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Sammanfattning

Bakgrund

Mot bakgrund av att andelen flerspråkiga individer ökat i Sverige står logopeder som 
utreder språkstörning hos barn inför nya utmaningar. Traditionell statisk bedömning har 
visat sig missgynna flerspråkiga barn, som då ofta presterar sämre än sina enspråkiga 
jämlikar. Det gör att det är svårt att differentiera bland typiskt utvecklade flerspråkiga
barn och flerspråkiga barn med språkstörning. Som konsekvens riskerar diagnostiska 
beslut att tas på felaktiga grunder. Med dynamisk bedömning undersöks barnets förmåga 
till inlärning, genom att inkorporera en kort intervention i bedömningen. En dynamisk
bedömning har visat sig ge upphov till mer korrekt klassificering av språklig förmåga hos 
flerspråkiga barn.

Syfte

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om signifikanta skillnader fanns vid 
statisk respektive dynamisk bedömning av makrostrukturell narrativ förmåga mellan 
flerspråkiga och enspråkiga barn i svensk förskoleklass.

Metod

Studien omfattade 16 sexåringar. Samtliga deltagare berättade två sagor. Efter den första 
sagan genomgick varje deltagare en kort intervention med fokus på användning av 
makrostrukturer. Sagorna poängsattes och deltagarnas modifierbarhet skattades.

Resultat

Resultatet visade att inga signifikanta skillnader upptäcktes mellan grupperna, vid varken 
statisk eller dynamisk bedömning. Den flerspråkiga gruppen gjorde däremot signifikanta 
förbättringar vid en dynamisk bedömning. Ett par flerspråkiga deltagare presterade 
mycket lågt vid statisk bedömning och uppvisade stor förbättring vid dynamisk 
bedömning.

Slutsatser

Studiens urval är litet och deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval vilket
begränsar studiens generaliserbarhet. Resultaten kan ändå till viss del bidra till att 
ytterligare belysa det värde dynamisk bedömning har för språklig bedömning av 
flerspråkiga barn. 
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Inledning

Andelen barn som talar fler än ett språk ökar världen över. I Europa, som tidigare varit en 
kontinent med relativt liten andel flerspråkiga, är denna ökning tydlig. Även i Sverige har 
ökningen varit stor under de senaste årtiondena (Gagarina et al., 2012). Skolverket 
rapporterade 2018 att det talades ungefär 150 olika språk i Sverige, varav några vanliga 
var arabiska, kurdiska, spanska och persiska. Enligt Nayeb, Wallby, Westerlund, Salameh 
och Sarkadi (2015) var en tredjedel av förskolebarnen att betrakta som flerspråkiga redan 
2015. Den ökade andelen flerspråkiga barn innebär en utmaning för svenska logopeder 
som arbetar med språkliga utredningar och diagnostisering av språkstörning.

När flerspråkiga barn bedöms med statiska och standardiserade tester finns det 
utrymme för osäker tolkning av resultatet (Kohnert, 2010). Osäkerheten kan grunda sig i 
testets utformning och dess normering, bedömaren eller det aktuella språket som testet 
utförs på (Peña, 2000). Statiska tester erbjuder endast en bild av barnets språkliga 
förmåga vid just det testtillfället (Hasson, Camilleri, Jones, Smith & Dodd, 2012). Att vid 
språkliga bedömningar istället titta på förmåga till inlärning har visat sig generera mer 
tillförlitliga resultat för barn som talar flera språk eller som härstammar från andra 
lingvistiska och kulturella bakgrunder. Det kan göras genom en dynamisk bedömning 
(Hasson et al., 2012; Kramer, Mallet, Schneider & Hayward, 2009; Peña, Quinn, & 
Iglesias, 1992; Peña et al., 2006). I detta examensarbete undersöktes om skillnader fanns
mellan flerspråkiga och enspråkiga barns resultat vid statisk respektive dynamisk 
bedömning av makrostrukturell narrativ förmåga.

Bakgrund

Definition av flerspråkighet och språkstörning

Flerspråkiga individer utgör en heterogen grupp, vilket gör att det kan vara svårt att 
definiera flerspråkighet (American Speech-Language-Hearing Association [ASHA], n.d). 
En bred definition av flerspråkighet återfinns i Kohnerts (2010) reviewartikel där en 
individ är att betrakta som flerspråkig om denne regelbundet exponerats för minst två 
språk under barndomen. En sådan definition inkluderar barn som lär sig två språk direkt 
från födseln, och barn som lär sig ett språk från födseln och ytterligare ett språk under 
barndomen. Med begreppet språkstörning avses en funktionsnedsättning där det finns en 
diskrepans mellan ett barns språkliga utveckling och ett barns allmänna kognitiva 
utveckling. Språkstörningen ska inte kunna förklaras av andra nedsättningar, sjukdomar 
eller miljöfaktorer. En språkstörning kan påverka olika språkliga delförmågor och 
kategoriseras utifrån grad såsom lätt, måttlig eller grav. Internationellt sett har ungefär 5–
8% av barn i förskoleåldern någon form av språkstörning (Nettelbladt, Samuelsson, 
Sahlén & Ors, 2008). 

Förekomsten av språkstörning i kombination med flerspråkighet är omdiskuterad. 
Kohnert (2010) menar att prevalensen inte bör skilja sig nämnvärt från antalet enspråkiga 
med språkstörning, vilket bekräftas av Salameh (2008). Salameh uppger dock att vissa 
forskare menar att prevalensen är högre bland flerspråkiga barn. I de fallen tillskrivs den 
högre prevalensen de svårigheter som finns med att korrekt identifiera flerspråkiga barn 
med språkstörning baserat på bedömningsmaterial utformade för enspråkiga barn.

Språklig bedömning av flerspråkiga barn

I många regioner i Sverige är väntetiden för att träffa logoped lång. Att korrekt identifiera 
och diagnostisera flerspråkiga barn skulle kunna bidra till att minska kötiden. För att 
optimera förutsättningarna för korrekt diagnostisering rekommenderas att språklig 
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bedömning sker på samtliga av barnets språk (ASHA, n.d). För diagnosen språkstörning 
krävs det nämligen att svårigheterna manifesteras i alla de språk som barnet talar 
(Kohnert, 2010). Om logopeden inte är flerspråkig kan bedömning ske med hjälp av tolk. I 
den kliniska verkligheten finns dock flera hinder som försvårar en sådan bedömning, som 
till exempel ekonomiska och tidsmässiga begränsningar (Boerma & Blom, 2017).

Enligt Hasson et al. (2012) är det komplext att särskilja flerspråkiga barn som är 
språkligt försenade på grund av bristande språklig exponering från flerspråkiga barn med 
språkstörning. Flerspråkiga barn kan vid statiska tester uppvisa svårigheter som inte 
nödvändigtvis beror på språkliga nedsättningar, utan till exempel på grund av att de är 
obekanta med den språkliga förmåga som prövas (Peña et al., 1992). Den osäkra tolkning 
som statiska tester ger upphov till kan bero på testet, bedömaren, språket eller 
normeringen, där problemet med normeringen är att den ofta utgörs av enspråkiga barn 
med en otillräcklig representation av flerspråkiga barn (Peña, 2000). Att jämföra ett 
flerspråkigt barns resultat på språkliga test mot enspråkiga barns förväntade utveckling är 
problematiskt. Hänsyn måste tas till hur länge det flerspråkiga barnet har exponerats för 
det aktuella språket (Salameh, 2018). Logopedens eventuella bristande erfarenhet av 
flerspråkighet är ytterligare en försvårande omständighet vid bedömning av dessa barn 
(Kohnert, 2010).

Vid användandet av tester normerade för enspråkiga barn riskerar flerspråkiga barn 
att feldiagnostiseras. Paradis, Schneider och Duncan (2013) undersökte möjligheten att 
differentiera mellan flerspråkiga barn med eller utan språkstörning som för tillfället lärde 
sig engelska som andraspråk. Studien omfattade 178 barn och barnens resultat jämfördes 
på flertalet standardiserade engelska tester normerade för enspråkiga i kombination med 
svar från ett utförligt frågeformulär riktat till barnens föräldrar. Resultatet visade att, 
beroende på test, så presterade 24–78 % av de typiskt utvecklade flerspråkiga barnen 
under de enspråkiga normerna för respektive ålder. Detta indikerar att resultaten kan bli 
missvisande om man bedömer flerspråkiga barn med tester normerade för enspråkiga 
barn, och risken för överdiagnostisering av språkstörning inom denna grupp finns.

I svensk kontext visade Nayeb et al. (2015) att flerspråkiga barn även riskerar att 
remitteras och därmed som konsekvens diagnostiseras senare än enspråkiga barn. I en 
studie undersökte de om den språkliga screeningen utförd av sjuksköterskor i Sverige var 
att betrakta som likvärdig för flerspråkiga barn och enspråkiga barn. Resultatet visade 
bland annat att en majoritet av sköterskorna förväntade sig en långsammare 
språkutveckling hos de flerspråkiga barnen och att de i många fall sköt upp att remittera 
flerspråkiga barn vidare. Nayeb et al. argumenterar för att om språkliga svårigheter 
felaktigt tillskrivs flerspråkigheten, riskerar flerspråkiga barn med språkstörning att inte 
få adekvat hjälp i tid vilket kan komma att påverka barnens skolgång negativt. 

Språkutveckling och språklig kompetens hos flerspråkiga barn

Den tidiga språkutvecklingen hos typiskt utvecklade flerspråkiga barn kan förväntas ske i 
samma takt som hos typiskt utvecklade enspråkiga barn (Nayeb et al., 2015).  Barn utan 
språkliga svårigheter som exponeras för fler än ett språk parallellt lär sig språken utan 
problem om exponeringen är tillräckligt konsekvent och barnet ges möjligheter till att 
samla kommunikativa erfarenheter (Kohnert, 2010). Däremot påverkas den flerspråkiga 
utvecklingen av ytterligare faktorer än de vid en enspråkig utveckling, som till exempel 
mängden exponering och det aktuella språkets status i landet där barnet lever. Den
språkliga kompetensen som ett flerspråkigt barn besitter är därför inte nödvändigtvis att 
likställas med ett enspråkigt barn. Mängden exponering kan göra att kompetensen i de 
olika språken ser olika ut hos det flerspråkiga barnet (Salameh, Nettelbladt, Zetterholm & 
Andersson, 2018). Färdigheten i språken är ofta varierande hos flerspråkiga barn, och kan 
variera inom olika språkliga aspekter hos ett och samma barn där vissa färdigheter kan 
saknas i det svagare språket men finnas i det starkare (Kohnert, 2010).
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Dynamisk bedömning

Dynamisk bedömning har visat sig underlätta differentialdiagnostiseringen bland barn 
med annan lingvistisk eller kulturell bakgrund (Hasson et al., 2012; Kramer et al., 2009; 
Peña et al., 1992; Peña et al., 2006; Petersen, Chanthongthip, Ukrainetz, Spencer & 
Steeve, 2017). Grundtanken i dynamisk bedömning sina rötter i Vygotskys idé om en 
proximal utvecklingszon (i Lidz, 1991). Den proximala utvecklingszonen kan ses som den 
potential till inlärning och utveckling en individ uppvisar när denne stöttas av en mer 
kompetent person (Hasson et al., 2012). Stödet som den mer kompetenta personen 
erbjuder fasas successivt ut tills färdigheten är något som individen själv behärskar 
(Doolittle, 1997). Vid dynamisk bedömning ligger intresset i att undersöka individens 
möjligheter till inlärning och förmåga att tillgodogöra sig och använda sig av förmedlade 
strategier (Lidz, 1991). I kontrast till dynamisk bedömning syftar den statiska 
bedömningen till att generera en bild av de förmågor individen redan har tillägnat sig 
(Hasson et al., 2012). En sådan typ av traditionell bedömning förekommer vanligtvis vid 
språkliga utredningar där barnets nuvarande kunskaper bedöms i relation mot enspråkiga 
jämnåriga (Gutiérrez-Clellen & Peña, 2001). Genom att istället undersöka ett barns 
förmåga till inlärning, kringgår man de feltolkningar som kan uppstå vid användning av 
statiska tester (Petersen et al., 2017). 

Det finns olika metoder för språklig dynamisk bedömning. Den metod som bäst 
differentierar språkstörning från språkliga skillnader som förklaras av andra lingvistiska 
eller kulturella bakgrunder är test-teach-retest metoder (Gutiérrez-Clellen & Peña, 2001). 
Lidz (1991) menar att det är den vanligaste utformningen av en dynamisk bedömning. I 
denna studie benämns detta som pre-test - intervention - post-test. Pre-testet utgörs av ett 
statiskt test som ger ett initialt mått på barnets nuvarande förmåga inom ett givet område
(Lidz, 1991). Det statiska testet kan vara ett test som är normerat eller informellt (Hasson 
et al., 2012). Efter det statiska pre-testet inleds en kort intervention som delvis syftar till 
att påverka barnets kunskaper inom det givna området, och delvis till att påverka 
beteenden som associeras till inlärning, som förmågan att bibehålla uppmärksamhet och 
hantera utmaningar (Petersen et al., 2017). Under interventionen är bedömaren aktiv i 
barnets lärande och försöker stimulera barnet till att uppnå förändringar och förbättringar 
i relation till uppgiften. Bedömningen avslutas genom ett post-test för att undersöka om 
barnets kunskaper och förmågor förändrats efter interventionen (Lidz, 1991). Post-testet 
kan vara ett test som är likvärdigt med pre-testet (Petersen et al., 2017).

Vid dynamisk bedömning är begreppet modifierbarhet centralt.  Modifierbarhet 
avser storleken på den förändring som barnet uppbådat till följd av den givna 
interventionen och det ökande användandet av metakognitiva strategier som 
interventionen gett upphov till (Lidz, 1991). Modifierbarheten är ett mått på hur väl barnet 
svarar på interventionen (Petersen et al., 2017). Storleken på modifierbarheten kan 
vägleda logopeder i differentialdiagnostiseringen bland flerspråkiga barn. Ett barn med 
språkstörning skulle behöva betydligt längre och mer intensiv träning för att uppnå 
förändring jämfört med ett typiskt utvecklat barn (Hasson et al., 2012). Vid dynamisk 
bedömning utgörs ofta interventionen av medierat lärande (mediated learning). Vid 
medierat lärande är läraren aktiv och delaktig genom att själv placera sig mellan individen 
och det stimuli som individen exponeras för. Då lär sig inte individen genom direkt 
exponering utan läraren förmedlar kunskap genom att tolka och modifiera situationen så 
att den blir begriplig och tillgänglig för barnet (Kozulin & Presseisen, 1995). Vid dynamisk 
bedömning är bedömaren uppmärksam på barnets kognitiva processer och noterar 
styrkor och svagheter i dessa. Det är sedan bedömarens uppgift att hitta strategier och sätt 
som optimerar barnets inlärningskapacitet under interventionen (Lidz, 1991). För att en 
situation av medierat lärande ska uppstå krävs det att vissa principer är uppfyllda. De 
mest vitala principerna är intentionality, meaning och transcendence (Kozulin & 
Presseisen, 1995). Enligt The Mediated Learning Experience Rating Scale, konstruerad av 
Lidz (2015), definieras principen mediation of intentionality som medvetna försök från 
bedömarens sida att modifiera barnets beteende, och innefattar att syftet med aktiviteten 
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tydliggörs. Mediation of meaning definieras som att bedömaren hjälper barnet att 
fokusera på rätt saker genom att på olika sätt införliva aktiviteten med mening, 
exempelvis genom varierande betoning eller genom att berätta vad som är viktigt. 
Mediation of transcendence innebär att bedömaren relaterar aktiviteten som är vid fokus 
under interventionen till barnets tidigare erfarenheter.

En dynamisk bedömning ska ge en bild av barnets potential att lära sig. Att bara 
undersöka förändringen i pre-test till post-test ger inte tillräcklig information om 
inlärningsförmåga (Gutiérrez-Clellen & Peña, 2001). Genom en kombination av 
skattningar av barnets modifierbarhet och resultat på post-test kan tillförlitliga mått 
erhållas. Sådana skattningar kan göras med hjälp av skalor mot vilka givna parametrar 
bedöms, vanligtvis examiner effort, child responsivity och transfer (Gutiérrez-Clellen & 
Peña, 2001; Peña et al., 1992; Peña et al., 2006; Petersen et al., 2017). Examiner effort
avser det arbete som krävts av bedömaren för att uppbåda förändring hos barnet, child 
responsitivity avser hur väl barnet svarar på interventionen och transfer avser barnets 
förmåga att kunna överföra nyligt inlärd kunskap till en ny uppgift (Gutiérrez-Clellen & 
Peña, 2001).

