005), som finns i svenska 

men inte i engelska. Några exempel visas nedan.  

 

(9) sen katten gick upp (deltagare 10, se bilaga 10) 
 jämför eng: then the cat went up 

(10) men just när äggen har kläckt då mamman flyger iväg (deltagare 15, se 

bilaga 10) 
 jämför eng: then the mum flies away 

(11) sen en hund tog ner katten (deltagare 10, se bilaga 10) 
 jämför eng: then a dog took the cat down 

 

Andra exempel på när deltagare använder engelsk ordföljd i svenska och tvärtom, är när 

partikeln i utbyggda verb (Bolander, 2005) placeras fel i satsen. Bohnacker (2007) 

undersökte syntax hos vuxna andraspråksinlärare av svenska och tyska. Hon fann bland 

annat att andraspråksinlärare av svenska hade svårigheter med placering av partikel i 

utbyggda verb. En annan benämning för utbyggda verb är fras- och prepositionsverb 

(Svartvik & Sager, 2005). Några exempel på detta återfinns även i denna studie, se 

nedan.  

 

(12) och jagar den iväg (deltagare 6, se bilaga 10) 
 jämför eng: and chases it away 

(13) and chased away it (deltagare 9, se bilaga 10) 
 jämför sv: och jagade iväg den 

(14) he scared away the fox (deltagare 13, se bilaga 10) 
 jämför sv: han skrämde iväg räven 

 

Flera deltagare använder prepositioner som är målspråksenliga på engelska när de 

berättar på svenska. Inga sådana exempel på inflytande från svenska återfinns i 

engelska. Se några exempel nedan.  

 

(15) vi kan äta dom för frukost (deltagare 4, se bilaga 10) 
 jämför eng: we can eat them for breakfast 

(16) för hela mitt liv (deltagare 8, se bilaga 10) 
 jämför eng: for my entire life 

 

Possessiva pronomen används i större utsträckning i engelskan än i svenskan, särskilt 

framför substantiv som till exempel betecknar kroppsdelar (Svartvik & Sager, 2005). Ett 

exempel är engelskans my leg hurts jämfört med svenskans jag har ont i benet. Några 

av deltagarna i denna studie uppvisar en viss osäkerhet i användningen av possessiva 

pronomen i de engelska narrativerna. Se exempel nedan. Deltagare 4 ändrar sig från en 

korrekt engelsk form (his) till en form som är korrekt för svenskan (the, bestämd form). 
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Deltagare 8 säger först den korrekta formen för svenska (the, bestämd form), men 

korrigerar sig sedan till den korrekta formen för engelska (its).  

 

(17) got the big sister on the leg (deltagare 1, se bilaga 10) 
 jämför: on her leg 

(18) and he get the baby in his the leg (deltagare 4, se bilaga 10) 
 jämför: in his leg 

(19) and then he catched the its leg (deltagare 8, se bilaga 10) 
 jämför: catched its leg 

 

En annan intressant observation är att några deltagare producerar infinitivkonstruktioner 

som avviker från standardsvenskan, men som översatt till engelska blir korrekt. De 

säger ”att hämta mat” eller ”till hämta mat” istället för ”för att hämta mat”. Dessa 

strukturer motsvarar på engelska ”to get food”. Tvärspråkligt inflytande hos simultant 

flerspråkiga barn diskuteras i avsnitt 5.2. Resultatdiskussion.  

 

5. Generell diskussion och slutsats 

5.1. Metoddiskussion 

5.1.1. Deltagare 

Studiens syfte var att samla in referensdata för typiskt språkutvecklade svensk-

engelsktalande barn. Det finns en risk att vårdnadshavare till högpresterande barn var 

mer benägna att söka sig till denna studie. Då deltagarna rekryterades från samma skola, 

kunde inte variation gällande till exempel socioekonomisk status kontrolleras för. Detta 

medförde bland annat att nästan alla vårdnadshavare var högutbildade. 

 

Dokumenten till rekryteringen (se bilaga 1, 2 & 3) av deltagarna utformades endast på 

svenska av författarna, vilket är en brist i studien. Rekryteringsprocessen var mödosam 

(se avsnitt 3.1.2. Rekrytering) och hade eventuellt kunnat underlättas genom att ha 

informationsbrevet på både svenska och engelska för att på så sätt nå ut till fler 

vårdnadshavare. Då kanske fler skulle ha intresserat sig för studien och datainsamlingen 

kunde då ha blivit klar tidigare. Att inte ha delat ut bakgrundsfrågorna (se bilaga 4) på 

både svenska och engelska kan även det ha fördröjt rekryteringsprocessen då flera av 

vårdnadshavarna inte talade svenska. Svaren på frågorna kan ha påverkats av om en 

vårdnadshavare som inte har svenska som förstaspråk fyllde i formuläret. Om endast en 

av vårdnadshavarna till barnet fyllde i formuläret, kan dessutom uppskattningen av 

barnets språkliga förmåga av det språk som inte är denna vårdnadshavares förstaspråk 

påverkas.  

 

5.1.2. Material 

Med erfarenhet från klinisk verksamhetsförlagd utbildning anser författarna att ett bra 

material för elicitering av narrativer i logopedisk tal- och språkutredning saknas. Därför 

var det mycket intressant att använda ett så genomarbetat material som COST WG2:s 

Baby birds och Baby goats. Dock upptäcktes en del svårigheter med materialet, både 

makrostrukturellt och mikrostrukturellt. Dessa diskuteras nedan. 

 

Bildsekvenserna är utformade för att följa samma makrostruktur, men i Baby birds är 

båda fågelungarna involverade tillsammans i episod 1 och 2 till skillnad från 

motsvarande episoder i Baby goats där de två getterna är involverade i varsin episod (se 
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bilaga 5). Att bara den ena geten är involverad i episod 1 leder till att två saker sker 

parallellt när den andra geten står och äter gräs. Fokus kan därmed riktas på två saker. 

Se följande exempel från deltagare 5 (se bilaga 10): 

 

(21) one day it was a tiny little child that fell in the water 

and the mum saw and came running 

and she pushed the little goat out the water 

but then a fox saw another goat that was the sister probably 

and then the other little lamb saw the fox 

and the mum drank like the little one did 

and then the fox took the other one’s foot so it couldn’t run away 

 

I Baby birds är fåglarna istället tillsammans i episod 1, vilket gör att fokus inte kan 

riktas någon annanstans än just dit. Se exempel nedan, från deltagare 3 (se bilaga 10): 

 

(22) att de va en gång två små fåglar o en mamma en stor fågelmamma 

o hon flög iväg en gång 

bebisfåglarna stannade där 

o sen så kom en katt o försökte äta fåglarna 

o sen så då när mamman kom tillbaks så kom katten upp o klättrade o tog 

en bebis 

 

Bildsekvenserna är också utformade för att kunna jämföras mikrostrukturellt. Som 

demonstreras i exemplen ovan skiljer sig bildsekvenserna lite åt makrostrukturellt. Detta 

kan även påverka narrativernas mikrostruktur då deltagarna har möjlighet att prata om 

karaktärerna separat i Baby goats men inte i Baby birds. Därmed kan narrativerna från 

Baby goats bli längre, vilket skulle kunna vara en del i förklaringen till att de engelska 

narrativerna är längre i denna studie. För vidare diskussion om detta, se avsnitt 5.2. 

Resultatdiskussion.  

 

Vidare upptäcktes svårigheter med att uttrycka ord för karaktären ”goat”, då endast 5 av 

16 deltagare använde ordet självmant i sin engelska narrativ. För vissa deltagare var det 

ett tydligt hinder som påverkade hela deras berättande. En del frågade vad djuret hette 

på engelska medan andra avvaktade och behövde promptning för att komma igång med 

sitt berättande. Överlag varierade de flesta deltagarna namnet på djuret under 

berättelsens gång i narrativen Baby goats. I narrativen Baby birds hade inte deltagarna 

samma problem. Att flera deltagare använde ”sheep” eller ”lamb” spontant istället för 

”goat” kan vara något att ta hänsyn till i en eventuell utvärdering av materialet. 

Liknande observation gjordes på djuret ”fox”, som benämndes som ”wolf” av 10 av 16 

deltagare (tre av dessa blandade och använde även ”fox”). Dock upplevde inte 

författarna att detta utgjorde ett lika stort hinder för berättandet som djuret ”goat” 

gjorde. Däremot kan det påverka resultaten för antal olika ord (och därmed type token 

ratio) då många deltagare använder flera ord för samma referent.  

 

I bedömningsformuläret poängsätts attempt som protagonistens försök, till exempel 

”hunden jagade katten”. Outcome poängsätts som resultat av protagonistens försök, till 

exempel ”katten sprang iväg”. I denna studie poängsattes dock vissa uttryck som både 

attempt och outcome, till exempel i ”hunden jagade iväg katten”. Författarna anser att 

”iväg” här implicerar att katten är borta (outcome) och därför inte behöver uttryckas 

ytterligare. Om deltagaren ger ytterligare information om att katten är borta, kan det 
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snarare uppfattas som att hon/han har en lägre pragmatisk förmåga då den slutsatsen 

genom inferenser redan kan dras. Om det istället endast skulle givits poäng för attempt i 

exemplet ovan, skulle något som faktiskt är pragmatiskt adekvat bli ofördelaktigt 

poängsatt för deltagaren. Föreslagsvis förtydligas exemplen i de svenska och engelska 

bedömningsformulären så att även dessa attempts och outcomes ger poäng. Något som 

skulle vara intressant att studera är om deltagarna skulle ändra sitt sätt att berätta om de 

berättade för ett yngre barn, till exempel om de skulle ge mer explicit information och 

använda färre inferenser.  

 

Flera deltagare uttryckte mental state terms (MST) i sina narrativer, men inte alltid efter 

bedömningsformulärets mall. MST ur andra karaktärers perspektiv gav ingen poäng i 

enlighet med formuläret, vilket ger en orättvis bedömning av deltagarens förmåga att 

urttrycka MST generellt. Ett exempel från deltagare 5 (se bilaga 10) är ”men då såg dom 

två fåglarna att en katt skulle nästan klättra upp”. Deltagaren uttrycker här en MST 

(verbet ”såg”) utifrån fåglarnas perspektiv vilket inte ger poäng eftersom det är kattens 

episod. Bedömningsformuläret ger alltså enbart poäng för MST kopplade till tre 

konkreta episoder. Till bedömningsformulärets fördel finns totalt sex chanser fördelade 

på tre episoder för deltagarna att producera MST. Det skulle vara intressant att se om 

äldre barn och/eller vuxna producerar fler MST.  

 

Bakgrundsfrågorna i bedömningsmaterialet (se bilaga 4) som vårdnadshavarna fyllde i, 

gav en utförlig bild av deltagarnas språkliga utveckling i och exponering för svenska 

och engelska. Dock saknades frågor som gav information om vilka länder 

vårdnadshavarna kom ifrån. Om barnet dessutom föddes i Sverige men bodde 

utomlands under en tid, finns ingen fråga för att ta reda på i vilket land barnet i så fall 

bodde. Den informationen är intressant både ur ett språkligt och ett kulturellt perspektiv. 

Föreslagsvis adderas dessa frågor till formuläret. För att undvika förvirring för simultant 

flerspråkiga deltagare uteslöts i denna studie termerna L1 och L2, som används i det 

ursprungliga formuläret med bakgrundsfrågor. Förslagsvis anpassas termerna i en 

eventuell omarbetning av materialet för att tydligare inkludera simultant flerspråkiga 

deltagare.  

 

5.1.3. Procedur 

Då deltagarna gick i samma skola (i två olika klasser) fanns en risk att de pratade med 

varandra om bildsekvenserna innan datainsamlingen var avslutad. Detta skulle kunna ha 

påverkat deltagarnas berättande. Författarna hörde dock efteråt några deltagares 

beskrivningar av datainsamlingssituationen, där bildsekvenserna inte ens nämndes. 

Därför bedömdes inte denna risk vara särskilt stor.  

 

Av olika orsaker ställdes inte alltid alla 9 frågor till samtliga deltagare. Detta berodde i 

vissa fall på att deltagarna redan tydligt visat att de hade förstått bildsekvenserna, varför 

det inte föll sig naturligt att ställa alla frågor. I andra fall berodde det på att författarna 

helt enkelt glömde att ställa vissa frågor. Detta hade kunnat undvikas om författarna 

hade tränat ännu mer på att ställa frågorna innan datainsamlingstillfällena. Vissa 

deltagare visade även tydligt att frågorna var ansträngande att besvara, varför samtliga 

frågor inte heller då ställdes. Det var problematiskt att jämföra resultaten på 

förståelsefrågorna eftersom olika antal frågor hade ställts till deltagarna. I redovisningen 

av resultaten representerade 9 frågor alltid 100 %, istället för att antalet frågor som 

deltagaren fick ställda till sig representerade 100 %. Läsaren bör vara medveten om att 

antal rätta svar av antal ställda frågor (i samma tabell) ger en tydligare bild av 
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deltagarnas narrativa förståelse.  Författarna valde att inte ha antal ställda frågor som 

100 % för att deltagarna då skulle ha tillskrivits poäng som inte hade kunnat konstateras 

hos varje deltagare, till exempel att 4 rätta svar av 4 ställda frågor skulle bli 100 % och 

tolkas som alla rätt trots att mindre än hälften av frågorna hade ställts.  

