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Sammanfattning 
Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om mikrostrukturell utveckling i narrativer 
hos en- och flerspråkiga elever i åldrarna sju till nio år. Ett sekundärt syfte var att 
klargöra om det förekom skillnader i utveckling mellan en- och flerspråkiga elever 
över sju månaders tid.  
Metod: Femtiofyra en- och flerspråkiga elever berättade vid två olika testtillfällen till 
bildserien Fågelungarna från MAIN. Inspelningarna transkriberades och analyserades 
därefter i datorprogrammet SALT. Fem mikrostrukturella mått analyserades: 
yttrandemedellängd (MLU), lexikal variation (MATTR), grammatisk komplexitet 
(SI), grammatiska fel (EW) och frasfel (EU, V2 och WO). 
Resultat: Resultaten visade att det fanns skillnader i de mikrostrukturella måtten hos 
en- och flerspråkiga elever. Flerspråkiga elever hade fler frasfel än enspråkiga elever 
vid testtillfälle ett och två . När de mikrostrukturella måtten användes för att studera 
utvecklingen mellan en- och flerspråkiga elever fanns inga skillnader. På gruppnivå 
förbättrades de mikrostrukturella måtten yttrandemedellängd och lexikal variation 
signifikant över sju månader.  
Slutsats: Som grupp följer en- och flerspråkiga elever varandra i mikrostrukturell 
utveckling. Språklig utredning bör inte begränsas till ett testtillfälle då språk är 
dynamiskt och under ständig utveckling. 
 
Nyckelord: narrativ, mikrostruktur, enspråkighet, flerspråkighet, mikrostrukturella 
mått  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
 

 

Abstract 
Purpose: The aim of the study was to increase knowledge of microstructural 
development in narratives in mono- and multilingual students, seven to nine years of 
age. A secondary purpose was to clarify whether there were differences in 
development between the mono- and multilingual students during a seven-month 
period. 
Method: Fifty-four mono- and multilingual students told the story Baby Birds from 
MAIN at two separate test occasions. The recordings were transcribed and later 
analyzed in SALT. Five microstructural measurements were analyzed: mean length of 
utterance (MLU), lexical diversity (MATTR), grammatical complexity (SI), 
grammatical errors (EW) and phrasal errors (EU, V2 and WO). 
Results: The results showed differences in the microstructural measurements among 
the mono- and multilingual students. Multilingual students had more phrasal errors 
than their monolingual peers at both test occasions. However, when the 
micromeasurement were used to examine the monolingual and multilingual student’s 
development, there were no significant differences. At the group level the 
micromeasurements mean length of utterance and lexical diversity showed significant 
development over a seven-month period. 
Conclusion: Mono- and multilingual students follow the same developmental 
trajectory on microstructural measures. Assessing linguistic ability should not be 
limited to a single assessment as language is a dynamic system shifting within and 
across time and participants. 
 
Keywords: narrative, microstructures, monolingualism, multilingualism, 
microstructural measurements 
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Introduktion 
Inledning och syfte  

Narrativer är ett övergripande test för både en- och flerspråkiga individer (Boerma, 
Leseman, Timmermeister, Wijnen & Blom, 2016; Hipfner-Boucher et al., 2015). Till skillnad 
från test som endast mäter en specifik förmåga så ger narrativer möjlighet till en holistisk 
bedömning. Detta då narrativer tar hänsyn till språkets alla delar, så som fonologi, lexikon, 
grammatik och pragmatik (Botting, 2002; Sandgren & Hedenius, 2017). Barns förmåga att 
berätta har visats predicera senare språkförmåga (Miniscalco, Hagberg, Kadesjö & Westerlund, 
2007). I narrativer är makro- och mikrostruktur  två vanliga analysmetoder vid undersökning av 
barns språkförmåga (Boerma et al., 2016). Makrostruktur är hur berättelsen presenteras och 
mikrostruktur är de språkliga delarna som används i berättelsen (Boerma et al., 2016; Hipfner-
Boucher et al., 2015; Norbury & Bishop, 2003). Olika studier använder olika mikrostrukturella 
mått vid analys av narrativer då mikrostrukturen är språkspecifik (Fiestas & Peña, 2004; 
Heilmann, Miller & Nockerts, 2010; Restrepo et al., 2010). Makrostrukturen i narrativer är 
konstanta över kultur och språk (Hipfner-Boucher et al., 2015), medan mikrostrukturen är 
påverkad av målspråkets typologi (Boerma et al., 2016).  

Föreliggande studie ingår i ett större forskningsprojekt finansierat av 
Skolforskningsinstitutet som heter Språk, Kommunikation och Lärande (SKOL), där det 
undersöks om elevers språkliga och kommunikativa förmåga kan förbättras genom 
lärarfortbildning. Den aktuella studien är en delstudie som inkluderar data från två av SKOLs 
testtillfällen där eleverna språktestades med sju månaders mellanrum, i maj och december 2017.  

Huvudsyftet med den denna studien är att öka kunskapen om mikrostrukturell utveckling 
i narrativer hos en- och flerspråkiga elever i åldrarna sju- till nio år. Detta undersöks med hjälp 
av fem mikrostrukturella mått: yttrandemedellängd (MLU), lexikal variation (MATTR), 
grammatisk komplexitet (SI), grammatiska fel (EW) och frasfel (EU, V2 och WO). Det 
sekundära syftet är att klargöra om det förekommer skillnader i utveckling mellan en- och 
flerspråkiga elever över sju månaders tid. Delar av materialet från magisteruppsatsen kan komma 
att ingå i en svensk referensdatabas i datorprogrammet Systematic Analysis of Language 
Transcripts (SALT). 
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Bakgrund 
Makro- och mikrostruktur 

Makrostruktur består av de övergripande delarna som länkar samman berättelsen, det vill 
säga den röda tråden i berättelsen. Mikrostruktur består av de mindre delarna i berättelsen, bland 
annat lexikal- och grammatisk komplexitet, meningsproduktivitet och kohesion (Gustafsson, 
Kristofferson & Åkesson, 2009; Norbury & Bishop, 2003). Flera forskare menar att 
makrostruktur är universell och mindre påverkad av språkliga skillnader, medan mikrostruktur 
anses vara språkspecifik (Gagarina, Klop, Tsimpli & Walters, 2016; Simon-Cereijido & 
Gutiérrez-Clellen, 2009). Hipfner-Boucher et al. (2015) undersökte narrativ förmåga hos en- och 
flerspråkiga barn i fyraårsåldern. Författarna hittade inte några skillnader mellan barnen gällande 
makrostrukturen medan mikrostrukturen däremot skiljde grupperna åt. Författarna skrev att 
skillnaderna i mikrostrukturen som fanns berodde på de skillnader i exponering för målspråket 
som barnen hade. Mikrostrukturen är språkligt bunden till skillnad från makrostrukturen, vilket 
gör att mikrostrukturen är mer beroende av att barnet exponeras för målspråket för att kunna 
utvecklas (Hipfner-Boucher et al., 2015).    

Makro- och mikrostruktur kan i vissa avseenden vara svåra att skilja åt. De svårigheter 
som finns i uppbyggandet av en narrativ i mikrostrukturen kan även påverka makrostrukturen 
(Berman, 1988). Detta tydliggörs exempelvis hos oerfarna språkanvändare som kan vara så 
upptagna av att komma på och uttala ett visst ord rätt, att deras röda tråd i berättande påverkas. 
Detta kan i sin tur påverka förståelsen hos lyssnaren. För en flerspråkig talare kan svårigheten 
vara liknande, personen kan vara så fokuserad på att uttala ett ord rätt att ordföljden i yttrandet 
påverkas (V. Johansson, personlig kommunikation, 19 oktober 2018). 

Makrostruktur. Makrostruktur är språkligt obunden. Flerspråkiga barn kan använda sig 
av den kunskap de har med sig från sitt modersmål när de ska producera en berättelse på sitt 
andraspråk (Boerma et al., 2016). Thomasdotter (2013) undersökte berättande- och 
återberättandeförmåga, hos en- och flerspråkiga barn i fem- till sjuårsåldern. Författaren kom 
fram till att makrostrukturen är språkligt obunden, då det inte fanns några makrostrukturella 
skillnader mellan barnen.  
Det är vanligt förekommande att analys av makrostrukturen utgår ifrån den struktur som är 
skapad av Stein och Glenn (1979). Makrostrukturens delar anses vara hierarkiska, vilket ger en 
logisk följd i händelseförloppet och i förhållandet mellan händelserna. Enligt Stein och Glenn 
(1979) brukar en berättelse börja med inledning (eng. setting information), där huvudkaraktären 
och miljön presenteras. Därefter uppstår berättelsens huvudhändelse (eng. the initiating event) 
där huvudkaraktären utsätts för ett problem av något slag. Syftet med huvudhändelsen är att 
utlösa någon form av inre reaktion (eng. internal respons) hos huvudkaraktären. Detta sätter i sin 
tur igång en yttre reaktion hos huvudkaraktären som då har motiv till att försöka lösa problemet, 
på svenska försök (eng. attempt). Försök till lösning av problemet ger sedan ett resultat (eng. 
direct consequence) av händelsen. Upplösningen av resultatet leder till berättelsens sista del, 
avslutningen (eng. ending) där berättelsen sammanfattas och avslutas. 