Dynamisk bedömning av flerspråkiga barn

Intresset för dynamisk bedömning och språklig inlärningsförmåga är stort, och är 
av relevans för klinisk logopedisk verksamhet. Ett flertal studier har gjorts som 
undersöker giltigheten för dynamisk bedömning för identifikation av flerspråkiga barns 
språkliga förmågor. Peña et al. (1992) visade i sin studie där 60 flerspråkiga barn deltog
att dynamisk bedömning möjliggjorde differentiering mellan flerspråkiga barn med och 
utan språkliga svårigheter. Barnen med språkliga svårigheter uppvisade en lägre 
modifierbarhet och en avsevärt mindre förbättring efter intervention, vid en jämförelse 
med barnen utan språkliga svårigheter. Studien visade även på vikten av att bedöma barn 
med tester som prövar bekanta färdigheter hos barnen. De typiskt utvecklade barnen 
uppvisade nämligen svårigheter med ordbenämning, vilket Peña et al. härrör till att dessa 
barn inte var vana vid den typen av språklig aktivitet på grund av kulturella skillnader. 

Även Hasson et al. (2012) undersökte flerspråkiga barn med dynamisk bedömning. 
Studiens 26 deltagare delades in i två grupper på basis av tidigare logopedkontakt eller 
inte. Barnens förmåga till ordinlärning, meningsstruktur och fonologi undersöktes. 
Resultatet visade att den dynamiska bedömningen gjorde det möjligt att differentiera 
mellan grupperna gällande samtliga språkliga aspekter som prövades. Barnen utan 
språkstörning uppvisade generellt en större förmåga till förbättring efter träning, en större 
kapacitet för att bibehålla det de lärt sig och dessutom var de i mindre behov av stöd 
under interventionen jämfört med de barn som sedan tidigare hade logopedkontakt.  

Narrativ förmåga

Ett av de vanligare språkliga aspekterna att undersöka med dynamisk bedömning är 
narrativ förmåga. I narrativ förmåga innefattas förmågan att både förstå och konstruera 
en berättelse (Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 2008). För det krävs såväl pragmatisk,
grammatisk som lexikal kompetens. En förutsättning för att kunna berätta om något för 
en annan på ett sätt som gör att den andra kan förstå är att berättaren har förmågan att ta 
hänsyn till lyssnarens perspektiv. Genom detta kan berättaren avgöra vad berättelsen 
behöver bestå av och hur dess delar ska integreras på ett begripligt sätt (Salameh, 2018).

Enligt Peña et al. (2006) har narrativ förmåga visat sig vara ett språkligt område där 
det är lämpligt att bedömning sker efter intervention. En narrativ bedömning är dessutom 
kliniskt värdefull då det ger information om barnets språkanvändning och språkliga 
kompetens på ett naturligt sätt (Heilmann, Miller, Nockerts & Dunaway, 2010). Den 
narrativa förmågan är även en viktig byggsten för andra akademiska förmågor 
(Magnusson et al., 2008), och i skolan förväntas det av barn att kunna förstå och 
producera berättelser med en åldersadekvat kompetens (Heilmann et al., 2010). Enligt 
Applebee (1977) så är barnet behjälpt av sina erfarenheter av berättande i den tidiga 
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läsutvecklingen. Utifrån erfarenheter av hur berättelser brukar struktureras kan barnet 
förutsäga fortsättningen och underlätta läsningen.

Barnets narrativa förmåga utvecklas med åldern. I takt med utvecklingen nyanseras 
berättandet till att beskriva karaktärer, platsangivelser och handlingar som inte 
nödvändigtvis har en direkt koppling till barnets tidigare, egna erfarenheter. I takt med att 
barnet tillskansar sig erfarenheter modifieras barnets uppfattning av hur en saga ska se ut
(Applebee, 1977). Den övergripande strukturen i barnets narrativa utvecklas från att bestå 
av löst sammankopplade händelser till mer strukturerade och kontrollerade sådana. Enligt 
Applebees studie från 1978 (i Reuterskiöld Wagner, Sahlén & Nettelbladt, 1999) 
producerar barn kompletta narrativa först vid fem års ålder. Barnet utvecklas till att 
kunna producera narrativa som både länkar samman händelser och som är centrerade 
runt en innehållsmässig kärna i berättelsen, exempelvis en huvudperson.

En narrativas mikro- och makrostrukturer

Ett barns narrativa är språkligt informativ på två nivåer, en mikrostrukturell och en 
makrostrukturell nivå (Gagarina et al., 2012). En god narrativ förmåga innefattar att 
berättaren behärskar båda dessa nivåer. Den mikrostrukturella nivån avser språkspecifika 
lingvistiska strukturer som analyseras genom enskilda yttranden. Vid analys av 
mikrostrukturer fokuseras det både på innehållet i berättelsen men också den lingvistiska 
formen. Den lingvistiska formen kan analyseras genom att undersöka syntaktisk och 
grammatisk komplexitet vilket vanligtvis görs genom att räkna ut medellängden på 
barnets yttranden, Mean Lenght of Utterance (MLU) (Heilmann et al., 2010).
Reuterskiöld Wagner et al. (1999) visade i sin studie att längden på barnets yttranden inte 
alltid gav en rättvis bild av barnets berättande. Vissa barn med impressiva språkliga 
svårigheter tenderade att producera långa yttranden men med mycket irrelevant 
information. Gagarina et al. (2012) menar även att det är vanskligt att jämföra 
mikrostrukturer mellan språk, bland annat på grund av skillnader i morfosyntax, vilket 
gör att exempelvis MLU som mått kan bli missvisande. Det är därför av särskild vikt att 
analysera makrostrukturer hos flerspråkiga barn.

Den makrostrukturella nivån innefattar en narrativas övergripande strukturer. En 
makrostrukturell analys speglar barnets språkliga förmåga bortom yttrandenivå 
(Heilmann et al., 2010), och begränsas inte av det specifika språket utan är av mer 
språkgenerell karaktär (Gagarina et al., 2012). Boerma, Leseman, Timmermeister, Wijnen 
och Blom (2016) visade i sin studie med totalt 132 deltagare att typiskt utvecklade 
flerspråkiga och enspråkiga barn födda i Nederländerna producerade likvärdiga narrativa 
avseende makrostrukturer på holländska. Liknande fynd har även gjorts av Hipfner-
Boucher et al. (2015) som i en studie med 75 deltagare dessutom visade att inga 
signifikanta gruppskillnader uppmättes mellan två grupper av flerspråkiga barn där 
exponeringstiden för engelska skiljde sig åt. I en studie av Montanari (2004) där tre 
engelsk-spanska barns narrativa kompetens undersöktes syntes dock skillnader i 
berättelsernas makrostrukturer, där skillnaden var relaterad till färdighet (och därmed 
exponering) i engelska. 

Analys av makrostrukturer

Enligt Lindgren (2018) har olika modeller konstruerats för att beskriva och analysera de 
språkgenerella makrostrukturer som utgör narrativa. Ett exempel är modeller som 
beskriver fiktiva narrativa. Gemensamma drag i en fiktiv narrativa är att grunden utgörs 
av ett episod-system bestående av minst en episod, tillsammans med en angivelse för tid 
och plats (setting), inom vilket karaktärerna vanligtvis också presenteras. I varje episod 
uttrycks makrostrukturer som tillsammans utgör ramen för berättelsens händelseförlopp. 
Ett välkänt exempel på en sådan fiktiv modell är Stein & Glenns Story Grammar Model (i
Lindgren, 2018).  Modellens strukturer är följande: major setting, minor setting, initating 
event, internal response, attempt, consequence och reaction. Nedan följer denna studies 
författares sammanfattning av Lindgrens (2018) tolkning av Stein & Glenn’s story 
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grammar strukturer: major setting – introduktion av huvudkaraktärerna, minor setting
– en tid- och platsangivelse, initating event – en beskrivning av något som inträffar för 
huvudkaraktären som initierar ett händelseförlopp, internal response – en beskrivning av 
känslor och reaktioner kopplade till det inträffade och huvudkaraktärens orienterande 
mot ett mål, attempt – vilka handlingar huvudpersonen utförde för att uppnå det målet, 
consequence – vad som då hände, beskrivit som lyckat eller misslyckat i relation till målet, 
samt reaction – huvudpersonens känslor kopplade till konsekvensen.

Narrativ förmåga och språkstörning

Skillnader finns i narrativ produktion hos typiskt utvecklade barn och barn med 
språkstörning, en skillnad som manifesteras i såväl mikro- som makrostrukturer. Boerma 
et al. (2016) visade att barn med språkstörning producerade berättelser med färre
makrostrukturer jämfört med typiskt utvecklade barn. Reuterskiöld Wagner et al. (1999) 
visade i sin studie att berättelser producerade av förskolebarn med språkstörning inte 
matchade barnens kronologiska ålder. Vid en jämförelse med en studie med likadant 
tillvägagångssätt men med barn utan språkstörning som undersökningsgrupp, fann 
Reuterskiöld Wagner et al. signifikanta skillnader mellan de båda gruppernas förmåga till 
återberättande, vad gäller MLU och makrostrukturer. I en studie av Tsimpli, Peristeri och 
Andreou (2016) så uppvisade både flerspråkiga och enspråkiga barn med språkstörning 
större svårigheter vid produktion av mikrostrukturer jämfört med de typiskt utvecklade 
barnen. Dessa barns narrativa innehöll dessutom färre beskrivningar av karaktärers 
sinnestillstånd jämfört med typiskt utvecklade barn. Vad gäller makrostrukturer 
presterade däremot flerspråkiga barn med och utan språkstörning bättre än deras 
enspråkiga jämlikar.

Dynamisk bedömning av narrativ förmåga

Peña et al. (2006) undersökte möjligheten att differentiera mellan typiskt utvecklade barn 
och barn med språkstörning med hjälp av dynamisk bedömning av narrativ förmåga. 
Genom utformningen pre-test – intervention – post-test undersöktes både mikro- och 
makrostrukturella mått hos 71 barn som också genomgick två sessioner av medierat 
lärande vars syfte var att utveckla längden och komplexiteten i barnens berättelser. För 
interventionen utarbetades ett manus för bedömarna att förhålla sig till. Manuset 
säkerställde att alla barn erhöll liknande träning och utformades för att innehålla 
förståelig information om berättelser. För en samlad bild av varje deltagares 
modifierbarhet skattades examiner effort och child responsitivity. Resultatet visade att 
måtten i de statiska pre-testet gav upphov till felaktig klassificering för vissa grupper vad 
gäller språklig förmåga. För de afroamerikanska typiskt utvecklade barnen så presterade 
80 % av barnen inom normalintervallet för enbart tre av de tio statiska pre-test måtten, 
och liknande resultat erhölls för de latinamerikanska barnen. Post-testens resultat var 
desto mer tillförlitliga, där barnen med typisk utveckling gjorde större förbättringar än 
barnen med språkstörning. Barnen med typisk utveckling skattades även högre vad gäller 
modifierbarhet och det måttet var det som ensamt bäst klassificerade barnen. 

Kramer et al. (2009) använde sig av ett liknande tillvägagångssätt. Studien 
omfattade 17 flerspråkiga barn och resultatet visade att typiskt utvecklade flerspråkiga 
barn presterade liknande barn med språkstörning vid det statiska pre-testet, men att efter 
intervention gjorde de typiskt utvecklade barnen större förbättringar och krävde en 
mindre bedömarinsats. 

Även Petersen et al. (2017) visade i sin studie där 42 flerspråkiga barn deltog att det 
var möjligt att differentiera mellan grupper av flerspråkiga barn med typisk utveckling och 
barn med språkstörning med hjälp av dynamisk bedömning av narrativ förmåga. Det 
enskilt bästa måttet för att predicera grupptillhörighet var skattningen av barnens 
modifierbarhet under interventionen. 

Kramer et al. (2009), Peña et al. (2006) och Petersen. et al (2017) studier visar att 
det är fördelaktigt att bedöma narrativ förmåga med dynamisk bedömning. Barn utan 
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språkliga svårigheter kan göra avsevärda förbättringar efter kort intervention, vilket kan 
klassificera barnen avseende grupptillhörighet bättre än vad statiska test förmår göra.

Aktuell studie

I Sverige är många barn flerspråkiga (Nayeb et al., 2015). Det är viktigt att språkliga 
utredningar inte systematiskt missgynnar denna grupp. Att bedöma flerspråkiga barn 
med statiska tester medför en ökad risk för felaktiga tolkningar. Dynamisk bedömning har 
visat sig vara ett lämpligt bedömningsförfarande för att kringgå sådana feltolkningar 
(Gutiérrez-Clellen & Peña, 2001; Hasson et al., 2012; Kramer et al., 2009; Peña et al., 
2006; Petersen et al., 2017) och narrativ förmåga har visat sig vara en lämplig språklig 
förmåga att bedöma (Kramer et al., 2009; Peña et al., 2006; Petersen et al., 2017). I 
aktuell studie behandlas endast flerspråkighet och enspråkighet. Eventuella skillnader 
avseende kulturella bakgrunder hos deltagarna avhandlas inte. Ett flertal studier har 
använt sig av materialet som används i denna studie vid undersökningar av narrativ 
förmåga hos flerspråkiga barn (Boerma & Blom, 2016; Lindgren, 2018; Tsimpli et al., 
2016).  Däremot har få eller inga studier använt materialet vid en dynamisk bedömning. 
Studien har formatet pre-test-intervention- post-test.  I enlighet med Peña et al. (2006) så 
betraktas i denna studie pre-testet som statiskt mått och skattningen av modifierbarheten
och post-testet som dynamiska mått. Materialet som användes är hämtat från MAIN-
Multilingual Assesment Instrument for Narrative (Gagarina et al., 2012) och består av två 
stycken parallella sagor som omväxlande användes som ett statiskt pre-test respektive 
dynamiskt post-test. 

Syfte

Denna studies syfte var att undersöka om signifikanta skillnader fanns vid statisk 
respektive dynamisk bedömning av makrostrukturell narrativ förmåga mellan flerspråkiga 
och enspråkiga barn i svensk förskoleklass. 

Frågeställningar

1. Finns det någon signifikant skillnad i hur de flerspråkiga och de enspråkiga barnen 
presterar vid en statisk bedömning?

2. Finns det någon signifikant skillnad i hur de flerspråkiga och de enspråkiga barnen 
presterar vid en dynamisk bedömning, och finns det någon signifikant skillnad 
inom grupperna?

Metod

Deltagare

Studien omfattade 18 elever i förskoleklass (M=6 år:8 mån). Efter rekrytering delades 
deltagarna in i två grupper på basis av om de talade enbart svenska eller fler språk. Denna 
studie tillämpar Kohnerts (2010) definition av flerspråkighet. Enligt denna breda 
definition ansågs en deltagare vara flerspråkig om denne regelbundet exponerades för fler 
språk än bara svenska i hemmet. För studien bestämdes att exponeringen skulle vara av 
sådan karaktär att någon eller båda av barnets föräldrar på daglig basis talade ett annat 
språk än svenska till barnet. Den flerspråkiga gruppen utgjordes av nio elever, fem pojkar 
och fyra flickor (M=6:8). Resterande nio elever var enspråkiga, två pojkar och sju flickor. 
Två av de enspråkiga deltagarna exkluderades, deltagare 10 respektive deltagare 13. 
Deltagare 10 exkluderades på grund av att denne vid bedömningen satt helt tyst. När 
deltagaren fick frågan om denne ville avbryta, svarade deltagaren ja och bedömningen 
avbröts. Deltagare 13 exkluderades på grund av att särskilt stor mängd stöd krävdes vid 
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initiering av berättandet under pre-testet, vilket innebar en risk för osäker tolkning av 
deltagarens resultat. Detta resulterade i att data erhölls från totalt sju enspråkiga 
deltagare (M=6:9), en pojke och sex flickor. Samtliga deltagare ingick parallellt i ett annat 
examensarbete med liknande syfte.

Studiens enda inklusionskriterium var att samtliga deltagare skulle ha börjat 
förskoleklass vid höstterminens start 2018. Detta kriterium valdes för att inkludera så 
många flerspråkiga elever som möjligt och därmed underlätta rekryteringen. Kriteriet
säkerställde även att deltagarna exponerats för svenska i lärandemiljö i minst sju 
månader. 