 

Datainsamlingen skedde under deltagarnas lektionstid där de fick gå ifrån klassrummet 

en och en. Detta ledde till en begränsad tid för författarna att samla in alla narrativer. 

Om mer tid hade funnits vid datainsamlingstillfällena, hade författarna kunnat spendera 

mer tid till att knyta kontakt med deltagarna för att undvika att blyghet skulle påverka 

resultaten hos vissa deltagare. Tidsbristen ledde också till att vissa deltagare fick vänta 

längre än andra mellan sina två berättartillfällen, från en till två timmars mellanrum upp 

till sju dagars mellanrum. Även då författarna gav relativt standardiserade instruktioner 

och promptningar till deltagarna (se bilaga 8), går det inte att undvika en viss variation 

kring detta då författarna var måna om att upprätthålla en så naturlig situation som 

möjligt.  

 

En viktig del i proceduren, upplevde författarna var att deltagarna fick välja kuvert med 

en ”bilderbok” (eng ”storybook”) i (se avsnitt 3.2. Material). När instruktioner gavs 

upplevde författarna att deltagarna kunde bli lite nervösa eller känna att det var en stor 

och ansträngande uppgift, till exempel var det flera stycken som suckade. När de sedan 

fick instruktionen att välja bland tre kuvert upplevde författarna att deltagarna tyckte att 

det var roligt. Tillvägagångssättet med tre val hade också för avsikt att minimera risken 

för delad uppmärksamhet, det vill säga att minimera risken för att deltagarna skulle 

uppleva att författarna såg precis vad de själva såg. Författarna försökte förmedla en 

känsla av spänning inför vilken ”bok” som skulle bli vald, i förhoppning om att 

deltagarna skulle tro att författarna inte hade sett böckerna innan. Andra saker som 

gjordes för att försöka minimera risken för delad uppmärksamhet, var att sitta mitt emot 

deltagarna så att författarna såg bildsekvenserna upp och ner. Att minimera risken för 

delad uppmärksamhet är viktigt för att främja ett berättande där nya karaktärer 

introduceras med obestämd artikel och redan kända karaktärer refereras till med 

bestämd artikel. Detta var ingenting författarna intresserade sig för i denna studie, utan 

endast något som försökte kontrolleras för.  

 

Vid några tillfällen hördes utrop från skolans högtalare, vilket kan ha distraherat de 

drabbade deltagarna. Dock upplevde författarna att deltagarna klarade av att fortsätta 

obehindrat med uppgiften efter avslutat utrop. Vid ett tillfälle sprang en grupp barn in i 

rummet under pågående datainsamling. Detta skedde dock vid kontroll av den narrativa 

förståelsen, så frågorna kunde lätt ställas om, varför detta inte bedöms ha påverkat 

studiens resultat.  

 

I denna studie användes Baby birds genomgående för elicitering av de svenska 

narrativerna och Baby goats för de engelska narrativerna. Bildsekvenserna skiljer sig 

lite åt (se avsnitt 5.1.2. Material), och författarna hade med fördel eliciterat svenska och 

engelska narrativer från både Baby birds och Baby goats.  

 

5.2. Generell resultatdiskussion 

Studiens syfte var att samla in referensdata för typiskt språkutvecklade svensk-

engelsktalande barn. Eftersom bedömningsmaterialet utvecklat av COST WG2 (se 

avsnitt 3.2. Material) aldrig tidigare hade använts i Sverige, syftade denna studie även 
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till att undersöka hur materialet fungerade i en svensk kontext. Narrativerna 

analyserades makrostrukturellt (story grammar) och mikrostrukturellt (lingvistiska mått) 

(se avsnitt 4.1. Kvantitativ analys). Deltagarnas förståelse av bildsekvenserna 

undersöktes också, och jämfördes med de producerade narrativerna. I följande avsnitt 

diskuteras resultaten.  

 

I resultaten på story grammar är medelvärdet för total poäng ungefär lika hög på 

svenska som på engelska, och standardavvikelsen är lika stor. Makrostrukturen skiljer 

sig därmed inte mellan språken. Soodla och Kikas (2010) fick liknande resultat i sin 

studie av enspråkiga estniska och engelska barns narrativer. Westby (2005) skriver om 

de olika stegen i utvecklingen av narrativ förmåga och hon nämner inte att det finns 

några skillnader i dessa steg mellan olika språk. Story grammar förefaller vara ett mått 

jämförbart över språkgränser. Vid jämförelse mellan år 1 och år 0 finns en skillnad i 

total poäng på story grammar, där deltagarna i år 1 i genomsnitt har en högre poäng. 

Variationen är också lägre i år 1 än i år 0. Westby (2005) skriver att mycket händer i 

den narrativa utvecklingen i tidig skolålder, vilket studiens resultat tydligt reflekterar.  

 

Precis som total poäng på story grammar, är antal GAO (goal, attempt, outcome) lika 

många i de svenska som i de engelska narrativerna. Många narrativer saknar GAO men 

alla utom två innehåller minst en AO (attempt, outcome). Enligt Westby (2005) börjar 

barn beskriva händelser och kausala samband innan de börjar berätta om karaktärers 

mål. Resultaten i denna studie stämmer bra överens med hennes beskrivning av den 

narrativa utvecklingen, då samtliga deltagare producerar betydligt fler attempt och 

outcome än vad de producerar goal. Nästan alla deltagare förstår dock goal, även då den 

berättelsekomponenten inte produceras så ofta. Detta är i linje med att förståelse alltid 

föregår produktion (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

 

Analysen av förståelsefrågorna visar på en skillnad mellan deltagarna i år 1 och i år 0. 

Trots stora skillnader överlag, förefaller inte enstaka barn ha en obalans i förståelsen av 

sina båda språk. Detta stämmer bra överens med bakgrundsinformationen från 

vårdnadshavarna eftersom alla deltagare är simultant flerspråkiga och faktiskt talar båda 

språken flytande.  

 

De narrativer som berättades sist har en högre total poäng än de som berättades först, 

vilket tyder på en viss inlärningseffekt. Pilotstudier med Baby birds och Baby goats (se 

avsnitt 3.3.1. Datainsamling) har även de visat på en inlärningseffekt, vilket tyder på att 

en sådan faktiskt uppstår i studier där dessa bildsekvenser används. Denna studie 

undersökte även om en inlärningseffekt fanns på förståelsefrågorna. Dock kan ingen 

sådan påvisas.  

 

Narrativernas mikrostruktur skiljer sig mellan språken där de engelska narrativerna är 

både längre och mer komplexa. Att de engelska narrativerna är längre kan möjligtvis 

härledas till engelskans fristående artikel vid användning av bestämd form, jämför 

engelskans the cat (två ord) med svenskans katten (ett ord). En ytterligare förklaring 

skulle kunna vara att denna studie genomgående använde Baby goats för elicitering av 

de engelska narrativerna. Bildsekvenserna Baby birds och Baby goats skiljer sig åt en 

aning (se avsnitt 5.1.2. Material). Två händelser istället för en sker parallellt i början av 

Baby goats, vilket gör det möjligt att berätta mer till den bildsekvensen. Detta kan leda 

till ökat antal löpord utan att påverka poäng på story grammar. Vid samtliga fyra 

datainsamlingstillfällen observerades att deltagarna hade lektioner på engelska. Att de 
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då hade engelska mer aktiverat kan ha påverkat deras berättande. Överlag har 

vårdnadshavarna skattat att deras barn är lika bra på svenska och engelska. En högre 

språklig förmåga bör således inte ha påverkat de engelska narrativernas längd och 

komplexitet.  

 

Precis som total poäng på story grammar, är skillnaden även stor mikrostrukturellt 

mellan år 1 och år 0. Antal löpord är betydligt fler i år 1 än i år 0 och spridningen är 

mycket större i år 0. Norris och Ortega (2009) skriver att den syntaktiska komplexiteten 

ökar med ålder och med förbättrad läsförmåga. Detta stämmer väl överens med 

resultaten i denna studie, då deltagarna i år 1 är äldre och bör ha kommit längre i sin läs- 

och skrivinlärning.  

 

Flera exempel på tvärspråkligt inflytande förekommer i denna studie. Enligt Genesee et 

al. (2004) är tvärspråkligt inflytande en naturlig del av simultant flerspråkiga barns 

typiska språkutveckling. Det stämmer väl överens med resultatet i denna studie, då 

nästan alla deltagare uppvisar någon form av tvärspråkligt inflytande. Brott mot V2-

regeln vid topikalisering skriver Håkansson och Nettelbladt (1993) är vanligt 

förekommande hos enspråkiga svenska barn med SLI och hos barn med svenska som 

andraspråk. Detta förekommer även i denna studie, trots att alla deltagare (utom en) har 

blivit exponerade för både svenska och engelska från födseln. Med dessa exempel i 

åtanke är det förståeligt att flerspråkiga barn ibland kan likna barn med SLI trots att 

deras språkutveckling inte är avvikande. Överlag är dessa avvikelser dock sällsynta i 

studiens data, och alla barn som uppvisar dem producerar även helt målspråkliga 

motsvarigheter. 

 

Endast en av studiens deltagare kodväxlade, vid tre tillfällen, i sin engelska narrativ. 

Denna deltagare har låg poäng på förståelsefrågorna och ligger mer än en 

standardavvikelse under medelvärdet för total poäng på story grammar. Iluz-Cohen och 

Walters (2012) skriver att flerspråkiga barn med SLI generellt kodväxlar mer än 

flerspråkiga barn med typisk språkutveckling. Det skulle kunna vara så att kodväxling 

sker mer hos språkligt svaga barn, men flera deltagare i denna studie som har låga 

resultat kodväxlade inte alls. Genesee et al. (2004) poängterar att kodväxling sker hos 

alla flerspråkiga barn, i olika grad och av många olika anledningar. Till exempel kan 

mängden bero på hur barnets språkliga omgivning ser ut och inställningarna till 

kodväxling. Det är därför svårt att avgöra om det handlar om en språklig svaghet eller 

en påverkan från omgivningen.  

 

5.3. Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Det övergripande syftet var att bidra till kunskapen om flerspråkiga barns typiska 

språkutveckling. Syftet med denna studie var att samla in referensdata för typiskt 

språkutvecklade svensk-engelsktalande barn. Eftersom bedömningsmaterialet utvecklat 

av COST WG2 (se avsnitt 3.2. Material) aldrig tidigare hade använts i Sverige, syftade 

denna studie även till att undersöka hur materialet fungerar i en svensk kontext. Vissa 

slutsatser kan dras.  

 

Story grammar förefaller vara ett bra mått på narrativ utveckling då resultaten i denna 

studie inte visar någon makrostrukturell skillnad mellan svenska och engelska 

narrativer. Narrativ förmåga verkar således inte vara direkt kopplad till vilket språk som 

talas. Däremot förefaller mikrostrukturen påverkas av vilket språk som talas. Jämförelse 
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mellan produktion och förståelse av narrativer har visat att förståelsen föregår 

produktionen. Trots att berättelsekomponenten goal inte produceras av så många 

deltagare, förstår de flesta den. Tvärspråkligt inflytande förekommer på något sätt hos 

nästan alla deltagare i den här studien, och förefaller vara en naturlig del av den typiska 

språkutvecklingen hos simultant flerspråkiga barn.  

 

Att undersöka narrativer både makrostrukturellt och mikrostrukturellt, samt att jämföra 

narrativ förståelse med produktion, ger en mer rättvis bild av barns språkliga och 

narrativa förmågor än om endast vissa delar skulle undersökas. Bedömningsmaterialet 

framtaget av COST WG2 möjliggör undersökning av samtliga delar, och tar även 

hänsyn till barns lingvistiska bakgrund. Med anledning av detta, och efter att ha använt 

bedömningsmaterialet i en svensk kontext, anser författarna att det är ett bra material 

som efter viss revidering bör användas vid logopediska tal- och språkutredningar av 

flerspråkiga barn i Sverige.  

 

Till vidare forskning föreslår författarna att utöka antalet deltagare i en liknande studie 

för att så småningom få normer för typiskt språkutvecklade svensk-engelsktalande barn. 

Det är också intressant att undersöka ett större ålderintervall och barn med andra 

språkkombinationer än svenska och engelska för att bedömningsmaterialet så 

småningom ska få en bredare normering.  

