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SUMMARY 

In the project, "Education in sparsely populated areas", 
financed by the National Board of Education three studies, 
aiming at measuring and describing the linguistic ability 
of the pupils, were carried out. In this report the results 
of a study are accounted for where a method, picture stories, 
has been used to measure oral production in the two languages. 
All the pupils (354) in grade 4 in the districts of Haparanda, 
övertorneå and Pajala took part. All the pupils were given 
the task of telling picture stories in Swedish and Finnish. 
The stories were taped, judged, on a five-grade scale and 
in form of pair-wise comparisons. Every story was judged by 
at least 4 judges and the correlation between the judges was 
very high. The results show that out of the 354 pupils in 
the investigation 154 have active ability (i.e. can tell, 
the story) in Finnish. The achievements in this group 
(expressed on a five-grade-scale) are approximately normally 
distributed for the two languages. The results also show 
that neither the so-called "balance theories" nor the ideas 
of semibilingualism get any support. Instead a positive 
correlation between the achievements in the two languages 
is found. 
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SAMMANFATTNING 

Inom ramen för det SÖ-finansierade projektet Glesbygdens 
skolfrågor III genomfördes tre delstudier med syfte att 
mäta och beskriva elevernas språkkunskaper. I denna rapport 
redovisas resultaten av en delstudie, där en metod, bild-
berättelse, använts f,ör att mäta muntlig produktion på de 
två språken. Samtliga elever (354) i åk 4 i kommunerna 
Haparanda, Övertorneå och Pajala ingick i delstudien. Alla 
fick med utgångspunkt i förelagda bildserier berätta inne
hållet på svenska och finska. Berättelserna spelades in på 
band och bedömdes i dels en femgradig skala samt i form av 
parvisa jämförelser. Varje berättelse bedömdes av minst 
fyra bedömare och överensstämmelsen mellan bedömarna var 
mycket hög. Av resultaten framgår att av undersökningens 
354 elever har 154 aktiva kunskaper (kan berätta) i finska. 
Prestationerna inom denna grupp (uttryckt i femgradig skala) 
är approximativt normalfördelade förde båda språken. Resul
taten visar också att vare sig de s k"balansteorierna"el1er 
idéerna om halvspråkighet får något stöd. I stället kon
stateras ett positivt samband mellan prestationerna på 
respektive språk. 



Denna rapport är den femte i en serie av sex, där projektet 

Glesbygdens skolfrågor, delprojekt 3, avrapporteras. Projek

tet, som är SÖ-finansierat, startade 1973-74, och behandlar 

tvåspråkighetsfrågor i Tornedalen. Projektets syften är dels 

att ge en beskrivning av det aktuella språkläg,et i sve nska 

och finska hos elever i årskurs 4 i Tornedalen, och dels 

att undersöka i vilken utsträckning man här kan finna något 

samband mellan tvåspråkiga elevers kunskaper i respektive 

språk och deras resultat vid kunskapsredovisning. Fältun

dersökningen genomfördes vid årsskiftet 1975-76, och om

fattade samtliga elever i årskurs 4 i kommunerna Haparanda, 

Övertorneå och Pajala. Detta innebar att 388 elever under

söktes. En beskrivning av undersökningsgruppen återfinns i 

den första rapporten i denna serie (Rönmark & Wikström, 

1980a), där även en allmän inledning och teoretisk bak

grund till undersökningen redovisas. De övriga rapporterna 

behandlar elevernas språkliga miljö och språkanvändning, 

språkkunskaper mätt genom skattningar samt mätning av 

kunskaper i finska (Rönmark & Wikström, 1980b, c, d). 

Syftet med denna rapport är att redovisa resultaten av en 

metod, bildberättelser, för att mäta muntlig produktion. 
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BAKGRUND 

I de flesta sammanhang där man försökt konstruera test för 

att mäta olika språkfärdigheter har man ofta råkat i svå

righeter när det gällt att göra lättadministrerade och till

förlitliga prov för att mäta elevens muntliga språkkunskaper, 

trots att man i många sammanhang anser den språkfärdigheten 

vara den kanske väsentligaste. I de språkprov, centrala prov 

och standardprov i engelska som används i svenska skolan 

saknas t ex ett muntligt prov trots att uppövandet av den 

färdigheten är ett viktigt mål i skolans språkundervisning. 