Rekrytering

Samtliga elever rekryterades från två skolor inom en kommun i en medelstor stad i norra 
Sverige. Totalt 12 skolor kontaktades. Via mail upprättades kontakt med skolornas 
rektorer, som sedan vidarebefordrade kontaktuppgifter till ansvariga klasslärare. 
Klasslärare från respektive två skolor uttryckte intresse att delta och författaren åkte ut till 
dessa skolor för att träffa lärare och presentera sig för barnen. På klasslärarnas begäran 
skedde all kontakt med målsmän genom ansvariga lärare. Via lärarna fick samtliga 
målsmän till barnen i de aktuella klasserna ett informationsblad med skriftlig information 
om studiens syfte och tillvägagångssätt och en samtyckesblankett att fylla i om de var 
intresserade av att deras barn skulle delta i studien. Vidare ombads alla målsmän fylla i ett 
frågeformulär som bestod av frågor rörande barnens tidiga språkutveckling, språkliga
förmåga, huruvida de haft logopedkontakt tidigare eller inte, eventuella flerspråkighet och 
föräldrarnas utbildningsnivå och yrke. Samtliga blanketter översattes och fanns utöver 
svenska tillgängliga på arabiska och engelska. För svenska informationsblad,
samtyckesblankett och frågeformulär, se bilaga A. För engelska och arabiska 
motsvarigheterna, se bilaga B och bilaga C.

När deltagarnas samtyckesblanketter insamlades hade endast tre frågeformulär 
fyllts i och återlämnats. Detta innebar att information saknades om bland annat 
deltagarnas tidiga språkliga utveckling, eventuella språkliga svårigheter och 
flerspråkighet, samt information om familjens socioekonomiska status. Bristen på 
information om barnens antal språk föranledde att pedagogerna informerade författaren
om varje enskilt barn hade föräldrar som i hemmet och på daglig basis talade andra språk 
än svenska till barnet. Vid osäkerhet konsulterade pedagogerna specialpedagog. 

Material

MAIN

Multilingual Assessment Instrument for Narrative, MAIN, är ett material som utvecklats 
i syfte att underlätta bedömning av flerspråkiga och enspråkiga barns narrativa förmåga, 
och lämpar sig för barn mellan 3–10 år (Gagarina et al., 2012). MAIN är översatt till flera 
olika språk, och i denna studie användes den svenska översättningen. Materialet består av 
fyra berättelser med tillhörande bildsekvenser som är framtagna för att elicitera fritt 
berättande, återberättande eller berättande enligt modellsaga. Berättelserna Getungarna
och Fågelungarna är avsedda för fritt berättande och Hunden och Katten för 
återberättande eller berättande enligt modellsaga. Berättelserna är parade två- och två och 
kontrollerade för samstämmighet bland annat avseende kognitiv och lingvistisk 
komplexitet. Detta gör att ett flerspråkigt barns språk kan bedömas genom olika 
berättelser där resultatet sedan kan jämföras på ett tillförlitligt sätt. Under utformningen 
av MAIN genomfördes pilotstudier på fler än 500 barn och på 15 olika språk och 
materialet är noggrant utvalt för lämpa sig för bedömning av barn från olika kulturella 
bakgrunder, både gällande utseende och innehåll (Gagarina et al., 2012). MAIN möjliggör 
en bedömning av produktion och förståelse av narrativa och en analys av såväl mikro- som 
makrostrukturer. Produktionsdelen utgörs av tre makrostrukturella mått: 
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berättelsestruktur, makrostrukturell komplexitet och Internal States Terms (IST). IST 
utläses i MAIN som en markör för barnens medvetenhet kring protagonistens handlingar 
och mål. I denna studie analyseras enbart produktion av det makrostrukturella måttet 
berättelsestruktur, vilket innebär att måtten makrostrukturell komplexitet och IST samt 
förståelsedelen av MAIN inte utgör en del av studien. I måttet berättelsestruktur 
inkluderas dock IST som en av makrostrukturerna, vilket förklaras nedan. 

I denna studie användes bildsekvenserna till berättelserna Fågelungarna och 
Getungarna. Bild 1 illustrerar bildsekvensen till berättelsen Fågelungarna och Bild 2
illustrerar bildsekvensen till berättelsen Getungarna. Fågelungarna och Getungarna är 
uppbyggda av tre episoder. Varje episod möjliggör en analys av makrostrukturer som är 
inspirerade av Stein & Glenns Story Grammar Model (i Gagarina et al., 2012).
Strukturerna är setting, IST as initiating event, goal, attempt, outcome och IST as 
reaction och dessa utgör tillsammans episodens berättelsestruktur. Med undantag för 
strukturen setting, förekommer samtliga strukturer en gång per episod vilket ger barnet
tre chanser per berättelse att inkludera strukturerna i sin saga. I början av varje saga 
uttrycks setting, som anger sagans tid och plats och presenterar protagonisten. Därefter 
följer IST as initating event som utgörs av en händelse eller inre tillstånd hos 
protagonisten som startar hela sagan. Denna händelse eller detta inre tillstånd föranleder 
något som protagonisten ämnar hantera, och som uttrycks med goal. Genom attempt
uttrycks sedan ett agerande från protagonistens sida i ett försök att uppnå det som 
uttrycks i goal. Outcome uttrycker sedan de händelser som initieras som en följd av 
protagonistens attempt, och sagan avslutas med IST as reaction som beskriver känslor 
kopplade till utfallet (outcome). För de översatta svenska berättelsetexterna som utgör 
grunden till sagorna, se bilaga D.

Bild 1. Bildsekvensen till sagan Fågelungarna.
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Bild 2. Bildsekvensen till sagan Getungarna.

Manus

För interventionen konstruerades två manus, inspirerade av det manus som utgjorde 
interventionen i Peña et al. (2006) studie. Manus 1 utformades för berättelsen 
Fågelungarna (se bilaga E) och manus 2 utformades för berättelsen Getungarna (se 
bilaga F). Dessa manus säkerställde att alla barn erhöll likvärdig träning och syftade till att 
utveckla barnens kunskap om de makrostrukturer som utgör grunden till berättelserna. 
Manus valdes beroende på aktuellt pre-test, det vill säga att om barnet berättade 
Fågelungarna som pre-test användes manus 1 vid interventionen. I enlighet med Peña et 
al. (2006) baserades manusen på fem principer av medierat lärande; mediation of 
intentionality, mediation of meaning, mediation of transcendece, mediation of planning 
och mediation of transfer. Nedan illustreras hur dessa principer inkorporerades i manus 1
(bilaga E), som följer Peña et al. (2006) utformning och implementering. 

Interventionen initierades med att bedömaren berättade för barnet vad målet och 
syftet med aktiviteten var (intention to teach och mediation of meaning): 

”Idag ska vi prata om att berätta bra sagor. En saga är en bra saga när den som 
berättar får med alla viktiga delar som ska vara med i en saga. Då blir det 
lättare för den som lyssnar att förstå. När man berättar en saga är det några 
viktiga delar som man alltid brukar försöka ha med(...) det blir ofta bra sagor 
när man får med dom bitarna, och det ska vi öva på idag”.

Aktiviteten fortskred genom att bedömaren förmedlade till barnet hur träningen av 
sagoberättandet var viktig för barnets sociala aktiviteter och skolarbete (mediation of 
transcendence). 

”Det är bra att kunna berätta bra sagor och berättelser. I skolan brukar man 
både lyssna på sagor och berätta sagor, och när man blir lite äldre även skriva 
sagor (…) Så att lära sig att berätta bra sagor och berättelser är bra både för att 
det blir lättare i skolan och för att det blir roligare att berätta saker för sina 
kompisar”.
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Under interventionens gång stöttade bedömaren sedan barnet att inkludera de 
makrostrukturer som utgör grunden till respektive saga. Detta gjordes genom att 
bedömaren tillsammans med barnet diskuterade sagan, reflekterade runt de olika 
karaktärerna och händelserna samtidigt som de tittade på sagan tillsammans (mediation 
of planning):

”Nu ska vi prata lite mer om de olika delarna som ska vara med i en bra saga. 
Först börjar man med att berätta om platsen för sagan, alltså när och var 
sagan hände. Det hjälper den som lyssnar att förstå världen som djuren lever i. 
Så vad skulle vi tänka på när vi börjar en saga? [Pausa för svar: att berätta när 
och var sagan hände] Precis! [Peka på bild 1] Hur börjar den här sagan?”

Genomgående under interventionen bekräftades barnets berättande på ett positivt sätt 
genom att bedömaren sammanfattade för barnet vilka delar barnets berättande bestått av. 
Interventionen avslutades med att bedömaren och barnet tillsammans diskuterade olika 
sätt för barnet att komma ihåg de olika delarna som utgör grunden till sagor och som 
barnet nu övat på (mediation of transfer):

”Nu ska du ju alldeles strax få berätta en ny saga för mig. Hur ska du då göra 
för att komma ihåg alla delar som ska vara med? [Diskutera olika strategier för 
att inkludera alla delar. Exempelvis att titta noggrant på bilderna, titta på 
ansiktena på karaktärerna och försök utläsa vad dem känner, 
perspektivtagning, tänka på att den som lyssnar ska förstå sagan, att varje 
handling har ett syfte och sker som en konsekvens eller reaktion av något]”.

Skalor

Två skalor användes för att skatta deltagarnas modifierbarhet. En svensk översättning 
gjordes av skalan Modifiability Scale (MS), som är en skala konstruerad av Peña (2000) 
och som är baserad på Lidz (1991) arbete. Enligt MS skattas komponenterna examiner 
effort, child responsitivity och transfer enligt en Likertskala med 3 respektive 4 skalsteg. 
Den översatta skalan fick namnet Modifierbarhetsskalan och den användes i denna studie 
för att sammanfatta deltagarnas modifierbarhet. Baserat på denna skala utvanns en total 
poäng för modifierbarhet för respektive deltagare. För Modifierbarhetsskalan, se bilaga G.

Den andra skalan som användes i denna studie är en modifierad version av skalan 
Learning Strategies Checklist, förkortad LSC (Peña, 2000). LSC har använts i tidigare 
studier för att skatta modifierbarhet. LSC modifierades och anpassades till denna studie.
Den modifierade skalan fick namnet Skala för Inlärningsstrategier (SI). Den ursprungliga 
LSC innefattar sex stycken kognitiva komponenter. Komponenterna är attention, 
planning, self regulation/awareness, motivation, transfer och comparative behaviour. 
Attention, planning, self regulation/awareness och motivation anger ett mått på barnets 
responsitivitet (child respositivity) under interventionen. Komponenten transfer anger ett 
mått på färdigheten att överföra en nyligt inlärd förmåga till en ny uppgift (Gutiérrez-
Clellen & Peña, 2001). I LSC är varje kognitiv komponent definierad i subkomponenter 
och förekomsten av dessa skattas enligt en 3-gradig Likertskala. Enligt stegen på skalan 
skattas förekomsten av de kognitiva komponenterna enligt devisen none, some och most. 
För att exemplifiera definieras komponenten attention/discrimination som 
subkomponenterna initiated focus with minimum cues, maintained focus with minimum 
cues och responds to relevant cues, ignores irrelevant cues. För denna studie utarbetades 
tolkningar och anpassningar av subkomponenterna i LSC. Dessa syftade till att 
konkretisera vad som avsågs med respektive komponent och därmed begränsa 
godtyckligheten i skattningen. Genom att skatta dessa tolkningar bedömdes det vara 
möjligt att skatta deltagarnas  implementering av metakognitiva strategier genom att 
exempelvis skatta självreglering och förmåga till att styra sin uppmärksamhet.
Tolkningarna utarbetades efter studiens intervention, och är delvis direkt mätbara i 
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respektive utformade manus (se respektive bilaga för manus). Subkomponenterna seeks 
help when difficult, corrects self och rewards self exkluderades då det inte ansågs gå att 
förutsätta att dessa komponenter skulle komma till uttryck hos barnet, och om de uteblev 
skulle det finnas risk för osäker tolkning av orsaken för det. Ur komponenten transfer 
exkluderades subkomponenten applied strategies between tasks då denna studie enbart 
bestod av ett interventionstillfälle. Komponenten comparative behaviour exkluderades 
helt då denne inte ligger till grund för varken child responsitivity eller transfer (Gutiérrez-
Clellen & Peña, 2001). För SI, se bilaga H.

Genomförande

All datainsamling i denna studie genomfördes av två logopedstudenter. Bägge studenterna 
agerade bedömare och turades om att vara den som aktivt interagerade med deltagarna. 
Studien är enbart författad utav en av dessa studenter.

Pilotstudie

I ett initialt skede av studien genomfördes en pilotstudie där deltagarantalet utgjordes av 3
sexåringar. Syftet med pilotstudien var att utvärdera interventionen, öva på att skatta 
modifierbarhet och att erhålla testvana. Pilotstudien föranledde att tolkningar utarbetades 
av LSC (Peña, 2000), då det upptäcktes att enbart skattningar av Modifierbarhetsskalan 
gav upphov till olika skattningar hos bedömarna. Tolkningarna uppkom genom 
diskussioner bedömarna emellan och genom beteenden observerade hos deltagarna i 
pilotstudien. De observerade beteendena utgjorde sedan grunden till tolkningarna för 
subkomponenterna motivation och frustration. Ett antal språkliga revideringar av 
studiens manus genomfördes också, där vissa ord förenklades. 

Pre-test

Bedömningen utfördes i enskilda rum på respektive skola. Deltagaren placerades 
mittemot en av bedömarna. Den andra bedömaren satt ett par meter snett bakom, 
tillräckligt nära för att kunna observera barnet men tillräckligt långt bort för att barnet 
inte skulle distraheras av dennes närvaro. Innan bedömning tog vid samtalade bedömaren 
och barnet informellt, för att värma upp. Presentationerna och hanteringen av sagorna 
följde sedan de instruktioner som specificerats i MAIN (Gagarina et al., 2012). För det 
statiska pre-testet tilldelades barnet tre stycken kuvert med samma saga i. Fördelningen 
av sagorna var jämn. Barnet ombads välja ett av kuverten och informerades om att 
bedömaren var omedveten om vilka sagor som låg i kuverten. Anledningen till att barnet 
fick välja mellan tre kuvert var för att förstärka illusionen av att bedömaren var 
omedveten om kuvertens innehåll och därmed uppmuntra barnet till att berätta så 
utförligt som möjligt. Barnet öppnade ett av kuverten och fick då instruktioner att veckla 
ut hela sagan så att alla sex bilder var synliga, och att i lugn och ro titta på bilderna själv 
utan att bilderna blev synliga för bedömaren. När barnet hade tittat klart vek bedömaren 
ihop sagan så att bara två bilder åt gången var synliga (första och andra bilden). Barnet 
ombads då att börja berätta sagan från början med utgångspunkt i de två första bilderna. 
Barnets berättande initierades av att bedömaren sa “här börjar sagan” eller “hur vill du 
börja din saga?”. Om barnet tystnade under sagans gång gavs stöd efter tio sekunder enligt 
direktiv i MAIN (till exempel ”händer det något mer?” eller ”fortsätt”). De kommande 
bilderna (tredje och fjärde bilden) vecklades ut först när barnet berättat klart om de första 
bilderna. Avslutningsvis vecklades de sista två bilderna ut (femte och sjätte bilden) och 
hela sagan blev synlig för barnet. När barnet signalerade att sagan var slut, frågade 
bedömaren om barnet berättat färdigt varpå barnet mottog beröm och interventionsdelen 
tog vid. 
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Intervention

Samtliga deltagare genomgick en 20 minuter lång intervention. Interventionen hade sin 
utgångspunkt i det manus som var utformat för aktuell saga. Målet med interventionen 
var att utöka barnens kunskap om de makrostrukturer som ligger till grund för sagorna
Fågelungarna och Getungarna. Med utgångspunkt i dessa manus interagerade 
bedömaren och deltagaren och bedömaren hjälpte deltagaren att utveckla sin berättelse 
genom att på ett interaktivt sätt ställa frågor om sagan och förmedla kunskap om sagans 
makrostrukturer. Bedömarna stöttade barnen i att bibehålla uppmärksamhet och 
uthållighet under interventionen genom att hjälpa barnet att fokusera på relevanta 
aspekter i sagorna och genom att stötta barnet när svårigheter uppstod. Under 
interventionen utgick bedömaren från manuset men var flexibel och lyhörd för varje barns 
individuella behov genom att vid behov förtydliga, upprepa och följa med barnen i sina
intressefokus. Under interventionen skattades deltagarnas modifierbarhet enligt SI. Den 
skattningen gjordes av den bedömare som inte samspelade med barnet. Varje barn erhöll 
en totalpoäng från SI (maxpoäng 16), som konverterades till ett givet mått enligt 
Modifierbarhetsskalan (för konverteringar, se bilaga H). På så sätt erhölls ett mer 
objektivt mått, som skattningen av SI gav upphov till. Efter avslutad bedömning skattade 
den bedömare som interagerat med barnet barnets modifierbarhet enligt 
Modifierbarhetsskalan. Skattningen av Modifierbarhetsskalorna jämfördes sedan och 
diskuterades tills konsensus var uppnådd och det slutgiltiga resultatet noterades som varje 
deltagares totala modifierbarhets-poäng. Maxpoäng på Modifierbarhetsskalan var 8 
poäng. Parametern Bedömarinsats på Modifierbarhetsskalan ansågs vara subjektiv vilket 
innebar att den bedömare som samspelat med barnet fick avgöra poängen för denna 
parameter.