 

6. Tackord 

Vi vill tacka alla barn som har deltagit i studien och bidragit med så fina narrativer. Vi 

vill även tacka deras vårdnadshavare för stort visat intresse, samt för den tid de avsatte 

för att fylla i alla bakgrundsfrågor. Ett stort tack riktas även till skolan för all hjälp med 

kontakten mellan oss och vårdnadshavarna, samt för att vi fick utföra studien i skolan.  

 

Vi vill tacka alla som på något sätt har hjälpt till med denna studie och rikta ett speciellt 

varmt tack till vår handledare Ute Bohnacker för hennes stora engagemang och stöd. 

Det har varit ett privilegium att få ta del av hennes enorma kunskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

7. Referenser 

Abrahamsson, N. (2009). Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

Bergström, V. & Bäcklin, M. (2007). Kartläggning av logopeders arbete med 

flerspråkiga barn i de tre svenska storstadsregionerna – Utmaningar och 

utvecklingsmöjligheter. Magisteruppsats, Karolinska Institutet. 

Berman, R. A. & Slobin, D. I. (1994). Relating Events in Narrative: A Crosslinguistic 

Developmental Study. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Bialystok, E., Luk, G., Peets, K. F. & Yang, S. (2010). Receptive vocabulary 

differences in monolingual and bilingual children. Bilingualism: Language and 

Cognition, 13, 525-531. 

Bohnacker, U. (1999). Icelandic plus English: Language differentiation and functional 

categories in a successively bilingual child. PhD Thesis, University of Durham. 

Bohnacker, U. (2007). On the "Vulnerability" of Syntactic Domains in Swedish and 

German. Language Acquisition, 14, 31-73. 

Bolander, M. (2005). Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber. 

COST Action IS0804. (2008, december). Memorandum Of Understanding: For the 

implementation of a European Concerted Research Action designated as COST 

Action IS0804 Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic 

Patterns and the Road to Assessment. Dokument godkänt vid COST Committee of 

Senior Officials 172:a möte, Bryssel. Nedladdat 5 april 2012, från http://bi-

sli.org/files/IS0804_MOU.pdf  

Crutchley, A. (2000). Bilingual children in language units: does having 'well-informed' 

parents make a difference? International Journal of Language & Communication 

Disorders, 35, 65-81. 

De Houwer, A. (2009). Bilingual First Language Acquisition. Bristol: Multilingual 

Matters. 

de Jong, J. (2008). Bilingualism and language impairment. I: M. J. Ball, M. R. Perkins, 

N. Müller & S. Howard (red.), The handbook of clinical linguistics (s. 261-274). 

Malden, MA: Blackwell. 

Dillström, S. & Kesti, M. (2009). Kan dold språkförståelse i andraspråket bli synlig vid 

återberättande på förstaspråket? Språkberättelse och språkproduktion i 

förskolebarns berättelser av Buss-sagan (BST) på svenska och arabiska. 

Magisteruppsats, Uppsala universitet. 

Döpke, S. (2000a). The Interplay Between Lanugage-Specific Development and 

Crosslinguistic Influence. I: S. Döpke, Cross-Linguistic Structures in 

Simultaneous Bilingualism (s. 79-103). Philadelphia, PA: John Benjamins. 

Döpke, S. (2000b). Introduction: On the Status of Cross-Linguistic Structures in 

Research on Young Children Growing Up With Two Languages Simultaneously. 

I: S. Döpke, Cross-Linguistic Structures in Simultaneous Bilingualism (s. 1-10). 

Philadelphia, PA: John Benjamins. 

Ellis, R., & Barkhuizen, G. (2005). Analysing learner language. Oxford: Oxford 

University Press. 

Falcaro, M., Pickles, A., Newbury, D. F., Addis, L., Banfield, E., Fisher, A. P. et al. 

(2008). Genetic and phenotypic effects of phonological short-term memory and 

grammatical morphology in specific language impairment. Genes, Brain and 

Behavior, 7, 393-402. 

Fiestas, C. E. & Peña, E. D. (2004). Narrative discourse in bilingual children: Language 

and task effects. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 35, 155-

168. 

http://bi-sli.org/files/IS0804_MOU.pdf
http://bi-sli.org/files/IS0804_MOU.pdf


 

 

41 

Foroodi-Nejad, F. (2011). Towards the identification of linguistic characteristics of 

specific language impairment in Persian. PhD Thesis, University of Alberta. 

Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K. & Balčiuniene, I. (2012, ännu ej 

publicerad). Narrative screening protocol for (multilingual) children with 

language disorders. ZAS Papers in Linguistics, 56. 

Genesee, F., Paradis, J. & Crago, M. B. (2004). Dual Language Development & 

Disorders. East Peoria, IL: Paul H. Brookes.  

Gutiérrez-Clellen, V. F. (2002). Narratives in Two Languages: Assessing Performance 

of Bilingual Children. Linguistics and Education, 13, 175-197.  

Hansson, K., Nettelbladt, U. & Leonard, L. B. (2003). Indefinite Articles and Definite 

Forms in Swedish Children with Specific Language Impairment. First Language, 

23, 343-362. 

Hart, B. & Risley, T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of 

young American children. Baltimore, MD: Paul H Brookes. 

Hoff, E. (2003). The Specificity of Environmental Influence: Socioeconomic Status 

Effects Early Vocabulary Development Via Maternal Speech. Child Development, 

74, 1368-1378. 

Hulk, A. (2000). Non-Selective Access and Activation in Child Bilingualism. I: S. 

Döpke, Cross-Linguistic Structures in Simultaneous Bilingualism (s. 57-78). 

Philadelphia, PA: John Benjamins. 

Håkansson, G. (2003). Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Lund: Studentlitteratur. 

Håkansson, G. & Nettelbladt, U. (1993). Developmental sequences in L1 (normal and 

impaired) and L2 acquisition of Swedish syntax. International Journal of Applied 

Linguistics, 3, 131-157. 

Håkansson, G., Salameh, E.-K. & Nettelbladt, U. (2003). Measuring language 

development in bilingual children: Swedish-Arabic children with and without 

language impairment. Linguistics, 41 (2), 255-288. 

Iluz-Cohen, P. & Walters, J. (2012). Telling stories in two languages: Narratives of 

bilingual preschool children with typical and impaired language. Bilingualism: 

Language and Cognition, 15, 58-74. 

Josephson, O., Melin, L. & Oliv, T. (1990). Elevtext: Analyser av skoluppsatser från åk 

1 till åk 9. Lund: Studentlitteratur. 

Justice, L. M., Bowles, R. P., Kaderavek, J. N., Ukrainetz, T. A., Eisenberg, S. L. & 

Gillam, R. B. (2006). The Index of Narrative Microstructure: A Clinical Tool for 

Analyzing School-Age Children's Narrative Performances. American Journal of 

Speech-Language Pathology, 15, 177-191. 

Leonard, L. B. (1998). Children with Specific Language Impairment. Cambridge, Mass: 

MIT Press. 

Leonard, L. B. (2009). Language symptoms and their possible sources in specific 

language impairment. I: E. L. Bavin (red.), The Cambridge Handbook of Child 

Language (s. 433-446). Cambridge: Cambridge University Press. 

Loban, W. (1976). Language Development: Kindergarten Through Grade Twelve. 

Urbana, IL: National Council of Teachers of English. 

MacWhinney, B. (2012). The CHILDES Project: Tools for Analyzing Talk – Electronic 

Edition. Part 1: The CHAT Transcription Format. Nedladdad 2012-09-24. 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

McCabe, A. (1997). Developmental and Cross-Cultural Aspects of Children's Narration. 

I: M. Bamberg (red.), Narrative Development: Six Approaches (s. 137-174). 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 



 

 

42 

Meisel, J. M. (1989). Early differentiation of languages in bilingual children. I: K. 

Hyltenstam & L. Obler, Bilingualism across the lifespan (s. 13-40). Cambridge: 

Cambridge University Press.  

Merritt, D. D. & Liles, B. Z. (1987). Story Grammar Ability in Children with and 

without Language Disorder. Journal of Speech and Hearing Research, 30, 539-

552.  

Müller, N. & Hulk, A. (2001). Crosslinguistic influence in bilingual language 

acquisition: Italian and French as recipient languages. Bilingualism: Language 

and Cognition, 4, 1-21. 

Nationalencyklopedin. (2012). Narrativ. Hämtad 27 september, 2012, från 

Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/narrativ 

Nettelbladt, U., & Salameh, E.-K. (2007). Språkutveckling och språkstörning hos barn. 

Lund: Studentlitteratur. 

Norbury, C. F. & Bishop, D. V. (2003). Narrative skills of children with communication 

impairments. International Journal of Language & Communication Disorders, 

38, 287-313. 

Norris, J. M. & Ortega, L. (2009). Towards an organic approach to investigating CAF in 

instructed SLA: The case of complexity. Applied Linguistics, 30, 555-578. 

Paradis, J. (2010). The interface between bilingual development and specific language 

impairment. Applied Psycholinguistics, 31, 227-252. 

Pavlenko, A. (2008). Narrative Analysis. I: L. Wei & M. G. Moyer (red.), The 

Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism (s. 

311-325). Oxford: Blackwell. 

Pearson, B. Z. (1998). Assesing Lexical Development in Bilingual Babies and Toddlers. 

The International Journal of Bilingualism, 2, 347-372. 

Pearson, B. Z. (2007). Social factors in childhood bilingualism in the United States. 

Applied Psycholinguistics, 28, 399-410.  

Pearson, B. Z., Fernández, S. & Oller, D. K. (1993). Lexical development in bilingual 

infants and toddlers: comparison to monolingual norms. Language Learning, 43, 

93-120.  

Reuterskiöld, C., Hansson, K. & Sahlén, B. (2011). Narrative skills in Swedish children 

with language impairment. Journal of Communication Disorders, 44, 733-744. 

Rice, M. L. (2004). Growth models of developmental language disorders. I: M. L. Rice 

& S. Warren (red.), Developmental language disorders: From phenotypes to 

etiologies (s. 207-240). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Schelletter, C. (2000). Negation as a Crosslinguistic Structure in a German-English 

Bilingual Child. I: S. Döpke, Cross-Linguistic Structures in Simultaneous 

Bilingualism (s. 105-121). Philadelphia, PA: John Benjamins. 

Serratrice, L., Sorace, A. & Paoli, S. (2004). Crosslinguistic influence at the syntax-

pragmatics interface: Subjects and objects in English-Italian bilingual and 

monolingual acquisition. Bilingualism: Language and Cognition, 7, 183-205. 

Soodla, P. & Kikas, E. (2010). Macrostructure in the Narratives of Estonian Children 

With Typical Development and Language Impairment. Journal of Speech, 

Language, and Hearing Research, 53, 1321-1333. 

Stein, N. L. & Albro, E. R. (1997). Building Complexity and Coherence: Children's Use 

of Goal-Structured Knowledge in Telling Stories. I: M. Bamberg (red.), Narrative 

Development: Six Approaches (s. 5-49). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates. 

Svartvik, J. & Sager, O. (2005). Engelsk universitetsgrammatik. Uppsala: Liber. 



 

 

43 

Thordardottir, E. (2011). The relationship between bilingual exposure and vocabulary 

development. International Journal of Bilingualism, 15, 426-445. 

Thordardottir, E., Rothenberg, A., Rivard, M.-E. & Naves, R. (2006). Bilingual 

assessment: Can overall proficiency be estimated from seperate measurement of 

two languages? Journal of Multilingual Communication Disorders, 4, 1-21. 

Tomblin, J. B. (2009). Children with specific language impairment. I: E. Bavin (red.), 

The Cambridge Handbook of Child Language (s. 417-431). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Uccelli, P. & Páez, M. M. (2007). Narrative and Vocabulary Development of Bilingual 

Children From Kindergarten to First Grade: Developmental Changes and 

Associations Among English and Spanish Skills. Language, Speech, and Hearing 

Services in Schools, 38, 225-236. 

Ullman, M. T. & Pierpont, E. I. (2005). Specific Language Impairment is not Specific to 

Language: the Procedural Deficit Hypothesis. Cortex, 7, 399-433. 

Wellman, R. L., Lewis, B. A., Freebairn, L. A., Avrich, A. A., Hansen, A. J. & Stein, C. 

M. (2011). Narrative Ability of Children With Speech Sound Disorders and the 

Prediction of Later Literacy Skills. Language, speech, and hearing services in 

schools, 42, 561–579. 

Westby, C. E. (2005). Assesing and Remediating Text Comprehension Problems. I: H. 

W. Catts & A. G. Kamhi (red.), Language and Reading Disabilities (Andra uppl., 

s. 157-232). Boston: Pearson Education. 