Mikrostruktur. I föreliggande studie är mikrostrukturell utveckling huvudfokus. 
Mikrostruktur används för att visa sambandsrelationer i berättelser (Squires et al., 2014) och 
inriktas bland annat på lexikal variation samt grammatisk komplexitet (Norbury & Bishop, 2003; 
Simon-Cereijido & Gutiérrez-Clellen, 2009). Mikrostruktur innefattar flera språkliga domäner, 
så som fonologi, lexikon, grammatik och pragmatik. Dessa domäner är mer språkspecifika än 
makrostruktur och mikrostruktur kopplas därmed tydligare till kunskap inom ett specifikt språk 
(Iluz-Cohen & Walters, 2012; Rodina, 2017). Mikrostruktur antas inte vara känslig för olika 
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kulturer, utan har mer med språkutveckling och exponering att göra (Leback & Nilsson, 2012; 
Westveld, Gillon och Miller, 2004). I den svenska läroplanen är det först i årskurs fyra till sex 
som det nämns något närmre kring mikrostrukturen. I läroplanen för ämnet svenska under mål 
för läsning och skrivning fokuseras det i dessa årskurser på meningsuppbyggnad, huvudsatser 
och bisatser, skiljetecken, ordklasser samt stavningsregler och morfologi (Skolverket, 2018).  
Westveld et al. (2004) utredde skillnader i språklig förmåga hos typiskt utvecklade amerikanska- 
och nyazeeländska barn i åldrarna fyra- till sju år, genom att analysera mikrostruktur i deras 
narrativer. Författarna fann att de mikrostrukturella skillnader som först funnits mellan barnen 
försvann när de var sju år. Det betydde att när alla barnen hade börjat skolan och anammat de 
syntaktiska regler som språket hade, så försvann skillnaderna mellan grupperna.  
Då mikrostrukturen är språkspecifik använder olika studier olika typer av mikrostrukturella mått. 
Vanligt förekommande mikrostrukturella mått vid analys av mikrostruktur är bland annat 
grammatiska fel (Fiestas & Peña, 2004; Heilmann et al., 2010), lexikal variation (Fiestas & Peña, 
2004), procentandel tvekfenomen (Heilmann et al., 2010), yttrandemedellängd, grammatisk 
förmåga och bisatser (Restrepo et al., 2010). 
 
SALT 

För att undersöka mikrostrukturell utveckling kan datorprogrammet SALT (SALT 
Instructional version 18, 2018) användas. SALT är ett datorprogram för klinisk analys av 
språkproduktion. Miller, Andriacchi och Nockerts (2015e) menar att med hjälp av SALT kunde 
cirka 76 % av barn med språkstörning identifieras korrekt, så kallad sensitivitet, medan 
specificiteten, korrekt identifikation av de som inte har språkstörning, var 82 %. Analys av 
transkriberat material i SALT är således i nivå med bedömningar gjorda med standardiserade 
tester. Genom att först transkribera och sedan markera olika mikrostrukturella mått i SALT kan 
barns och vuxnas transkriptioner analyseras (Miller et al., 2015e).   

De fem mikrostrukturella mått som uppsatsförfattarna valt att undersöka i den aktuella 
studien är yttrandemedellängd, lexikal variation, grammatisk komplexitet, grammatiska fel samt 
frasfel. Yttrandemedellängd och lexikal variation, är två olika analysmått från SALTs eget 
analysverktyg (SALT Instructional version 18, 2018). Grammatisk komplexitet och grammatiska 
fel är mikrostrukturella mått från SALTs manual (SALT Software LLC, 2017). Det 
mikrostrukturella måttet frasfel har uppsatsförfattarna själva konstruerat. Frasfel är en 
sammanslagning av tre mikrostrukturella mått. Två av måtten i frasfel kommer från SALTs 
manual (SALT Software LLC, 2017) det tredje och sista måttet i frasfel kommer från Hallin, 
Andersson och Levin (2019). För vidare information se tabell 1 under metod.  
 
Mikrostrukturella mått  

Yttrandemedellängd (MLU). MLU står för Mean Length of Utterance. MLU är antalet 
ord dividerat med antalet yttranden och det är ett mått på språklig- och grammatisk komplexitet. 
MLU används ofta vid analys av barns språkliga utvecklingsnivå. Barns språkutveckling visar 
sig i längden på deras yttranden och ju bättre språklig förmåga ett barn har, desto längre tenderar 
deras yttranden att vara. MLU mäts antingen på morfemnivå (MLUm) eller på ordnivå (MLUw) 
(Parker & Brorson, 2005). MLU korrelerar signifikant med ett barns ålder när barnet är tre till 
tretton år (Miller et al., 2015a, 2015d; Thordardottir, 2016). Brown (1973) fann att MLUm var 
ett mer adekvat jämförelsemått av språklig förmåga än vad kronologisk ålder var. Parker och 
Brorson (2005) visade att MLUw var ett lika tillförlitligt mått som MLUm. Författarna menade 
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att då olika språk har olika morfologiska regler, så var MLUw ett bättre mått än MLUm eftersom 
MLUw även kunde användas vid jämförelser mellan olika språk. 

Lexikal variation (MATTR). MATTR står för Moving-Average Type-Token Ratio. 
MATTR kan ge information om talarens ordförråd (Covington & McFall, 2010). Ett vanligt sätt 
att mäta lexikal variation är genom type-token ratio (TTR), som är antal olika ord dividerat med 
textlängd. Problemet med TTR är att det påverkas av yttrandelängden. För ju längre ett yttrande 
är desto större chans är det att samma ord påträffas flera gånger, vilket sänker den lexikala 
variationen. Ett sätt att lösa det är genom använda MATTR. MATTR är flera medelvärden av 
TTR som slås ihop till ett värde, vilket sedan beräknas med hjälp av en algoritm (Covington & 
McFall, 2010). MATTR påverkas därför inte av yttrandelängden i samma utsträckning som TTR 
och passar därför bättre vid jämförelser av material som har olika yttrandelängd (Covington & 
McFall, 2010; Miller et al., 2015, Bilaga S). Simon-Cereijido och Gutiérrez-Clellen (2009) 
undersökte sambandet mellan den lexikala- och grammatiska domänen hos 196 flerspråkiga 
förskole- och skolbarn med blandade kunskaper på engelska och spanska. Författarna påvisade 
en stark korrelation mellan lexikal variation och grammatisk komplexitet för båda språken. Det 
indikerade att den lexikala- och grammatiska förmågan gynnades av varandra.  

Grammatisk komplexitet (SI). SI står för Subordination Index, vilket uppsatsförfattarna 
översatt till bisats på svenska. Bisatser är ett av flera mått på grammatisk komplexitet. 
Användandet av bisatser indikerar på att barnet kan bygga samman satser, vilket ger ett mer 
avancerat språkbruk. En bisats är en sats som inte kan stå för sig själv, då bisatsen är beroende av 
att tillhöra en huvudsats för att bli förståelig. Både huvudsatser och bisatser måste innehålla 
subjekt och predikat (SALT Software LLC, 2017; Miller et al., 2015c, Bilaga O). Avsaknad eller 
lågt användande av bisatser indikerar på förenklad syntax, kortare berättelser och svårigheter 
med att producera komplexa satser, vilket karaktäriserar individer med sen språklig 
utvecklingsprofil (Miller et al., 2015f). Gutiérrez-Clellen (1998) undersökte skillnader i 
berättande hos flerspråkiga låg- och normalpresterande elever som gick i låg- och mellanstadiet. 
Författaren fann att de lågpresterande eleverna producerade färre bisatser i sina narrativer än vad 
de normalpresterande eleverna gjorde. I en studie av Kapantzoglou, Fergadiotis och Restrepo 
(2017) var berättande till bilder bättre än återberättande vid undersökning av bisatser. De fann att 
berättande till bilder genererade längre och mer grammatiskt komplexa berättelser hos barnen. 
Berättande till bilder minimerade kraven på minnesfunktionerna och tillät barnen att fokusera 
mer på den språkliga sammansättningen i berättandet.  

Grammatiska fel (EW). EW står för Error Word-level och betyder att ett yttrande 
innehåller ett grammatiskt fel. Om grammatiska fel förekommer kan hela meningens innebörd 
bli svårförståelig (SALT Software LLC, 2017). Hos barn med språkstörning är grammatiska fel 
vanligt förekommande och ett kännetecken för diagnosen (Scott & Windsor, 2000). Scott och 
Windsor (2000) undersökte generell språklig kompetens i berättande- och skriftlig 
förklarandediskurs hos skolbarn med språkstörning. Barnen var sju till tio år gamla och 
matchades med två grupper, en grupp utifrån kronologisk ålder och en grupp utifrån språklig 
nivå. Författarna fann att omfattningen av grammatiska fel var det enda av tio språkliga mått som 
skilde eleverna med språkstörning från de två andra gruppera (Scott & Windsor, 2000). Om 
grammatiska fel förekommer kan hela meningens innebörd bli svårförståelig (SALT Software 
LLC, 2017). 

Frasfel (EU, V2 och WO). Uppsatsförfattarna har själva komponerat och namngett det 
mikrostrukturella måttet frasfel. Frasfel består av tre mikrostrukturella mått, EU, V2 och WO 
(Hallin et al., 2019; SALT Software LLC, 2017). Alla tre mikrostrukturella mått avser fel på 
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yttrandenivå, varför de slogs samman. Salameh (2018a) skrev att olika språk har olika 
språkstrukturer som kan orsaka problem hos en andraspråksinlärare. En språkstruktur som brukar 
vara svår för andraspråksinlärare är den typiska V2-ordföljd som används i skandinaviska språk. 
EU står för Error Utterance-level och markerar fel på frasnivå (SALT Software LLC, 2017). V2 
står för V2-regeln vilket markerar att den svenska regeln för verbet på andra plats inte efterföljs. 
WO står för Word Order, vilket är ordföljdsfel. En försenad språklig profil är ofta karaktäriserad 
av fel på ord- och yttrandenivå, samt lågt MLU, låg lexikal variation och låg talhastighet 
(DiVall-Rayan & Miller, 2015). Miller et al. (2015f) skrev att flera fel på yttrandenivån ledde till 
att språket blev svårförståeligt. Författarna menade att talare som hade svårigheter på 
yttrandenivån ofta hade fler repetitioner, revisioner samt fler övergivna yttranden i sina meningar 
än vad typiskt utvecklade jämnåriga hade. 
  