Post-test

Bedömningen avslutades med att deltagaren tilldelades tre nya kuvert med den 
återstående sagan i. Barnet gavs samma instruktioner som vid pre-testet och ombads 
berätta den nya sagan.

Poängsättning

Samtliga deltagares sagor spelades in med ljudupptagning med en iPhone X. Sagorna 
avidentifierades sedan genom att varje deltagares tilldelades ett nummer mellan 1-18. 
Sagorna transkriberades ortografiskt ordagrant, med tvekningar, omtagningar, ej 
urskiljbara yttranden och avbrutna yttranden. Samtliga transkriptioner poängsattes sedan 
enligt bedömningsmall i MAIN (se bilaga I för bedömningsmall för Fågelungarna
respektive Getungarna). Enligt bedömningsmallen poängsattes samtliga tre episoder i 
varje saga på basis av inkludering av angivna makrostrukturer. Maxpoängen var 17. 
Maxpoäng förutsatte att barnet lyckats producera setting, och samtliga IST as initating 
event, goal, attempt, outcome och IST as reaction för alla tre episoder.

Reliabilitet

Sagorna Fågelungarna och Getungarna är kontrollerade avseende kognitiv och 
lingvistisk komplexitet, parallellitet i makrostrukturer och för kulturell lämplighet och 
robusthet (Gagarina et al., 2012). Bägge sagorna innehåller beskrivningar av liknande 
karaktärer och händelser, vars innehåll är noga utprövade för att lämpa sig för barn från 
olika lingvistiska och kulturella bakgrunder. Till exempel är karaktärerna valda för att de 
är djur som frekvent förekommer över hela världen, och händelserna beskrivna på ett sätt 
som är typiskt och bekant för barn (katten vill äta fåglar, hunden jagar katten). Detta 
innebär att materialet är lämpligt att använda med flerspråkiga barn och parallelliteten i 
sagorna möjliggör användandet av en pre- respektive post-test saga vid en dynamisk 
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bedömning. All poängsättning är utförd av denna studies författare. Manual med 
exemplifierad poängsättning finns tillgänglig i MAIN, och denna konsulterades 
kontinuerligt.

I tidigare studier där bedömare skattat deltagares modifierbarhet har den subjektiva 
faktorn av skattningen minimerats genom att bedömarna har erhållit en betydande del 
träning inför skattningen (se till exempel Peña et al., 2006). Med denna studies 
tidsbegränsning var en sådan träning inte möjlig. För att begränsa subjektiviteten 
utarbetades anpassningar och tolkningar av LSC (Peña, 2000), som resulterade i skalan 
SI. Utformningen av SI diskuterades med för studien ansvariga handledare. För varje 
enskild deltagare diskuterade sedan bedömarna sina skattningar av 
Modifierbarhetsskalan till full konsensus uppnåtts. 

De manus som konstruerades för studien är baserade på de manus som användes i 
Peña et al. (2006) studie. Detta gjordes för att se till att principer av medierat lärande som 
underbygger manuset i Peña et al. studie även implementerades i dessa manus.

Utöver pilotstudien prövades också metoden på två vuxna personer vid upprepade 
tillfällen, vilket gjorde att bedömarna erhöll god testvana.

Statistisk analys

All statisk analys genomfördes med hjälp av IBM SPSS Statistics. I programmet togs 
deskriptiv statistik fram i form av median och min- och maxvärden. För att se 
fördelningen av studiens insamlade data konstruerades histogram och QQ-plots i SPSS 
som visade att datan inte var normalfördelad. Med hänsyn till det och urvalets storlek 
utfördes icke-parametriska tester. Ett Mann-Whitney U-Test utfördes för att undersöka
om statistiskt signifikanta skillnader förelåg mellan grupperna vid statisk respektive 
dynamisk bedömning. Wilcoxon signed-rank test utfördes för att undersöka om statistiskt 
signifikanta skillnader förelåg inom grupperna vid respektive bedömning. Alphanivån 
bestämdes till p <0,05 för samtliga analyser. För effektstorlek användes formeln r=Z/√n 
(M.Tomczak & E. Tomczak, 2014).

Resultat

Frågeställning 1: Finns det någon signifikant skillnad i hur de flerspråkiga 
och de enspråkiga barnen presterar vid en statisk bedömning?

Ett Mann-Whitney U-test visade ingen signifikant skillnad mellan gruppernas 
resultat vid det statiska pre-testet (Mdn=7), U= 23,5, (N1 =9, N2=7), p=0,38. De 
flerspråkiga deltagarnas resultat utgjordes av en större variationsvidd jämfört med de 
enspråkigas. För deskriptiv statistik vid den statiska bedömningen, se Tabell 1. 

Tabell 1. Deskriptiv statistik avseende måttet berättelsestruktur för samtliga deltagare 
vid det statiska pre-testet.
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Frågeställning 2: Finns det någon signifikant skillnad i hur de flerspråkiga 
och de enspråkiga barnen presterar vid en dynamisk bedömning och finns 
det någon signifikant skillnad inom grupperna?

Ett Mann-Whitney U-test visade ingen signifikant skillnad mellan gruppernas 
resultat vid det dynamiska post-testet avseende måtten berättelsestruktur (Mdn=9), U= 
23 (N1 =9, N2=7), p=0,36 och modifierbarhet (Mdn=6, Mdn=7), U=21,5 (N1=9, N2=7), 
p=0,28. De enspråkigas variationsvidd var större för måttet berättelsestruktur, och de 
flerspråkigas variationsvidd var större för måttet modifierbarhet. För deskriptiv statistik 
avseende måttet berättelsestruktur, se Tabell 2. Se motsvarande deskriptiv statistik för 
måttet modifierbarhet i Tabell 3.

Tabell 2. Deskriptiv statistik avseende måttet berättelsestruktur för samtliga deltagare 
vid det dynamiska post-testet.

Tabell 3. Deskriptiv statistik avseende måttet modifierbarhet för samtliga deltagare.

Wilcoxon Signed-Rank Test visade att den flerspråkiga gruppen gjorde signifikanta 
förbättringar vid dynamisk bedömning (Z=-2,13, p = 0,03). Effektstorleken bedömdes 
som stor (r=-0,50). Motsvarande test visade ingen signifikant förbättring inom den 
enspråkiga gruppen (Z=-1,70, p=0,09). 

I Figur 1 och 2 illustreras varje enskild deltagares utveckling från det statiska pre-
testet till det dynamiska post-testet avseende måttet berättelsestruktur. Figur 1 illustrerar 
de flerspråkiga deltagarna och Figur 2 illustrerar de enspråkiga deltagarna. Deltagare 5 
och deltagare 9 var de flerspråkiga deltagare som presterade lägst vid pre-testet (2 
respektive 4 poäng) och förbättrades mest (ökning på 6 respektive 5 poäng) till post-testet. 
Dessutom skattades de högt avseende modifierbarhet (7 respektive 8 poäng). 
Utvecklingen för dessa två deltagare avhandlas närmare i diskussionen.
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Figur 1.  Flerspråkiga deltagares individuella utveckling från pre-test till post-test.

Figur 2. Enspråkiga deltagares individuella utveckling från pre-test till post-test.

Diskussion

Detta examensarbete syftade till att undersöka om signifikanta skillnader fanns vid statisk 
respektive dynamisk bedömning av makrostrukturell narrativ förmåga mellan flerspråkiga 
och enspråkiga barn i svensk förskoleklass, och om signifikanta skillnader fanns inom 
grupperna. 

Resultatet visade att ingen signifikant skillnad upptäcktes mellan grupperna vid 
varken statisk eller dynamisk bedömning. En inomgruppsanalys visade att den 
flerspråkiga gruppen gjorde signifikanta förbättringar vid en dynamisk bedömning.

Statisk bedömning

Frågeställning 1: Finns det någon signifikant skillnad i hur de flerspråkiga och de 
enspråkiga barnen presterar vid statisk bedömning?
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I denna studie uppmättes ingen signifikant skillnad mellan grupperna vid den 
statiska bedömningen. Med hänsyn till tidigare forskning hade en skillnad varit att vänta. 
Tidigare studier har visat att vid statisk bedömning riskerar typiskt utvecklade barn som 
talar flera språk eller som härstammar från andra lingvistiska och kulturella bakgrunder
att prestera missvisande lågt (Kramer et al., 2009; Paradis et al., 2013; Peña et al., 1992; 
Peña et al., 2006). Resultatet av denna studie indikerar att grupperna presterade relativt 
likvärdigt. Det är möjligt att signifikanta skillnader skulle ha upptäckts mellan grupperna 
om urvalet varit större. I Peña et al. (2006) studie presterade vissa grupper av typiskt 
utvecklade barn inom normalintervallet för enbart ett fåtal av de narrativa måtten som 
undersöktes vid en statisk bedömning. I denna studien finns inget normalintervall att 
förhålla sig till vid tolkningen av resultatet. Det är således inte möjligt att veta vad en 
typiskt utvecklad sexåring skulle prestera och därmed svårt att veta om de flerspråkiga 
barnen som grupp presterade högt eller om de enspråkiga barnen som grupp presterade 
lågt. Då ingen information om deltagarnas språkliga förmågor finns att tillgå går det inte 
att utesluta att det inom någon av grupperna finns deltagare med språkstörning, vilket kan 
ha påverkat resultatet.

En annan möjlighet är att valet av att analysera makrostrukturer föranledde att 
ingen signifikant skillnad uppmättes. Det bekräftas av tidigare studier som funnit att 
typiskt utvecklade flerspråkiga barn producerar likvärdiga eller till och med bättre 
narrativa avseende makrostrukturer jämfört med typiskt utvecklade enspråkiga barn när 
de bedöms med MAIN (Boerma et al., 2016; Tsimpli et al., 2016). Makrostrukturer kan 
betraktas som språkgenerella strukturer (Gagarina et al., 2012). Det är möjligt att de 
flerspråkiga deltagarna i denna studie stärktes av den kunskap de har om makrostrukturer
i sitt starkare språk. Resultaten från Boerma et al. (2016) och Tsimpli et al. (2016) är dock 
inte direkt generaliserbara till denna studie då eliciteringsstrategierna skiljde sig åt. 
Boerma et al. och Tsimpli et al. använde sig av återberättande av modellsaga, vilket enligt 
Gagarina et al. (2012) gör att barnen erbjuds en mall för hur en saga ser ut. I Boerma et al. 
(2016) studie var dessutom samtliga flerspråkiga deltagare födda i Nederländerna, vilket 
också var det land där testningen utfördes. I aktuell studie kan de flerspråkiga deltagarna 
potentiellt vara födda i vilket land som helst och således exponerats för svenska i mycket 
varierande grad. Det är därför svårt att veta vilken eventuell inverkan som exponering haft 
för resultatet i denna studie. Hos de flerspråkiga barnen syntes en stor variationsvidd
bland resultaten vid den statiska bedömningen, vilket indikerar att det inom gruppen 
fanns variationer i prestation. Det är möjligt att faktorer som antal år eller månader av 
exponering för svenska skiljer sig åt, något som visat sig vara relevant i Montanaris (2004) 
studie av spansk- och engelsktalande barn vid en jämförelse av makrostrukturer 
producerade i barnens starkare respektive svagare språk.

Dynamisk bedömning

Frågeställning 2: Finns det någon signifikant skillnad i hur de flerspråkiga och de 
enspråkiga barnen presterar vid dynamisk bedömning, och finns det någon signifikant 
skillnad inom grupperna?

I denna studie uppmättes inga signifikanta skillnader mellan gruppernas resultat vid 
dynamisk bedömning. Det indikerar att grupperna presterade relativt likvärdigt även vid 
en dynamisk bedömning, vilket bekräftar tidigare studier. Tidigare studier har funnit att
vid dynamisk bedömning presterar typiskt utvecklade flerspråkiga barn eller barn från 
annan lingvistisk och kulturell bakgrund mer likvärdigt sina enspråkiga jämlikar. Resultat 
från post-test och modifierbarhet är tillförlitliga vad gäller språklig förmåga och typiskt 
utvecklade barn gör stora förbättringar efter en kort intervention (Hasson et al., 2012; 
Kramer et al., 2009; Pena et al., 1992; Peña et al., 2006). I denna studie gjorde de 
flerspråkiga signifikanta förbättringar med stor effektstorlek vid dynamisk bedömning där 
interventionsfasen utgjordes av ett tillfälle på 20 minuter. Det tyder på att narrativ 
förmåga är värdefullt att mäta efter intervention, vilket bekräftas av Peña et al. (2006). 
Även den enspråkiga gruppen gjorde förbättringar men dessa var inte signifikanta. 
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Tidigare studier har visat att modifierbarhet som ensamt mått ger upphov till 
korrekt klassificering av språklig förmåga (Peña et al., 2006; Petsersen et al., 2017).  Som 
en konsekvens av bortfallen av frågeformulär saknas viktig information om 
bakgrundsfaktorer så som språklig kompetens hos barnen, vilket begränsar resultatets 
tolkningsmöjligheter. För att bidra med ytterligare information till studien valdes två 
deltagare ut för en utförligare analys. Bägge deltagarna var flerspråkiga och valdes ut med 
anledning av att de erhållit lägst poäng av deltagarna vid det statistiska pre-testet och 
gjort den största förbättringen efter intervention. Dessutom skattades de mycket högt 
gällande modifierbarheten.

Kvalitativ diskussion

Nedan följer en beskrivning av två deltagares berättande vid den statiska respektive 
dynamiska bedömningen, tillsammans med en redogörelse för deras modifierbarhet. 
Beskrivningen relateras till de makrostrukturer som utgör måttet berättelsestruktur och 
parametrar på Modifierbarhetsskalan och SI. Deltagarna var deltagare 5 respektive 
deltagare 9. Deltagarna presterade lågt vid den statiska bedömningen, fynd som tidigare
gjorts bland typiskt utvecklade flerspråkiga barn och barn från annan lingvistisk och 
kulturell bakgrund vid statisk bedömning av narrativ förmåga (Kramer et al., 2009; Peña 
et al., 2006). Enligt Gutiérrez-Clellen och Peña (2001) kan ett lågt resultat vid statisk 
bedömning hos typiskt utvecklade barn reflektera ovana vid testsituation eller språkliga 
skillnader som har sin grund i kulturella aspekter. Peña et al. (1992) visade på vikten av 
att bedömning utförs inom ett område som är bekant för barnet. Det är möjligt att dessa 
barn var ovana vid att sitta mitt emot en främmande vuxen och på uppmaning utföra en 
aktivitet som de kanske dessutom saknar erfarenhet av. En sådan bristande erfarenhet 
skulle kunna föranleda att de saknar kännedom om hur en saga ser ut. Med hänsyn till 
dessa deltagares låga resultat vid den statiska bedömningen är det möjligt att de felaktigt 
skulle antas besitta språkliga svårigheter. Enligt Hasson et al. (2012) ligger det i en 
språkstörnings natur att vara motståndskraftig mot intervention, vilket innebär att ett 
barn med språkstörning skulle vara i behov av betydande intervention för att uppnå 
förändring. Deltagare 5 och deltagare 9 uppvisade stora förbättringar vid dynamisk 
bedömning, vilket indikerar att den statiska bedömningen i dessa fall gav upphov till 
missvisande resultat. Det är rimligt att anta att den dynamiska bedömningens gett upphov 
till en mer verklighetstrogen bild av dessa deltagares narrativa förmågor. Nedan följer en 
närmare diskussion av respektive deltagares resultat.