 

8. Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev till rektor 

Bilaga 2 Informationsbrev till vårdnadshavare 

Bilaga 3 Samtyckesformulär 

Bilaga 4 Bakgrundsfrågor 

Bilaga 5 Bildsekvenserna Baby birds och Baby goats 

Bilaga 6a Bedömningsformulär Baby birds 

Bilaga 6b Bedömningsformulär Baby goats 

Bilaga 7a Förståelsefrågor Baby birds 

Bilaga 7b Förståelsefrågor Baby goats 

Bilaga 8 Instruktioner och promptning till deltagarna 

Bilaga 9 Transkriptionsförklaringar 

Bilaga 10 Samtliga deltagares transkriberade narrativer 

 

 

 

 



 

   Bilaga 1 

 

   2012-05-19 

 

 

 

 

 

 

Till rektor för xxx skola 
 

Studie om tvåspråkiga barns berättarförmåga 
 

Det finns många fördelar med att vara tvåspråkig. Då språkutvecklingen hos 

tvåspåkiga barn ser annorlunda ut jämfört med enspåkigas, ska de dock inte jämföras 

med varandra. Idag finns inga bedömningsmaterial standardiserade för tvåspråkiga 

barn. Det resulterar i att dessa barn jämförs med enspråkiga barns normer vid 

bedömning av tal och språk. Risken för en orättvis bedömning är därmed stor.  

 

COST (European Cooperation in Science and Technology) är en 

forskningsorganisation som driver olika forskningsprojekt. Ett av dessa projekt 

handlar om tvåspråkighet och språkstörning och heter COST Action IS0804 Language 

Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to 

Assessment. För vidare information om projektet, gå in på hemsidan www.bi-sli.org. 

Detta är utgångspunkten för vår studie.  

 

COST Action IS0804 har utvecklat ett material för bedömning av tvåspråkiga barns 

berättarförmåga. Materialet används i flera länder i världen, men ännu inte i Sverige. 

Målet med vår studie är att samla referensdata från typiskt språkutvecklade svensk-

engelsktalande barn, för att materialet i framtiden ska kunna användas vid logopedisk 

bedömning här i Sverige.  

 

Studien är ett examensarbete inom logopedi och vi som genomför den är två 

logopedstudenter från Uppsala universitet. Vi kontaktar dig som rektor för att be om 

tillåtelse att utföra vår studie på din skola. Vi önskar kontakta några av dina elever 

och deras vårdnadshavare genom att skicka ett informationsbrev till klasslärare för 

vidarebefordring till elevernas vårdnadshavare.  

 

Vilka elever söker vi?  

Vi söker tvåspråkiga barn i åldern 6-7 år (födda 2005-2006), som går i förskoleklass 

nu och börjar första klass till hösten. Barnen förstår och pratar både svenska och 

engelska. De har hört och talat båda språken i minst 2 år, och har inte regelbunden 

kontakt med något annat språk. Barnen har inte någon känd språkstörning, 

neuropsykiatrisk diagnos eller annan diagnos som kan påverka språkutvecklingen.  

 

Vad innebär deltagande för eleverna? 

Vi träffar eleverna vid två tillfällen per elev i början av hösten 2012. Besöken sker i 

skolan och tar ca 30 minuter. Eleverna får med hjälp av en bildsekvens berätta en 

saga. Vid första tillfället ber vi eleven berätta på sitt ena språk och vid andra tillfället 

på det andra. Berättelserna spelas in med videoupptagning efter vårdnadshavares 

skriftliga samtycke. Syftet är att se hur 6-7-åriga svensk-engelsktalande barns 

http://www.bi-sli.org/
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berättelser ser ut. Vi kommer även be vårdnadshavare fylla i ett formulär med frågor 

gällande sitt barns språkutveckling och språkanvändning.  

 

Att vara med i studien är frivilligt och vårdnadshavare eller elev kan när som helst 

avbryta deltagandet utan att skäl behöver anges.  

 

Personuppgifter 

Alla uppgifter kommer att förvaras inlåsta på Enheten för logopedi, Institutionen för 

neurovetenskap, Uppsala universitet. Personuppgiftsansvarig är universitetslektor 

Margareta Jennische, tel: 018-471 47 47, e-post: margareta.jennische@neuro.uu.se.  

 

Intresseanmälan och samtycke  

Vill du och dina elever vara med och hjälpa oss? Hör då av dig via e-post eller telefon 

till någon av nedanstående, med kontaktinformation till aktuella klasslärare så att 

informationsbrev kan skickas ut. Kontakta gärna någon av oss om du har frågor eller 

funderingar. Vi hoppas att ni är intresserade av att delta i studien!  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Annika Leback Lisa Nilsson 

Logopedstudent Logopedstudent 

0736-XX XX XX 0737-XX XX XX 

annika.leback.9552@student.uu.se lisa.nilsson.9100@student.uu.se  

 

Enheten för logopedi 

Uppsala universitet 

 

Under handledning av 

 

Ute Bohnacker 

Professor i lingvistik 

ute.bohnacker@lingfil.uu.se 

Institutionen för lingvistik och filologi 

Uppsala universitet 

 

 

mailto:margareta.jennische@neuro.uu.se
mailto:annika.leback.9552@student.uu.se
mailto:lisa.nilsson.9100@student.uu.se
mailto:ute.bohnacker@lingfil.uu.se
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Vill ditt svensk-engelsktalande barn delta i en studie om tvåspråkiga 

barns berättande? 

 

 

 
 

Studie om tvåspråkiga barns berättande 

Det finns många fördelar med att vara tvåspråkig. Då språkutvecklingen hos 

tvåspåkiga barn ser annorlunda ut jämfört med enspåkigas, ska de dock inte jämföras 

med varandra. Idag finns inga bedömningsmaterial standardiserade för tvåspråkiga 

barn. Det resulterar i att dessa barn jämförs med enspråkiga barns normer vid 

bedömning av tal och språk. Risken för en orättvis bedömning är därmed stor.  

 

COST (European Cooperation in Science and Technology) är en 

forskningsorganisation som driver olika forskningsprojekt. Ett av dessa projekt 

handlar om tvåspråkighet och språkstörning och heter COST Action IS0804 Language 

Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to 

Assessment. Detta är utgångspunkten för den här studien. För vidare information om 

COST-projektet, gå in på hemsidan www.bi-sli.org.  

 

COST Action IS0804 har utvecklat ett material för bedömning av tvåspråkiga barns 

berättarförmåga. Materialet används i flera länder i världen, men ännu inte i Sverige. 

Målet med vår studie är att samla referensdata från typiskt språkutvecklade 

tvåspråkiga barn, för att materialet i framtiden ska kunna användas vid logopedisk 

bedömning här i Sverige.  

 

Vi som genomför studien är två logopedstudenter från Uppsala universitet och denna 

studie är vårt examensarbete.  

 

Vad innebär deltagande för mitt barn? 

Vi träffar ditt barn vid två tillfällen i början av hösten 2012. Besöken sker på skolan. 

Barnet får med hjälp av en bildsekvens berätta en saga. Vid första tillfället ber vi 

barnet berätta på sitt ena språk och vid andra tillfället på det andra. Berättelserna 

spelas in med videoupptagning som senare analyseras. Syftet är att se hur 6-7-åriga 

svensk-engelsktalande barns berättelser ser ut. Du som vårdnadshavare får ett 

formulär att fylla i med frågor gällande ditt barns språkutveckling och 

språkanvändning. Varje tillfälle med ditt barn beräknas ta ca 15 minuter.  

 

Att vara med i studien är frivilligt och du eller ditt barn kan när som helst avbryta 

deltagandet utan att skäl behöver anges. Detta kan göras muntligen eller genom 

kontakt via e-post eller telefon till oss.  

 

http://www.bi-sli.org/
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Deltagare  

Vi söker tvåspråkiga barn i åldern 6-7 år (födda 2005-2006), som både förstår och 

talar svenska och engelska. Barnen ska ha hört och talat båda språken i minst 2 år, och 

inte ha regelbunden kontakt med något annat språk. Barnen ska inte ha någon känd 

språkstörning, neuropsykiatrisk diagnos eller annan diagnos som kan påverka 

språkutvecklingen.  

 

Personuppgifter 

Alla uppgifter kommer att förvaras inlåsta på Enheten för logopedi, Institutionen för 

neurovetenskap, Uppsala universitet. Personuppgiftsansvarig är universitetslektor 

Margareta Jennische, tel: 018-471 47 47, e-post: margareta.jennische@neuro.uu.se.  

 

Intresseanmälan/samtycke  

Vill du och ditt barn vara med och hjälpa oss? Fyll då i samtyckesformuläret och 

besvara bakgrundsfrågorna. Dessa dokument lämnas till klassläraren i ett igenklistrat 

kuvert. Klassläraren informerar då oss så att vi kan träffa ditt barn. Kontakta gärna 

någon av oss via telefon eller e-post om du/ni har frågor eller funderingar. Vi hoppas 

att vi har väckt ert intresse! 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Annika Leback Lisa Nilsson 

Logopedstudent Logopedstudent 

0736-XX XX XX 0737-XX XX XX 

annika.leback.9552@student.uu.se lisa.nilsson.9100@student.uu.se  

 

Enheten för logopedi 

Uppsala universitet 

 

Under handledning av 

 

Ute Bohnacker 

Professor i lingvistik 

ute.bohnacker@lingfil.uu.se 

Institutionen för lingvistik och filologi 

Uppsala universitet 

 

mailto:margareta.jennische@neuro.uu.se
mailto:annika.leback.9552@student.uu.se
mailto:lisa.nilsson.9100@student.uu.se
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Deltagande i studie om tvåspråkighet 
 

 

 

 

 

 

 

Samtycke till deltagande i studien om tvåspråkiga barns berättande 
 

Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag är medveten om att mitt 

barns deltagande i studien är helt frivilligt och att jag eller mitt barn när som helst kan 

avbryta deltagandet utan att ange skäl.  
 

 

Datum: ................................................ 

 

 

 

 

Vårdnadshavares underskrift: ................................................................... 

 

Namnförtydligande: ....................................................... 

 

 

 

 

Barnets för- och efternamn: ................................................................ 

 

Barnets födelsedatum: ................................................................ 
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Bakgrundsfrågor 
 

1. Barnets namn (förnamn, efternamn) _______________________________________________________ 

2. Födelsedatum                                       _______________________________________________________ 

3. Går ditt barn i daghem/förskola/skola/fritidsverksamhet?  

o Ja, daghem/förskola/fritids 

från och med ________ (år, månad) 

o Nej  

 

Om ja, vilken typ av daghem/förskola? 

o Tvåspråkig 

o Svenskspråkig 

o Engelskspråkig 

o Annat (specificera) _______________________ 

 

o Ja, skola  

från och med ________ (år, månad) 

o Nej 

 

Om ja, vilken typ av skola? 

o Tvåspråkig 

o Svenskspråkig 

o Engelskspråkig 

o Annat (specificera)________________________ 

 

4.  I vilket land föddes barnet?
  

o I Sverige 

 

 

o I ett engelsktalande land  

Vilket land?___________ 

o I ett annat land               

Vilket land? ________________ 

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

 

6. Är det ditt första barn? Andra? Tredje? Kryssa rätt nummer 

o 1 o 2 o 3 o Annat (nummer) _________ 

 

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

 

8. Har du någonsin varit orolig för ditt barns språkutveckling?  

o Nej  

 

o Ja, förklara när och varför __________________________________________________ 

9. Har någon i familjen haft språksvårigheter?  

o Nej o Ja, ange vem  ____________________________________________________________ 

(till ex. mamma, pappa, syskon) 

 

10. Har ditt barn haft hörselproblem?  

Hörselnedsättning  

o Nej 

o Ja 

 

Upprepade öroninflammationer 

o Nej 

o Ja, hur många?____________ 

o Mitt barn har rör   

11. Hör ditt barn normalt nu?  

o Nej 

 

o Ja 

12. Information om föräldrar 

  

Vilket är ditt 

förstaspråk? 

Vilket är ditt 

andraspråk? 

Talar du några 

andra språk? 

Vilka? 

Hur länge har 

du bott i 

Sverige? Utbildning Yrke 

Vårdnads-

havare / 

förälder 1 
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Vårdnads-

havare / 

förälder 2 

 

         

 

13. Vilket språk talar du med ditt barn? 

Vårdnadshavare / Förälder 1 

o Svenska 

o Engelska 

o Både svenska och engelska  

o Ett annat språk/andra språk; vilka? ______________ 

 

 

Vårdnadshavare / Förälder 2  

o Svenska 

o Engelska 

o Både svenska och engelska 

o Ett annat språk/andra språk; vilka? _________ 

 

14. Vilka språk talar ditt barn nu?  

o  Svenska o Engelska o Andra språk,vilka?_________ 

 

15. Vilka språk hör ditt barn i sin vardag?  

o Svenska 
 

o Engelska  o Andra språk, vilka? __________ 

 

16. Från vilken ålder började ditt barn höra svenska?  

o Från födseln 

o Före 1 års ålder 

o Före 3 års ålder 
 

 

o Före 5 års ålder 

o Från ____ (år) 

 

17. Från vilken ålder började ditt barn höra engelska?  

o Från födseln 

o Före 1 års ålder 

o Före 3 års ålder 
 

 

o Före 5 års ålder 

o Från ____ (år) 

 

18. Hör ditt barn svenska 

o På förskola eller skola  

o Med vänner  

o Med syskon/föräldrar/andra släktingar  
 

o TV/dator/böcker 

o Annat _______________________________________ 

 

19. Hör ditt barn engelska 

o På förskola eller skola  

o Med vänner  

o Med syskon/föräldrar/andra släktingar  
 

o TV/dator/böcker 

o Annat _______________________________________ 

 

 

20. Hur ofta hör ditt barn olika språk 

i sin vardag (alla vardagsaktiviteter 

inräknade)  

 

Svenska 

o 25% 

o 50% 

o 75% 

o 100% 

 

Engelska 

o 25% 

o 50% 

o 75% 

o 100% 

 

Andra språk 

o 0% 

o 25% 

o 50% 

o 75% 

o 100% 

 

21. Bedöm ditt barns språkkunskaper genom att markera 

det rätta alternativet i kolumnen bredvid  

Väldigt bra Bra Otillräckligt Mycket 

otillräckligt 

 

Hur väl förstår ditt barn svenska?      