Språkutveckling  

Barns språkinlärning är dynamisk och det är i samspel med andra som barn lär sig språk 
(Berman, 2004). Typisk språkutveckling följer givna steg som bygger på varandra. Begrepps- 
och ordförrådsutvecklingen, tätt följt av den första böjningsmorfologin, är en förutsättning för 
senare grammatisk utveckling (Strömqvist, 2007). Oavsett vilket eller vilka språk barnet lär sig 
så bör barnet vid treårsålder ha tillägnat sig grundläggande fonologiska, morfosyntaktiska och 
semantiska regler (Berman, 2004; Strömqvist, 2007). Vid fyraårsålder är den grundläggande 
grammatiken etablerad hos barnet. I tre- till femårsåldern sker en så kallad sociokognitiv 
utveckling där barnet lär sig att sätta sig in i och förstå hur andra tänker, så kallat Theory of 
mind. Denna utveckling är mycket viktig då framgångsrik kommunikation och berättande kräver 
att talaren besitter förmågan att kunna anpassa sitt språkliga innehåll till lyssnaren (Håkansson & 
Hansson, 2007; Strömqvist, 2007). Den fortsatta språkliga- och kognitiva utvecklingen sker 
stegvis och barnet övergår efterhand till allt mer grammatiskt komplexa meningar. Ordförråd, 
metaspråkliga strategier och andra kommunikativa färdigheter utvecklas livet ut (Nippold, 2004; 
Strömqvist, 2007). Hur språket utvecklas kan analysers i mikrostrukturen, där alla språkdelar är 
viktiga för barns fortsatta utveckling av kommunikation och berättandeförmåga.  

 
En- och flerspråkighet 

Majoriteten av världens barn är idag flerspråkiga men trots det grundar sig mycket av 
dagens forskning på ett enspråkigt perspektiv (Grosjean, 2008). Det finns flera olika definitioner 
av flerspråkighet. Grosjean (2008) anser att flerspråkighet är när ett barn exponeras för och 
använder mer än ett språk i sin vardag.  

Flerspråkiga barn kan ha varierande språklig kompetens i sina språk, vilket bland annat 
påverkas av den språkmiljö som barnet vistas i. Oavsett hur många språk ett barn talar är det 
samma faktorer som påverkar barnets språkutveckling. Dessa inkluderar bland annat exponering 
och ålder då barnet möter språket, språklig förmåga hos barnet och föräldern, integrering i 
samhället samt socioekonomisk status (SES) (Salameh, 2018b).  

Squires et al. (2014) jämförde utveckling av återberättande hos flerspråkiga förskolebarn 
och förstaklassare med och utan språkstörning. Författarna fann att barn med typisk utveckling, 
som använder flera språk simultant, drar lärdom från sina olika språk och kopplar dem till 
varandra. De Houwer (2009) skrev att hos barn som lär sig mer än ett språk simultant utvecklas 
språken, inklusive ordförråd, överlag i samma takt som hos enspråkiga barn. Thordardottir 
(2019) såg att simultant- och successivt flerspråkiga barn presterade signifikant lägre gällande 
ordförråd och meningsuppbyggnad än ålders- och SES matchade enspråkiga barn. Författaren 
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kunde se att språkutvecklingen skedde likt mellan barnen men att de flerspråkiga barnen inte 
kom ikapp de enspråkiga. Hipfner-Boucher et al. (2015) undersökte återberättande analyserat 
med makro- och mikrostruktur hos engelska barn i fyraårsåldern. Grupperna som jämfördes var 
en enspråkig grupp och två flerspråkiga grupper. I den ena flerspråkiga gruppen exponerades 
barnen huvudsakligen för engelska medan den andra flerspråkiga gruppen huvudsakligen 
exponerades för ett annat språk än engelska. Både de en- och flerspråkiga barnen gick i 
engelsktalande skolor. Hipfner-Boucher et al. (2015) såg att överlag så skiljer de flerspråkiga sig 
inte från de enspråkiga. De skillnader som fanns visade sig vara mellan de flerspråkiga barnen 
som hade minst exponering för engelska och de två andra grupperna. Författarna såg att 
användningen av mikrostrukturella mått i narrativer påverkades av mängden exponering för 
målspråket. Författarna kom därmed fram till att språklig exponering hade stor betydelse för 
flerspråkiga barns mikrostrukturella utveckling. Författarna skrev även att flerspråkiga barn 
borde betraktas som en heterogen grupp i de fall den språkiga exponeringen skiljer sig mellan 
barnen (Hipfner-Boucher et al., 2015).   

Skillnader i kultur, språk och erfarenhet leder till stora utmaningar vid kartläggning av 
flerspråkiga barns språkförmåga (Johnston, 2008). För att undvika felaktigheter i 
språkbedömning är faktorer som bland annat exponering och ålder då barnet möter språket 
viktiga. SES och bedömning av barnets alla språk, både impressivt och expressivt, är också 
viktiga att ta hänsyn till vid testning av flerspråkiga barn (Gagarina et al., 2016; Iluz-Cohen & 
Walters, 2012; Salameh, 2018b). Det är viktigt att utreda om ett lågt testresultat beror på 
bristande exponering för det valda språket, eller om det låga resultatet säger något om barnets 
generella språkliga förmåga (Boerma et al., 2016; Squires et al., 2014). Boerma och Blom (2017) 
ville få fram om det gick att endast undersöka ett språk hos flerspråkiga barn, utan att sensitivitet 
eller specificitet förlorades. Författarna undersökte nederländska hos fem- till sexåriga en- och 
flerspråkiga barn, med och utan språkstörning. Författarna kom fram till att implicit fonologisk 
bearbetningsförmåga (nonordsrepetition), makrostrukturell förmåga samt frågor gällande tidig 
språkutveckling, var viktiga parametrar för att identifiera barn med språkstörning. För 
flerspråkiga barn var det även viktigt att lägga till ett test som mätte förståelse av berättelser, då 
det ökade identifiering av språkstörning. Boerma och Blom (2017) såg att om implicit fonologisk 
bearbetningsförmåga (nonordsrepetition), makrostrukturell förmåga, frågor gällande tidig 
språkutveckling samt förståelse av berättelser undersöktes hos flerspråkiga barn, blev 
sensitiviteten och specificiteten 97 %. 

 
Narrativ 

Definition av narrativ. Definitionen av narrativ enligt Nationalencyklopedin (u.å.b) är 
berättelser som framför verkliga eller påhittade händelser i kronologisk ordning. Ordet berättelse 
definierar Nationalencyklopedin (u.å.a) som en beskrivning i rätt tidsordning eller annan vald 
ordning av berättelsens väsentliga delar. I föreliggande studie används orden narrativ och 
berättelse synonymt. Narrativer är väsentliga inslag i alla kulturer och en stor del av vår 
vardagliga kommunikation sker genom berättande (Gustafsson et al., 2009). Det finns olika 
sorters narrativer, exempelvis personliga berättelser, fiktiva berättelser samt återberättande 
(Berman, 1988; Johnston, 2008). 

Narrativ förmåga. Förmågan att kunna ordna innehållet i en berättelse kallas för 
berättelsestruktur. I den denna studien har uppsatsförfattarna valt att kalla berättelsestruktur för 
makrostruktur. De språkliga delar som binder samman meningarna till en helhet kallas för 
mikrostruktur. Berättande är en grundläggande förmåga som utvecklas under vår uppväxt. Det är 
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genom berättande som människor socialiserar och delger sina erfarenheter med varandra (Becker 
& Quasthoff, 2005). Narrativ förmåga kan predicera ett barns framtida språkförmåga 
(Miniscalco et al., 2007). Narrativ förmåga kan även hjälpa barnet att förbättra sina 
skolprestationer, då narrativer är direkt kopplat till barns senare läs- och skrivförmåga (Temiz, 
2019). 

Johnston (2008) skriver att en god narrativ kräver planering, det förutsätter att talaren kan 
ordna innehåll och struktur, samt ha ett sammanhängande språk med tydliga referenter och ett 
tydligt lyssnarperspektiv. Talaren måste samtidigt komma ihåg syftet med narrativen. Ju längre 
och mer komplex berättelsen blir desto viktigare är de olika delarna för att lyssnaren ska kunna 
följa med och förstå berättelsen. Varje nämnd del ställer höga krav på talarens kognitiva 
förmåga. Om någon del i berättelsen är för svår för talaren att hantera, kan det leda till att det inte 
finns tillräckligt med arbetsminneskapacitet, vilket kan göra det svårt att koordinera resterande 
delar i berättelsen. Detta kan ge en negativ påverkan på berättelsen och göra den svår att förstå 
(Johnston, 2008). Yngre barn har svårt att avgöra exakt vilka delar i berättelsen som är viktiga att 
ha med för att lyssnaren ska förstå berättelsens helhet (Berman, 1988). Johnston (2008) menar att 
en viktig del i den narrativa utvecklingen är lyssnarperspektivet. Det innebär att talaren måste 
kunna anpassa sin berättelse utifrån lyssnarens förkunskaper och kommunikativa förmåga 
(Johnston, 2008). Berman (1988) undersökte berättandeförmåga hos 112 hebreisktalande barn 
och vuxna. Resultatet visade att femåringar i 60 % av fallen fick med alla viktiga delar som 
behövdes för att lyssnaren skulle förstå berättelsen. Från sjuårsålder och äldre lyckades däremot 
alla deltagare få med de delar som var viktiga för att lyssnaren skulle förstå berättelsen.  
För att nå avancerad språklig nivå behöver talaren behärska berättande (Becker & Quasthoff, 
2005). Talaren anses ha uppnått avancerad språklig nivå i narrativ förmåga när denne med flyt 
kan berätta sammanhållna berättelser med olika tidsaspekter och längd. Berättaren behöver även 
uppvisa god kontroll av syntaktiska och lexikala val, vilka ingår i mikrostrukturen. Exempel på 
syntaktiska och lexikala val är användandet av bisatser, omskrivningar, metaforiska uttryck och 
prosodi. Att kunna använda sig av dessa förmågor anses vara färdigutvecklade först i tonåren 
eller som vuxen (Pavlenko, 2006). 