Deltagare 5

Vid det dynamiska post-testet inkluderade deltagaren fler makrostrukturer än vid det 
statiska pre-testet. De strukturer som ökat i frekvens var setting, goal, attempt, outcome, 
och IST as reaction. Vid en jämförelse av deltagarens berättelser syns vissa likheter. 
Episod 1 i bägge berättelserna initieras på liknande sätt med att birollen (getbebisen eller 
fågelungarna) presenteras tillsammans med protagonisten (getmamman eller 
fågelmamman). I bägge berättelserna saknas det redogörelse för upprinnelsen till 
protagonistens agerande (IST as initating event – exempelvis att getungen var rädd/att 
fågelungarna var hungriga). 

Pre- test: ”(Först) först då är det (en) en getbäbis i havet och sen så tänkte han 
rädda den”.
Post-test: ”Först då var det (eh) små fågelungar och mamman hon skulle flyga 
väg eller hon skulle flyga väg och hämta mat”.

I episod 2 syns däremot tydliga skillnader där deltagaren i pre-testet exkluderar samtliga 
makrostrukturer vilket resulterade i 0 poäng för episod 2.

”Och sen så kommer det en varg”.
I post-testet presenteras protagonisten med dess mål (goal) tillsammans med en 
redogörelse för utfallet (outcome), vilket gav deltagaren totalt 2 poäng för episod 2.
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”Och då kom katten och vilde äta upp fåglarna men sen då så (eh) fick (eh) 
katten, den fick tag på (eh) (eh) boet”.

Även i episod 3 inkluderar deltagaren fler makrostrukturer i post-testet: 
Pre-test: ”Och sen så kommer det en kråka. (:) Kråkan rädda dom där och sen 
så springer vargen iväg”.
Post-test: ”Och sen då kom hunden och biter kattens svans, och sen så jagar 
den katten så den blev rädd och den räddade fåglarna (…) och fåglarna kände 
sig glad på slutet”.
Enligt parametrarna på Modifierbarhetsskalan erhöll deltagaren 2 poäng på 

Bedömarinsats (måttlig), 3 poäng på Responsitivitet (hög) och 2 poäng på Överförbarhet 
(hög). Under interventionen svarade deltagaren på majoriteten av de frågor som krävde 
explicita svar, detta utan upprepningar (tolkning av maintained focus with minimum 
cues). Deltagaren satt för det mesta tyst när bedömaren pratade, och avbröt aldrig med 
ovidkommande information (tolkning av waits for instructions). Under interventionen så 
reflekterade deltagaren högt kring sagan vid flertalet tillfällen (tolkning av motivation): 

Deltagare: ”Men vad är dom här sträcken?” *pekar på en bild*
Bedömare: ”Det där är nog, jag tror att det där kanske är vågor i vattnet. Tror 
du inte det? Att det blåser lite grann kanske och sen så…”
Deltagare: ”Är det stort hav?”
Bedömare: ”Jag vet inte…”
Deltagare: ”Eller är det djupt?”
Bedömare: ”Det är i alla fall tillräckligt djupt för att det ska vara farligt för en 
getunge”.  
Deltagare: ”Jag tror inte det, för såna dära brukar inte alltid vara så djupa”. 

Deltagaren svarade dessutom utförligt på flertalet frågor och uppvisade en förmåga till att 
dela karaktärernas perspektiv:

Bedömare: ”Vad var det som startade den här sagan?”
Deltagare: ”Eh, jag tror att getungen råka gå för nära kanten och sen så ramla 
den i vattnet (:) … jag tror att den skulle dricka vatten”.

Vidare uppvisade deltagaren en god förmåga till att generalisera nyligt inlärd kunskap om 
makrostrukturer:

Bedömare: ”Vill du prova att berätta en saga om getterna på dom här bilderna 
där allt vi pratat om finns med. Börja med att berätta när och var sagan hände 
och vilka som var med i sagan”. 
Deltagare: ”Det var en gång tre getter på en äng, och mamman såg att hennes 
barn hade drunknat och sen så hjälpte hon sitt barn upp igen och sen så var 
hon glad för att hon inte skulle drunkna”.

Deltagaren uttryckte frustration vid upprepade tillfällen, och efterfrågade de andra 
sagorna flertalet gånger:

Deltagare: ”När ska vi ha dom andra sagorna?”
Deltagaren gav dock inte upp trots stundtals uppenbart less (tolkning av
frustration). Trots att deltagaren konsekvent svarade på explicita frågor, så underlät 
deltagaren vid flertalet tillfällen att bekräfta andra typer av frågor som ”eller hur?” 
och ”visst?” (tolkning av maintained focus with minimum cues) både verbalt och 
med kroppsspråk, blickar och mimik. Deltagaren undvek frekvent ögonkontakt och 
satt långt tillbakalutad på stolen.  Detta föranledde att bedömaren ansträngde sig för 
att på olika sätt locka deltagaren till ögonkontakt och liknande samspel. Vid ett antal 
frågor satt deltagaren tyst vilket resulterade i att bedömaren fyllde i det önskade 
svaret. Sammantaget resulterade detta i att bedömaren skattade sin egen insats som
Måttlig enligt parametern Bedömarinsats.

Deltagare 9

Vid post-testet inkluderade deltagaren fler makrostrukturer än vid pre-testet. De 
strukturer som ökat i frekvens var IST as initating events, attempts, outcomes och IST as 
reaction. Deltagarens berättelser ser vid första anblick ut att vara ganska lika varandra. 
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Berättelsernas initieras genom en liknande presentation av karaktärer, där både tid- och 
platsangivelse (setting) utelämnas. Samtliga yttranden börjar med ordet ”och” och 
berättandet präglas av många pauser. I episod 2 för respektive saga presenteras den andra 
protagonisten (katten eller räven) på ett liknande sätt där denne plötsligt bara dyker upp, 
dräglandes.

Pre-test: ”Och så kommer en räv och den slickar (den) den dräglar”.
Post-test: ”Och så kommer typ en katt och dräglar också”. 

Vid en närmare analys syns dock att deltagaren i post-testet generellt ger mer utförliga 
beskrivningar av händelseförloppet med en tydligare koppling mellan händelse och 
handling. I exemplet nedan ser vi episod 3, där den tredje och sista protagonisten 
presenteras:

Pre-test:  ”…kråkan tittar på att ungen (:) medans (:) (ja*). (:) Den där 
mittemellan geten och mammageten dricker vatten. (:) Och sen så tar kråkan 
(:) biter dens rävens svans då kommer mamman och den där geten”. 

Detta kan tolkas som ett försök från deltagaren sida att redogöra för upphovet till 
protagonistens agerande (IST as initiating event). ”Kråkan tittar på att ungen (:)”, börjar 
deltagaren men avbryter sedan den tankegången och fortsätter att beskriva vad de andra 
karaktärerna gör; ”den där mittemellan geten och mammageten dricker vatten.”. I post-
testet lyckas barnet att producera ett fullständigt IST as initating event, tillsammans med 
strukturerna attempt och outcome. 

Post-test: ”Och sen så kommer hunden (:) upptäcker att katten gjorde så då 
biter (den) den i svansen och jagar den sen”.

Deltagaren avslutade episod 3 i pre-testet med en redogörelse för ett typ av utfall 
(outcome) som ungefärligt illustrerar vad som faktiskt händer: vargen lämnar platsen och 
kråkan följer efter. Vad däremot tydligt avtecknar sig på bilden är att vargen skräckslagen 
rusar iväg, jagad av den ilskna kråkan, vilket inte framgår i barnets yttrande:

Pre-test: ”Och så kramas dom (och så fly*) och så går räven och så följer 
kråkan efter”.

Vid episod 3 i post-testet, är denna motsvarande händelse mer utförligt och korrekt tolkad 
och beskriven. Det är även tydligare att deltagaren gjort kopplingen att katten jagas iväg 
till följd av att den tog tag i fågeln:

Post-test: ”Och sen så kommer hunden (:) upptäcker att katten gjorde så då 
biter den den i svansen och jagar den sen”.
Enligt parametrarna på Modifierbarhetsskalan erhöll deltagaren 3 poäng på 

Bedömarinsats (liten), 3 poäng på Responsitivitet (hög) och 2 poäng på Överförbarhet 
(hög), vilket resulterade i maxpoängen 8. Under interventionen uppvisade deltagaren en 
god förmåga till att bibehålla och styra sin uppmärksamhet och svarade på samtliga av 
bedömarens frågor, verbalt eller genom huvudnickningar (tolkning av attention). När 
bedömaren pratade satt deltagaren tyst och lyssnade och avbröt aldrig med 
ovidkommande information (tolkning av self regulation). Deltagaren visade förståelse för 
karaktärerna genom att korrekt tolka deras sinnestillstånd och lyckades inkludera flertalet 
makrostrukturer när ombedd att berätta själv:

Bedömare: ”Vill du prova att berätta om getterna på dom här bilderna, där allt 
vi har pratat om finns med. Och så börjar du med att berätta när och var sagan 
hände och vilka som var med i sagan”. 
Deltagare: ”En gång så var det en getmamma och en get (:) mitt emellan det 
var det tre det kan man bara säga. Och så hade hennes unge trillat ner i sjön 
och så (:) eller (:) dom skulle gå ut för att äta gräs och så och så och så trilla 
dens barn ner i sjön sen ropa den efter hjälp hjälp! Och då sa mamman, jag 
kommer älskling! Och så knuffa upp barnet och sen äter fortfarande den för 
den märker ingenting”.  

Deltagaren uppvisade dessutom förmåga till att reflektera över aktivitetens syfte, bortom 
det konkreta nuet (tolkning av talks about overall goal): 

Bedömare: ”Kan du nu säga till mig varför det är bra att kunna berätta bra 
sagor”?
Deltagare: ”För att de (kompisar och klasskamrater) ska kunna förstå”!
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Dessutom uppvisade deltagaren prov på att kunna uttrycka koppling mellan händelse och 
handling:

”Den såg räven slita i den där. Så den bet räven i svansen så att den där skulle 
kunna springa fri. Och så jagade den räven för att den hade gjort så där”. 
Sammantaget indikerar resultaten erhållna från dessa två deltagare på vikten av att 

inte enbart förlita sig på statiska tester vid bedömning av flerspråkiga barns språkliga 
förmågor, vilket ligger i linje med tidigare forskning (Hasson et al., 2012; Kramer et al., 
2009; Peña et al., 1992; Peña et al., 2006).

Metod-diskussion

Vid poängsättning konsulterades de förslag på poängsättning som återfinns i MAIN 
(Gagarina et al., 2012). Förslagen utgår från ett par autentiska transkriptioner av 
flerspråkiga barns berättelser.Även i bedömningsprotokollet förelås korrekta svar vilket 
underlättar poängsättningen. Optimalt hade däremot varit om poängsättning utförts av 
bägge bedömarna, så att en interbedömar reliabilitet varit möjlig att bedöma. En 
försvårande omständighet vid poängsättningen var vissa deltagares främmande accenter 
som gjorde yttranden svårförståeliga och där en kontextuell förståelse krävdes för 
tillfredsställande poängsättning. Ytterligare en svårighet med poängsättning var att avgöra 
om poäng ska tilldelas eller inte när barnets fantasi gör att berättelsen spinner vidare. En 
deltagare beskrev utfallet (outcome) av episod 3 (att fågeln jagade iväg vargen) med att 
fågeln dödade vargen. Det är inte vad bilden illustrerar men skulle kunna vara vad som 
hände i en fortsättning av sagan. I denna studie har poäng inte getts för tolkningar av 
berättelsen som inte explicit uttrycks i bilderna. För exemplifieringar av poängsättningar 
och citat av deltagarna i aktuell studie, se bilaga J.

MAIN är begränsat till att enbart erbjuda en bedömningsmall för makrostrukturell 
analys. För en fullständig bild av barns narrativa förmåga ska dock både makro- och 
mikrostrukturer analyseras (Gagarina et al., 2012). Berättelserna i MAIN är parallella
även avseende mikrostrukturer och materialet erbjuder en lista på sådana strukturer som 
är möjliga att analysera. För framtida studier vore det intressant att även analysera 
mikrostrukturer. Att sagorna är likvärdiga gör att de fungerar att använda som pre-test 
och post-test. Däremot har få eller inga tidigare studier använt MAIN vid en dynamisk 
bedömning. Fler studier med större urval behövs för att säkerställa att MAIN är ett 
lämpligt material för det syftet.

De manus som användes i denna studies intervention utarbetades för detta 
examensarbete, vilket innebär att de aldrig använts tidigare. Det går inte att säkerställa att 
studiens manus inkorporerade principer av medierat lärande liknande Peña et al. (2006) 
studie. För att säkerställa att interventionen utgjordes av medierat lärande hade 
bedömarnas insatser behövts skattas. Däremot så innebar pilotstudien och andra 
övningstillfällen att bedömarna erhöll god vana vid att administrera interventionen. 
Genom det underlättades det för bedömarna att vara flexibla och lyhörda under 
interventionen, vilket är viktigt för ett interaktivt lärande.

I denna studie utarbetades tolkningar av LSC (Peña, 2000), som resulterade i SI. 
Tolkningarna är anpassade till detta examensarbete och syftade till att minska 
godtyckligheten. Det är inte möjligt att garantera att skattningarna av SI lyckades 
kompensera för bedömarnas bristande träning. För att se exemplifieringar för hur 
deltagarnas skattningar gjordes, se bilaga K.

I denna studie erhölls data från 9 flerspråkiga respektive 7 enspråkiga barn. 
Könsfördelningen var ojämn till flickornas fördel. Deltagarantalet var relativt litet och 
rekryteringen skedde ur ett bekvämlighetsurval vilket innebär att risken finns att 
deltagarna inte är representativa för respektive population, vilket begränsar resultatets 
generaliserbarhet. Studiens inklusionskriterium som valdes i syfte att underlätta 
rekrytering, kan ha gett upphov till en stor variation i exponering för svenska bland de 
flerspråkiga deltagarna, vilket innebär att det kan finnas en variation i färdigheten i 
svenska. Även valet av att applicera Kohnerts (2010) definition av flerspråkighet kan ha 
föranlett att en mycket heterogen grupp av flerspråkiga barn rekryterades. Variationen 
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inom den flerspråkiga gruppens resultat vid den statiska bedömningen indikerar att så är 
fallet. Flertalet tidigare studier som undersökt flerspråkiga barn med dynamisk 
bedömning har undersökt mer enhetliga grupper av barn, där det inom grupperna av 
flerspråkiga barn talats samma språk (Kramer et al., 2009; Peña et al., 1992; Petersen et 
al., 2017). Det är möjligt att de flerspråkiga deltagarna i denna studie talar olika 
förstaspråk. Det finns en potentiell risk att detta medfört att den flerspråkiga gruppen 
utgjordes av en brokig samling av barn vilket innebär att resultaten inte med säkerhet kan 
sägas bero på just flerspråkighet. Det går inte att utesluta att gruppen är så pass heterogen 
att deltagarna med fördel skulle ha grupperats tillhörande mindre grupper av barn med 
samma förstaspråk och med likvärdig exponering för svenska. Flerspråkighet som 
begrepp är svårt att definiera och det är av författarens åsikt att ett inklusionskriterium 
och en definition som resulterade i en bred rekrytering var nödvändig ur 
rekryteringssynpunkt, och att den problematiska aspekten med det breda urvalet hade 
minskat om mer information varit tillgänglig om respektive deltagare. Vid en eventuell 
replikering av studien vore det önskvärt att kontrollera för bakgrundsfaktorer som 
exponering för svenska och andra språk, språklig kompetens i de språken som talas och 
eventuella språkliga svårigheter samt inkludera ett större urval genom en slumpmässig 
rekrytering och med en jämnare könsfördelning.

Kliniska implikationer

Dynamisk bedömning av narrativ förmåga är ett relativt tidskrävande 
bedömningsförfarande. De resultaten erhållna i denna studie indikerar dock att dynamisk 
bedömning genererar mer reliabla resultat för ett par av de flerspråkiga deltagarna. Om 
dynamisk bedömning minskar risken för feldiagnosticering, finns det goda skäl att för 
gruppen flerspråkiga barn frångå en statisk bedömning till fördel för en dynamisk.

Vad gäller användbarheten av denna studies metod, är det av författarens mening 
att tillvägagångssättet är möjligt att applicera kliniskt. Fågelungarna och Getungarna
tycktes vara roliga och intressanta för de flesta barn. Genomförandet av bedömning tog 
ungefär 30 minuter, vilket upplevdes fungera väl för majoriteten av barnen. Studiens 
manus var smidiga att använda och bedömdes vara på en rimlig svårighetsnivå.