En svårighet vid konstruktion av prov på muntlig förmåga 

är bl a att eleven ska stimuleras till en fri berättelse 

utan att inflytandet från rena minnesfunktioner och spe

cialkunskaper blir alltför stort. 

En relativt vanlig metod som därför använts för att studera 

elevers fria tal (muntlig förmåga) är s k bildserier, en 

serie av t ex 4 bilder som tillsammans beskriver en händelse. 

Dessa bilder blir då det underlag som skall stimulera elever 

till en fri muntlig berättelse som kan spelas in på band 

för senare analyser. Den metoden har använts av Bernstein 

(1973), Hawkins (1973) och Henderson (1970) vid undersök

ningar av femåringars tal. Erasmie (1975) tillämpade i 

sina undersökningar en liknande metod med åtta olika bil

der som eleven skulle beskriva. Wijnstra (1972) lät ele

verna lyssna till en berättelse som sedan skulle återges 

av eleven och för att minimera inflytandet av direkta 

minnesfunktioner fick eleverna vid återberättandet titta 

på en bildserie (3 bilder) om historien. 

Bildtest för att mäta muntliga färdigheter har även Ekstrand 

& Eriksson, 1962; Ekstrand, 1976 och Dickinson m fl (1975) 

utnyttjat i undersökningar kring invandrarbarns färdigheter. 

Dickinson anser att den stora fördelen med metoden är att 

den är oberoende av färdigheter i läsförmåga. Valette m fl 

(1972) menar att berättelse av en bildserie är ett utmärkt 

sätt att mäta kommunikationsfärdigheter. I ett försök att 

i Tornedalen mäta elevers språkfärdighet har också Wrede 

(1974) använt bildserier. 
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I IEA-undersökningen (Lewis & Massad, 1975) ingick som 

komplement till att svara på stimulusfrågor kring en 

bild och ett högläsningsprov att beskriva vad som hände 

i en bildserie på 3 bilder där eleverna instruerades att 

försöka säga åtminstone 3-4 meningar om en av två före

visade serier. 

Att använda bild i en eller annan form som stimulus för 

att få eleven att producera tal tycks alltså vara vanligt. 

Fördelen ligger i att man får kontroll av minnesfunktio

nen och elevens läsförmåga i och med att skriftliga stimuli 

inte kommer till användning. Kraven på en standardiserad 

testsituation uppfylls också relativt väl. 

Även om t ex Stubbs (1976) anser att alla undersökningar 

kring språk och språk i s kolan skall ske i naturliga situa

tioner och genom inspelning av tal i verkliga sociala sam

manhang torde man i de flesta fall inte kunna tillfredsställa 

dessa krav. Naturligtvis kan invändningar göras mot bild

serier som mätmetod. Man får t ex bara språkprov från en 

eller möjligen två speciella talsituationer och får svårt 

att komma åt naturliga vardagliga händelser och man saknar 

icke verbala beteenden (gester m m) som utgör viktiga 

hjälpmedel vid muntlig kommunikation. Det är också svårt 

att bedöma inspelade bildserieberättelser. 

Trots de här nämnda svagheterna torde man dock många gånger 

få nöja sig med den något artificiella metoden bildserier 

som en godtagbar approximation för muntlig produktion i 

verkliga situationer. 