Pavlenko (2006) menar att god narrativ förmåga på ett andraspråk uppnås när talaren 
behärskar tre områden: (1) struktur, (2) utvärdering och utarbetning, och (3) kohesion. I struktur 
handlar det om att berättaren måste vara medveten om och behärska de språkliga-, kulturella- 
och genrespecifika narrativa komponenter som målspråket har. Genom att använda sig av dessa 
komponenter uppfattas berättelsen vara strukturerad. God narrativ förmåga handlar inte enbart 
om att strukturen måste vara rätt, utan även att berättelsen i sig ska vara engagerande och 
levande. Detta åstadkoms genom utvärdering och utarbetning. Utvärdering sker genom hela 
berättelsen och innebär att talaren på ett skickligt sätt kan använda sig av olika lexikala val, så 
som beskrivande detaljer och bildspråk. Utarbetningen syftar på att förmedla talarens attityd till 
berättelsen, samt få lyssnaren att uppfatta den som värd att lyssna på. Det sista området är 
kohesion (Pavlenko, 2006). Kohesion uttrycker samband på textnivå och hör ihop med koherens, 
vilket är det som binder ihop texten. Tillsammans bidrar kohesion och koherens till att 
berättelsen upplevs ha ett syfte och en röd tråd (Nyström, 2001). Två sätt som används för att 
skapa kohesion är genom lexikala- och grammatiska val. De lexikala valen innebär användandet 
av olika synonymer, pronomen och tidsadverbial. De grammatiska valen inkluderar användandet 
av tydliga referenter, bisatser och tempus (Pavlenko, 2006). Både lexikala- och grammatiska val 
ingår i mikrostrukturen.  
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I undervisning bör skola och utbildning fokusera på struktur, utvärdering och utarbetning samt 
kohesion för att öka individens möjlighet till språklig delaktighet. Genom att fokusera på narrativ 
förmåga ökar också individers möjlighet att interagera med varandra (Pavlenko, 2006). Detta 
bekräftades av Johnston (2008) som skrev att ökad kunskap och erfarenhet av narrativer gav mer 
fokuserat lyssnande, bättre kamratrelationer samt ökad läs- och skrivförmåga. För att ha en god 
narrativ förmåga skrev Johnston (2008) att talaren först och främst måste ha kunskap om 
innehållet i narrativen, både generellt och för specifika detaljer. Författaren nämnde även att det 
var viktigt att talaren hade en struktur för ordningen av innehållet, vilket ingår i makrostrukturen. 
Slutligen skrev författaren att talaren även måste kunna behärska det språkliga i narrativen. Det 
innefattade de delar som band samman meningarna till en helhet så som pronomen, artiklar och 
adjektiv, vilka ingår i mikrostrukturen.   

Narrativ utveckling. Den narrativa utvecklingen sker gradvis, där barnen ju högre upp i 
åldrarna de kommer, visar prov på allt mer komplex berättandeförmåga (Miller et al., 2015b). 
Makrostruktur i narrativer underlättar för både berättaren och lyssnaren. Makrostruktur utvecklas 
hos barn genom att de får ta del av många berättelser, vilket leder till att barnen lär sig hur 
narrativer brukar vara uppbyggda (Gustafsson et al., 2009). Förmågan att bygga samman en 
berättelse utvecklas vid femårsålder. Till skillnad från yngre barn är femåringars makrostruktur 
mer sammanvävd och har en tydligare handling. Förklaringen till detta tros vara att de flesta barn 
i denna ålder har börjat i förskoleklass och då börjat lära sig hur berättelser ska vara uppbyggda. 
Först vid nioårsålder, eller något senare, anses makrostrukturen vara fullt utvecklad (Berman, 
1988). Berman (1988) fann att sju- till tolvåringars narrativer var likartade och nästan 
stereotypiska i sin utformning, medan det fanns större variation i yngre barns och vuxnas 
berättelser. Detta förmodades bero på att sju- till tolvåringarna anammat och följt de 
instruktioner och vedertagna regler som fanns i skolan för hur en berättelse borde vara 
uppbyggd.  

Berman (1988) delar in narrativ utveckling i tre faser. Yngre förskolebarn befinner sig i 
den pregrammatiska fasen. Den typiska makrostrukturen är inte bemästrad ännu och deras 
berättelser består ofta av isolerade händelser som inte hänger ihop. I denna fas känner barnet inte 
till de lexikala- och grammatiska val som brukar användas vid berättande. Makrostrukturen i 
denna fas ser därför väldigt varierande ut och barnen har ofta ett individuellt språkbruk. I den 
grammatikaliserade fasen befinner sig de flesta femåringar och barn upp till tio år. Barnen har då 
fått lära sig hur den typiska makrostrukturen ser ut, även om den inte är helt befäst ännu. 
Förmågan att veta hur mycket detaljer som behövs är inte fullt utvecklad och barnen ger ofta 
överflödig information i sitt berättande. Från elva år och uppåt anses barnet ha trätt in i den 
avslutande fasen, som innebär att berättaren vet hur lexikala konventioner och grammatiska 
strukturer ska användas och integreras i narrativen. Den avslutande fasen säger inget om hur bra 
eller kreativ en person är i sitt berättande, bara att personen bemästrar berättande på mikro- och 
makrostruktur likt en vuxen (Berman, 1988).  

Narrativ bedömning. I klinik och forskning är narrativer ett av flera sätt som används 
för att utreda barns språkförmåga. Fritt berättande utan en tydlig struktur är dock tidskrävande 
och svårt att bedöma, då normering och standardisering saknas. I dessa fall används narrativen 
som ett kvalitativt mått för att beskriva barnets språkliga förmåga (Botting, 2002; Miniscalco et 
al., 2007). Flerspråkiga barn, även de med språkstörning, visar prov på starkare språklig förmåga 
om de bedöms med hjälp av narrativ, än om de enbart bedöms utifrån enstaka språkliga formella 
tester (Salameh, 2018b). Boerma et al. (2016) undersökte vilket testverktyg som var bäst lämpat 
vid språklig bedömning. För fem- till sexåriga en- och flerspråkiga barn med och utan 
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språkstörning, var narrativer det bäst lämpade testverktyget. Författarna påpekade dock att 
språklig testning aldrig bör ske med endast ett testverktyg, utan att en kombination av olika 
testverktyg var det bästa sättet att utreda ett barns språkliga förmåga (Boerma et al., 2016).  

Narrativer är ofta antingen fiktiva eller personliga. Fiktiva berättelser kan eliciteras 
genom bilder eller videor, med eller utan verbal- och icke-verbal prompt. Personliga narrativer 
handlar om personens egna erfarenheter och kunskaper, vilka ofta eliciteras med hjälp av 
spontantal där verbal prompt från testledaren kan förekomma (Pavlenko, 2006). Vilken 
eliciteringsstrategi som används vid testningen bestäms utifrån syftet med bedömningen 
(Gagarina et al., 2012). Eliciteringsstrategin återberättande är när barnet ska återberätta en 
tidigare hörd berättelse (Hansson & Nettelbladt, 2007). Vid eliciteringsstrategin berättande till 
bilder visar barnet sin egen förmåga att frambringa och organisera en berättelse utifrån bilder 
(Norbury & Bishop, 2003; Kapantzoglou et al., 2017). Berättande till bilder ställer inte samma 
krav på barnets språkförståelse eller minneskapacitet, som återberättande gör. Barnet behöver 
nämligen inte minnas tidigare berättad information, vilket minskar belastningen på de kognitiva 
resurserna och frigör kapacitet till själva berättandet. Berättande till bilder är dock inte helt 
kravlöst, utan det kräver att barnet kan tolka bilderna och dra slutsatser utifrån dem (Hansson & 
Nettelbladt, 2007; Miller et al., 2015b). Kapantzoglou et al. (2017) undersökte hur berättande- 
och återberättande till bilder påverkade barns lexikala variation, meningslängd, andel 
grammatiska fel per yttrande och användande av bisatser. Barnen som undersöktes var 
flerspråkiga barn i fyra- till femårsåldern, med eller utan språkstörning. Författarna kom fram till 
att lexikal variation, meningslängd och användande av bisatser påverkades av vilken 
eliciteringsstrategi som användes. Andelen grammatiska fel per yttrande påverkades däremot inte 
av vald eliciteringsstrategi. När berättande till bilder användes som eliciteringsstrategi 
producerade barnen längre och mer komplexa satser. Författarna kunde även se att berättande till 
bilder var en lämplig eliciteringsstrategi vid testning av språkliga förmågor, då det minimerade 
kraven på minnesfunktionerna och fokuserade mer på de språkliga förmågorna (Kapantzoglou et 
al., 2017). 