Slutsatser

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om statisk respektive dynamisk 
bedömning av makrostrukturell narrativ förmåga gav upphov till skillnader mellan en 
grupp av flerspråkiga respektive enspråkiga barn i svensk förskoleklass. I studien 
upptäcktes inga signifikanta skillnader mellan flerspråkiga respektive enspråkigas barns 
resultat. Resultatet visar däremot på signifikanta förbättringar vid dynamisk bedömning 
hos den flerspråkiga gruppen. För ett par flerspråkiga deltagare är det rimligt att anta att 
den dynamiska bedömningen resulterade i mer tillförlitliga resultat. Fortsatta studier med 
fler deltagare behövs för att utvärdera lämpligheten i det aktuella materialet, och för att 
undersöka fler narrativa aspekter.
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Bilaga A
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Samtyckesblankett målsman. 

Jag har tagit del av informationen om studien och det faktum att mitt barns deltagande är 

frivilligt. Jag är medveten om att mitt barn när som helst kan avbryta sitt deltagande och att 

insamlad data då kommer att raderas. Jag har även blivit informerad om att den insamlade 

informationen som består av svar från frågeformulär, testresultat och information rörande 

ålder och könsidentitet kommer att kodas i syfte att behandlas avidentifierat. Jag har tagit del 

av informationen att avidentifierade transkriptioner från delar av testresultatet kommer att 

sparas i databas. Resterande information kommer bara att behandlas av ansvariga för 

studien och används endast i forskningssyfte.

Jag godkänner att mitt barn får delta i studien och att det insamlade materialet får användas 

för forskningsändamål. 

_______________________

Ort och datum

___________________________________________

Signatur

___________________________________________

Namnförtydligande
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Frågeformulär rörande språkutveckling

Barnets kön:

Barnets ålder: 

Är barnet fött i Sverige? 

________________________________________________________
_

Om barnet inte är fött i Sverige, hur gammalt var det när det kom till Sverige?

________________________________________________________
_

Information om föräldrar/vårdnadshavare 1

Yrke:

Utbildning, kryssa det alternativ som passar bäst in på dig.

Grundskola [ ]
Gymnasium [ ]
Universitet [ ]

Information om föräldrar/vårdnadshavare 2

Yrke:

Utbildning, kryssa det alternativ som passar bäst in på dig. 

Grundskola [ ]
Gymnasium [ ]
Universitet [ ]

Information om barnets språkutveckling

När sa ert barn sina första ord?

Började ert barn att prata vid samma ålder som sina syskon?
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Jämfört med barn i samma ålder, är ert barn på samma språkliga nivå?

Förstår ni allt ert barn säger?

Har ert barn haft logopedkontakt tidigare? Om ja, varför?

Har någon i er familj eller släkt haft logopedkontakt tidigare? Om ja, varför?

Frågor till dig som pratar mer än svenska till ditt barn 

Hur gammalt var ert barn när det hörde svenska första gången?

Vilket eller vilka språk pratar ni med ert barn hemma? 

Vilket språk pratar ert barn med er?

Vilka språk pratar ert barn med sina kompisar?

Vilket språk tycker ni att barnet pratar bäst? 
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Får ert barn hemspråksundervisning? Om ja, i vilket eller vilka språk?

Har ert barn språkliga svårigheter? Om ja, tycker ni att det verkar vara svårigheter 
i 
alla språk som ert barn pratar?
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Bilaga B

Information to participants

We are four final-year speech and language therapists at Umeå University who are 
currently writing our degree projects. We are contacting parents with children who started 
a pre-school class at the start of the autumn term in 2018. In our project we are 
investigating an alternative way of assessing linguistic ability among children in preschool 
classes. At present, speech and language therapists assess children with one language, and 
children who speak several languages in the same way. This is because there is currently 
no good way to assess multilingual children. This way of assessing multilingual children 
can give a misleading picture of the linguistic abilities of children who speak more than 
one language. In our project, we are interested in working with both mono- and 
multilingual children using something called dynamic assessment.

Dynamic assessment investigates a child’s ability to learn rather than what the child can 
already do, so-called static assessment. Previous research has shown that with dynamic 
assessment it is possible to get a more comprehensive picture of the multilingual 
children’s ability. As you are a parent to a child who started a pre-school class at the start 
of the autumn term in 2018, we ask you if your child wants to participate in our study 
which has two parts carried out on two days at the child's school.

Part 1 deals with dynamic assessment of storytelling skills. In this part the child will look 
at pictures and tell a story about the pictures for the test leaders. Then the child and the 
test leaders will talk about important parts of stories to develop the child’s story. After 
that, the child gets to look at new pictures and tell a new story for the test leaders. Both 
children’s stories will then be compared to each other. Part 1 takes a maximum of 60 
minutes and a sound recording is made so that the test leaders can listen to the stories and 
discussion later. Parts of recordings will be transcribed and saved in a research database 
of children’s story telling without including any personal information.

Part 2 compares a child’s results on a static test of vocabulary with a dynamic assessment 
of vocabulary. First, we work with word comprehension with the help of pictures to see 
which words the children think are difficult. Then we dynamically assess the child by 
playing playfully with the words that were difficult to see if the child succeeds in learning 
the words. Part 2 takes a maximum of 60 minutes, and NO sound recording is made.

All participation in the study is voluntary, and your child can choose to interrupt their 
participation at any time without telling us why. All information collected is coded to allow 
anonymous data processing and analysis. 

The information collected, that is, the answers you have given in the questionnaire and the 
test results will be available only to those who are responsible for the study. 

Sincerely, 

Tor Alver, logopedstudent. E-post: toal0012@student.umu.se

Petra Gunnarsson, logopedstudent. E-post: pegu0029@student.umu.se

Josefin Sandström, logopedstudent. E-post: josa0249@student.umu.se

Konrad Stavring, logopedstudent. E-post: kost0005@student.umu.se

Elisabeth Nilsson, leg logoped och doktorand. E-post: elisabeth.t.nilsson@umu.se
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Kirk Sullivan, professor. E-post: kirk.sullivan@umu.se
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Authorized consent form.

I have read the information about the study and that my child's participation is voluntary. 

I am aware that my child can withdraw their participation at any time and that any 

collected data will be deleted if your child withdraws their participation. I have also been 

informed that collected information, that is answers written in questionnaires, test results, 

and age and gender identity information will be coded to allow anonymous data analysis. I 

am aware that the data collected with the exception of the transcriptions of parts of the 

narrative storytelling that will be saved in a research database, will only be processed by 

those responsible for the study and will only be used for research purposes.

I agree that my child participates in the study and that the collected material may be used 

for research purposes.

_______________________

City and date

___________________________________________

Signature

Name in block letters
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Questionnaire: Language development

Child's gender:

Child's age:

Was your child born in Sweden?

_____________________________________________________

If your child was not born in Sweden, how old was your child when it came to 
Sweden?

_____________________________________________________

Information about parents / guardians 1

Profession:

Education, tick the option that best applies to you.

Elementary School []
Gymnasium []
University []

Information about parents / guardians 2

Profession:

Education, tick the option that best applies to you.

Elementary School []
Gymnasium []
University []

Information about the child's language development

When did your child say their first words?

_____________________________________________________

Did your child start talking at the same age as their siblings? If no siblings go the 
next question
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_____________________________________________________

Compared to children of the same age, do you judge your child at the same 
linguistic level?

_____________________________________________________

Do you understand everything your child says?

_____________________________________________________

Has your child had contact with a speech therapist? If so, why?

_____________________________________________________

Has anyone in your family or family had a contact with a speech therapist? If so, 
why?

_____________________________________________________

Questions to you who speak more languages than Swedish to your child

How old was your child when it first heard Swedish?

_____________________________________________________

Which language(s) do you speak with your child at home?

_____________________________________________________

Which languages does your child speak to you?

_____________________________________________________

Which languages does your child speak with their friends?
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_____________________________________________________

Which language do you think the child speaks best? 

_____________________________________________________

Does your child get mother tongue lessons? If yes, in which language or languages?

_____________________________________________________

Do you think your child have language difficulties? If yes, do you think these 
difficulties apply to all the languages your child speaks?

_____________________________________________________
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Bilaga C

للمشاركینمعلومات
. نتوجھ الى ذوي األطفال الذین شھاداتنامشاریعأومیو و نقوم بكتابة جامعةفيطالب باختصاص النطقأربعةنحن

عن.  نرید بمشروعنا ھذا ان نتحرى ٢٠١٨بدؤوا المرحلة التحضیریة ماقبل المدرسة مع بدایة فصل الخریف عام 
. یقوم في الوقت الحالي اخصائي النطق المدرسةقبلمافصلفياألطفاللدىاللغویةقدرةماللتقییمبدیلةطریقة

لمتعدديمناسبةاختباراتوجودلعدموذلكة واحدة وأطفال ذوي عدة لغات بنفس الطریقةبالتحقق من أطفال ذوي لغ
،حتناوأطرفي. ةواحدلغةمنأكثرلدیھمالذینلألطفالاللغویةقدرةمللمضللةصورةذلكیعطيأنیمكن. اللغات

.الدینامیكيالتقییمیسمىبشيءاللغاتوالمتعددياألحادییناألطفالبفحصمھتموننحن

ماالمرءیدرسحیثثابت،الالتقییمیسمىبمامقارنةالتعلم،علىالطفلقدرةممنالتحققإلىالدینامیكيالتقییمیھدف
أكثرصورةعلىالحصولللمرءیمكنالدینامیكيالتقییممعأنھالسابقةاألبحاثأظھرتوقد. بالفعلفعلھللطفلیمكن

ھذهفيالمشاركةیریدطفلككانإذاعمانسألكأناآلننرید،السببلھذا. اللغاتمتعددةاألطفالقدرةملشمولیة
.الطفلمدرسةفيمختلفینیومینو تنفذ فيجزأینمنتتكونالتيالدراسة

الصورعنقصةویحكيالصورإلىالطفلینظرسوفھنا. سردالةمھارالدینامیكيتقییمللاألولالجزءیتناول
،ذلكبعد. الطفلقصةلتطویرالقصةمنالمھمةاألجزاءعنختبارالقائمین باالوالطفلیتحدثثم، االختبارلقائمینل

معتي الطفلقصمقارنةیتمثم. االختبارلقائمین بلجدیدةقصةویحكيالجدیدةالصورإلىینظرأنللطفلیمكن
االختباربلقائمینلیمكنبحیثصوتيتسجیلإجراءویتمأقصىكحددقیقة60األولالجزءیستغرق. البعضبعضھما
  .ذلكبعداالستماع

. سیتم نسخھا و حفظھا في بیانات البحث دون أن تتضمن ألي معلومات شخصیةإن اجزاء من التسجیالت لسرد األطفال القصصي 

  
  

للمفردات مع نتائج االختبار الدینامیكي للمفردات. أوال نعمل على االختبار الثابتنتائجمقارنةحولھوالثانيالجزء
ندرب حیثبالدینامیكيبالتقییمنقومثم، صعبةأنھااألطفالیعتقدالتيالكلماتلنرىاستیعاب الكلمات بمساعدة الصور 

الجزءیستغرق. حون  في تعلم الكلماتالطفل على الكلمات الصعبة بطریق اللعب و نرى ما اذا كان االطفال سینج
.صوتيتسجیلأيإجراءیتموال،أقصىكحددقیقة60الثاني

  

تخبرناأندونوقتأيفياشتراكھم مقاطعةاختیارللمشاركینویمكنتماًماتطوعیةالدراسةفيالمشاركةجمیع
یتمالتيالمعلوماتإن. بصورة غیر محددة للشخصیةمعالجتھالیتمجمعھاتمالتيالمعلوماتجمیعترمیزیتم. لماذا

عنالمسؤولینلألشخاصإالمتاحةتكونلناالختبارونتائجاالستبیانفيبكتابتھاقمتالتياإلجاباتأي،جمعھا
. الدراسة

  
مع التحیات

toal0012@student.umu.se  البرید  ، النطقخصائيطالب أ Tor Alver

pegu0029@student.umu.se ،  البرید  النطقخصائيطالب أ Petra Gunnarsson

josa0249@student.umu.se ،  البرید   النطقخصائيطالب أ    Josefin Sandström

kost0005@student.umu.se ،  البرید    النطقخصائيطالب أ   Konrad Stavring

elisabeth.t.nilsson@umu.se اخصائیة نطق و طالبة دكتوراه ، البرید Elisabeth Nilsson

kirk.sullivan@umu.se  بروفیسور ، البرید Kirk Sullivan
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معتمدموافقةنموذج

أيفيمشاركتھإلغاءیمكنھطفليأنأدرك. طوعیةطفليمشاركةأنوحقیقةالدراسةحولالمعلوماتقرأتلقد

منتتكونوالتيجمعھایتمالتيالمعلوماتبأنإخباريتمكما. جمعھاتمالتيالبیاناتحذفیتمثمومن،وقت

یتملكيترمیزھاسیتموالجنسالعمریةبالھویةالمتعلقةوالمعلوماتاالختباراتونتائجاالستبیاناتمنإجابات

لقد احطت علما بأن نسخ غیر محددة الھویة من أجزاء من نتائج االختبار سیتم .الھویةغیر تحدید منمعھاالتعامل

ویتمالدراسةعنالمسؤولیناألشخاصقبلمنفقطالمعلوماتجمیعمعالجةحفظھا في قاعدة البیانات و انھ سیتم

.البحثألغراضفقطاستخدامھا

.البحثألغراضجمعھاتمالتيالمواداستخدامیمكنوأنھالدراسةفيطفلي  مشاركةعلىأوافق    [ ]

_______________________

المكان والتاریخ

___________________________________________

التوقیع

___________________________________________

االسم كتابة
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اللغةتطویرحولاستبیان

: الطفلجنس 

عمر الطفل:

________________________________________________________
_

  
  ؟إن لم یكن الطفل مولودا في السوید، فكم كان عمره عندما قدم الى السوید      

________________________________________________________

  
1األوصیاء/ الوالدینعنمعلومات

المھنة:

لكاألنسبالخیارحددالمستوى العلمي،

االبتدائیة و االعدادیةالمدرسة [ ]
الثانویةالمدرسة [ ]
الجامعة [ ]

2األوصیاء/ الوالدینعنمعلومات

المھنة:

لكاألنسبالخیارحددالمستوى العلمي،

االبتدائیة و االعدادیةالمدرسة [ ]
الثانویةالمدرسة [ ]
الجامعة [ ]

متى نطق طفلك بكلماتھ األولى؟

ھل بدأ طفلك بالتكلم بنفس عمر اخوتھ؟
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مقارنة باألطفال من نفس عمر طفلك، ھل لدى طفلك نفس المستوى اللغوي؟

ھل تفھمون كل ما یقولھ طفلكم؟

ھل كان ھناك تواصل سابق لطفلك مع اخصائي نطق؟

اذا نعم، لماذا؟ ھل لدى احد من العائلة او األقارب تواصل مع اخصائي نطق سابقا؟

اسئلة لدیك لمن تتكلم غیر اللغة السویدیة مع طفلك

ھل طفلك مولود في السوید؟

كم كان عمر طفلك عندما سمع السویدیة اول مرة؟

ماھي اللغة او اللغات التي تتحدثون بھا مع طفلكم في المنزل؟

ما ھي اللغة التي یتحدث بھا طفلكم معكم؟

ما ھي اللغات التي یتحدث بھا طفلكم مع زمالئھ؟

ما ھي اللغة التي ترون ان طفلكم یتحدث بھا أفضل؟
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اذا نعم ما ھي اللغة او اللغات؟ ھل یحصل طفلكم على تعلم اللغة منزلي؟

اذا نعم، ھل ترون بانھا تبدو صعوبات بكل اللغات التي یتحدث  ھل لدى طفلكم صعوبات تعلم لغویة؟
بھا طفلكم؟
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Bilaga D



42

Bilaga E

Manus - Fågelungarna

*Planning (talks about plan)

**Planning (talks about overall goal)

***Transfer, lätt (applied strategies within task)

****Transfer, svår (applied strategies within task)

Idag ska vi prata om att berätta bra sagor. En saga är en bra saga när den som berättar får 
med alla viktiga delar som ska vara med i en saga. Då blir det lättare för den som lyssnar 
att förstå. När man berättar en saga är det några viktiga delar som man alltid brukar 
försöka ha med. En saga handlar oftast om ett par personer, det kan vara människor eller 
som i din saga djur. I sagor berättar man ofta om något som händer med djuren. Ibland 
kan det vara att ett av djuren upptäcker något som händer eller att någon känner på ett 
speciellt sätt. Det som händer i sagan kan man tänka på som ett problem. Ett problem 
brukar man ju försöka lösa, eller hur? Så då brukar man berätta vad djuret vill göra för att 
försöka lösa sitt problem, och hur de gör för att försöka lösa problemet [ge valfritt 
exempel ur sagan]. Sen brukar man berätta vidare om vad som hände, och om hur dem 
som var med i sagan kände sig. För precis som vi, kan ju sagans djur känna sig på olika 
sätt. De kanske kände sig glada, ledsna eller arga till exempel [ge valfritt exempel ur 
sagan]. Det blir ofta bra sagor när man får med dom bitarna, och det ska vi öva på idag. 

