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SAMMANFATTNING 
De flesta barn i världen är flerspråkiga och antalet sådana barn växer stadigt. Denna 
studie undersöker flerspråkiga barns narrativa förmåga hos barn med ryska som 
modersmål och svenska som andraspråk. Studien är en del av ett större internationellt 
forskningsinitiativ (COST ISO804, www.bi-sli.org) för att hitta tydligare markörer för 
språkstörning hos flerspråkiga barn. Studien baserar sig på tester av flerspråkiga barn, 
både med och utan språkstörning. Materialet som används i studien har aldrig tidigare 
använts i Sverige. Samtliga deltagare i studien (15 barn) hade haft minst 2 års 
regelbunden exponering till andraspråket (svenska) och var i åldrarna 4-7, d.v.s. i en 
ålder där man kan förvänta sig att de har börjat sätta samman komplexa meningar och 
producera sammanhängande episoder i sitt berättande. Fem av barnen hade diagnosen 
språkstörning, medan tio barn ansågs ha typisk språkutveckling. 

Skillnaderna i narrativ förmåga mellan barn med typisk språkutveckling och barn med 
språkstörning är tydligare inom makrostrukturen, d.v.s. i den övergripande planeringen 
och strukturen av berättelsen, än inom mikrostrukturen, angående ordvariation, 
textlängd, yttrandelängd, kodväxling och transfer. Resultaten från studien visar att rysk-
svenskspråkiga barn med typisk språkutveckling har en högre och jämnare fördelning 
av berättelsekomponenter (huvudkaraktärernas mål, handlingar, resultat, tankar och 
känslor) än barn med språkstörning. Förståelsen av berättelsekomponenter är överlag 
bättre än produktionen hos både barn med och utan språkstörning. Om det visar sig 
generellt att det finns mätbara skillnader i makrostrukturen mellan barn med 
diagnostiserad språkstörning och barn utan språkstörning, såsom det har gjorts i denna 
studie, och att dessa skillnader är mätbara oberoende av vilket språk det handlar om, 
skulle narrativ förmåga kunna vara en bra klinisk markör för språkstörning hos 
flerspråkiga barn. 
 

Nyckelord: flerspråkighet, narrativ förmåga, språkstörning, ryska, svenska, Story 
Grammar 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
ABSTRACT 
This study investigates multilingual children’s narrative ability in children with native 
Russian and Swedish as their second language. The study is part of a larger international 
research initiative (COST ISO804, www.bi-sli.org) to find clearer markers of language 
impairment in bilingual children. The study is based on tests of multilingual children, 
both with and without language impairment. All participants in the study (15 children) 
had at least two years of regular exposure to the second language (Swedish) and were 
between the ages of 4-7, i.e. at an age where they can be expected to have started to put 
together complex sentences and produce coherent episodes in their storytelling. Five of 
the children had previously been diagnosed with language impairment, while ten 
children were considered to have typical language development. 
The differences in narrative ability between children with typical language development 
and children with language impairment are more apparent in macro structure, i.e. in the 
overall planning and structure of the story, than in micro structure, concerning lexicon, 
text length, clause length, code-switching and transfer. The results of the study show 
that the Russian-Swedish-speaking children with typical language development have a 
higher and more uniform distribution of story components (i.e. the main characters' 
goals, attempts, outcomes, mental states) than children with language impairment. 
Comprehension of narrative components is generally better than production for both 
children with and without language impairment. If the finding of the present study can 
be generalized, i.e.  that there are measurable differences in the macrostructure between 
children diagnosed with language impairment and children without language 
impairment and that these differences are measurable regardless of language choice,  
narrative ability could serve as a good clinical marker for language impairment for 
bilingual children. 
 