För att bedöma den här typen av fri muntlig produktion 

har mer eller indre raffinerande kriterier och metoder 

använts. Räkning av antal ord, antal meningar, menings

längd osv (Erasmie, 1975; Nordin, 1974) där dessa 

faktorer givits olika vikt är ett sätt att erhålla ett 

helhetsmått på språkfärdighet. Ett annat sätt att mäta 

muntlig produktion har varit att låta bedömaren i t ex 

femgradig skala ange ett totalmått/helhetsbedömning av 



4 

berättelsen i fråga. I den tidigare nämnda IEA-undersök-

ningen användes vid analysen av den muntliga produktionen 

två olika metoder. En metod som utarbetats av John B 

Carrol (1974) gick ut på att räkna antalet begripliga 

satser som bedömdes i en fyrgradig (0-3) skala i fråga 

om grammatisk korrekthet, ordförråd och uttal. Bedömare 

fick därefter göra en helhetsskattning - fyrgradig skala -

av hur pass varierat struktur- och ordförrådet var. På 

detta sätt kunde sedan enligt Carroll (1974) poängvärden 

räknas fram för vad han kallar kvalitet av ord, kvalitet 

på berättelsen och variationsrikedom. 

Den andra bedömningsmetoden utgjordes av bedömarens sub

jektiva skattningar, helhetsbedömning, i en femgradig 

skala (0-4) där skalsteget 2 utgjorde en acceptabel pres

tation ("reasonable response") (Utbildningsforskning SÖ-

rapport 1975 ) . 

I IEA-undersökningen ingick en jämförelse mellan dO olika 

länder, där varje lands resultat var ett medelvärde av de 

deltagande individernas poäng. Vid on jämförelse mellan de 

ovan nämnda metoderna visade det sig att de gav exakt samma 

rangordning mellan de olika länderna som deltog i undersök

ningen. En helhetsbedömning torde alltså i det här samman

hanget inte vara andra metoder underlägsna. 

I vår undersökning har vi alltså velat få ett mått på den 

muntliga produktionen som ett kompelment till de övriga 

test (ordkunskaps- ordförståelse- och ordproduktionsprov) 

vi använt för att mäta språkfärdigheter. Vi har därför 

använt bildserier, 4 bildserier bestående av 4-5 bilder/ 

serie (se bilaga). 
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METOD . 

Försökspersoner 

Samtliga elever (354 stycken) i årskurs 4 i Tornedalen var 

våra försökspersoner. En närmare beskrivning av undersök

ningsgruppen finns i den första rapporten i den här serien 

(Rönmark & Wikström, 1980a). 

Procedur 

Av de 4 bildserier som ingick i denna del av undersökningen 

skulle varje elev berätta två av bildserierna på svenska 

och de återstående två på finska. Fördelningen av vilka 

bildserier som eleverna skulle berätta på svenska respek

tive finska skedde slumpmässigt. Varje individs berättelse 

spelades in på band. 

I varje kommun, (Haparande, Övertorneå och Pajala) hade 

en lärare noggrannt inskolats för att ansvara för test

administrationen. Själva provet gick så till att varje 

elev fick lämna den ordinarie undervisningen för att un

der instruktion av testledaren genomgå provet som i en 

första del bestod av att berätta handlingen på två av de 

fyra bildserierna. Beroende på det slumpmässiga förfaran

det kunde det bli antingen på svenska eller finska. När 

så alla eleverna i klassen (årskursen) fått berätta sina 

två första serier började testledaren om på nytt med den 

första eleven som då fick berätta de andra av de fyra 

bildserierna, den här gången på det andra språket, dvs 

det han/hon inte använde första gången. 

Testledaren instruerade först eleven genom att visa en bild

serie och säga åt eleven att den serien kunde återges på ett 

visst sätt. Testledaren spelade så upp ett förslag på hur en 

sådan berättelse kunde låta (se vidare instruktionsbilaga). 

Därefter förelades eleven en av de 4 bildserierna och upp

manades att göra en liknande berättelse. Efter den första 

bildserien fick eleven en andra bildserie med uppgift att 
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beskriva den. Någon tidsbegränsning annat än en rent ad

ministrativ (3 minuter/serie) sådan fanns inte. 