Det är bra att kunna berätta bra sagor och berättelser. I skolan brukar man både lyssna på 
sagor och berätta sagor, och när man blir lite äldre även skriva sagor. Alla dom sakerna 
blir lättare om man är duktig på att berätta sagor. Det är också viktigt för att barn brukar 
berätta berättelser för varandra hela tiden, på olika sätt. När du berättar för din kompis 
vad du har gjort för roligt i helgen, så är det ju vissa saker som du måste berätta om så att 
din kompis förstår vad det är du har gjort, eller hur? [ge exempel] Så att lära sig att 
berätta bra sagor och berättelser är bra både för att det blir lättare i skolan och för att det 
blir roligare att berätta saker för sina kompisar. Kan du nu säga till mig varför det är bra 
att kunna berätta bra sagor och berättelser? **[Paus för svar. Hjälp barnet att 
förklara att berättelser är viktiga för skolan och kommunikation]. Bra!

Nu ska vi prata lite mer om de olika delarna som ska vara med i en bra saga. Först börjar 
man med att berätta om platsen för sagan, alltså när och var sagan hände. Det hjälper den 
som lyssnar att förstå världen som djuren lever i. Så vad skulle vi tänka på när vi börjar 
en saga? *[Paus för svar. Att berätta när och var sagan hände]. Precis! [Peka på 
bild 1] Hur börjar den här sagan? ***[Paus för svar. Att berätta när och var sagan 
hände]. Om barnet behöver hjälp: Var tror du att dom är? [Paus för svar. I en 
skog/i ett träd]. Hur skulle du vilja börja en saga så att jag förstår var och när sagan 
utspelar sig? [Paus för svar. Ge exempel om barnet inte säger något som 
innehåller tid/plats]. Bra! Förutom att berätta var och när sagan hände behöver man 
också berätta om djuren som är med i sagan. Vilka är med i din saga? [Paus för svar. 
Info om karaktärer]. Precis! Och förutom att berätta om vilka som är med i sagan är 
det också bra att försöka förstå hur dom känner sig. Hur tror du att fågelungarna kände 
sig här? [Peka på bild 1]. Paus för svar. Hungriga/mår dåligt] Precis! Allt det gör 
att lyssnaren förstår sagan bättre. Vad var det nu, förutom när och var sagan hände, som 
man också skulle berätta om för att sagan ska bli bra? *[Paus för svar. Info om 
karaktärer, hur karaktärer känner sig]. Bra!
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För att berätta en bra saga är det också viktigt att berätta saker i rätt ordning så att den 
som lyssnar förstår bättre. Tänk om vi berättade sagan från fel håll! Tänk om vi började 
här? [Peka på bild 6] Det skulle bli svårt att förstå vad som hände och hur allting hänger 
ihop, eller hur? Nu tittar vi bara på fåglarna en stund. För att berätta sagan från början 
kan man säga: ”Det var en gång en fågelmamma som satt i ett träd och såg att hennes 
ungar var hungriga. Hon flög iväg för att hon ville leta mat till dem. Fågelmamman kom 
tillbaka med en stor mask mask. Hon var glad över den smaskiga masken hon hade hittat 
och fågelungarna blev nöjda”. Om man först berättar att fågelmamman såg att ungarna 
var hungriga och sen berättar att mamman flög iväg för att leta mat, så förstår man 
varför hon flög iväg, eller hur? Och om man berättar att fågelmamman kom tillbaka med 
mat, så förstår man också varför fåglarna nu kände sig nöjda och glada. Då har vi 
berättat i rätt ordning och den som lyssnar förstår sagan.

Vill du prova att berätta en saga om fåglarna på dom här bilderna [Peka på bild 1-3] där 
allt vi pratat om finns med. Börja med att berätta när och var sagan hände och vilka som 
var med i sagan [Peka på bild 1]****[Paus för svar. Stötta vid behov – ”Och 
sen?”]. Bra, sen fortsätter vi och berättar om vad som händer i rätt ordning. [Paus för 
svar]. Bra jobbat! Du fick med platsen för sagan, vilka som var med i sagan, och i vilken 
ordning allt hände. Dessutom berättade du ju hur fåglarna kände sig. Vilken bra saga!

Ska vi se om vi kan minnas sagans delar tillsammans? Vi tittar fortfarande bara på 
fåglarna. Först har vi ju sagans början, vad skulle den innehålla? *[Paus för svar. 
Var/när]. Sen skulle man berätta om djuren i sagan. Vad var viktigt att säga om dom?  
*[Paus för svar. Hur dem känner sig]. Sen ska vi berätta vad som hände först, kan 
du hjälpa mig med det? [Paus för svar. Fågelmamman såg att fågelungarna var 
hungriga/fågelungarna var hungriga]. Bra, vad ville fågelmamman göra då?[Paus 
för svar. Fågelmamman ville mata ungarna]. Och vad gjorde fågelmamman då? 
[Paus för svar. Fågelmamman flög iväg för leta mask] Precis, och varför flög 
fågelmamman iväg nu igen? [Paus för svar. För att mata ungarna]. Vad hände sen?
[Peka på mamman]. Paus för svar. Mamman kom tillbaka med mask]. Och hur 
kände sig fåglarna då tror du? [Paus för svar. De var glada] Ja precis, vad duktig du 
är. Det är viktiga saker att berätta om för det hjälper oss att beskriva världen som djuren 
lever i, hur djuren känner sig, vad det är som händer och varför det händer. 

Men, vi har ju än så länge bara pratat om fåglarna! Vi får ju inte glömma katten!
Om vi tittar på katten här [Peka på bild 2]. Vad tror du att katten såg här? [Paus för 
svar. Att fågelmamman flög iväg/fågelungarna] Och hur tror du att den kände sig? 
[Paus för svar. Hungrig] Vad gjorde katten då? [Peka på bild 3]. Klättrar upp 
för trädet] Varför tror du att katten gjorde så? [Paus för svar. Fånga en fågel]. Så 
katten som var hungrig såg att fågelmamman flög iväg. Så därför klättrade katten uppför 
trädet för att fånga en fågelunge. Så då skulle man kunna berätta sagan såhär, från början: 
”Det var en gång en fågelmamma som satt i ett träd och såg att hennes fågelungar var 
hungriga. Hon flög iväg för att leta mat till dem. En hungrig katt såg att fågelmamman flög 
iväg och jamade: mums, vad är det jag ser här i boet? Fågelmamman kom tillbaka med en 
stor mask till ungarna, men hon såg inte katten. Hon var glad över den smaskiga masken 
hon hittat. Under tiden började den hungriga katten klättra upp i trädet för att fånga en 
fågelunge. Och hur gick det sen, lyckades katten fånga en fågelunge? [Peka på bild 4].
Paus för svar] Hur kände sig fågelungen då tror du? [Paus för svar. Fågelungen var 
rädd] Ja precis jag tror också att fågelungen var rädd, det hade jag varit om jag var 
fågelungen!

Jag tänkte att vi ska titta på hela sagan nu. För att den som lyssnar ska förstå sagan så 
måste den få veta vad som startade sagan, alltså det som gjorde att allt sedan hände. Vad 
startade den här sagan? [Peka på bild 1]. Paus för svar. Fågelmamman såg att 
fågelungarna var hungriga/fågelungarna var hungriga] Precis, bra! Sagans start 
är ofta någonting som händer som måste lösas, tänk ungefär som ett problem. Minns du 
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att vi pratade om att djuren i sagan ofta stöter på ett problem? Problemet kan vara att 
någon känner sig på ett visst sätt, eller att någon upptäcker något som händer. Precis som 
du sa så upptäckte ju fågelmamman här att hennes ungar var hungriga, det var 
fågelmammans problem. Den som berättar sagan brukar då berätta om vad djuret 
försökte göra för att lösa problemet. När fågelmamman såg att ungarna var hungriga vad 
gjorde hon då? [Paus för svar. Hon flög iväg/hämtade mat] Och varför flög 
fågelmamman iväg? [Paus för svar. Hon ville mata ungarna/hitta mat]. Så för att 
berätta om mammans problem, och hur hon gjorde för att lösa det problemet, hur skulle 
du göra då? Kom ihåg att få med var och när sagan hände. ***[Paus för svar. Det var 
en gång en fågelmamma som såg att hennes barn var hungriga och hon flög 
iväg för att leta mat till dem]. Jättebra! Och när fågelmamman flög iväg kom katten, 
vilket startar en helt ny del i sagan som handlar om katten och kattens problem. Vad tror 
du att katten såg här? [Peka på bild 2]. Paus för svar. Att fågelmamman flög 
iväg] Hur kände sig katten här? [Paus för svar. Hungrig] Ja precis, kattens problem 
var alltså att den var hungrig. Vad gjorde katten då? [Paus för svar. Klättrade uppför 
trädet]. Och varför klättrade katten uppför trädet? [Paus för svar. Ville äta en 
fågelunge/fånga en fågelunge] Ja precis, bra jobbat! Så den hungriga katten såg att 
fågelmamman flög iväg och då klättrade katten uppför trädet för att fånga en fågelunge. 
När katten började klättra upp i trädet kom ju fågelmamman tillbaka med en stor mask, 
men hon såg inte katten. Katten tog tag i en fågelunge. Då kom ju hunden och såg allt. Vill 
du prova att berätta om hunden. Vad den såg, vad den försökte göra för att lösa problemet 
och varför den gjorde så. Sen vill jag få höra en gång till hur sagan slutade! ****[Paus för 
svar. Stötta vid behov]. Vad bra! Vi pratade ju om att det är bra att berätta om hur alla 
i sagan känner sig, det blir oftast roligare både för den som berättar och den som lyssnar 
då. Hur tror du att alla kände sig när sagan var slut? [Peka på sista bilden]Fåglarna? 
[Paus för svar.] Katten? [Paus för svar.] Hunden?[Paus för svar.] Hur hade du 
känt dig om du var katten sagan? [Paus för svar.] Vem hade du helst velat vara i sagan? 
[Paus för svar.]

Så när man berättar sagor ska man försöka komma ihåg att berätta var och när sagan 
utspelar sig, vilka problem djuren stöter på, vad djuren vill göra och vad de gör för att lösa 
problemen i sagan, och hur det går för djuren. Dessutom ska man berätta om hur djuren 
känner sig. Varför var det viktigt att kunna berätta bra sagor, minns du det? Vi pratade om 
det i början. ** [Paus för svar. Skolan och kompisar]. Jättebra! Nu ska du ju alldeles 
strax få berätta en ny saga för mig. Hur ska du då göra för att komma ihåg alla delar som 
ska vara med? [Diskutera olika strategier för att inkludera alla delar.
Exempelvis att titta noggrant på bilderna, titta på ansiktena på karaktärerna 
och försök utläsa vad dem känner, tänka på att den som lyssnar ska förstå 
sagan, försöka tänka hur man själv skulle ha känt om man var en av 
karaktärerna, att varje handling sker som en reaktion på något annat.]

Övergång till nästa saga: 
Bra jobbat! Nu ska du få titta på nya bilder som du ska få berätta en saga till. Tänk på 
att för att sagan ska bli riktigt bra, ska du försöka få med alla delar vi har pratat om. 
Berätta den här sagan för mig och försök berätta så bra du kan. Tänk på att jag aldrig 
har sett sagan förut! Först får du titta på hela sagan sedan berätta åt två bilder åt 
gången, precis som vid första sagan. 
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Bilaga F

Manus - Getungarna

*Planning [talks about plan]

**Planning [talks about overall goal]

***Transfer, lätt [applied strategies within task]

****Transfer, svår [applied strategies within task]

Idag ska vi prata om att berätta bra sagor. En saga är en bra saga när den som berättar får 
med alla viktiga delar som ska vara med i en saga. Då blir det lättare för den som lyssnar 
att förstå. När man berättar en saga är det några viktiga delar som man alltid brukar 
försöka ha med. En saga handlar oftast om ett par personer, det kan vara människor eller 
som i din saga djur. I sagor berättar man ofta om något som händer med djuren. Ibland 
kan det vara att ett av djuren upptäcker något som händer eller att någon känner på ett 
speciellt sätt. Det som händer i sagan kan man tänka på som ett problem. Ett problem 
brukar man ju försöka lösa, eller hur? Så då brukar man berätta vad djuret vill göra för att 
försöka lösa sitt problem, och hur de gör för att försöka lösa problemet [ge valfritt 
exempel ur sagan]. Sen brukar man berätta vidare om vad som hände, och om hur dem 
som var med i sagan kände sig. För precis som vi, kan ju sagans djur känna sig på olika 
sätt. De kanske kände sig glada, ledsna eller arga till exempel [ge valfritt exempel ur 
sagan]. Det blir ofta bra sagor när man får med dom bitarna, och det ska vi öva på idag. 

Det är bra att kunna berätta bra sagor och berättelser. I skolan brukar man både lyssna på 
sagor och berätta sagor, och när man blir lite äldre även skriva sagor. Alla dom sakerna 
blir lättare om man är duktig på att berätta sagor. Det är också viktigt för att barn brukar 
berätta berättelser för varandra hela tiden, på olika sätt. När du berättar för din kompis 
vad du har gjort för roligt i helgen, så är det ju vissa saker som du måste berätta om så att 
din kompis förstår vad det är du har gjort, eller hur? [ge exempel] Så att lära sig att 
berätta bra sagor och berättelser är bra både för att det blir lättare i skolan och för att det 
blir roligare att berätta saker för sina kompisar. Kan du nu säga till mig varför det är bra 
att kunna berätta bra sagor och berättelser? **[Paus för svar. Hjälp barnet att förklara att 
berättelser är viktiga för skolan och för kommunikation]. Bra!

Nu ska vi prata lite mer om de olika delarna som ska vara med i en bra saga. Först börjar 
man med att berätta om platsen för sagan, alltså när och var sagan hände. Det hjälper den 
som lyssnar att förstå världen eller platsen som huvudpersonerna lever i. Så vad skulle vi 
tänka på när vi börjar en saga? *[Pausa för svar. Att berätta när och var sagan hände]. 
Precis! [Peka på bild 1] Hur börjar den här sagan? ***[Paus för svar. Tid/plats, det 
var en gång...vid en sjö]. Om barnet behöver hjälp: Var tror du att dom är? 
[Paus för svar. Vid en sjö/på en äng]. Hur skulle du vilja börja en saga så att jag 
förstår var och när sagan utspelar sig? [Paus för svar. Ge exempel om barnet inte 
säger något som innehåller tid/plats]. Bra! Förutom att berätta var och när sagan 
hände behöver man också berätta om djuren som är med i sagan. Vilka är med i din saga? 
[Paus för svar. Info om karaktärer] Förutom att berätta om vilka som är med i sagan 
är det också bra att försöka förstå hur dom känner sig. Hur tror du att getungen kände sig 
här? [Peka på bild 1] Paus för svar. Rädd] Precis! Allt det gör att lyssnaren förstår 
sagan bättre. Vad va det nu, förutom när och var, som man också skulle berätta om för att 
sagan ska bli bra? *[Paus för svar. Info om karaktärer/hur karaktärer känner sig]. Bra!

För att berätta en bra saga är det också viktigt att berätta saker i rätt ordning så att den 
som lyssnar förstår bättre. Tänk om vi berättade sagan från fel håll! Tänk om vi började 
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här? [Peka på bild 6] Det skulle bli svårt att förstå vad som hände och hur allting hänger 
ihop, eller hur? Nu tittar vi bara på getterna en stund. För att berätta sagan från början 
kan man säga: ”Det var en gång en getmamma vid en sjö som såg att hennes unge hade 
ramlat i vattnet och var rädd. Hon sprang ner i vattnet för att hon ville rädda sin unge. 
Getmamman knuffade upp sin unge ur vattnet. Hon var glad över att hennes unge inte 
hade drunknat.” Om man först berättar att getmamman såg att hennes unge hade ramlat 
ner i vattnet och var rädd och sen berättar att mamman sprang ner i vattnet för att rädda 
ungen så förstår man varför mamman sprang ner i vattnet, eller hur? Och om man 
berättar att getmamman knuffade upp ungen ur vattnet, så förstår man också varför 
getterna nu kände sig glada. Då har vi berättat i rätt ordning och den som lyssnar förstår 
då sagan

Vill du prova att berätta en saga om getterna på dom här bilderna [Peka på bild 1-3]
där allt vi pratat om finns med. Börja med att berätta när och var sagan hände och vilka 
som var med i sagan [Peka på bild 1]. ****Paus för svar. Stötta vid behov – ”och 
sen?”]. Bra, sen fortsätter vi och berättar vad som händer i rätt ordning . [Paus för 
svar]. Bra jobbat! Du fick med platsen för sagan, vilka som var med i sagan och i vilken 
ordning allt hände. Dessutom berättade du ju hur getterna kände sig. Vilken bra saga!