Keywords: multilingualism, narrative ability, language impairment, Russian, Swedish, 
Story Grammar 
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1. Inledning 
Barn som är i ett tidigt stadium av sin andraspråksinlärning använder sig ofta av språkliga 
strukturer som hos enspråkiga barn klassificeras som språkstörning (Ringblom, 2012). 
Överlapp av dessa språkliga karaktärsdrag leder till förvirring i klinisk verksamhet och 
därmed även ofta till feldiagnostisering (Paradis, 2010). Det behövs fler studier kring 
andraspråksinlärning för att kunna utarbeta mer rättvisa bedömningsmetoder för flerspråkiga 
barn med misstänkt språkstörning. Språkutveckling hos flerspråkiga barn, både med och utan 
språkstörning, har bland annat studerats genom att undersöka barnens narrativa förmåga 
(Foroodi-Nejad, 2011; Pavlenko, 2008). Narrativer definieras som muntliga eller skriftliga 
berättelser som beskriver en sekvens av händelser med tids- och orsakssamband. Händelserna 
kan vara fiktiva eller upplevda (Pavlenko, 2008). Berättelser ger mycket information om 
barns språkliga, kognitiva och sociala förmågor samt möjliggör en analys på flera olika 
språkliga nivåer (Botting, 2002). För en närmre analys av berättarstrukturen kan den delas in i 
makrostruktur och mikrostruktur. Makrostruktur handlar om den övergripande strukturen av 
berättelse där huvudkaraktärerna, genom olika handlingar, kommer fram till sina mål och 
handlingarnas upplösning. Mikrostruktur handlar om de språkliga eller lingvistiska strukturer 
på menings-, sats-, fras- och ordnivå som används i berättelsen (Foroodi-Nejad, 2011). 
I Sverige saknas forskning och normer för hur flerspråkiga barn med ryska som modersmål 
och svenska som andraspråk berättar. Denna studie samlar in data från rysk-svenskspråkiga 
förskolebarn med och utan diagnosticerad språkstörning. Berättelser av dessa två 
undersökningsgrupper jämförs och analyseras inom och mellan grupperna. Studien syftar till 
att bidra till utvecklingen av relevant bedömningsmaterial för rysk-svenskspråkiga barn. 

 
 

2. Bakgrund 
2.1. Flerspråkighet 

De flesta barn i världen är flerspråkiga och antalet sådana barn växer stadigt (Ringblom, 
2012; Romaine, 1995; Salameh, 2008a). Även det svenska samhället är idag mångkulturellt 
med mer än 150 språk representerade (Ringblom, 2012; Salameh et al., 2004; Salameh, 
2008b). Antalet flerspråkiga barn i Sverige har ökat till följd av ökad invandring (Salameh et 
al., 2004; Salameh et al., 2002). Familjer, där föräldrar talar olika språk, har blivit vanligare 
vilket ger upphov till att allt flera barn exponeras för och tillägnar sig flera språk samtidigt 
under sin uppväxt (Ringblom, 2012). 
Den första omfattande studien som berör flerspråkighet gjordes för ca 100 år sedan av den 
franska lingvisten Ronjat där han beskrev sin sons språkutveckling som exponerades för 
tyska och franska i hemmet (De Houwer, 2009). Sedan dess har intresset för att studera 
flerspråkighet varierat och även om det fortfarande finns bristområden inom detta 
forskningsfält kan man idag se en tydlig ökning och geografisk spridning av forskning (De 
Houwer, 2009; Ringblom 2012). 
I litteraturen har termen ”bilingual first language acquisition” (BFLA) etablerats för att 
beteckna dylik simultan exponering för språk som i Ronjats sons fall (De Houwer, 2009; 
Paradis, 2010; Ringblom 2012). För att skilja mellan det sistnämnda fenomenet då barnet hör 
två språk från födelsen och fall där språkinlärning sker successivt, med andra ord när ett 
enspråkigt barn börjar exponeras för ett till språk (L2) utöver sitt modersmål (L1) i relativ 
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tidig ålder innan L1 är färdigutvecklad, används termen ”tidig andraspråksinlärning” (ESLA, 
early second language acquisition) (De Houwer, 2009; Paradis, 2010; Ringblom 2012). 
Gemensamt för dessa barn är att de lär sig två språk i naturlig miljö utan undervisning och att 
ett av språken kan vara starkare än det andra språket. Vilket språk som är starkare kan variera 
under uppväxten bland annat beroende på vilket språk barnet har mest kontakt med (Kohnert, 
2010; Paradis et al., 2010). Barn med typisk språkutveckling som lär sig två språk simultant 
liknar enspråkiga barns språkutveckling när det gäller utvecklingssteg i respektive språk (De 
Houwer, 2009; Paradis, 2010; Paradis et al., 2010; Ringblom 2012; Salameh, 2008b). 
Flerspråkiga barn kan ligga något efter i sin grammatiska utveckling och ha mindre ordförråd 
än jämnåriga enspråkiga barn (Paradis et al., 2010). Däremot har studierna visat att om man 
räknar ihop ordförråd från båda språk, har flerspråkiga barn ett större ordförråd än jämnåriga 
enspråkiga barn (Bialystok et al., 2010; Thordardottir et al., 2006). Detta tyder också på att 
utredning av språkstörning enbart på ett språk inte ger en fullständig bild om barnets 
språkliga förmågor. 
 