Hur väl förstår ditt barn engelska?      

Hur väl talar ditt barn svenska?      

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

 

 

 

23. Föredrar ditt barn ett av språken framför de andra?  

 

o Svenska 

o Engelska 

o Andra språk, vilka? _________________________ 

 

o Nej 

o Ja, vilket? _________________________________  

 

24. Specificera hur ofta du har utfört följande aktiviteter 

med ditt barn under den senaste månaden?  

 

Svenska 

 

Engelska 

  

Aldrig  

Två 

gånger i 

månaden  

En eller 

två 

gånger i 

veckan  

Nästan 

varje 

dag  

 

Aldrig  

Två 

gånger i 

månaden 

En eller 

två 

gånger i 

veckan  

Nästan 

varje dag  

Berätta historier          

Läsa böcker          

Lyssna på sånger eller sjunga          

Titta på TV/DVD/datorspel          

 

 

Övriga kommentarer: 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 
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Baby birds 

 

 

Baby goats 

 

1 2 3 

4 5 6 

1 2 3 

4 5 6 
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Bedömningsformulär Baby birds 
 

Section 1: Story Structure 

 Response Score Comments 

 Correct Incorrect Omitted   

1 Setting Time and/or place reference, e.g. 

once upon a time/ one day/ long ago 
in a forest/ garden/ bird’s nest/ up a 
tree 

  0     1     11     

 Episode 1: Bird  
2 Mental state 

as initiating 
event 

Baby birds were hungry/ wanted 
food/ cried/asked for food 

  0       1  

3 Goal Bird wanted to feed chicks/ to 
catch/bring/get/find food/worms … 

  0       1  

4 Attempt Bird flew away, went away …    0       1  
5 Outcome Bird/mommy got/caught/brought  

food/ worms....  
  0       1  

6 Mental state 
as reaction 

Baby birds were not hungry anymore/ 
were happy/satisfied 

  0       1  

 Episode 2: Cat  
7 Mental state 

as initiating 
event 

Cat saw mother flying away/ cat was 
hungry 

  0       1  

8 Goal Cat wanted to eat/catch/kill the baby 
bird(-s) 

  0       1  

9 Attempt Cat climbed up to the tree/ jumped 
up/ tried to reach/get 

  0       1  

10 Outcome Cat grabbed a baby bird (obs. not 
birds are afraid) 

  0       1  

11 Mental state 
as reaction 

Cat was unhappy/disappointed/ still 
hungry 

  0       1  

 Episode 3: Dog  
12 Mental state 

as initiating 
event 

Dog saw that the bird was in  in 
danger / the dog was brave  

  0       1  

13 Goal Dog decided/wanted to stop the cat, 
help/save/protect the birds 

  0       1  

14 Attempt Dog  pulled/dragged the cat down, 
bit/attacked/chased the cat 

  0       1  

15 Outcome Cat ran away/ the birds were saved 
(obs. not cat is angry/birds are 
happy) 

  0       1  

16 Mental state 
as reaction 

Birds were relieved; dog/birds were 
happy; cat was angry/disappointed 

  0       1  

17 Total score Story Structure  /17   

 

                                                 
1
  1 point each for reference to time and place 
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Bedömningsformulär Baby goats 
 

 Section 1: Story Structure 

 Response Score Comments 

 Correct Incorrect Omitted   

1 Setting Time and/or place reference, e.g. 

once upon a time/one day/long ago.. 
in a forest/in a meadow/at the lake / 

at the pond… 

 

  0     1     11  

 Episode 1: Goat 
 

2 Mental 
state as 
initiating 

event 

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

  0       1  

3 Goal Goat wanted to help the baby/ to 
save the baby/to help the baby out of 

the water … 

  0       1  

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

water.... 
  0       1  

6 Mental 
state as 
reaction 

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

  0       1  

 Episode 2: Fox  
7 Mental 

state as 
initiating 

event 

Fox saw mother looking away / fox 
was hungry 

  0       1  

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

  0       1  

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

  0       1  

10 Outcome Fox grabbed/caught the baby goat   0       1  
11 Mental 

state as 
reaction 

Fox was unhappy/disappointed/still 
hungry 

  0       1  

 Episode 3: Bird 
 

12 Mental 
state as 
initiating 

event 

Bird saw that the goat was in danger 
/ The bird was brave 

  0       1  

13 Goal Bird decided/wanted to stop the cat, 
help/save/protect the goat 

  0       1  

14 Attempt Bird  bit/dragged the fox’s tail/ 
attacked/chased the fox 

  0       1  

15 Outcome Fox let go of the baby goat / ran 
away / the goat was saved 

  0       1  

16 Mental 
state as 
reaction 

Goats were relieved/happy; fox was 
disappointed 

  0       1  

17 Total score Story Structure  /17   

 

                                                 
1
 1 point each for reference to time and place 
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Förståelsefrågor Baby birds 

 
Section 2 (formerly Section 4): Comprehension questions 

  Correct 
response 

Wrong 

response 
(note in 

Comments) 

No 

response 

Score Comments 

0 Tyckte du att det 
var en rolig saga? 

eller: 
Vilken bra saga 
det blev! Vad 

tyckte du? 

warm-up question, not scored 

1 Varför flyger 
fågelmamman 

iväg? 
(G1) 

(point to pictures 
1-2) 

 

för att 
hitta/hämta/leta 

efter mat till 
dem/till ungarna/ 

för att ungarna var 
hungriga 

 

hon flyger 
iväg 

 0      1  

2 a) Hur känner 
sig/mår 

fågelungarna? 
(MS as IE) 

(point to picture 1) 
 

de är hungriga/ 
ledsna / mår dåligt 

 
 

bra/glada  0      11  

 b) Varför tror du 
att dom är 

hungriga/ledsna/m
år dåligt etc.? 

 
 

därför att dom 
gapar /har öppna 
munnar /därför att 

fågelmamman 
flyger iväg för att 

hämta mat / 
mamman kom 

tillbaka med mat/ 
en mask till dem 

därför att dom 
är glada /dom 

sjunger or 
other 

irrelevant 
explanation 

 

 0      11  

3 Varför klättrar 
katten upp i 

trädet? 
(G2) 

(point to picture 3) 
 

ville fånga/ta/äta 
fågelungarna/en 

unge/ passade på 
att ta/fånga … 

för att / ville 
leka med 

fågelungarna 

 0       1  

4 a) Hur känner 
sig/mår katten 
här? (MS as 

reaction) 
(point to picture 5-

6) 
 

mår dåligt/ är sur / 
arg/ ledsen 
/fortfarande 

hungrig / (rädd) 

mår bra / har 
kul/ är glad 

/vill leka 

 0      11  

 b) Varför tror du 
att katten är sur/ 

arg/ 
ledsen/hungrig/ 

mår dåligt? 
 
 

för att den inte fick 
fågelungarna/ 
försökte ta en 

unge men fick inte 
den etc. 

glad / vill leka/ 
starts to fly or 

other 
irrelevant 

explanation 

 0      11  
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5 Varför drog 
hunden katten i 
svansen? (G3) 

(point to picture 5) 
 

beslöt sig för / ville 
stoppa/hindra 

katten/ 
rädda/hjälpa/ 

skydda 
fågelungarna/ 

ungen 
 

ville äta upp 
katten/den or 

other 
irrelevant 

explanation 

 0      1  

6 Tänk dig nu att 
hunden vänder sig 

om och ser 
fåglarna. 

 
a) Hur skulle 

hunden känna sig 
då? 

(MS as Reaction+ 
test for ToM) 

(point to picture 6) 

bra/nöjd/glad/stolt/
duktig/som en 

hjälte 

arg/sur/dum 
 

  
 
 

0      11 

 

 b) Varför tror du 
att hunden känner 

sig 
bra/nöjd/glad/stolt/

duktig etc.? 
 

därför att den 
jagade iväg/bort 
katten / därför att 

(den ser att) 
fåglarna är trygga/ 
räddade/glada/ i 

säkerhet igen 

därför att den 
ler/ ser snäll 
ut or other 
irrelevant 
answer 

 0      11  

7  
Total score comprehension questions        /9 

  

 

 
1 

Children score 1 point for an appropriate mental state e.g. bad/scared. They score 1 point for 

an appropriate explanation/motivation e.g. scared because the cat is coming to get them. Total 

score for mental state (MS) questions is 2 points. If an elaborated answer (mental state incl. 

explanation) is given already in question (a), the child does not answer to question (a), or the 

child answers ‘don’t know’ or says something irrelevant to question (a), do not proceed to 

question (b). Use the mental state in question (b) that the child produced in question (a). 
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Förståelsefrågor Baby goats 
 

Section 4: Comprehension questions 

  Correct 
response 

Wrong 

response 
(note in 

Comments) 

No 

response 

Score Comments 

0 Did you like the 
story? 
 

For warming-up question, no score 

1 Why was the 
mother goat in the 
water?  
(G1)  
(point to picture 1 
& 2) 
 

wants to save/ to 
help the baby goat 

it is 
swimming/ 
playing 

 0      1        

2 a) How does the 
baby goat feel? 
(MS as IE) 
(point to picture 1) 

bad/ scared/in 
danger/horrified 
 
 
 

good/fine/ 
happy/playing 
 
 
 

 0      11  

b) Why do you 
think that the baby 
goat is feeling 
bad/scared/in 
danger/horrified? 
 

…because he has 
fallen into the 
water/is not able 
to get out of the 
water/is sinking 

…because he 
is swimming/ 
playing in the 
water or other 
irrelevant 
explanation 
 

 0      11  

3 Why does the fox 
leap forward? 
(G2)  
(point to picture 3) 
 

wants / to get / to 
kill / to eat the 
baby goat 

to play with 
the baby goat 

 0      1  

4 a) How does the 
fox feel? (MS as 
Reaction) 
(point to picture 6) 
 
 

bad/ scared / 
horrified/ worried 

good/fine/ 
playful/tries to 
run around or 
other 
irrelevant 
explanation 

 0      11  

b) Why do you 
think that the fox   
feels 
bad/disappointed 
etc.? 

…because he did 
not get the baby 
goat / he was still 
hungry    

…because he 
is playing / 
running 
around 

 0      11  

5 Why does the bird 
bite the fox’s tail? 
(G3)  
(point to picture 5) 
 

decided / wants to 
save the baby 
goat / wants to 
stop him 

wants to eat 
him 

 0      1  

6 Imagine that the 
bird sees the 
goats. 
a) How does the 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
0      11 
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bird feel? 
(MS as reaction & 
ToM) 
(point to picture 6) 

good/fine/happy/ 
relieved 

angry 

b) Why do you 
think that the bird 
is feeling 
good/fine/happy 
etc.? 
 

… because he 
gets the fox out of 
there / sees that 
the goats are 
saved / happy 
etc…. 
 

…because he 
is smiling or 
other 
irrelevant 
answer… 

 0      11  

7  
Total score comprehension questions        /9 

 

  

 
1 

Children score 1 point for an appropriate mental state e.g. bad/scared. They score 1 point for 

an appropriate explanation/motivation e.g. scared because the cat is coming to get them. Total 

score for mental state (MS) questions is 2 points. If an elaborated answer (mental state incl. 

explanation) is given already in question (a), the child does not answer to question (a), or the 

child answers ‘don’t know’ or says something irrelevant to question (a), do not proceed to 

question (b). Use the mental state in question (b) that the child produced in question (a). 
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Instruktioner och promptning till deltagarna 

 

Datainsamlingstillfällena inleddes med presentation av försöksledarna och en förklaring om 

varför dessa var på skolan. Deltagarna fick veta att försöksledarna var intresserade av barn 

som kan prata både svenska och engelska. Nedan följer instruktioner som deltagarna fick vid 

första datainsamlingstillfället. Vid andra datainsamlingstillfället försäkrade sig försöksledarna 

om att deltagarna kom ihåg proceduren. Nedan följer även olika promptar som användes då 

deltagare behövde hjälp med att komma igång och berätta.  