Bedömare 

För att göra bedömningar av de på b and inspelade elev

berättelserna rekryterades 12 bedömare. Samtliga dessa 

bedömare var lärare, födda och uppväxta i området, Torne

dalen, och de är fortfarande verksamma där. De var alltså 

väl förtrogna med miljön och framför allt språket och de 

uppgav sig samtliga vara tvåspråkiga (finska-svenska) 

och behärskade båda språken lika bra. 

Bedömarna inskolades en hel dag att göra helhetsskatt

ningar, dvs totalbedömningar av elevberättelserna såväl 

de finska som de svenska i en femgradig skala (1-5) där 

1 var en mycket dålig prestation och en femma (5) ut

gjorde en mycket bra prestation. 

Efter inskolningsperioden utgjordes bedömningsuppgiften 

av att varje grupp bedömare (4 stycken/grupp) oberoende av 

varandra skattade 40 elevers bildserieberättelser. Varje 

grupp (4 bedömare) bedömde alltså 40 av de 154 elevernas 

berättelser. 

För att om möjligt få ett bättre mått på interbedömarrelia-

biliteten fick var och en av de 12 bedömarna skatta 34 

gemensamma berättelser. Vid alla dessa skattningar ingick 

endast elever som kunde producera något finskt tal. 

Förutom att låta bedöma den finska respektive svenska be

rättelsen i en femgradig (1-5) skala använde vi också en 

något enklare kompletterande metod, där varje bedömare 

skulle jämföra elevens finska respektive svenska bild-

berättelse och avgöra om den finska versionen var sämre 

än, lika bra som eller bättre än den svenska. Den komp

letterande bedömningsmetoden använde vi för att utröna 

om bedömarna vid skattningen av berättelserna i fem

gradig skala använt olika referensramar för den svenska 

respektive finska berättelsen. Motsvarade t ex en trea 

i d en finska berättelsen en trea i den svenska. 
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I följande tabell redovisas de tolv bedömarnas interkorre-

lationer avseende bedömningar av finska berättelser. 

Tabell 1. Interkorrelationer mellan bedömarna (finska 
berättelser). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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11 .67 .72 .75 .70 .81 .80 .81 .81 .78 .75 1.00 .77 

12 
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.62 .69 .67 .73 .73 .63 .74 .77 1.00 

Som framgår av tabellen ovan är överensstämmelsen mellan de 

olika bedömarna relativt god, mellan .59 och .89. Då det 

gäller bedömning av svenska berättelser är dock överensstäm

melsen över lag något lägre (Mellan .40 och .82). Detta 

redovisas dock ej i t abell. 

Den genomsnittliga korrelationen (enkelt aritmetiskt medel

värde) i det förstnämnda fallet (finska berättelser) är 

.75. Detta värde kan betraktas som ett medelvärde på överens

stämmelsen mellan bedömarna och är ett exempel på "interclass 

coefficients" (Safrit, 1976), dit även reiiabi1itetskoeffi-

cienter erhållna genom split-half- och test-retest metoder 

räknas. Ett annat, och i flera avseenden mera fördelaktigt 

tillvägagångssätt är att utnyttja variansanalytiska metoder 

och beräkna så kallade "intraclass coefficients". Bland 
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fördelarna med den senare metoden kan nämnas att olika 

faktorers bidrag till variabiliteten kan studeras, flera 

olika koefficienter kan beräknas på samma data, beroende 

på vad man är intresserad av ,samt att metoden generellt 

ger mera exakta skattningar av reliabiliteten än den 

förstnämnda (Safrit, 1976). I detta fall betraktar vi 

all variation inom individer som fel, då vi förutsätter 

att samtliga bedömare använder samma bedömningsnorm. 

Även variation mellan bedömarna inräknas sålunda i fel-

termen och en tvåvägsvariansanalys (12 x 34) utföres. 