2.2. Flerspråkighet och språkstörning 
I den svenska versionen av Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade 
hälsoproblem ICD-10-SE (2011), definieras språkstörning på följande sätt: 

“Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen (Perturbationes specificae progressionis 
linguae et sermonis) 

Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste 
utvecklingsstadierna. Tillstånden kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i 
talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. Dessa 
tal- och språkstörningar är ofta följda av andra störningar såsom inlärningssvårigheter, 
kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar.” 

Generell språkstörning, som omfattar svårigheter både med förståelse och med produktion av 
språk, förekommer hos ca 5-12% förskolebarn (Tomblin et al., 1997; Law et al., 1998; 
Leonard, 1998; Salameh, 2008a). Det finns flera faktorer som gör att flerspråkiga barn som 
grupp är väldigt heterogen, vilket kan göra det ännu svårare att identifiera språkstörning hos 
dessa barn. Faktorer som varierar kan vara (Meisel, 2007; Thordardottir, 2010): 

- född i Sverige eller invandrare 

- majoritetsspråk eller minoritetsspråk 
- simultant språkinlärning (BFLA – bilingual first language acquisition) eller successiv 

språkinlärning (ESLA – early second language acquisition) 
- ålder när man börjar exponeras för L2 

- exponering för L2 och inlärningskontext 
- familjestorlek 

- en förälder för varje språk eller ett språk hemma och ett språk i förskolan/skolan. 
Språkstörning har visat sig ha negativa och långvariga effekter på barnens kommunikation 
(Conti-Ramsden et al., 2001). Hos små barn uttrycks det i form av begränsningar i tidig 
verbal och språklig utveckling, t.ex. ögonkontakt, uppmärksamhet och imitation (van Balkom 
& Verhoeven, 2004). Generellt anses barn med språkstörning ligga efter i sin språkliga 
utveckling i ca två år jämfört med jämnåriga barn med typisk språkutveckling (Paradis et al., 
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2010; Salameh et al., 2002). Svårigheterna uppträder på båda språken genom att 
språkförståelsen och uttrycksförmågan påverkas negativt (Nettelbladt et al., 2008; Ravid et 
al., 2004; Salameh, 2008b; van Balkom & Verhoeven, 2004). Andra problemområden utgörs 
av brister i ordförråd, grammatik och fonologi (Leonard, 2009; van Balkom & Verhoeven, 
2004). Språkstörning kan förekomma i samband med andra funktionsnedsättningar (Foroodi-
Nejad, 2011), men i denna studie är dessa fall uteslutna. 
En longitudinell studie av Van Balkom 1991 visade att barn med språkstörning med en 
medelålder på 4;7 hade bl.a. lägre MLU och sämre flyt än barn med typisk språkutveckling 
med medelålder 4;6 vid interaktion med deras föräldrar (enligt Van Balkom & Verhoeven, 
2004).  
Internationella studier har visat att språkliga strukturer som används av ESLA barn med 
typisk språkutveckling i sitt L2 förekommer även i språkanvändning hos enspråkiga barn med 
språkstörning (Armon-Lotem, 2012; Paradis 2010; Paradis & Crago, 2000). Det finns också 
studier som tyder på liknelser i språkutveckling hos flerspråkiga barn med och utan 
språkstörning i Sverige (Håkansson & Nettelbladt, 1993; Håkansson et al., 2003; Salameh et 
al., 2004). Dock sker språkutveckling hos flerspråkiga barn med språkstörning långsammare 
på båda språk än hos barn med typisk språkutveckling (Håkansson et al., 2003; Salameh et 
al., 2004; Salameh, 2008b). Studier har visat att fastän icke-målspråkliga strukturer som till 
exempel förenklingsprocesser, är en vanlig företeelse i tidig språkutveckling hos flerspråkiga 
barn både med och utan språkstörning, förekommer de i högre utsträckning och med större 
diversitet samt varar längre hos barn med språkstörning (Salameh et al., 2004; van Balkom & 
Verhoeven, 2004).  
Överlappningar av språkliga karaktärsdrag som förekommer hos både barn med typisk 
språkutveckling och barn med språkstörning ställer höga krav på klinisk verksamma 
logopeder vid utredning och bedömning av språklig förmåga hos flerspråkiga barn (Armon-
Lotem, 2012; Paradis, 2010; Ringblom 2012). Utredning av språkstörning hos invandrarbarn 
kan försvåras på grund av svårigheter att bedöma om språkutveckling ligger efter pga. 
bristfällig språkkunskap eller kognitiva brister (van Balkom & Verhoeven, 2004). Eftersom 
språkstörning hos flerspråkiga barn manifesteras på båda språk bör utredning ske på båda 
språk. Dock är detta inte alltid möjligt i praktiken. Utöver de språkliga förmågor som 
språkproduktion, språkförståelse, grammatisk förmåga, ordförråd (lexikon) och pragmatisk 
förmåga ska även icke-verbalt beteende, hörsel och kognitiv förmåga utredas (van Balkom & 
Verhoeven, 2004).  