I en studie av Becker (2005) fick fem-, sju- och nioåringar producera fyra berättelser med 
hjälp av olika eliciteringsstrategier: berättande till bilder, fritt berättande, återberättande samt en 
personlig berättelse. För att producera en sammanhållen berättelse fann Becker (2005) att 
femåringarna i 31 % av fallen behövde stöd av den vuxne. Hos sjuåringarna hade behovet av 
stöd minskat till 16 % och för nioåringarna var behovet av stöd nere på 4 %. Den typ av 
berättelse som krävde minst stöd var berättande till bilder, där alla barn klarade att berätta utan 
stöd från den vuxne. Personlig berättelse var den eliciteringsstrategi som krävde mest stöd från 
vuxna. Hos fem- och sjuåringarna behövde 65 % av barnen stöd i sina personliga berättelser och 
hos nioåringarna behövde 14 % stöd för att producera en sammanhållen personlig berättelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

Frågeställningar 
I föreliggande studie utreds mikrostrukturell utveckling hos en- och flerspråkiga elever 

över sju månaders tid genom att analysera fem mikrostrukturella mått i narrativer. De fem 
mikrostrukturella måtten är yttrandemedellängd, lexikal variation, grammatisk komplexitet, 
grammatiska fel och frasfel. Studien utgår från följande frågeställningar:   

 
1. Finns det mikrostrukturell skillnad i narrativer mellan en- och flerspråkiga elever vid två 

olika testtillfällen? 
 

2. Förekommer en utveckling av mikrostruktur i narrativer över sju månaders tid? 
 

3. Utvecklas mikrostruktur på samma sätt över sju månaders tid mellan en- och flerspråkiga 
elever? 
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Metod 
Deltagare 

Studiens deltagare bestod av 54 elever från det större skolforskningsprojektet SKOL. 
Uppsatsförfattarna fick ta del av insamlad data från handledaren. I insamlad data fanns 61 elever, 
21 av dessa elever var enspråkiga. För att få ett så jämnt urval som möjligt valde 
uppsatsförfattarna ut alla enspråkiga elever. Resterande 40 elever var flerspråkiga, och 33 av 
dessa valdes slumpmässigt ut. Varje deltagare hade vid skolprojektets början fått ett kodnamn 
som även användes i den aktuella studien.  

Vid det första testtillfället i maj 2017 gick två av deltagarna i förskoleklass, resterande 
deltagare gick i årskurs ett. Vid andra testtillfället, i december 2017 sju månader senare, hade 
eleverna börjat i årskurs ett respektive två. Eleverna gick på olika skolor i en kommun i södra 
Sverige. I SKOL fanns inga inklusions- eller exklusionskriterier, alla elever som kunde 
genomföra det svenska testbatteriet deltog. I denna studie har ljudfiler från elevernas berättande 
till Fågelungarna ur testet Multilingual Assesment Instrument for Narratives (MAIN) (Gagarina 
et al., 2012) från SKOL använts. MAIN är ett testinstrument utformat för en- och flerspråkiga 
barn från tre till nioårsålder. MAIN är standardiserat och berättelserna är kulturellt-, språkligt- 
och kognitivt anpassade utifrån femton olika språk (Gagarina et al., 2012). I SKOL, om eleven 
var flerspråkig, erbjöds den att berätta till Getungen ur MAIN (Gagarina et al., 2012). Dessa 
testresultat har inte analyserats i denna studie. Den enda oberoende variabeln som 
uppsatsförfattarna tagit hänsyn till är en- och flerspråkighet. 

I föreliggande studie var inklusionskriterierna att eleverna skulle vara inom åldersspannet 
sju till nio år, ha medverkat vid testtillfälle ett och två i SKOL samt vara förståeliga för 
uppsatsförfattarna på ljudinspelningarna. I studien exkluderades en av de slumpmässigt valda 
eleverna på grund av oförståeligt tal, varav en ny slumpmässigt vald elev lades till.  

 
Material 

Studiens material bestod av 108 avidentifierade ljudfiler inspelade från två testtillfällen 
med sju månaders mellanrum.  

 
Procedur 

I den aktuella studien transkriberades och analyserades enbart de inspelningar där 
eleverna berättade på svenska. De 108 ljudfilerna transkriberades ortografiskt. Uttalslättnader 
och talspråk skrevs om enligt skriftspråkliga regler från SALT-manualen (Miller et al., 2015c) 
och Svenska koder och transkriptionsregler (Hallin et al., 2019). Transkriptionerna genomfördes 
i Word där först en råtranskription gjordes. Talspråk korrigerades till skriftspråk, exempelvis “å, 
hämta och doms” skrevs ut som “och, hämtade och deras”. Uppsatsförfattarna genomförde all 
transkribering tillsammans. När svårigheter stöttes på, främst gällande dialektala skillnader, 
uppnåddes konsensus genom diskussion. 

När transkriptionerna var slutförda överfördes dessa till datorprogrammet SALT (SALT 
Instructional version 18, 2018). Första steget i SALT var att segmentera elevernas transkriptioner 
till Communication Units (C-units). Ett yttrande stod som egen C-unit när det innehöll ett subjekt 
och predikat (SALT Software LLC, 2017), därefter markerade uppsatsförfattarna ett 
mikrostrukturellt mått åt gången.  

Grammatisk komplexitet, SI, sattes i de fall BIFF-regeln, Bisats kommer Inte Före det 
Finita verbet, gick att applicera på ett yttrande (Hallin et al., 2019). Om elevens yttrande innehöll 
grammatiska fel markerades dessa ord med det mikrostrukturella måttet EW (SALT Software 
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LLC, 2017). Grammatiska fel innebar: felaktigt verb och verbböjning, felaktigt tempus 
(Heilmann et al., 2010), felaktig preposition, felaktig referent, felaktigt ordval (Fiestas & Peña, 
2004, Bilaga A), felaktig ändelse (Restrepo et al., 2010, Bilaga) och överflödiga ord som 
påverkade förståeligheten (Miller et al., 2015, Bilaga I). Fel på frasnivå markerades med EU och 
användes i de fall det fanns ett eller flera fel i yttrandet som inte gick att koppla till ett specifikt 
ord (SALT Software LLC, 2017). Om verbet inte stod på andra plats enligt svenskans V2-regel, 
markerades yttrandet med EU och V2 (Hallin et al., 2019). Vid ordföljdsfel markerades yttrandet 
med WO. WO användes om yttrandet i sig var helt semantiskt förståeligt men ordföljden var 
felaktig. Om det är ordföljdsfel eller ej beror på det transkriberade språkets regler (SALT 
Software LLC, 2017).  

I samråd med handledaren valde uppsatsförfattarna att slå samman de tre 
mikrostrukturella måtten EU, V2 och WO från SALT, till ett mikrostrukturellt mått. Detta 
mikrostrukturella måttet namngavs av uppsatsförfattarna till frasfel. För mer information 
gällande mikrostrukturella mått, se tabell 1.  

 
Tabell 1. Presentation av föreliggande studies mikrostrukturella mått, deras betydelse samt 
exempel från transkriptioner i datorprogrammet SALT.  
Mikrostrukturella 
mått 

Betydelse Exempel 

MLU Yttrandemedellängd. Analysmått från SALT. - 

MATTR Lexikal variation. Analysmått från SALT. - 

SI Frasen innehöll en bisats. Markeras i SALT. Medans en hungrig katt kom och 
försökte äta upp dem [SI]. 

EW Grammatiska fel på ordnivå markerade 
lexikala-, grammatiska- och överflödiga ord. 
Markeras i SALT. 

Men så skygdade[EW:skyddade] 
fågeln ungarna. 

EU Fel på frasnivå, där felet inte kunde härledas 
till ett specifikt ord. Markeras i SALT.  *ingår 
i frasfel 

Sen kommer hunden biter ner 
svansen jagar katten [EU]. 

V2 Markerade att verbet inte placerades enligt 
svenskans typiska V2-regel. Markeras i 
SALT.  *ingår i frasfel 

Sen hunden kom [EU][V2]. 

WO Ordföljdsfel, där meningens innehåll var fullt 
förståelig men ordföljden var fel. Markeras i 
SALT.  *ingår i frasfel 

Och då blev så fågeln orolig 
[WO]. 

 
De mikrostrukturella måtten yttrandemedellängd och lexikal variation togs från SALTs 

eget analysverktyg (SALT Instructional version 18, 2018). De mikrostrukturella måtten 
grammatisk komplexitet (SI) och grammatiska fel (EW) kom från SALTs manual (SALT 
Software LLC, 2017). Det mikrostrukturella måttet frasfel komponerade uppsatsförfattarna 
själva. Frasfel består av mikrostrukturella mått tagna från SALT manualen (SALT Software 
LLC, 2017) och SALT Svenska koder och transkriptionsregler (Hallin et al., 2019). 
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Reliabilitet 
 Halvvägs genom analysen i SALT kontrollerades interbedömarreliabiliteten för att 

avgöra om det valda tillvägagångssättet var effektivt. Interbedömarreliabiliteten beräknades med 
total procentuell överensstämmelse (eng. total procent-agreement), där 11 % av materialet 
kontrollerades. Resultatet för interbedömarreliabiliteten blev 62 %. Då uppsatsförfattarna ansåg 
att resultaten för interbedömarreliabiliteten var låg gjordes all analys tillsammans.  

 
Statistisk analys  

De mikrostrukturella mått som uppsatsförfattarna valde att analysera var 
yttrandemedellängd (MLU), lexikal variation (MATTR), grammatisk komplexitet (SI), 
grammatiska fel (EW) samt frasfel (EU, V2 och WO). Resultaten sammanställdes i SALTs eget 
analysverktyg (SALT Instructional version 18, 2018) och sparades sedan ned som en excelfil, 
som därefter överfördes till SPSS. All bearbetning och beräkning gjordes i det statistiska 
bearbetningsprogrammet IBM SPSS Statistics version 25. 