 

Instruktioner på svenska Instruktioner på engelska 

Jag kommer be dig berätta en saga på 

svenska och sen när du träffar Annika 

kommer du få berätta en saga på engelska.  

 

Här är tre kuvert. Det ligger en liten bok med 

bilder i varje kuvert. Det är olika bilder i 

varje kuvert. Du ska få välja ett kuvert och 

sen berätta en saga till de bilderna.  

 

Vilket kuvert vill du ha? 

 

Nu ska du först få öppna hela boken och bara 

titta på alla bilderna.  

 

Är du redo? Ska vi stänga boken?  

 

Så öppnar vi boken så du får börja berätta.  

 

Hur vill du börja din saga?  

 

I would like you to tell me a story in English 

and later on, Lisa would like you to tell her a 

story in Swedish.  

 

In each of these envelopes there’s a little 

storybook. Each storybook has different 

pictures in it, to help you tell a story.  

 

Which envelope would you like to choose? 

 

First of all, I would like you to open the 

storybook and just have a look at all the 

pictures.  

 

Now that you’ve had a look at all the 

pictures, you can close the storybook again. 

And when you’re ready, open the book and 

tell your story following the pictures. You 

can start with the first page.  

 

How would you like to begin your story? 

Promptar på svenska Promptar på engelska 

Det finns inget rätt eller fel, det är din saga.  

 

Ska vi hjälpas åt? /Ska vi berätta 

tillsammans? (Ger sedan en första mening).  

 

Vad händer här?  

 

There’s nothing wrong or right, it’s your 

story so you can tell whatever you like.  

 

Should we do it together?/ Should I start and 

then maybe you can continue? (Ger sedan en 

första mening).  

 

What happens here?  

 

Vid fråga om vad djuren hette: You can call 

them whatever you like, it doesn’t matter.  
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Transkriptionsförklaringar 

 

Transkription Förklaring 

1.1Eng.cha Deltagare 1, som berättade sin första narrativ 

på engelska. 

1.2Sv.cha Deltagare 1, som berättade sin andra narrativ 

på svenska. 

1 Deltagaren går i första klass.  

0 Deltagaren går i förskoleklass.  

*EX1 Försöksledare 1: Annika Leback.  

*EX2 Försöksledare 2: Lisa Nilsson.  

*001 Deltagare 1.  

%com Kommentar.  

(.) Kort paus.  

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

xx Ett ord som inte förstås, räknas med i antal 

löpord.  

xxx Flera ord som inte förstås, räknas inte med i 

antal löpord.  

[?] Efter gissning av ord eller yttrande.  

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

kan vara] 

[/] Ordagrann upprepning.  

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

”eh”.  
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Samtliga deltagares transkriberade narrativer 

 

@Begin 

@Languages: eng 

@Participants: 001 001 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 1.1Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 001: 6:10.25 

@Sex of 001: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 1 

*EX1: and how would you like to begin your story ? 

*001: (.) what are these called in English ? 

*EX1: you can call them whatever you’d like it doesn’t matter you can 

 call them anything you’d like ! 

*001: one time it was three animals . 

*001: and one falled in the [?] water xx help . 

*001: and the mum one went down helped it up . 

*001: and (.) the bigsister was there [?] eating grass . 

*001: but then they saw a wolf (.) what was tried [=? trying] to eat the 

 bigsister when the mum and the little one (.) was (.) playing <and 

 eat> [//] and eating grass and drinking . 

*001: (.) and then the wolf got (.) the bigsister on the leg . 

*001: so (.) what a bird saw and then but [//] bate 

 [=? bet] him in the tail and scared him away . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: sv 

@Participants: 001 001 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 1.2Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 001: 6:10.25 

@Sex of 001: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 1 

*EX2: hur vill du börja din saga ? 

*001: en gång va(r) de(t) tre fågelungar som satt i sitt bo och sjungde . 

*001: <s o(ch) sen> [/] (.) mamman tyckte de(t) va(r) jättefint . 

*001: men sen gick mamman iväg . 

*001: så var (d)e(t) en hungri(g) katt som vänta(de) där (.) o(ch) ville 

 äta upp . 

*001: <e> [/] (.) o(ch) sen kom (ma) mammafågeln o(ch) gedde dom maskar . 

*001: men sen kom <kl> [/] (.) katten upp o(ch) skulle ta en fågelunge . 

*001: (.) men då såg en hund . 

*001: den bet den i sta [//] <em> [/] (.) svansen så katten sprang iväg . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: swe 
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@Participants: 002 002 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 2.1Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 002: 6:4.10 

@Sex of 002: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 1 

*EX2: hur vill du börja din saga ? 

*002: de(t) va(r) en gång <som mamma så> [//] en manga [//] mammafågel som 

 fick en [//] två barn . 

*002: o(ch) mammafågeln sprang iväg . 

*002: så kom en katt skulle (.) klättra upp fö [//] i trädet . 

*002: o(ch) mamma såg inte . 

*002: o(ch) hon bara flög iväg . 

%com: whispering . 

EX2: okej . 

%com: whispering . 

*002: så kom mamma tillbaka med en mask i munnen . 

*002: så kom katten o(ch) klä [//] försöker o klättra uppför trädet . 

*002: s [//] så kom o(ch) nästan [/] <bet ö em> [//] nästan tog tag i <en 

 fåg> [//] en bebisfågel . 

*002: o(ch) sen kom en hund <o(ch) titta på den> [/] o(ch) titta på den . 

*002: o(ch) sen kom hunden o(ch) bet (.) em [//] svansen av katten så han 

 ramla ner . 

*002: så em [//] xx hunden o jaga <katten> [=? den] . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: eng 

@Participants: 002 002 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 2.2Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 002: 6:4.10 

@Sex of 002: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 1 

*EX1: how would you like to begin your story ? 

*002: um [//] there was a mother that had two children . 

*002: one was swimming . 

*002: <and was> [//] and one was eating grass . 

*002: and then the mum was washing the other (.) um [//] (.) um [//] 

 baby . 

*002: and <th um> [//] the um [//] other one was eating grass . 

*002: and there was a wolf sneaking up . 

*002: the wolf jumped out of there and (.) um [//] saw those . 

*002: and the little one got [//] was going to [= gonna] get eaten up 

 because a fox almost catched a [//] the m [//] sheep . 

*002: and then <a crow> [/] <a crow> [//] a bird came <and loo> [//] and 

 saw that the fox was chasing um [//] a sheep . 

*002: and the <cr um> [//] bird flew down and bit the fox’s tail . 

*002: and so he run [?] (.) that all were safe . 
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*002: and the crow kept on chasing <the wol> [//] the fox . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: swe 

@Participants: 003 003 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 3.1Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 003: 7:1.4 

@Sex of 003: male 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 1 

*003: ja(g) tror ja(g) ska göra nu f . 

*003: att de(t) va(r) en gång tre [//] två små fåglar o(ch) en mamma en <stor stor> [/] stor fågelmamma 

. 

*003: o(ch) hon flög iväg en gång . 

*003: <o(ch) så be o(ch) flö> [//] bebisfåglarna stannade  där . 

*003: o(ch) sen så kom en katt o(ch) försökte äta fåglarna . 

*EX2: xxx 

*003: o(ch) sen så då (.) när mamman kom tillbaks så kom katten upp o(ch) klättrade o(ch) tog en 

bebis . 

*003: o(ch) så kom en hund . 

*003: o(ch) sen så då (.) hunden drog kattens sv [//] svans . 

*003: sen så hunden skrämde bort katten . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: eng 

@Participants: 003 003 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 3.2Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 003: 7:1.4 

@Sex of 003: male 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 1 

*EX1: and how would you like to begin your story ? 

*003: hm [//] okey (.) one time uh [//] (.) uh [//] (.) <a babe> [//] his 

 baby <w uh> [//] <ge uh> [//] was in the water . 

*003: he got into the water . 

*003: and the dad come and dragged the baby out . 

*003: (.) and <then there was a> [/] (.) then there was a [/] uh [//] a 

 wolf who wanted to eat the [/] the babies . 

*003: and then the wolf came and took it . 

*003: but then <a a a> [/] <um aa> [//] a [/] a bird <taked uh> [//] bet 

 <uh um uh> [//] the wolf uh [//] xx . 

*003: and then he ran away . 

*003: and then they was happy . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: eng 
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@Participants: 004 004 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 4.1Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 004: 7:3.18 

@Sex of 004: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 1 

*EX1: how would you like to begin your story ? 

*004: um [//] with guineapigs . 

*EX1: okey (.) you (a)re welcome to start when you (a)re ready . 

*004: once upon a time it was a guineapig and hrm [//] three sheep . 

*004: xxx the babysheep was going to [= gonna] go drown in the water there 

 . 

*004: but so the mummy would ran there and helped it up when the other hmr 

 [//] baby hrm [//] was staying there eating grass . 

*004: then there was a hungry wolf going to eat the guineapigs and the 

 sheep . 

*004: (.) so when they were helping each other up then <the ju> [//] the 

 guineapig jumped into a [=? the] water and start swimming . 

*004: <then a pa> [//] then the wolf pounced . 

*004: and he get the baby in his [//] the leg . 

*004: the guineapigs were going crazy (.) <and with making the hrm> [//] 

 when they were drinking . 

*004: mummy did n(o)t even notice . 

*004: hrm [//] the bird (.) swooped down and (.) bit the wolf’s tail (.) 

 and then scared it off . 

*004: (.) then they were all together and lived happily ever after . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: swe 

@Participants: 004 004 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 4.2Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 003: 7:3.18 

@Sex of 003: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 1 

*EX2: så (.) hur vill du börja din saga ? 

*004: m [//] me(d) tre [/] hrm [//] tre små möss . 

%com: see 4.1Eng.cha 

*004: o(ch) mammamusen flyg [//] går iväg . 

*004: m [//] bor i ett hus (.) i trädet . 

*004: då tänker hrm [//] katten å dom dära ä(r) sva [//] smaskiga vi kan 

 äta dom för frukost . 

*004: <hrm mamman flyger ivä e> [//] mammamusen går bort . 

*004: då går e [//] och <em hrm> [//] försöker klättra upp . 

*004: hrm [//] (.) då när hon ger masken till barnen då kommer hrm [//] 

 katten o(ch) nästan fångar fågelungen . 

*004: (.) hunden såg de(t) . 

*004: hunden bet hrm [//] i svansen på hrm [//] katten . 



Bilaga 10 

*004: <då sprang> [?] katten bort hrm [//] när hunden jaga . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: swe 

@Participants: 005 005 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 5.1Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 005: 6:9.22 

@Sex of 005: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 1 

*005: en dag va(r) de(t) s [//] två små bebisungar . 

*005: (.) o(ch) mamman skulle gå o(ch) hämta några maskar . 

*005: o(ch) så flog hon iväg . 

*005: men då såg [/] såg dom två fåglarna att en katt skulle nästan 

 klättra upp . 

*005: o(ch) så klättra den upp . 

*005: så kom mamman med masken . 

*005: så åt dom o(ch) åt . 

*005: (.) men sen rev katten o(ch) försökte ta li [//] en liten (.) 

 fågelunge . 

*005: då kom hunden och (...) <rev ne e vänta jag menar b> [//] bet ner 

 katten (.) från o ta ungarna . 

*005: (.) o(ch) så (.) skrämde han iväg katten . 

*005: o(ch) så blev alla dom tre <kyck em> [//] fåglarna glada . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: eng 

@Participants: 005 005 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 5.2Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 005: 6:9.22 

@Sex of 005: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 1 

*EX1: how would you like to begin your story ? 

*005: one day (.) it was a tiny little child (.) that fell in the water . 

*005: and the mum saw and came running . 

*005: (.) and she pushed the little (.) <um lamm I mean> [//] goat out the 

 water . 

*005: but then a fox saw another goat that was the sister (.) probably . 

*005: and then (.) the mummy looked at the little (.) other lamm . 

*005: and then the other little lamm saw the fox . 

*005: and the mum drink [//] drank like the little one did . 

*005: and then the fox took the other one's foot so it could n(o)t run 

 away . 

*005: and then the bird saw it . 

*005: and then (.) it bited the fox’s tail . 

*005: and the mum saw . 
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*005: and then the fox ran away . 

*005: and the bird was chasing the fox . 

*005: and th [//] all the ghost [//] goats were (.) really happy . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: eng 

@Participants: 006 006 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 6.1Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 006: 7:7.18 

@Sex of 006: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 1 

*EX1: how would you like to begin your story ? 

*006: um [//] (...) there was a wolf . 

*006: (.) I forgot that what it (i)s called . 

*EX1: you know what you can call it anything you’d like there’s nothing 

 wrong or right you can just call them whatever you feel like . 

*006: she’s name is going to [= gonna] be (.) um [//] (.) Anna . 

*EX1: okey . 

*006: (.) <the wolf> [//] (.) no [//] (.) first (.) she would drink some 

 water . 