Forskare (t.ex. Iluz-Cohen & Walters, 2012; Kohnert, 2010; Soodla & Kikas, 2010) är eniga 
om att berättelser ger en bra bild om barnets språkutveckling och de har därför använts vid 
utredningar av enspråkiga barn med misstänkt språkstörning, dock enbart som komplement, 
eftersom inga standardiserade testbatterier finns, förutom ett undantag: The Bus Story 
(Renfrew, 1991) som är normerat på enspråkiga engelsktalande barn och används i 
Storbritannien och en del andra länder (Botting, 2002). En översatt, bearbetad och normerad 
svensk version finns i svensk praxis (Svensson & Tuominen-Eriksson, 2002). Fler normerade 
testbatterier behövs för flerspråkiga barn (Kohnert, 2010; Salameh 2008b). För att kunna 
utföra en mer rättvis bedömning av språklig förmåga hos flerspråkiga barn som löper risk för 
språkstörning, med andra ord kunna uttala sig om vad som är normalt respektive avvikande, 
måste man ha mer kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling inklusive berättarförmåga 
och jämföra dessa data med data samlad från flerspråkiga barn med diagnostiserad 
språkstörning (Bishop, 1997).  
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2.3. Narrativer 

För en närmre analys av narrativ förmåga kan narrativer delas in i makrostruktur och 
mikrostruktur (Foroodi-Nejad, 2011; Justice et al., 2006). Med makrostrukturen menas hur 
narrativer är organiserade på ett övergripande plan. Berättandets makrostruktur kan delas upp 
i olika komponenter som definieras olika beroende på modell (Bergman & Slobin, 1994; 
Ravid & Berman, 2006; Stein & Glenn, 1979 refererat i Westby, 2012 s.184). Modellerna 
kallas för Story Grammar (SG) och används för att analysera den övergripande 
berättarstrukturen. Den klassiska SG modellen har tillämpats främst på berättelser i den 
västerländska kulturen och består av sex olika komponenter: tid och plats (setting), 
igångsättande händelse (initial event), karaktärens känslor, inre respons på händelse 
(character’s internal response), mål (character’s plan to solve the problem), handlingar 
(character’s attempt to solve the problem), upplösning (outcome) och eventuell konsekvens 
(character’s reaction to the consequence) (Fiestas & Pena, 2004; Soodla & Kikas, 2010). SG 
komponenter har tids- och orsakssamband. Därmed hjälper berättelsens makrostruktur 
personen att hålla sig till en röd tråd och på det sättet skapa en sammanhängande berättelse 
(Westby, 2012). På senare år har en del forskare minskat komponenterna av SG modellen till 
tid och plats (setting), mål (goal), handlingar (attempt) och handlingens resultat eller 
upplösning (outcome). En berättelse kan innehålla flera episoder där varje episod har en 
huvudkaraktär och varje episod är uppbyggd runt huvudkaraktärens mål. En fullständig 
episod består av en Goal-Attempt-Outcome (GAO) sekvens och ofta skildras 
huvudkaraktärens tankar och känslor kring detta. Narrativgruppen Working Group 2 (WG2) i 
COST Action IS08041 har valt denna modell för att studera flerspråkiga barns 
berättarförmåga och även föreliggande studie kommer att använda sig av den. 