För att minska risken för typ-I-fel vid de statistiska beräkningarna ändrade 
uppsatsförfattarna alfa-värdet. Bonferronikorrektion användes vid multipla jämförelser och i de 
fall beräkningar innehöll fem jämförelsemått ändrades p-värdet till 0,01 (0,05/5). Vid beräkning 
av mikrostrukturella måttet frasfel ändrades p-värdet till 0,02 efter Bonferronikorrektion 
(0,05/3), då tre jämförelsemått användes. 

Frågeställningarna ett och tre beräknades med oberoende t-test. Ett parat t-test användes 
för beräkning av frågeställning två, då denna frågeställning avsåg utvecklingsmått på gruppnivå. 
Frågeställning ett undersökte en- och flerspråkiga elevers resultat på de mikrostrukturella måtten 
från testtillfälle ett och två. På frågeställning två och tre undersöktes en- och flerspråkiga elevers 
utvecklingsmått på gruppnivå samt eventuella skillnader mellan en- och flerspråkiga elever. 

Vid beräkning av effekt använde uppsatsförfattarna sig av Lenhard och Lenhard (2016) 
och för tolkning av effektstorleken användes Cohen (1988) där intervallet för effekt tolkades som 
d= 0-0,1: ingen effekt; 0,2-0,4: liten effekt; 0,5-0,7: medelstor effekt; 0,8-1,0: stor effekt. 

 
Forskningsetiska överväganden 

Studiens material bestod av data från SKOL. Deltagarna var pseudonymiserade och gav 
sitt godkännande till att insamlad data fick lov att användas för vidare forskning. Etiskt 
godkännande inhämtades, EPN 2016/8. Uppsatsförfattarna visste varken namn eller 
personnummer på deltagarna. Uppsatsen godkändes av den Etiska kommittén vid Avdelningen 
för logopedi, foniatri och audiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Lund, Lunds 
universitet. 
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Resultat 
Skillnader på mikrostruktur i narrativer mellan en- och flerspråkiga elever vid testtillfälle 
ett och två 

Resultatet vid första testtillfället visade enbart signifikant skillnad på det 
mikrostrukturella måttet frasfel t(43,94)= -2,68, p=0,01, d=0,63 där de enspråkiga eleverna 
(M=0,86, SD=1,56) hade färre antal frasfel än de flerspråkiga eleverna (M=3,03, SD=4,22).  

Även vid det andra testtillfället fanns det signifikant skillnad gällande frasfel t(34,44)= -
3,35, p=0,00, d=0,75 mellan en- och flerspråkiga elever. De enspråkiga eleverna (M=0,38, 
SD=0,74) hade färre frasfel än de flerspråkiga eleverna (M=3,18, SD=4,72). För det 
mikrostrukturella måttet frasfel blev effektstorleken vid det första testtillfället medelstor (d=0,63) 
och vid det andra testtillfället blev effektstorleken på gränsen mellan medelstor till stor (d=0,75). 
Undersökning av mikrostrukturella mått hos en- och flerspråkiga elever vid de olika 
testtillfällena redovisas i tabell 2.  
 
Tabell 2. Skillnader i mikrostrukturella mått mellan en- och flerspråkiga elever vid två 
testtillfällen. Tabellen visar skillnader i de mikrostrukturella måtten mellan en- och flerspråkiga 
elever vid testtillfälle ett och två. 
  
  

Testtillfälle 1 Testtillfälle 2 

Enspråkiga 
(n = 21) 

Flerspråkiga 
(n = 33) 

 Enspråkiga 
(n = 21) 

Flerspråkiga 
(n = 33) 

 

Mikrostrukturella 
mått 

M (SD) M (SD) p M (SD) M (SD) p 

Yttrandemedellängd, 
(MLU) 

 6,25 (1,29) 5,61 (1,72)  0,15  7,22 (1,43) 6,48 (1,20)  0,04* 

Lexikal variation, 
(MATTR) 

 57 (21,03) 50,24 (20,31)  0,25  62,67 (18,89) 60,06 (18,63)  0,62 

Grammatisk 
komplexitet, (SI) 

 0,33 (0,58) 0,21 (0,78)  0,54  0,24 (0,54) 0,27 (0,52)  0,81 

Grammatiska fel, 
(EW) 

 1,38 (1,66) 1,97 (1,86)  0,24  0,90 (1,04) 1,94 (2,19)  0,02* 

Frasfel,  
(EU, V2 & WO) 

 0,86 (1,56) 3,03 (4,22) 0,01**  0,38 (0,74) 3,18 (4,72) 0,00** 

Kommentar. n = antal elever, M = medelvärde, SD = standardavvikelse och p = signifikans. 
*Signifikans på 0,05 nivån (2-tailed) 
** Signifikans på 0,01 nivån (2-tailed) 



 19 

Då frasfel bestod av tre olika mikrostrukturella mått, presenteras resultat för dessa tre separat, se 
tabell 3. Signifikansnivån sattes till 0,02 utifrån Bonferronikorrektion. Fördelningen av resultaten 
av det mikrostrukturella måttet frasfel visade skillnader mellan en- och flerspråkiga elever vid 
testtillfälle ett och två. Signifikanta skillnader mellan en- och flerspråkiga elever fanns inom alla 
tre mikrostrukturella mått som utgjorde frasfel. Vid testtillfälle ett fanns det signifikant skillnad 
mellan enspråkiga och flerspråkiga elever för det mikrostrukturella måttet ordföljdsdel (WO) 
t(32)= -3,29 p=0,00, d=0,73, där de enspråkiga eleverna (M=0,00, SD=0,00) saknade 
ordföljdsfel medan de flerspråkiga eleverna (M=0,45, SD=0,79) uppvisade några. 

Vid testtillfälle två fanns det signifikanta skillnader på det mikrostrukturella måttet fel på 
frasnivå (EU) och V2-regeln (V2). Beträffande det mikrostrukturella måttet EU t(35,40)= -3,55, 
p=0,00, d=0,8 hade de enspråkiga eleverna (M=0,24, SD=0,44) färre antal fel på frasnivå än de 
flerspråkiga eleverna (M=1,73, SD=2,35). På det mikrostrukturella måttet V2 t(33.03)= -3,17 
p=0,00, d=0,71 hade de enspråkiga eleverna (M=0,05, SD=0,22) färre antal fel på verbets 
andraplacering än de flerspråkiga eleverna (M=1,24, SD=2,15). Effektstorleken på de 
signifikanta skillnaderna varierade från medelstor till stor på de tre mikrostrukturella måtten i 
frasfel (WO, d=0,73; EU, d=0,8; V2, d=0,71).  
 
Tabell 3. Fördelningen av de mikrostrukturella måtten EU, V2 och WO som ingår i frasfel vid 
de två olika testtillfällena. Tabellen visar skillnader i fördelningen av de mikrostrukturella måtten 
EU, V2 och WO mellan en- och flerspråkiga elever vid testtillfälle ett och två. 
 
 
  

Testtillfälle 1 Testtillfälle 2 

Enspråkiga 
(n = 21) 

Flerspråkiga 
(n = 33) 

 Enspråkiga 
(n = 21) 

Flerspråkiga 
(n = 33) 

 

Frasfel M (SD) M (SD) p M (SD) M (SD) p 

Fel på frasnivå, (EU)  0,57 (0,98) 1,48 (2,29)  0,05* 0,24 (0,44) 1,73 (2,35) 0,00** 

V2-regeln, (V2)  0,29 (0,72) 1,09 (1,76)  0,02* 0,05 (0,22) 1,24 (2,15) 0,00** 

Ordföljdsfel, (WO)  0,00 (0,00) 0,45 (0,79) 0,00** 0,10 (0,30) 0,21 (0,60) 0,41 

Kommentar. n = antal elever, M = medelvärde, SD = standardavvikelse och p = signifikans. 
*Signifikans på 0,05 nivån (2-tailed) 
** Signifikans på 0,02 nivån (2-tailed) 
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Utveckling av mikrostruktur i narrativer över sju månaders tid 
På gruppnivå hos både en- och flerspråkiga elever, skedde en mikrostrukturell utveckling 

som kunde ses på alla mikrostrukturella mått förutom på grammatisk komplexitet (SI). 
Signifikanta skillnader gällande elevernas utveckling uppnåddes på de mikrostrukturella måtten 
yttrandemedellängd (MLU) t(53)= -3,71, p=0,00, d=0,62 och lexikal variation (MATTR) t(53)= 
-2,80, p=0,01, d=0,42. På gruppnivå producerade alla eleverna signifikant längre yttranden och 
fler antal olika ord i sina fraser efter sju månader. Det blev en minskning på de mikrostrukturella 
måtten grammatiska fel (EW) t(53)= 0,92, p=0,36, d=0,11 och frasfel t(53)= 0,22, p=0,82, 
d=0,03, efter sju månader. Minskningen visade att eleverna förbättrade sin språkliga förmåga, då 
felen minskat. Effektstorleken för MLU blev medelstor (d=0,62) och för MATTR blev den liten 
(d=0,42). Stora variationer inom gruppens min- och maxvärden kan observeras i tabell 4.   