Ska vi se om vi kan minnas sagans delar tillsammans? Vi tittar fortfarande bara på 
getterna. Först har vi ju sagans början, vad skulle den innehålla?* [Paus för svar. 
Var/när]. Sen skulle man berätta om djuren i sagan. Vad var viktigt att säga om dom? 
*[Paus för svar. Hur dem känner sig].Sen ska vi berätta vad som hände först, kan du 
hjälpa mig med det? [Paus för svar. Getmamman såg att ungen höll på att 
drunkna/var rädd] Bra, vad ville getmamman göra då? [Paus för svar. 
Getmamman ville rädda sin unge] Och vad gjorde getmamman då? [Paus för svar. 
Getmamman sprang ner i vattnet] Precis, och varför sprang getmamman ner i 
vattnet nu igen? [Paus för svar. För att rädda sin unge] Vad hände sen? [Peka på 
mamman]. Paus för svar. Mamman knuffade upp ungen/räddade ungen] Och 
hur kände sig getterna då tror du? [Paus för svar. De var glada] Ja precis, vad duktig 
du är. Det är viktiga saker att berätta om för det hjälper oss att beskriva världen som 
djuren lever i, hur djuren känner sig, vad det är som händer och varför det händer.

Men, vi har ju än så länge bara pratat om getterna! Vi får ju inte glömma räven! Om vi 
tittar på räven här [Peka på bild 2]. Vad tror du räven såg här? [Paus för svar. Att 
getmamman var i vattnet/tittade bort] Och hur tror du att den kände sig? [Paus 
för svar. Hungrig] Vad gjorde räven då? [Peka på bild 3]. Paus för svar. sprang 
fram mot getungen] Varför tror du att räven gjorde så? [Paus för svar. Fånga en 
getunge]. Så räven som var hungrig såg att getmamman var i vattnet/tittade bort. Så 
därför sprang räven fram för att fånga en getunge. Så då skulle man kunna berätta sagan 
såhär, från början: ”Det var en gång en getmamma vid en sjö som såg att hennes unge 
hade ramlat i vattnet och var rädd. Mamman sprang ner i vattnet för att rädda sin unge. 
En hungrig räv såg att getmamman var i vattnet och morrade: mums, vad är det jag ser 
här på ängen? Getmamman knuffade upp sin unge ur vattnet, men hon såg inte räven. 
Hon var glad att hennes unge inte hade drunknat. Under tiden sprang den hungriga räven 
fram för att fånga den andra getungen”. Och hur gick det sen, lyckades räven fånga en 
getunge? [Peka på bild 4]. Paus för svar. Ja] Hur kände sig getungen då tror du? 
[Paus för svar. Getungen var rädd] Ja precis, jag tror också att getungen var rädd, 
det hade jag varit om jag var getungen!

Jag tänkte att vi ska titta på hela sagan nu. För att den som lyssnar ska förstå sagan så 
måste den få veta vad som startade sagan, alltså det som gjorde att allt sedan hände. Vad 
startade den här sagan? [Peka på bild 1]. Paus för svar. Getmamman såg att 
getungen höll på drunkna/var rädd] Precis, bra! Sagans start är ofta någonting som 
händer som måste lösas, tänk ungefär som ett problem. Minns du att vi pratade om att 
djuren i sagan ofta stöter på ett problem? Problemet kan vara att någon känner sig på ett 
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visst sätt, eller att någon upptäcker något som händer. Precis som du sa så upptäckte ju 
getmamman att hennes unge var rädd, det är getmammans problem. Den som berättar 
sagan brukar då berätta om vad djuret försökte göra för att lösa problemet. När 
getmamman såg att getungen var rädd, vad gjorde hon då? [Paus för svar. Hon 
sprang ner i vattnet] Och varför sprang hon ner i vattnet? [Paus för svar. Hon ville 
rädda ungen]. Så för att berätta om mammans problem, och hur hon gjorde för att lösa 
det problemet och varför hon gjorde så, hur skulle du göra då? Kom ihåg att få med var
och när sagan hände. ***[Paus för svar. Det var en gång en getmamma som såg 
att hennes unge höll på att drunkna/var rädd och hon sprang ned i vattnet för 
att rädda den]. Jättebra! Och när getmamman tittade bort kom räven, vilket startar en 
helt ny del i sagan som handlar om räven och rävens problem. Vad tror du att räven såg 
här? [Peka på bild 2. Paus för svar. Att getmamman tittade bort/var i vattnet] 
Hur kände sig räven här? [Paus för svar. Hungrig] Ja precis, rävens problem var alltså 
att den var hungrig. Vad gjorde räven då? [Paus för svar. sprang fram mot 
getungen] Och varför sprang räven fram mot getungen? [Paus för svar. För att 
fånga/äta en getunge] Ja precis, bra jobbat! Så den hungriga räven såg att 
getmamman tittade bort och då sprang räven fram för att fånga en getunge. När räven 
sprang fram knuffade getmamman upp sin andra unge från vattnet, och hon såg inte 
räven. Räven tog tag i en getunge. Då kom ju fågeln och såg allt. Vill du prova att berätta 
om fågeln. Vad den såg, vad den försökte göra för att lösa problemet och varför den gjorde 
så. Sen vill jag få höra en gång till hur sagan slutade! **** [Paus för svar. Stötta vid 
behov].Vad bra! Vi pratade ju om att det är bra att berätta om hur alla i sagan känner sig, 
det blir ju roligare både för den som berättar och den som lyssnar då. Hur tror du att alla 
kände sig när sagan var slut? [Peka på sista bilden]. Getterna? [Paus för svar.] 
Räven? [Paus för svar.] Fågeln? [Paus för svar.] Hur hade du känt dig om du var 
räven i sagan? [Paus för svar.] Vem hade du helst velat vara i sagan? [Paus för svar.]

Så när man berättar sagor ska man försöka komma ihåg att berätta var och när sagan 
utspelar sig, vilka problem djuren stöter på, vad djuren vill göra och vad de gör för att lösa 
problemen i sagan, och hur det går för djuren. Dessutom ska man berätta om hur djuren 
känner sig. Varför var det viktigt att kunna berätta bra sagor, minns du det? Vi pratade om 
det i början. **[Paus för svar]. Jättebra! Nu ska du ju alldeles strax få berätta en ny saga 
för mig. Hur ska du då göra för att komma ihåg alla delar som ska vara med? [Diskutera 
olika strategier för att inkludera alla delar. Exempelvis att titta noggrant på 
bilderna, titta på ansiktena på karaktärerna och försök utläsa vad dem 
känner, tänka på att den som lyssnar ska förstå sagan, försöka tänka hur man 
själv skulle ha känt om man var en av karaktärerna, att varje handling sker 
som en reaktion på något annat.]
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Bilaga G

Modifierbarhetsskalan 

Översatt version av Modifiability Scale (Peña, 2000).
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Bilaga H

Skala för Inlärningsstrategier (SI)

Baserad på Learning Strategies Checklist (Peña, 2000)

Förklaring av förkortningar:
SI = Skala för Inlärningsstrategier.
MS= Modifierbarhetsskalan.

Definition av begrepp:
Attention, planning, self regulation & motivation (SI) = Responsitivitet (MS).
Transfer (SI) = Överförbarhet (MS).

Konvertering från SI till MS Responsitivitet:
SI 0p  MS 0, ingen
SI 1-5p  MS 1, liten
SI 6-11p  MS 2, måttlig
SI 12-16p  MS 3, hög

Konvertering  från SI till MS Överförbarhet:
SI 0p  MS 0, låg
SI 1p  MS 1, medel
SI 2p  MS 2, hög

Attention/discrimination
Initiated focus with minimum cues: 
None, 0p: Vid varje tillfälle som barnet brister i fokus, behöver det lockas tillbaka fler än 
en gång per tillfälle. 
Some, 1p: Vid varje tillfälle som barnet brister i fokus, behövs det bara lockas tillbaka en 
gång per tillfälle.
Most, 2p: Barnet brister inte i fokus. 

Maintained focus with minimum cues (frågor som kräver explicita svar):
None, 0p: Behöver upprepningar vid 38 av frågorna.
Some, 1p: Behöver upprepning vid 6-37 av frågorna.
Most, 2p: Behöver upprepning vid 0-5 av frågorna. 

Responds to relevant cues (inkluderar frågor som inte kräver explicita svar): 
None, 0p:  Svarar, verbalt eller genom kroppsspråk/gester, på 0 av frågorna.
Some, 1p: Svarar, verbalt eller genom kroppsspråk/gester, på 1-20 av frågorna.
Most, 2p: Svarar, verbalt eller genom kroppsspråk/gester på 21-42 av frågorna. 

Planning
Talks about overall goal:
None, 0p: Ger inget korrekt eller rimligt svar på någon av manusets två frågor angående 
detta. 
Some, 1p: Ger ett korrekt eller rimligt svar på manusets ena fråga angående detta.
Most, 2p: Ger ett korrekt eller rimligt svar på manusets två frågor angående detta.

Talks about plan: 
None, 0p: Pratar aldrig om inkludering av manusets makrostrukturer. 
Some, 1p: Pratar om inkludering av manusets makrostrukturer vid 1–2 tillfällen. 
Most, 2p: Pratar om inkludering av manusets makrostrukturer vid 3–4 tillfällen.
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Self regulation/awareness
Waits for instructions:
None, 0p: Avbryter bedömaren med ovidkommande information minst 5 gånger.
Some, 1p: Avbryter bedömaren med ovidkommande information 2-4 gånger. 
Most, 2p: Avbryter bedömaren med ovidkommande information 0-1 gånger.

Motivation 
Persisted even when frustrated*:
None, 0p:  Ger upp vid frustration, tar inte emot stöd**.
Some, 1p: Blir frustrerad men fortsätter när stöd erbjuds. 
Most, 2p: Blir inte frustrerad eller fortsätter alltid på egen hand när frustrerad.

Showed enthusiasm***:
None, 0p: Uppvisar aldrig tecken på entusiasm.
Some, 1p: Uppvisar ibland tecken på entusiasm.
Most, 2p: Visar genomgående entusiasm.

Transfer
Applied strategies within tasks:
None, 0p: Får inte med någon av manusets transfer-aspekter. 
Some, 1p: Får med 1 till 2 av manusets transfer-aspekter (ej båda svåra).
Most, 2p: Får bägge svåra eller får med totalt 3 varav en svår av manusets transfer-
aspekter.

*Frustrated: Visar tecken på ilska, irritation, att vara less, ålar runt. 
**Stöd: Promptning vid igångsättning, uppmuntring till att fortsätta.
***Entusiasm: Uppvisar tecken på upprymdhet kopplat till uppgiften genom kroppsspråk 
(gnuggar händer/klappar händer), uppvisar tecken på intresse/iver (lutar sig fram, ler), 
reflekterar självständigt runt sagan. 
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Bilaga I
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Bilaga J

Exemplifieringar av poängsättning, berättelsestruktur

Setting: 

- 2p (tid & plats): ”Det var en gång tre getar (:) …det var i en skog”. 
- 1p (plats): ”Mamman sitter med sina ungar i trädet”.
- 1p (tid): ”Det var en gång två (:) (ung*) fågelungar”.
- 0p (varken tid eller plats): Att det är (:) tre fåglar, två ungar och en mamma. 

IST as initaiting event: 

1p (förekomst av IST): ”Sen en katt såg en mamma flyga iväg”. 
0p (avsaknad av IST): ”Var en gång två (:) (ung*) fågelungar. Mamman skulle 
hämta mat”.
0p (förekomst av IST, men fel IST): ”XX ramlar ner på vatten”. 

Goal:

1p (förekomst av goal): ”Vargen ville nästan äta upp den”. 
0p (avsaknad av goal): ”Att det är (:) tre fåglar två ungar och en mamma sen så 
flyger mamman iväg”. 

Attempt:

1p (förekomst av attempt): ”Sen började katten klättra upp”. 
0p (avsaknad av attempt): ”Å sen så gedde fågelmamman mask till dem båda å när 
hon skulle ge masken till den andra barnen så tog katten en av (:) fågelungarna”.

Outcome:

1p (förekomst av outcome): ”Och sen när mamman kom tillbaka med mask (:).
0p (avsaknad av outcome): ”Och så går räven och så följer kråkan efter.”
0p (förekomst av men felaktig outcome): ”Och sen dödade fågeln vargen”. 

IST as reaction:

1p (förekomst av IST): ”Och så blir mamman och fågelungarna jätteglada”. 
0p (avsaknad av IST): ”Och sen så (sprang) sprang katten iväg och hunden sprang 
iväg”.
0p (förekomst av IST men felaktig IST): ”Och sen kom en korp och bröt på vargens 
svans. Då blev då kändes det vargen att det gjorde jätte ont”.
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Bilaga K

Exemplifieringar av skattning, SI.

Attention

Initiated focus with minmum cues, 1p (vid varje tillfälle som barnet brister i fokus, 
behöver det bara lockas tillbaka en gång per tillfälle): 

Deltagare: ”Tänk om man kunde sätt ihop dom här så att det var så, då kunde man 
ha den som en liten klubba och ba: slick!”

Bedömare: ”Mm, då kan man slicka på den. Ska vi kika lite här på getterna? Om vi 
lägger dom här sakerna här borta, så kan vi leka med dom sen”.  bedömaren tar 
vid, barnet tystnar och lyssnar.

Planning

Talks about overall goal, 1p (rimligt svar):

Bedömare: ”Varför är det bra att kunna berätta bra sagor och berättelser?”
Deltagare: ”För att de (kompisar och klasskamrater) ska kunna förstå!”
Talks about overall goal, 0p:
Deltagare: ””För att man blir glad av att berätta sagor”.
Talks about plan, 1 p:
Bedömare: ”Vad var det nu, förutom, förutom var och när, som man också skulle 
berätta om för att sagan ska bli bra?”
Deltagare: ”Vilka figurer som är med och hur de kände sig”.

Talks about plan, 0 p: 
Bedömare: ”Vad var viktigt  att säga om djuren i sagan?”
Deltagare: ”Att man får inte äta upp!”

Self regulation/awareness 
Waits for instructions (avbryter bedömaren med ovidkommande information): 
Bedömare: ”Och så ska man berätta om djuren i sagan…”
Deltagare: ”Varför har du en telefon och är här?”

Motivation
Persisted even when frustrated: 
Deltagare: ”Suck! Kan vi fortsätta med annat?”
Bedömare: ”Mm, alldeles strax, om du lyssnar ett litet tag till”.
Deltagare: ”Okej”.

Entusiasm:
Deltagare: ”Men jag vet en liten grej där man kan göra texten! Här, kan man göra 
en liten sån, där det står AJ!”
Bedömare: ”Ah en liten pratbubbla med text med vad den säger?”
Deltagare: ”Och så säger den ju aj, och då skriver man aj, eller AAAAJ!”

Transfer

Applied strategies within tasks:

Exempel, lätt transfer, 1p:
Bedömare: ”Hur börjar den här sagan?”
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Deltagare: ”Det var en sommar, och ett träd som stod där. Och ungarna och 
mamman”. 

Exempel, lätt transfer, 1p:  
Bedömare: ”Hur skulle du berätta om problemet i sagan?”
Deltagare : ”En gång var det sommar, sommar, helt sommar. Och dom ville ha 
mat. Och mamman såg att dom ville ha mat. Och sen stack hon och hämta mat. 
Och dom såg inte katten. Snipp snapp slut, så var sagan slut”. 

Exempel, svår transfer, 1p: 
Bedömare: ”Börja med att berätta när och var sagan hände och vilka som var med i 
sagan”.
Deltagare: ”En gång…tre getter, vid en stor vattenpöl på en solros äng. En gång så 
var getmamman och sin lilla getunge och ville leta efter gräs, då upptäckte 
mamman sin lilla unge så hon hjälpte den och så såg hon till den och så äter den 
där (andra getungen) och så blir den jätterädd”.