Narrativer kan även delas in i så kallade fria och styrda berättelser. En styrd berättelse 
innebär att handlingar och upplösningar är förutbestämda och åhöraren vet vad som kommer 
att hända i berättelsen. Skillnaden mellan dessa två i praktiken är att det sistnämnda 
möjliggör en jämförelse av barnens berättelser medan i fria berättelser kan man inte vara 
säker på att barnet producerar samma antal episoder och makrostrukturella komponenter, 
vilket gör det svårt att jämföra berättelser sinsemellan. Ett sätt att elicitera en styrd berättelse 
t.ex. vid bedömning av barnets språkförmåga har varit återberättandet av en saga med eller 
utan bildstöd (t.ex. The Bus Story av Renfrew, 1969). Problem som uppstår vid dylika test är 
att återberättandet ställer krav på minnet. Detta leder till att utöver berättarförmågan 
undersöks minnesförmåga, vilket i flesta fall ger en felaktig bild om barns narrativa förmåga. 
COST Action IS 0804 har därför valt att undersöka barnens spontana narrativ förmåga med 
styrda bildsekvenser.   

Mikrostruktur handlar om de språkliga eller lingvistiska strukturer på menings-, sats-, fras- 
och ordnivå som används i berättelsen (Foroodi-Nejad, 2011). Ofta mäts produktivitet, t.ex. 
totalt antal ord (word tokens), antal olika ord (word types), antal ord för tankar och känslor, 
totalt antal yttranden, totalt antal t-units (text units, terminal units), dvs. en huvudsats och alla 
dess bisatser (Hunt, 1965 refererat i Justice at al., 2006), totalt antal meningar som består av 
en huvudsats och en eller flera bisatser eller liknande enheter på satsnivå t.ex. totalt antal c-
units (communication units) (Loban, 1976). En c-unit är det talade språkets motsvarighet till 
meningar i det skrivna språket och kan bestå av en huvudsats inklusive bisatser, satsfragment 
(äter upp fåglarna), kortare yttranden (mums, mums) eller samordnade huvudsatser där 

                                                
1 WG2 är en forskargrupp inom COST (European Cooperation in Science and Technology) Action IS0804 som har lancerats 
2009 för att undersöka narrativ förmåga hos flerspråkiga barn med språkstörning. Syftet är att skapa mer rättvisande 
bedömningsmetoder för flerspråkiga barn. 
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subjektet i den andra satsen saknas (kråkan flög ner och bet räven i svansen). Föreliggande 
studie räknar inte yttranden som är vanligt i barnspråkslitteraturen utan c-units, eftersom de är 
ett gängse mått i forskningen om narrativutveckling och även används in COST WG2. Inom 
mikrostrukturen mäts ofta även strukturell komplexitet, t.ex. genom medellängd på yttranden 
(MLU), medellängd på meningar (MLCU) eller liknande enheter. Ytterligare kan man mäta 
andel bisatser i meningar likasom maximilängd på meningar. Lexikal diversitet kan mätas 
t.ex. via type/token ratio, dvs. relation löpord över antal olika ord som används i berättelsen. 
Skillnader i meningslängder, dvs. max längd och min längd ger mycket information om 
berättelsens grammatiska komplexitet hos barn i förskole- och skolålder (Liles et al., 1995). 
Dessutom kan man undersöka antal samordnande och underordnande konjunktioner samt 
refererande uttryck som talar om narrativen är sammanhängande och har tids- och 
orsakssamband. Liles et al. studie 1995 visade att undersökning av berättelsernas 
mikrostruktur hjälper att differentiera barn med språkstörning från barn med typisk 
språkutveckling. 
 