 
Tabell 4. Mikrostrukturell utveckling på gruppnivå. Tabellen visar den mikrostrukturella 
utvecklingen på gruppnivå (hos alla elever både en- och flerspråkiga). Tabellen presenterar min- 
och maxvärde, medelvärde, standardavvikelse, signifikans och effektstorlek på gruppnivå. 
  Gruppnivå (n = 54) 

Mikrostrukturella mått Min Max M SD p d 

Yttrandemedellängd, (MLU) -4,10 4,77 0,91 1,80 0,00** 0,62 

Lexikal variation, (MATTR) -45,00 70,00 8,20 21,56 0,00** 0,42 

Grammatisk komplexitet, (SI) -4,00 2,00 0,00 0,82 1,00 0,00 

Grammatiska fel, (EW) -4,00 4,00 -0,02 1,63 0,36 0,11 

Frasfel,  
(EU, V2 & WO) 

-9,00 10,00 -0,09 3,03 0,82 0,03 

Kommentar. n = antal elever, Min = minimumvärde, Max= maximumvärde, M = medelvärde, 
SD = standardavvikelse, p = signifikans och d = effektstorlek. 
*Signifikans på 0,05 nivån (2-tailed) 
** Signifikans på 0,01 nivån (2-tailed) 
 
Skillnader i utveckling av mikrostruktur i narrativer mellan en- och flerspråkiga elever 
över sju månaders tid  

Inga signifikanta skillnader gällande mikrostrukturell utveckling mellan de en- och 
flerspråkiga eleverna kunde konstateras. En- och flerspråkiga elever tenderade att ha en likartad 
språkutveckling över sju månaders tid. Effektstorleken varierade från ingen till liten effekt på 
alla mikrostrukturella mått. I tabell 5 redovisas värdena för de mikrostrukturella måtten.  
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Tabell 5. Mikrostrukturell utveckling hos en- och flerspråkiga elever. Tabellen visar skillnader 
mellan en- och flerspråkiga elever i deras mikrostrukturella utveckling.  

  Enspråkiga 
(n = 21) 

Flerspråkiga 
(n = 33) 

 

Mikrostrukturella mått M (SD) M (SD) p t d 

Yttrandemedellängd, (MLU) 0,97 (1,81) 0,86 (1,82) 0,84 t(52)=0,21 -0,06 

Lexikal variation, (MATTR) 5,67 (18,47) 9,82 (23,44) 0,50 t(52)=0,69 0,19 

Grammatisk komplexitet, (SI) -0,10 (0,62) 0,06 (0,93) 0,46 t(52)=0,74 0,21 

Grammatiska fel, (EW) -0,48 (1,50) -0,03 (1.70) 0,33 t(52)=0,98 0,27 

Frasfel,  
(EU, V2 & WO) 

-0,48 (1,66) 0,15 (3,66) 0,50 t(52)=0,67 0,19 

Kommentar. n = antal elever, M = medelvärde, SD = standardavvikelse, p = signifikans, t = 
testvariabel och d = effektstorlek. 
*Signifikans på 0,05 nivån (2-tailed) 
** Signifikans på 0,01 nivån (2-tailed) 
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Diskussion 
I föreliggande studie undersöks det om det finns mikrostrukturell skillnad i narrativer hos 

en- och flerspråkiga elever vid två testtillfällen. Det undersöks även om det förekommer en 
utveckling av mikrostruktur i narrativ över sju månaders tid på gruppnivå, hos både en- och 
flerspråkiga elever. Till sist har uppsatsförfattarna även undersökt om en- och flerspråkiga 
elevers mikrostrukturella utveckling sker på samma sätt. Resultaten visar att enspråkiga elever 
har signifikant färre frasfel än flerspråkiga elever. På gruppnivå sker det en utveckling av alla 
mikrostrukturella mått förutom bisatser (grammatisk komplexitet). En- och flerspråkiga elever 
tenderar att ha en likartad språkutveckling över sju månader. 

 
Resultatdiskussion  

På frågeställning ett undersöker uppsatsförfattarna mikrostrukturell skillnad i narrativer 
mellan en- och flerspråkiga elever vid två olika testtillfällen. Uppsatsförfattarna ser att frasfel är 
det enda mikrostrukturella mått i studien som uppvisar signifikanta skillnader mellan grupperna. 
Trots att resultat från enskilda testtillfällen inte ger en fullständig bild av barns språkliga 
förmåga, visar studiens resultat ändå att mikrostrukturella måttet frasfel är användbart vid 
undersökning av mikrostruktur hos en- och flerspråkiga elever. Detta även om jämförelser med 
andra studiers resultat gällande mikrostrukturella måttet frasfel saknas. Den aktuella studiens 
resultat visar att de flerspråkiga eleverna har fler fel på frasnivå, på verbets andraplacering samt 
ordföljdsfel vid båda testtillfällena, än vad de enspråkiga eleverna har. I enlighet med V. 
Johansson (personlig kommunikation, 19 oktober, 2018) menar uppsatsförfattarna att de 
flerspråkiga elevernas fel på det mikrostrukturella måttet frasfel kan bero på att de är mer 
fokuserade på vissa specifika ord, snarare än yttrandets helhet. Bitvis kan detta leda till att de 
förlorar eller inte har möjlighet att ha fokus på de grammatiska strukturerna, vilka då blir 
lidande. Westveld et al. (2004) undersökte mikrostrukturella skillnader hos enspråkiga 
nyazeeländska- och amerikanska barn. De skillnader som först uppvisades försvann vid 
sjuårsålder, då alla barnen i studien börjat skolan. Till skillnad från Westveld et al. (2004) 
kvarstår de mikrostrukturella skillnaderna i den aktuella studien. Eleverna i den aktuella studien 
är över sju år och har redan gått en period i skolan. Uppsatsförfattarna anser därför att 
skillnaderna borde ha försvunnit om man ser till Westveld et al. (2004) resultat. 
Uppsatsförfattarna tänker att en anledning till att skillnaderna kvarstår i den aktuella studien, 
men inte i Westveld et al. (2004), kan bero på att barn eventuellt får lära sig mikrostrukturella 
mått tidigare i andra länder. Uppsatsförfattarna tänker även att kvarstående skillnader kan bero 
på att elevernas språk i den aktuella studien har olika språktypologi, vilket barnen i Westveld et 
al. (2004) inte hade.  

Antagandet som uppsatsförfattarna gör gällande språktypologi är rimligt då det går i linje 
med Simon-Cereijido och Gutiérrez-Clellen (2009). Simon-Cereijido och Gutiérrez-Clellen 
(2009) resultat visade att de skillnader som uppvisades delvis kunde förklaras av att de 
undersökta språken, spanska och engelska, hade olika språktypologi. Uppsatsförfattarna menar 
att de skillnader som finns hos en- och flerspråkiga elever kan bero på de språktypologiska 
skillnader som är representerade i den flerspråkiga gruppen. Eleverna har därmed olika 
förutsättningar att tillgodose sig de svenska mikrostrukturella måtten. När skillnader mellan en- 
och flerspråkiga elever undersöks, gränsar effektstorleken från medelstor till stor. När sedan 
utveckling mellan en- och flerspråkiga elever undersöks på frågeställning tre varierar 
effektstorleken från ingen till liten. Allt för ofta misstas statistisk signifikans och effektstorlek 
som en absolut sanning när det kommer till att avgöra om något är kliniskt relevant (Oleson, 
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Brown & McCreery, 2019). Utifrån Oleson et al. (2019) och studiens resultat, anser 
uppsatsförfattarna att man bör vara försiktig med att enbart se till signifikans och effektstorlek 
vid undersökning av vad som är klinisk relevant. Uppsatsförfattarna anser 
utvecklingsperspektivet är en viktig del när man jämför en- och flerspråkiga elever med 
varandra.  

I frågeställning två som handlar om mikrostrukturell utveckling på gruppnivå, visar 
resultaten att det sker en mikrostrukturell utveckling, då alla mikrostrukturella mått förutom 
bisatser förbättras. Det mikrostrukturella måttet yttrandemedellängd uppnår signifikans, vilket 
innebär att elevernas yttranden är längre efter sju månader. Ökningen av yttrandemedellängd i 
föreliggande studies resultat är i enlighet med Westveld et al. (2004) som kunde se att 
yttrandemedellängd ökar med åldern. Detta resultat stöds även av Gillam, Fargo, Petersen och 
Clark (2012) och Thordardottir (2016), som också såg att yttrandemedellängd ökade ju äldre 
barnen blev.  

Även det mikrostrukturella måttet lexikal variation uppnår signifikans på gruppnivå, 
vilket betyder att elevernas ordförråd ökat. Den signifikanta utvecklingen av lexikal variation 
kan kopplas till det Nippold (2004) skriver angående att ordförrådet utvecklas livet genom. 
Föreliggande studies resultat visar även att elevernas grammatiska förmåga har förbättrats, detta 
kan ses genom att eleverna minskat andelen fel på de mikrostrukturella måtten grammatiska fel 
och frasfel. Strömqvist (2007) menar att ordförrådsutvecklingen är en förutsättning för senare 
grammatisk utveckling. Han menar även att skolan är en viktig del i barns fortsatta utökning av 
ordförrådet, vilket även främjar den grammatiska förmågan (Strömqvist, 2007). Då såväl ålder 
som skolundervisning påverkar förmågan till lexikal variation, är det svårt att avgöra om, och i 
så fall vad, som kan ha påverkat den aktuella studiens resultat. Simon-Cereijido och Gutiérrez-
Clellen (2009) fann i sitt resultat att den lexikala- och grammatiska domänen samvarierar. I 
denna  studien innebär det att de förbättringar som ses på gruppnivå för de mikrostrukturella 
måtten grammatiska fel och frasfel, skulle kunna förklaras av att den lexikala variationen ökar. 
När ordförrådet hos eleverna i den vår studie ökar utvecklas även deras grammatiska förmåga, 
vilket leder till att eleverna har färre grammatiska fel och frasfel. Att elevernas grammatiska fel, 
frasfel och bisatser inte visar lika stor förändring som yttrandemedellängd och lexikal variation 
gör, kan förklaras av att Skolverket (2018) först nämner mikrostrukturella mått i årskurs fyra till 
sex. Då barnen i vår studie går i årskurs ett, respektive årskurs två, har eleverna därmed inte 
hunnit få undervisning i mikrostrukturella mått. Ett annat observandum som måste tas hänsyn till 
vid tolkning av resultaten är de stora variationer på min- och maxvärde som finns på gruppnivå. 
Detta kan ha påverkat utvecklingsmåtten och de resultat som studien kommit fram till på 
gruppnivå.  