Reliabiliteten för medelvärdet av 12 bedömningar är 

2 

-, elle r variansen som härrör från sanna värden 
a*+(a2/12) 

TT TT 

dividerat med denna varians plus varians som härrör 

från bedömningarnas medelfel. 0 definieras som 
~2 
ÖT1 

vilket ger följande uttryck för ovannämnda reliabilitet 

Tx^oq • Et t estimât för 0 är MS, . -MS .... (Winer, 1+120 between within 
KMS .... 

within 

1971). Då denna skattning är "biased" utnyttjas föl

jande formel för att erhålla en korrektare skattning: 

2 ^between m ^within ' n(k-l) 0 - ;—^ dar m = 
kmMSwithin n(k-1)-2 

(Winer, 1971. s 287). 

Sålunda blir reliabiliteten för medelvärdet av 12 bedöm

ningar i detta fall .966, och för en enstaka bedömning 

.705. Reliabilitetskoefficienterna för 1-12 bedömare 

redovisas i figur 2 nedan. 
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Genomsnitt
lig relia-i 
bilitet M 

1 . 0 0 "  

.90" 

.80" 

.70" 

. 6 0 "  

.50" 

.10$ . 

I , , 1 1 < h 1 1 1 » i 1 3^Antal 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 bedömare 

Figur 2. Genomsnittlig reliabilitet för 1-12 bedömare. 

Som framgår av figuren ovan ökar reliabiliteten i början 

tämligen hastigt då antalet bedömare ökas, för att seder

mera plana ut. En ökning från 11 till 12 bedömare innebär 

sålunda ett tillskott i reliabilitet av endast .003 medan 

ökningen från 1 bedömare till 2 innebär ett tillskott av 

.122. Reliabiliteten för ett medelvärde av 4 bedömningar 

är som framgår av figur 2 över .90, vilket vi i detta 

fall betraktar som tillräcklig tillförlitlighet. I sam

manhanget bör påpekas att vi naturligtvis inte kommer 

att generalisera dessa resultat till bedömningar i all

mänhet, utan i första hand till den bedömargrupp som ut

nyttjats i ifrågavarande undersökning. Det finns dock 

inget speciellt som talar emot att resultaten inte skulle 

kunna vara representativa för en annan grupp bedömare med 

liknande karakteristika, som inskolats på motsvarande 

sätt. 

Som framgår av resultaten är säkerheten relativt hög även 

i de enskilda bedömningarna, vilket sannolikt beror på 

den inskolning som föregick bedömningarna. Resultaten 
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visar dock med all önskvärd tydlighet fördelen av att låta 

åtminstone 2-3 bedömare bedöma samma berättelse. 

överensstämmelse mellan olika bedömningsmetoder 

Förutom bedömning i femgradig skala lät vi som tidigare 

nämnts bedömarna avgöra om den svenska berättelsen var 

bättre än, lika bra som eller sämre än motsvarande 

finska berättelse. Jämförelsen mellan dessa olika be

dömningsmetoder visar ett högt samband .84 varför man 

torde kunna utgå från att samma normsystem använts vid 

skattningen av såväl elevens finska som svenska bild

serieberättelse. 

I och med detta kan vi dra slutsatsen att en elev, vars 

båda berättelser bedömts med t ex 3-or (och lika bra 

vid den parvisa jämförelsen), bör ha ungefär samma 

språkliga färdighet i de båda språken. 

En jämförelse mellan resultat på bildberättelser (finska) 

och resultat på övriga test (Rönmark & Wikström, 1980d) 

ger vid handen att ordproduktionsprovet korrelerar högst 

(.78), därnäst ordkunskapsprovet (.62) och sist förståelse

provet (.51). Sambandet är således högst mellan bildbe

rättelse och ordproduktionsprov, vilket delvis kan bero 

på att båda dessa prov ställer krav på likartad aktiv 

språkfärdighet.Då undersökningsgruppen blir liten i detta 

fall (154 av 354) innebär det att spridningen av test

resultaten för denna grupp minskas. Detta blir speciellt 

märkbart i ordkunskaps- och förståelseprovet, vilka ten

derade att ge takeffekter i större utsträckning än ord-

produktionsprovet (se Rönmark & Wikström, 1980d). De 

korrelationer som här redovisats blir således för låga 

på grund av "restriction of range" (Guilford, 1965; 

Nunally, 1973), vilket delvis kan förklara skillnaden 

i samband mellan testen. 
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RESULTAT 

Av de totalt 354 undersökta eleverna befanns 154 ha aktiva 

kunskaper i finska. De kunde alltså berätta en bildserie 

på finska. Resultatet av dessa elevers bildberättelser 

sammanfattas i tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Antal elever med aktiva kunskaper i finska för
delade efter prestation på bildberättelse på 
finska respektive svenska. 