2.4. Utveckling av narrativ förmåga hos flerspråkiga barn 
Redan vid ca tre års ålder har barnet utvecklat ett antal grundläggande sociala färdigheter, 
ordförråd och grammatik (Ringblom, 2012; Strömqvist, 2008). Till exempel är användning av 
relativbisatser vanligt bland barn med typisk språkutveckling redan efter två års ålder 
(Strömqvist, 2008). Narrativ förmåga är en av flera samtalsförmågor som barnet etablerar vid 
ca fyra års ålder (De Houwer, 2009). Barnet utvecklar tidigt förmågan att beskriva ett 
skeende målande, detaljrikt och klarar av att benämna olika saker och händelser. Så 
småningom börjar berättelser innehålla fler handlingar (attempt) som även kan ha 
tidssamband. I samband med att barnen börjar uppfatta orsakssamband av händelser börjar 
också olika upplösningar (outcome) förekomma (Westby, 2012). Förmågan att berätta utifrån 
någon annans perspektiv och kunna avspegla karaktärens sinnesstämning utvecklas något 
senare eftersom det kräver mer utvecklad sociokognitiv förmåga (Strömqvist, 2008; Westby, 
2012). Detta medför ökning i antal SG komponenter, t.ex. mål (goal) och ord för primära 
känslor (glad, ledsen, hungrig osv.) (Westby, 2012). Nelsons studie 1996 visar att förmågan 
att tydliggöra den röda tråden utvecklas först vid ca fem års ålder (enligt Soodla & Kikas, 
2010; De Houwer, 2009; Strömqvist, 2008) och det är även vid denna ålder som barn anses 
kunna berätta fullständiga episoder. Det äldre barnets berättelse kännetecknas ofta av 
detaljerade beskrivningar av en tydlig huvudkaraktär och bipersoner (Strömqvist, 2008). I 
takt med nya erfarenheter utvecklas barnet språkligt, socialt och kognitivt, vilket i samband 
med ökat ordförråd och omorganisering av de redan lärda språkliga konstruktionerna ökar 
barnets förståelse för och därmed användning av nya språkliga funktioner, som t.ex. 
metaforer och ironi samt ord för sekundära känslor, t.ex. skuld, skam och avundsjukhet 
(Strömqvist, 2008; Westby, 2012). Barnet lär sig även att reflektera över egna och andras 
tankar och känslor (metakognitiv förmåga) och kan därför förutspå olika karaktärers 
handlingar i berättelser (Westby, 2012). Narrativ förmåga utvecklas alltså särskilt från sen 
förskoleålder när grunderna i språket är lagda och barnet har mognat kognitivt (Theory of 
mind). Den narrativa förmågan blir allt mer betydelsefull när barnet blir äldre och lär sig läsa 
och skriva (Balkom & Verhoeven, 2004; Flood & Lapp, 1987; Magnusson et al., 2008; Ravid 
et al., 2004), vilket i sin tur påverkar den fortsatta talspråksutvecklingen (Magnusson et al., 
2008; Strömqvist, 2008). En studie av Tomasello 2009 visade att språkinlärning till största 
del sker i samspel med andra människor i barnets omgivning (enligt Ringblom, 2012, s. 29; 
Salameh, 2008a). Och eftersom ett flerspråkigt barn exponeras i sin hemmiljö åtminstone för 
ett av två språk, får familjen en viktig roll för barnets språkutveckling i allmänhet men också 
speciellt för utveckling av den narrativa förmågan i detta språk (De Houwer, 2009).  
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Kulturella och lingvistiska skillnader mellan olika språk medför ofta olikheter i berättelsernas 
struktur på mikro- och makrostrukturella nivån hos både enspråkiga och flerspråkiga barn 
(Soodla & Kikas, 2010). Studier har visat att på den mikrostrukturella nivån kan t.ex. sättet 
att foga samman meningar på ett logiskt sätt skilja sig åt stilmässigt mellan olika språk (De 
Houwer, 2009; Gutiérrez-Clellen, 2002). Olikheter som kan förekomma på den 
makrostrukturella nivån är t.ex. strukturella skillnader dvs. val eller utelämning av vissa Story 
Grammar (SG) komponenter (Fiestas & Pena, 2004). Dock är de flesta forskare överens om 
att likheterna mellan olika språk är betydligt större på den makrostrukturella nivån än 
mikrostrukturella nivån, eftersom morfosyntaktiska och lexikala strukturer skiljer sig mycket 
mellan språken. Ett flerspråkigt barn måste därmed inte bara lära sig att berätta på olika språk 
men även på två olika sätt, som är specifika just för dessa språk och kulturer (De Houwer, 
2009; Soodla & Kikas, 2010). Emellertid kan språken påverka varandra (De Houwer, 2009) 
och Pearsons studie 2002 av spansk-engelsktalande barn visade att en god berättarförmåga på 
ena språket gynnade berättandet även på det andra språket (enligt Iluz-Cohen & Walters, 
2012, s. 60). Berättelser av flerspråkiga barn tycks nog ofta påminna om berättelser av yngre 
enspråkiga barn vilket kan bero på felen barnen gör (Reilly et al., 2004) och ett bristfälligt 
ordförråd (Salameh, 2008b), vilket i sin tur beror på begränsad exponering för varje språk 
(Armon-Lotem, 2012).  
 