*006: she went up and took some grass . 

*006: (.) and then the wolf come and snatch her . 

*006: (.) and then (.) a bird come and bite his tail . 

*006: and he [/] (.) he catched him away (.) m [//] . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: swe 

@Participants: 006 006 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 6.2Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 006: 7:7.20 

@Sex of 006: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 1 

*EX2: hur skulle du vilja börja din saga ? 

*006: att m [//] (.) mammafågeln skulle ge dom mat . 

*EX2: m . 

*006: o(ch) sen gick hon o(ch) hämta de(t) . 

*006: så ser man en katt . 

*006: <som xx> [//] (.) som [/] (.) <som e> [//] så försöker den hoppa upp 

 . 

*006: o(ch) då kommer mamman tillbaka med mat . 

*006: o(ch) sen så försöker hon ta en [//] ena (.) ungen . 

*006: sen så ser en hund katten . 

*006: och [=? så] han [?] börjar bita i svansen o(ch) <jagar> [=? jaga] 

 den iväg . 

@End 
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@Begin 

@Languages: swe 

@Participants: 007 007 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 7.1Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 007: 7:8.24 

@Sex of 007: male 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 1 

*EX2: hur vill du börja din saga ? 

*007: m [//] (.) en gång så fanns de(t) (.) en fågel . 

*007: o(ch) den skulle gå ut och hämta mat . 

*007: s [//] och då kom en katt när fågeln flög iväg . 

*007: och när f [//] mammafågeln kom tillbaka då <k då ga> [//] kom katten 

 upp och tog en av ö [//] fåglerna . 

*007: men då g [//] kom de(t) en hund efter det . 

*007: och då så drog [//] bet hunden katten p [//] i svansen och jagade 

 bort katten . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: eng 

@Participants: 007 007 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 7.2Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 007: 7:8.26 

@Sex of 007: male 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 1 

*EX1: so now how would you like to begin your story ? 

*007: um [//] (.) once upon a time <there was> [//] (.) there were three 

 goats . 

*007: and one day <the little g> [//] one of the little goats were (.) 

 about to drown in the water . 

*007: and then their big daddygoat came and <sa t> [//] took them up . 

*007: (.) then suddenly there came a fox that was hungry . 

*007: and it wanted to eat up the other goat that was eating grass . 

*007: then <the gass> [//] the fox jum [//] jumped up . 

*007: and <the go> [//] the goat got scared . 

*007: (.) and the f [//] fox snatched the goat . 

*007: and then there was <a bird> [//] a crow looking . 

*007: and then the crow swooped down and took the fox’s tail and chased 

 him away . 

%com: child looks at experimenter . 

*EX1: wow that was really exciting ! 

*007: and the goats were happily ever after yeah [//] . 

*EX1: what a great ending ! 

@End 

 

@Begin 
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@Languages: eng 

@Participants: 008 008 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 8.1Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 008: 6:8.11 

@Sex of 008: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 0 

*EX1: and how would you like to begin your story ? 

*008: (...) that uh [//] (...) <the goat would f um I get a> [//] a goat 

 was falling in the water (.) . 

%com: child looks at the experimenter and at the camera . 

*EX1: yeah continue ! 

*008: um [//] (.) and the daddy a [//] jumped in and <got him> [//] got 

 <the little um the> [//] (.) um [//] it up with his big horns . 

*008: and <and a wolf was and uh and um> [//] a fox was behind a 

 [=? the] tree . 

*008: and <l and i> [//] I think it wanted to eat it up . 

*008: it looked tasty (.) . 

%com: child looks at the experimenter . 

*EX1: and when you’re ready you can open up the rest so those two first . 

%com: experimenter whispers and points to the middle pictures . 

*008: so the fox went jumping out an [//] and chasing it so he ran [?] 

 away . 

*008: and then he catched the [//] its leg . 

*008: (.) <and a crow> [/] and a crow saw and looked a bit unhappy . 

*008: but <I thought it> [//] I think it (i)s his friend (.) . 

%com: experimenter shows that the child can open the last page . 

*008: and then the crow <co came fly> [//] came flying down and bited his 

 tail . 

*008: and then he runned away . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: swe 

@Participants: 008 008 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 8.2Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 008: 6:8.11 

@Sex of 008: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 0 

*EX2: hur vill du börja din saga ? 

*008: <m a> [//] att <e em> [//] mammans fåglaunge va(r) hungriga . 

*008: o(ch) dom ville mat . 

*008: (.) <m å> [//] o(ch) <mamman flug iväg o(ch)> [/] 

%com: lutar sig tillbaka 

*008: em [//] 

*EX2: jo jättebra 

*008: mamman flug iväg o(ch) <häm o(ch)> [//] skulle hämta mat . 

*008: men en katt såg dom fåglarna <för dom> [//] för katter tycker om o 
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 äta fåglar . 

*EX2: mhm spännande . 

*008: så skulle han klättra uppför trädet . 

*008: men e [//] den mamman kom tillbaka . 

*008: <då gjorde den> [//] då [/] då kom den upp där o(ch) tog en av 

 fågelungarne . 

*008: <å öm> [//] o(ch) hunden [//] en hund såg . 

*008: o(ch) grr han blev väldigt arg . 

*EX2: hm . 

*008: <så så han ramla ner lite han ramla ner lite då o då nej han ramla in ner em ö> [//] hunden em [//] 

kom upp springande o(ch) tog i em [//] dens <e em> [//] svans . 

*008: o(ch) [/] o(ch) den såg att de(t) va(r) en hund . 

*008: så sprang den iväg . 

*008: o(ch) den ser lite arg ut nu . 

%com: laughing 

@End 

 

@Begin 

@Languages: swe 

@Participants: 009 009 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 9.1Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 009: 6:6.20 

@Sex of 009: male 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 0 

*EX2: hur vill du börja ? 

*009: jag kan börja me(d) de(t) här . 

*009: dom ska [/] ska flyga ut . 

*009: o(ch) mamman stannar kvar . 

*009: men dom råka stanna kvar . 

*009: mamman flög ut . 

*009: kom katten tog dom . 

*009: m [//] sen så kräktes den ut dom . 

*009: och då kom hunden o(ch) drog svansen . 

*009: mamman kom tillbaka . 

*009: men bebisen skrek att katten skulle äta upp deras mat . 

*009: så hunden kom och jagade . 

*009: så dom fick äta upp deras mat ifred . 

*009: färdig . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: eng 

@Participants: 009 009 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 9.2Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 009: 6:6.20 

@Sex of 009: male 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 0 
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*EX1: how would you like to begin your story ? 

*009: with that he learned him to swim . 

%com: child points to the first page . 

*009: xxx bigbrother went down . 

%com: child points to the first page . 

*009: (.) and [/] and he could n(o)t swim back up . 

%com: child points to the first page . 

*009: and then he <that can> [?] push him on the butt back up . 

%com: child points to the first page . 

*009: <t t tis> [//] this one s [//] saw that he took the water . 

*009: so he went out and chased him away from the water . 

%com: child points to the second page . 

*009: but then ca [//] came that black thing . 

%com: child points to the second page . 

*009: and <th and wa> [//] did wanted to eat the fox and chased away it . 

%com: child points to the last page . 

*009: (.) finished ! 

@End 

 

@Begin 

@Languages: eng 

@Participants: 010 010 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 10.1Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 010: 6:1.30 

@Sex of 010: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 0 

*EX1: so how would you like to begin your story ? 

%com: child closes the book . 

*EX1: you can open up ! 

%com: child opens the first page . 

*010: (...) . 

%com: child starts to open the second page . 

*EX1: so you can start with those two first so we keep these closed first 

 so you can start the story there . 

%com: experimenter points to the first page with the two first pictures 

 and closes the other page . 

*010: (...) . 

%com: child looks at the first page with the first two pictures . 

*EX1: and there’s nothing wrong or right you can s you can tell whatever 

 you like ! 

*010: (...) . 

*EX1: do you want me to help you start ? 

%com: child nods . 

*EX1: ok so I think you could say maybe once upon a time (.) there were 

 three goats . 

*010: (...) . 

%com: child continues to look at the first page . 

*EX1: what’s happening here ? 

%com: experimenter whispers . 

*010: (...) . 
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%com: child continues to look at the first page . 

*EX1: should we do it together ? 

%com: child nods . 

*EX1: ok so what’s what’s this one doing there ? 

*010: um [//] swimming . 

*EX1: yeah ? 

*010: (.) . 

*EX1: so th the baby goat is swimming and what’s happening here ? 

*010: (.) <the big one> [//] the big billygoat is getting him out (.) . 

*EX1: yeah (...) do you wanna open the rest ? 

%com: child opens the second page . 

*010: (...) there was a big wolf . 

*EX1: yeah . 

%com: experimenter whispers . 

*010: (...) . 

*EX1: what was the big wolf doing ? 

*010: trying to get a billygoat . 

*EX1: oh . 

%com: experimenter whispers and the child turns to the last page . 

*010: (...) a bird scared the wolf . 

*010: <the bird wa> [//] a bird s [//] bited its tail (.) 

%com: the child looks at the experimenter . 

*EX1: yeah . 

%com: experimenter whispers . 

*010: (.) the bird chased the [/] (.) the [/] (.) the fox . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: swe 

@Participants: 010 010 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 10.2Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 010: 6:1.30 

@Sex of 010: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 0 

*EX2: hur vill du börja din saga ? 

*010: m [//] de(t) va(r) en mamma som hade två barn . 

*010: (.) o(ch) [//] och den gick iväg o(ch) hämta mat . 

*010: och en katt kom . 

*010: <o(ch) sen katt fåglen kom till> [//] mammafåglen kom tillbaka xx sina bebisar . 

*010: o(ch) sena katten gick upp ifrån <t k> [//] trädet . 

*010: o(ch) sen xx provade ta en bebisfågel . 

*010: o(ch) sen en hund tog ner <katten> [=? kattet] o(ch) sen em [//] (.) 

 jagade katten iväg . 

%com: breathing in while talking . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: swe 

@Participants: 011 011 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 11.1Sv.cha 
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@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 011: 6:6.10 

@Sex of 011: male 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 0 

*EX2: hur vill du börja din saga ? 

*011: (...) 

%com: pointing at the first picture . 

*EX2: där m (.) hur tycker du att den ska börja ? 

*011: de(t) va(r) en gång (.) tre fåglar . 

*011: och den stora fågeln gick o(ch) flog . 

*011: sen kom en katt . 

*EX2: mh . 

*011: o(ch) sen klättra katten uppför trädet . 

*011: o(ch) sen fånga katten en bebisfågel . 

*011: o(ch) sen kom hunden o(ch) bet i kattens (.) m [//] svans . 

*011: sen jagade hunden katten . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: eng 

@Participants: 011 011 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 11.2Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 011: 6:6.10 

@Sex of 011: male 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 0 

*EX1: so how would you like to begin your story ? 

*011: (.) one day a [?] lamm was sad in the water . 

*011: and then the big (.) g [//] goat came and helped it . 

*011: and then a fox came to eat a [/] a little goat . 

*011: um [//] (.) the little goat saw him . 

*011: and the fox was running at him . 

*011: and the fox caught him . 

*011: and then a bird saw him . 

*011: and the bird <th w> [//] bited his tail . 

*011: and then the bird chased the fox . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: eng 

@Participants: 012 012 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 12.1Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 012: 6:7.0 

@Sex of 012: male 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 0 

*EX1: so how would you like to begin your story ? 
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*012: i do n(o)t know . 

*EX1: there’s nothing right or wrong it’s your story so you can choose 

 whatever you like . 

*012: (...) but [=? well] I do n(o)t know what story it is . 

*EX1: it’s your story you can make up a story if you just look at the 

 pictures and you get some ideas so how would you like to begin a 

 f like a fairytale or a story ? 

*012: (.) I do n(o)t know . 

%com: child looks at experimenter . 

*EX1: um should I start and then you can continue ok ? 

%com: child nods . 

*EX1: so I would say maybe once upon a time there were three baby goats or 

 three goats or sheep or whatever you like . 

*012: um [//] (...) sheeps . 

*EX1: okey sheeps so if you start and then continue telling some s some 

 things here . 

%com: experimenter points to the first page . 

*012: there was three sheeps . 

*EX1: yeah ? 

*012: (.) and then (.) one big wolf (...) . 

%com: child looks at experimenter . 

*EX1: you can continue whenever you like . 

*012: I (wi)ll continue now (.) . 

%com: child turns to the second page . 

*012: <and then th> [//] and then the wolf jumped out to take the goat . 

*012: but the other goats were n(o)t looking . 

*012: and then th [//] a crow came and (.) took the wolf away . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: swe 

@Participants: 012 012 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 12.2Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 012: 6:7.0 

@Sex of 012: male 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 0 

*EX2: hur vill du börja din saga ? 

*012: (.) a [//] (.) hm [//] (.) a [//] ja(g) vet inte . 