Svenska 

1 2 3 4 5 Tot 

5 0 0 3 4 0 7 

4 0 2 13 13 1 29 
(ö -

3 0 10 33 12 2 57 
tn 
.5 2 3 14 24 6 0 47 

"• i 0 1 8 4 1 14 

Tot 3 27 81 39 4 154 

Teckenförklaring 

1 = my cket dåliga kunskaper 

5 = myc ket bra kunskaper 

Rad och kolumnsummorna i tabellen visar att bedömningarna 

är approximativt normalfördelade. En viss snedfördelning 

märks dock. Då det gäller bildberättelser på finska är de 

lägre värdena något mer frekventa, medan det motsatta 

förhållandet råder för berättelser på svenska. De båda 

variablerna uppvisar ett positivt samband. 
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DISKUSSION 

Andelen elever som kan tala finska i Tornedalen minskar. 

Jämför man med tidigare undersökningar (t ex Kenttä-

Weinz, 1968) har på en dryg 10-årsperiod en kraftig 

minskning i finskkunskaper kunnat märkas. Resultaten 

i de nna delundersökning stöder våra tidigare iakttagel

ser om att det framför allt är de aktiva kunskaperna i 

finska språket som minskar. Orsakerna till detta kan 

vara svåra att direkt härleda, men vi har tidigare 

påpekat att de helt finsktalande familjerna blir 

färre till antalet och detta speglar givetvis av sig 

på barnens bruk av finska språket. 

Om man närmare studerar de elever som har aktiva språk

kunskaper i finska kan man se att de som har höga värden 

i finska också ligger över genomsnittsvärdet när det 

gäller kunskaper i svenska (se tabell 2 sid 11). över 

hälften av eleverna har 3 eller mera i de båda språken. 

Endast 18 elever (ca 10%) har 2 eller lägre i de båda 

språken. På det hela taget framgår ur tabellen att posi

tivt samband mellan prestationer i svenska och finska. 

Detta kan tas som intäkt för att det är en bakomliggande 

gemensam faktor som förklarar resultaten. Dessa resultat 

talar sålunda mot den så kallade balansteorin (Macnamara, 

1966). Om denna teori vore tillämplig borde ett negativt 

samband erhållits, det vill säga huvuddelen av värdena 

borde legat i övre vänstra (eller nedre högra) hörnet 

i tabellen. 

Den av Hansegård (1968) tidigare lanserade uppfattningen 

om att dubbel halvspråkighet råder i området får inte 

heller stöd i våra undersökningar. Skulle dubbel halv

språkighet förekomma borde de elever som har dåliga 

kunskaper i svenska också ha bristfälliga kunskaper 

i finska. I tabellen skulle då flera värden återfinnas 

i nedre vänstra hörnet. Rad- och kolumnsummorna för 

de låga värdena i de båda språken är inte onormalt 

höga, v.ilket sk ulle våra fallet, vid tillstånd av 

p||ÌIÌ|||Ì|ÌÌi I •: • 



13 

Intressant att notera är dock att av de 154 elever som 

har aktiva kunskaper i finska är det drygt 20% som är 

bättre i finska än i svenska. Med undantag av 15 elever 

har dessa goda kunskaper också i svenska vilket ytter

ligare motsäger den s k balansteorin. Det kan för dessa 

elever finnas en risk att de i skolan kan felbedömas 

något i sina muntliga redovisningar eftersom de hela 

tiden i skolan "måste använda" sitt "sämre" språk. 