2.5. Narrativ förmåga hos flerspråkiga barn i kombination med språkstörning 
Narrativ förmåga är ett speciellt sårbart språkligt område hos barn med språkstörning 
(Magnusson et al., 2008; Miniscalco et al., 2006; Westby, 2012). I allmänhet har berättelser 
som produceras av barn med språkstörning visat sig vara kortare, med lägre grammatisk 
komplexitet och sämre berättarstruktur jämfört med berättelser av yngre barn utan 
språkstörning (Leinonen et al. 2000 refererat i Miniscalco et al., 2006). Manhardt & 
Rescorlas longitudinella studie 2002 undersökte berättarförmåga hos enspråkiga 
engelsktalande barn och kom fram till att barn som vid 2;5 års ålder kategoriserades som late 
talkers hade kvarstående svårigheter i sin berättarförmåga vid 8-9 års ålder. Late talkers fick 
lägre resultat på följande parametrar: syntax, SG komponenter enligt Berman & Slobins 
modell 1994, karaktärens emotioner och språk samt orsakssamband. Med promtning ökade 
användningen av ord för tankar och känslor för båda grupper vid andra bedömningstillfället 
vid 9 års ålder. Dock nådde inte barn med språkstörning upp till kontrollgruppens resultat. 
Ingen signifikant skillnad hittades mellan late talkers och kontrollgruppen när det gäller 
användning av kohesionsskapande markörer (Cohesive devices) dvs. språkliga strukturer som 
gör att narrativen känns sammanhängande, t.ex. introducerande och återupptagning av 
referenter eller användning av konnektorer. Däremot visade Liles et al studie 1995 en ojämn 
fördelning i användningen av dessa strukturer för barn med och utan språkstörning. Iluz-
Cohen & Walters 2012 undersökte narrativ förmåga hos 5-6 år gamla engelsk-
hebreisktalande barn med och utan språkstörning och fann att barn med språkstörning hade 
kortare berättelser än barn med typisk språkutveckling men att berättelserna liknade varandra 
i sin struktur när det gäller SG komponenter. Barn med språkstörning använde sig också i 
större utsträckning av kodväxling, i motsats till en liknande studie av Gutierrez-Clellen et al. 
2009 där ingen skillnad i mängd av kodväxling mellan två grupper 6 åriga barn hittades 
(enligt Iluz-Cohen & Walters, 2012). Iluz-Cohen & Walters fann även att berättelserna av 
barn med språkstörning skilde sig språkligt och grammatiskt från berättelserna av barn med 
typisk språkutveckling. 
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2.6. Nyttan med bedömning av narrativ förmåga hos flerspråkiga barn och 
intervention 