*EX2: de e du som bestämmer . 

*012: ja(g) vet inte . 

*EX2: ska vi hjälpas åt ? 

%com: nods . 

EX2: kanske (.) de va en gång (.) tre fåglar kanske ? 

*012: m . 

*EX2: m . 

*012: o(ch) en katt kom . 

*EX2: mhm 

*012: o(ch) sen hoppa den upp för att ta en fågel . 

*012: (.) o(ch) sen så såg hunden de(t) . 

*012: och den jagade efter katten . 
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@End 

 

@Begin 

@Languages: eng 

@Participants: 013 013 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 13.1Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 013: 6:2.7 

@Sex of 013: male 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 0 

*EX1: so how would you like to begin your story ? 

*013: (...) uh [//] (...) <that maybe> [//] that he <was s uh> [//] was 

 stuck in the water . 

*013: and then pappa saw that . 

*013: and then he jumped in the water and pushed him out (.) . 

%com: child looks at experimenter . 

*EX1: yeah . 

*013: <that (i)s> [//] and then a wolf saw (.) sheeps . 

*013: (.) and then he jumped and took this one . 

%com: child points to the second page . 

*013: and then (.) uh [//] (.) he was holding his foot . 

*013: and then theee [/] the bird saw it . 

*013: and then (.) pappa did n(o)t see it . 

*013: and the little one who was stuck in the water did n(o)t see it . 

*013: an [//] but the bird saw it . 

*013: and then the bird flew down and bited the wolf in the tail . 

%com: child looks at experimenter . 

*013: aaoow . 

%com: child points to his back and imitates what the wolf is feeling . 

*EX1: oh . 

%com: experimenter whispers . 

*013: (...) and then he scared away (.) the fox . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: swe 

@Participants: 013 013 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 13.2Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 013: 6:2.10 

@Sex of 013: male 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 0 

*EX2: hur vill du börja sagan ? 

*013: hm [//] (…) e [//] (.) att mamma [/] mamma ska flyga iväg o(ch) 

 hämta lite mat . 

*013: (.) sen ser katten barnen . 

*EX2: m . 

*013: o(ch) han ska klättra upp o(ch) ta ett barn . 

*013: då ser hunden (.) katten [//] (.) att katten ska ta fåglarna . 
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*013: så [//] (.) hoppsan . 

*013: <e e> [//] då klättrar katten upp i fåglarnas bo . 

*013: o(ch) mamma kommer tillbaks med lite mat . 

*013: o(ch) då ser hunden de(t) [//] <att han e> [//] att katten ska gå dit . 

*013: o(ch) hunden <e e> [//] springer dit o(ch) biter <på katten e> [//] 

 på kattens <e e> [//] svans . 

*013: <så springer> [/] så springer katten iväg . 

*013: o(ch) hunden jagar den . 

*013: så . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: eng 

@Participants: 014 014 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 14.1Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 014: 6:1.29 

@Sex of 014: male 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story, child points a lot during the whole story . 

@School year: 0 

*EX1: so how would you like to begin your story ? 

%com: child is having trouble opening the book and thinks he should 

 choose one of the pictures as his story . 

*014: I would like uh [//] . 

%com: child starts looking at all the pictures . 

*EX1: so you can look at one at one page . 

%com: experimenter gets interrupted . 

*014: I choose this one . 

*014: I would like this one . 

%com: child points to the first page . 

*EX1: yeah it's a whole story so it it . 

*014: should I do all this story ? 

*EX1: yeah it's a whole story so . 

%com: experimenter gets interrupted . 

*014: but . 

*EX1: this is the first page and this is the second page and . 

%com: experimenter gets interupted . 

*014: this is what I want to do first . 

%com: child points . 

*EX1: yeah so you start with that one and then you just continue telling 

 the story so how would you like to begin ? 

%com: child whistles a little bit . 

*014: (...) you mean this one ? 

%com: child makes several pauses and sighs and experimenter nods to answer 

 the question . 

*014: (...) . 

%com: child sighs and makes another pause . 

*EX1: you can call them anything you like it doesn’t matter . 

*014: okey (.) okey I was thinking [?] (...) . 

*EX1: should we start together ? 

*014: yeah . 

*EX1: yeah ? 
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%com: experimenter gets interrupted . 

*014: I think it (i)s really [?] hard to say about this . 

%com: child sighs . 

*EX1: sorry say again ? 

*014: <I think it (i)s a really [?] hard to think> [//] I think it (i)s a 

 really [?] hard for me to say about this . 

*EX1: is it hard to say something about it ? 

*014: yeah . 

*EX1: yeah do you want me to start and then maybe you could continue ? 

*014: yeah . 

*EX1: okey . 

%com: experimenter gets interrupted . 

*014: <I can start> [/] I can start with this one . 

%com:  child points to picture two . 

*014: you can start with that one . 

%com: child points to picture one . 

*EX1: okey so maybe I start like this . 

*014: yeah . 

*EX1: once upon a time there were three goats . 

*014: yes (.) one two three yeah (.) three goats (...) . 

%com: child sighs and looks around the room . 

*EX1: and what’s happening over here ? 

%com: experimenter whispers and points . 

*014: <I think> [?] that goat is in the water . 

*EX1: yeah ? 

*014: and I can see what that means (.) . 

*014: xxx (.) a bit more . 

%com: child is pushing his chair in and commenting on it . 

*014: and one two three flowers (.) 

*014: three flowers också (.) . 

%com: också means also in Swedish . 

*014: and one two three four five flowers (.) . 

*014: five flowers on this side xxx . 

%com: child gets interrupted . 

*EX1: yeah and what’s happening over here ? 

*014: <he used> [/] he used to (.) goats like in the water också . 

%com: också means also in Swedish . 

*014: a [//] and the little one there eating on the grass (...) . 

%com: child whistles a little bit . 

*014: I think this should be about where [?] the billygoats are in the 

 water and they (a)re trying to swim up onto [?] here to that flower 

 (...) . 

%com: child whistles a little bit . 

*014: I have one two more to do . 

*014: no <I have> [/] I have one two three four five more to do . 

%com: child points a lot and opens all the pages and keeps page one and 

 two open . 

*EX1: okey so now you’ve said that there were three goats in the wat uh 

 and one was in the water (.) and . 

%com: experimenter gets interrupted . 

*014: two billygoats there one there . 

*EX1: yeah and then what’s going on here ? 

*014: here they (a)re <taking> [=? taken] here [/] here he [/] he is 
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 taking xx this (.) little (.) goat . 

*014: its [//] he (i)s trying to chase that little goat . 

*014: but then (.) he xx grabbed the goat . 

*014: and then I could see what happened there (.) . 

*014: I could see what happened there (.) . 

*014: <he (i)s> [//] he was tried to catch the billygoats . 

*014: <and [?] they (a)re drinking at [?] the water> [//] (.) that he (i)s 

 drinking out [?] the water . 

%com: child sighs . 

*014: and there he (i)s trying to get them (.) . 

*014: and there he [//] he (i)s already <catch it> 

 [=? catched] the billygoat (.) . 

*014: that (i)s sticky to this goes onto like this [?] 

*014: and I think now [?] about this picture right [?] . 

*014: what (i)s that (.) . 

%com: child talks about how the book is sticking together with velcro . 

*014: what (i)s that ? 

*EX1: the grey thing ? 

*014: yeah . 

*EX1: what do you think it cou it can be anything you like you choose . 

*014: a [/] (.) a birdie that (i)s t [//] taken he . 

*014: and <bite him in the (.) e in [?]> [//] he (i)s biting h [//] this 

 räv . 

%com: räv means fox in Swedish . 

*014: <an and then she (i)s> [//] and then he (i)s standing still . 

*014: and then he standing still . 

*014: and then he is standing still (.) . 

*014: and then he run away (.) . 

*014: and then he run away (.) . 

*014: and he (i)s chasing him . 

*014: and then he <ran> [=? run] away . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: swe 

@Participants: 014 014 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 14.2Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 014: 6:2.1 

@Sex of 014: male 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story, continuously pointing as he is speaking 

@School year: 0 

*EX2: hur vill du börja din saga ? 

*014: jag tycker de(t) här ska vara där . 

*014:  <dom ser lite såhär> [//] då har dom näbben [/] ut såhär . 

%com: pointing at the bird beaks . 

*014: ser du att dom har dom så ? 

*EX2: m . 

*014: och sen flyger den iväg . 

*014: sen kom en katt . 

*014: och sen ser jag att dom kramas . 

*014: sen ser jag att katten kommer upp . 
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*014: sen klättrar dom o(ch) tar den där lilla fågeln . 

*014: sen kommer hunden . 

*014: <o(ch) sen ser jag> [//] hunden går upp där . 

*014: sen kommer katten ner . 

*014: o(ch) så kommer hunden ner o(ch) biter dom i svansen . 

*014: sen jagar katten . 

*014: så ser jag för jag såg de(t) . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: eng 

@Participants: 015 015 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 15.1Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 015: 6:2.5 

@Sex of 015: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 0 

*EX1: so how would you like to begin your story ? 

*015: once upon a time there was um [//] three goats . 

*015: and [/] and the littlest goat um [//] was very happy because [= coz] 

 he um [//] <he could> [/] he could um [//] eat <what ev> [//] 

 everything . 

*015: so he got never sick . 

*015: but one day he was drinking in [/] in the waterhole . 

*015: and he fell down . 

*015: um [//] and then a fox jumped out an [//] (.) and chased the little 

 goat . 

*015: then <um um> [//] a bird came and bited <the fox> [/] the fox tail 

 and chase it away . 

*015: and the mummy and the daddygoat were happy . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: swe 

@Participants: 015 015 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 15.2Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 015: 6:2.8 

@Sex of 015: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 0 

*EX2: hur vill du börja ? 

*015: em [//] en mammafågel och två 

 bebisungar av [//] har just kläckt . 

*015: men just när <em mam am> [//] äggen har kläckt då (.) mamman flyger 

 iväg o(ch) hittar mat . 

*015: <o(ch) sen vän em> [//] o(ch) på botten av trädet stod en hungrig 

 katt . 

*015: em [//] then [?] mamman kom tillbaka o(ch) (.) ger am [//] 

 bebisungarna en mask . 
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*015: men medans katten komde upp o [//] från trädet o(ch) [/] (.) o(ch) 

 med hans tass tog en av bebisungarna . 

*015: men sen en hund kom och [/] och tog em [//] kattens ens [//] svans 

 o(ch) bet i den . 

*015: o(ch) han [/] han springde iväg med katten o(ch) jagade den . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: swe 

@Participants: 016 016 Target_Child, EX2 Lisa Experimenter 2 

@Filename: 16.1Sv.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 016: 6:6.4 

@Sex of 016: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby birds story 

@School year: 0 

*EX2: hur vill du börja din saga ? 

*016: (.) ja(g) vet inte . 

*EX2: de e du som bestämmer o det finns inget rätt eller fel (…) om vi 

 börjar här . 

*016: (.) ja(g) vet inte . 

*EX2: men ska jag börja då ? 

%com: nods . 

*EX2: så kan vi se om du vill fortsätta (.) då säger jag de va en gång en fågelmamma som hade två barn 

(...) va hände sen (…) titta på den här bilden . 

%com: ex points at the second picture . 

*EX2: va händer här (.) ska jag fortsätta ? 

%com: nods . 

*EX2: då hittar jag på e fågelmamman flög iväg (.) va tror du händer sen ? 

*016: shrugs . 

*EX2: (.) vill du inte berätta ? 

*016: de(t) ä(r) svårt o tänka . 

*EX2: m men du kan hitta på precis vad som helst (.) kanske här va händer 

 där ? 

%com: points at picture three and four . 

*016: katt . 

*EX2: ja précis (.) de kom en katt (.) ska vi se vad som händer sen då . 

%com: turns to the last page . 

*016: katten försöker klättra upp . 

*EX2: oj . 

*016: men hunden skrämmer bort den . 

*EX2: mhm . 

*016: hunden biter katten i svansen . 

*016: o(ch) sen skrämmer han iväg den . 

@End 

 

@Begin 

@Languages: eng 

@Participants: 016 016 Target_Child, EX1 Annika Experimenter 1 

@Filename: 16.2Eng.cha 

@Linguistic background: L1 Swedish and L1 English, bilingual 

@Age of 016: 6:6.4 
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@Sex of 016: female 

@Transcriber: Annika Leback and Lisa Nilsson 

@Comments: Baby goats story 

@School year: 0 

*EX1: so how would you like to begin your story ? 

*016: um [//] (...) that the goats were in the meadow eating grass . 

*016: and the were [//] little one fell in . 

*016: and the big one pushed it up . 

*016: but the wolf saw them (.) . 

*EX1: yeah . 

%com: experimenter whispers . 

*016: (...) and the wolf came <and took the l> [//] and took one of the 

 wolfs . 

*016: but (.) then the bird came and bited its tail <and were> [//] and 

 made him go away . 

@End 

 