Givetvis kan mot det resonemanget användas den kritiken 

att det inte varit i reella skolsituationer som vi utfört 

våra undersökningar. Vi är väl medvetna om detta, men å 

andra sidan torde metoden att låta elever berätta bild

serier vara ett relativt vanligt moment i skolan och 

vi har så långt det i övrigt varit möjligt försökt 

efterlikna den vanliga skolsituationen. Trots detta 

hamnar man ofta i en mer eller mindre artificiell 

experimentsituation. 

Vi har tidigare påpekat att språkkunskaper ofta varierar 

beroende på det ämne, den domän man talar om. Detta har 

vi varit medvetna om när vi valt bildserier så att de 

kommit att behandla olika områden, domäner. Vi har rört 

oss inom 4 domäner, men kan givetvis inte därifrån ge

neralisera till alla övriga. Ett intensivare utforskande 

av "domäninflytandet" på språkkunskaperna är här att re

kommendera, och då speciellt de som rör den vardagliga 

skolsituationen. 
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Bi laga 1(3) 

INSTRUKTION 

Allmänt "inledningssnack". Hej, vad heter Du, osv. När 

eleven sitter lugnt, visar Du den första bildserien och 

läser följande instruktion. 

Instruktör: På det här papperet, som Du ser framför Dig 

(på bänken), ser Du 4 bilder, som tillsammans 

beskriver en händelse. Du kan säkert berätta 

för mig med Dina egna ord vad det är som hän

der på de här bilderna. Ett exempel på en 

sådan berättelse ska jag spela upp för Dig på 

den här bandspelaren. Efter det att Du hört den 

berättelsen kommer Du att få se nya bilder, som 

jag vill att Du ska berätta om för mig på unge

fär samma sätt. Lyssna nu på den här berättel

sen och titta samtidigt på bilderna framför Dig. 

(Eleven lyssnar till berättelsen på bandspelaren). 

Instruktör: Det här var ett sätt att berätta om de här 

bilderna. Du hade säkert kunnat göra en lika

dan berättelse. 

Nu kommer jag att visa Dig några nya bilder, som 

jag vill att Du ska berätta om för mig. Du får 

god tid att fundera på bilderna, innan Du börjar 

berätta. Jag kommer att säga till, när Du ska 

börja och Du får hålla på så långe Du vill. För

sök att prata högt och tydligt. Har Du förstått 

vad jag menar eller är det någonting Du vill 

fråga om? 

(Eleven tittar på bilderna i 30 sekunder). 

Instruktör: Nu kan Du börja berätta. 

(Eleven berättar). 



Instruktör: Tack ska Du ha. 

Nu ska jag visa Dig 2/3 sådana här bildserier 

till och vi ska göra på precis samma sätt. Du 

får först titta på bilderna och när jag säger 

till, börjar Du berätta. Du får hålla på hur 

länge Du vill och försök tala högt och tydligt. 

Har Du förstått vad jag menar eller är det 

någonting Du vill fråga om? 

(Instruktören visar bildserien). 

(Eleven tittar i 30 sekunder). 

Instruktör: Nu kan Du börja berätta. 

(Eleven berättar). 

Instruktör: Tack så mycket. 

Nu kommer den näst sista bildserien och vi ska 

göra på precis samma sätt som förut. Du tittar 

först på bilderna och när jag säger till börjar 

du berätta. Några frågor? Glöm inte att tala 

högt och tydligt. Du får hålla på hur länge Du 

vill. 

(Eleven tittar på bilderna). 

Instruktör: Nu kan Du börja berätta. 

(Eleven berättar). 

Instruktör: Tack. 

Nu är det bare en bilderie kvar och vi gör på 

precis samma sätt som förut. Försök tala högt 

och tydligt. Har Du några frågor? 



(Eleven tittar på bilderna). 

Instruktör: Nu kan Du börja berätta. 

(Eleven berättar). 

Instruktör : Tack så mycket för hjälpen, det gjorde Du bra. 

Nu får Du gå tillbaka till klassen en stund och 

sedan kommer Du tillbaka till mig för att be

rätta några likadana berättelser till. 