I frågeställning tre som handlar om skillnader i mikrostrukturell utveckling mellan en- 
och flerspråkiga elever, indikerar resultaten att de en- och flerspråkiga eleverna har en likartad 
språkutveckling. De skillnader som finns mellan en- och flerspråkiga elever är små och uppnår 
ingen signifikans. Detta även om resultaten i frågeställning ett visar att det finns signifikanta 
skillnader hos en- och flerspråkiga elever vid testtillfälle ett och två. Även om en- och 
flerspråkiga elevers utveckling sker på likartat vis, är det viktigt att poängtera att de flerspråkiga 
eleverna inte hinner ikapp de enspråkiga under sju månader. Detta är i enlighet med 
Thordardottir (2019). Hon såg att simultant- och successivt flerspråkiga barn presterar signifikant 
sämre än ålders- och socioekonomiskt matchade enspråkiga barn på olika mikrostrukturella mått. 
Författaren såg också att simultant- och successivt flerspråkiga barn inte kommer ikapp de 
enspråkiga barnen i språkutvecklingen. I föreliggande studie har det varit ett sommarlov mellan 
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de två testtillfällena. Uppsatsförfattarna anser, i likhet med resultaten från Rosqvist et al. (2019), 
att de eventuella negativa effekter som ett sommarlov haft på de en- och flerspråkiga elevernas 
narrativa förmåga, inte borde kvarstå. Detta då det gått fyra månader från sommarlovet till andra 
testtillfället och att eleverna i den föreliggande studien då nästan haft en hel termin på sig att 
komma igen efter sommarlovet.   
 Den aktuella studiens resultat visar vikten av att analysera utveckling istället för enstaka 
testresultat. Enstaka testresultat i denna studie ger inte en rättvis helhetsbild av flerspråkiga 
elevers faktiska språkförmåga och möjlighet till utveckling. Kohnert (2010) skriver att hos 
flerspråkiga barn kan det ena språket i perioder vara starkare än det andra och vilket språk som är 
starkast kan fluktuera över tid. Författaren menar att så länge flerspråkiga barn fortsätter ha 
möjlighet att utvecklas och exponeras för båda språken, kommer de att bli skickliga 
språkanvändare på alla sina språk. Hansson och Nettelbladt (2007) hävdar att den språkliga 
förmågan kan variera, inte bara relaterat till tid utan även till situation. Simon-Cereijido och 
Gutiérrez-Clellen (2009) tog i sin diskussion upp att det är viktigt att undersöka utveckling och 
inte dra slutsatser från enstaka testtillfällen när barns språkutveckling undersöks. Detta är något 
som bekräftas i den föreliggande studiens resultat. Även om skillnader finns när en- och 
flerspråkiga elever jämförs, sker utvecklingen likartat. Uppsatsförfattarna håller därför med 
Simon-Cereijido och Gutiérrez-Clellen (2009) om att barns språkutveckling borde ses utifrån ett 
utvecklingsperspektiv och inte enbart utifrån enstaka testtillfällen.  
 
Metoddiskussion  

Uppsatsförfattarna har enbart tagit hänsyn till den oberoende variabeln en- och 
flerspråkighet. Detta trots att Salameh (2018b) skriver att SES tillsammans med språklig 
exponering påverkar språkutvecklingen. Även Simon-Cereijido och Gutiérrez-Clellen (2009) tar 
upp SES påverkan på språkutvecklingen. Författarna fann att barn med högre SES hade större 
lexikal variation än barn med låg SES. Meir och Armon-Lotem (2017) testade bland annat 
ordförråd och meningsrepetition hos en- och flerspråkiga barn med låg- till medel SES. 
Författarnas resultat visade att låg SES påverkade lexikala kunskaper samt minnesrelaterade 
kognitiva förmågor. Flerspråkigheten i sig påverkade endast ordförrådet på andraspråket, vilket 
kunde förklaras med att barnen hade fått mindre exponering på sitt andraspråk. Forskning från 
Hipfner-Boucher et al. (2015) visade att vid undersökning av flerspråkiga barn, är det viktigt att 
dela upp dem utifrån deras språkliga exponering, då exponering har stor påverkan på barns 
mikrostrukturella utveckling. Hipfner-Boucher et al. (2015) resultat visade att flerspråkiga 
individer är en heterogen grupp. Vid jämförelsestudier mellan en- och flerspråkiga elever, måste 
de flerspråkiga individernas språkliga exponering tas i beaktning vid gruppering. 
Uppsatsförfattarna är medvetna om att bland annat SES, eventuell annan språklig exponering och 
heterogenitet i gruppen, kan ha påverkat studiens resultat.  

Narrativer är ett användbart verktyg för undersökning av språkförmågan hos barn. 
Narrativer kräver inte förförståelse, ställer inte lika höga krav på de kognitiva funktionerna och 
är kulturellt oberoende, till skillnad från andra språkligt formella tester (Kapantzoglou et al., 
2017). Boerma et al. (2016) menade att narrativer lämpade sig bra vid testning av språkförmågan 
hos flerspråkiga barn. I likhet med Boerma et al. (2016) anser uppsatsförfattarna att narrativer är 
ett bra testredskap, då det ger en bred bild av den totala språkförmågan hos både en- och 
flerspråkiga elever. Trots att narrativer och transkription av dessa är ett bra testredskap för alla 
barn, är det i klinik begränsat använt på grund av dess tidsåtgång (Hansson & Nettelbladt, 2007). 
Uppsatsförfattarna anser att tidsåtgången vid analysering av narrativer är en nackdel, trots den 
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gedigna information om barns språkförmåga som narrativer ger. I flera fall är det svårt för 
uppsatsförfattarna att höra vad eleverna säger, vilket gör transkriberingen tidskrävande och 
mödosam. Arbetsprocessen vid transkription i studien försvåras även av att uppsatsförfattarna 
använder sig av ett inspelat material från SKOL. Uppsatsförfattarna menar att det är lättare att 
tolka narrativer om en själv är närvarande vid testningen. Hansson och Nettelbladt (2007) skriver 
att transkription av inspelat material sker dekontextualiserat från sitt sammanhang, vilket kan 
påverka transkriberingen. Detta är även en av anledningarna till varför uppsatsförfattarna väljer 
att genomföra all transkribering tillsammans. 

 
Begränsningar  

I vår studie transkriberas och analyseras enbart de narrativer eleverna berättar på svenska. 
Det betyder att de flerspråkiga eleverna i studien därmed inte får alla sina språk analyserade, 
vilket motsätter vad forskning och praktik föreskriver om att alla språk bör analyseras. De 
flerspråkiga elevernas resultat i studien måste därmed tolkas med varsamhet. Uppsatsförfattarna 
är medvetna om att bristande information gällande faktorer så som elevernas SES, språkliga 
exponering och gruppens eventuellt övriga heterogenitet begränsar resultatens generaliserbarhet.  
 
Slutsatser och kliniska implikationer 

Frågeställningarna i vår studie rör mikrostrukturell utveckling av narrativer mellan en- 
och flerspråkiga elever samt på gruppnivå. I vår studie har flerspråkiga elever fler frasfel än 
enspråkiga elever, men som grupp följer eleverna varandra i mikrostrukturell utveckling. De 
statistiska skillnader som kan påvisas mellan eleverna i studien bör tolkas med försiktighet, då de 
flerspråkiga eleverna inte får visa hela sin språkliga förmåga, då inte alla deras språk är 
analyserade. När mikrostrukturell utveckling undersöks i denna studie, uppvisas inte samma 
skillnader mellan de en- och flerspråkiga eleverna som det gör mellan dem vid testtillfälle ett och 
två. Studies resultat visar därmed hur viktigt det är att väga samman olika testresultat, samt se till 
barns utveckling för att få en bättre bild av barns språkförmåga.  

De kliniska implikationerna är således att språklig utredning inte bör begränsas till ett 
testtillfälle eller test, då språk är dynamiskt och behöver bedömas över tid. Vid bedömning av 
barns språk är transkription och analys av narrativer tidskrävande att administrera, vilket gör att 
det kan vara svårt att använda sig av i klinik. Den gedigna information som narrativer ger om 
barns språkförmåga gör ändå att det kan anses vara värt besväret. Mikrostruktur är en användbar 
analysmetod vid undersökning av språkförmåga, då det ger information om barns lexikala 
variation och grammatiska komplexitet. De mikrostrukturella mått som används vid analys måste 
väljas med noggrannhet i de fall syftet är att jämföra mikrostrukturer mellan språk. Detta är 
viktigt då forskning visar att språktypologi påverkar resultaten. Vid utredning av språklig 
förmåga bör därför alltid alla barnets språk testas för att ge en heltäckande bild av barnets 
språkförmåga.  

 
Framtida forskning 

Framtida forskning bör fokusera på att skapa en mall för analys av mikrostruktur, likt den 
som finns i MAIN för makroanalys. Detta för att i nästa steg kunna utforma standardisering. I 
föreliggande studie undersöks mikrostrukturell utvecklingen över sju månader och framtida 
forskning av mikrostrukturell utveckling bör ske under en längre tidsperiod. Framtida forskning 
bör även fokusera på att använda deltagare från olika kommuner runt om i Sverige, med större 
spridning av SES, för att kunna uttala sig om resultatens generaliserbarhet.  
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