Att använda sig av berättelser i bedömning av flerspråkiga barn är fördelaktigt på många sätt. 
Berättelser ger mycket information om barns språkliga, kognitiva och sociala förmågor 
(Reilly et al., 2004) samt möjliggör en analys på flera olika språkliga nivåer, som t.ex. 
fonologi, ordförråd, grammatik och pragmatik (Botting, 2002; Foroodi-Nejad, 2011; Norbury 
& Bishop, 2003). På den kognitiva nivån får man information bl.a. om barnet drar inferenser, 
förstår tids- och orsakssamband samt om barnet kan följa den röda tråden (Foroodi-Nejad, 
2011; Westby, 2012). En berättelse ger också en bild om barnet kan ta andras perspektiv, 
vilket är en av de viktigaste sociala förmågor (Strömqvist, 2008). Narrativer finns i alla 
samhällen och kulturer (Schoenbrodt et al., 2003) vilket möjliggör en jämförelse mellan 
språken. Dessutom kan man studera språkliga strategier som är unika för flerspråkighet, t.ex. 
kodväxling (Iluz-Cohen & Walters, 2012). Iluz-Cohen & Walters 2012 studie av tvåspråkiga 
engelsk-hebreisktalande barn fann skillnader mellan kodväxlingsbeteendet hos barn med och 
utan språkstörning då de sistnämnda hade svårt att hålla sig till ett språk och kodväxlade 
mycket vid verb och verbfraser. Barn utan språkstörning kodväxlade i betydligt mindre 
utsträckning och främst vid substantiv och nominalfraser. Även om det än så länge är oklart 
om resultat av Iluz-Cohen & Walters studie 2012 kan generaliseras till andra 
språkkombinationer kan det vara värt att titta på kodväxling i samband av undersökning av 
narrativer hos flerspråkiga barn.  
Bedömning av narrativ förmåga hjälper logopeder vid utredning av språkstörning, dels 
eftersom narrativer möjliggör en analys på flera olika språkliga nivåer och dels eftersom 
barnen blir bekanta med berättelser redan i tidig ålder och berättelser därmed är ett 
naturligare sätt att elicitera tal än med en annan typ av test (Reilly et al., 2004; Schoenbrodt et 
al., 2003). Exempel på test som används för att undersöka barnets språkliga förmåga är 
Lundamaterialet och Reynell Developmental Language Scales. 
Intervention för flerspråkiga barn med språkstörning bör börja så tidigt som möjligt eftersom 
de första åren är mest avgörande för barnets språkutveckling (Paul, 2000 refererat i 
Verhoeven & van Balkom, 2004 s. 5). Kliniskt verksamma logopeder, föräldrar, 
förskolelärare och andra vuxna i barnets omgivning uppmuntras att bekanta barn med sagor 
med beskrivande vokabulär, omvänd ordföljd, många konnektorer och relativsatser. 
Jämförande av sagor med liknande händelseförlopp anses främja utvecklingen av 
metakognitiv förmåga, vilket som tidigare nämnt är en av de viktigaste förutsättningar för 
utveckling av narrativ förmåga. Enligt Westby 2012 kan barn med språkstörning bli hjälpta 
att förstå berättelsernas struktur bl.a genom att diskutera berättelsernas handlingar utifrån SG 
komponenter (t.ex. vad olika karaktärer har för mål, tanka, känslor och problem samt hur de 
löser dessa) eller berättelsernas egenskaper som t.ex. om någonting saknas i berättelsen och i 
så fall hur detta kan lösas och om berättelsen består utav flera episoder eller delberättelser 
(Westby, 2012). Schoenbrodt et al. studie 2003 visade att narrativer som interventionsverktyg 
på L1 och L2 under åtta månader förbättrade den kommunikativa förmågan hos spansk-
engelsktalande barn i 6-11 års ålder. Barn som fick behandling i sitt L1 förbättrade sina 
resultat i fler moment än barn vars behandling skedde på L2. Rolstad et al. studie 2005 visade 
att intervention på L1 gynnade L2. Det är ändå viktigt att poängtera att en förbättrad 
språkförmåga inte automatiskt leder till lika bra språkfärdighet på det andra språket 
(Thordardottir, 2010). Det finns olika riktlinjer när det gäller språkval vid intervention av 
flerspråkiga barn. Föreningar som uttalar sig om dessa riktlinjer är bl.a. The American 
Speech-Language-Hearing Association (AHSA), The Canadian Association of Speech-
Language Pathologists and Audiologists (CASLPA) och International Association of 
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Logopedics and Phoniatrics (IALP) (Thordardottir, 2010). Det är oklart om riktlinjer för 
intervention för flerspråkiga barn existerar i Sverige. Dock kan lokala riktlinjer förekomma. 
Fördelar med behandling på barnets starkaste språk är bl.a. att barnet är mer mottagligt för ny 
information utan att överbelastas och att det främjar aktivering av högsta språkliga nivåer 
(Thordardottir, 2010). Fördelar med att ge behandling på båda språken är bl.a. att barnet lär 
sig att associera och generalisera inom och mellan två olika språk, vilket främjar en simultan 
utveckling av språken (Kohnert, 2010). Dock behövs fler studier på hur val av 
interventionsspråk interagerar med exponering för olika språk och omgivning för att kunna 
uttala sig om mest effektiv metod (Thordardottir, 2010). Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid 
intervention kvarstår, såsom barnets styrkor och svagheter samt behov (Thordardottir, 2010). 
 

2.7. Språksituation av rysktalande population i Sverige 
Sedan år 2000 har europeiska ramkonventionen godkänt fem minoritetsgrupper i Sverige: 
judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De fem nationella språken är svenska, 
finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska. Cirka 20 % av Sveriges population har 
utländsk bakgrund (Ringblom, 2012). Idag utgörs Sveriges befolkning av en stor andel 
personer från arabisktalande länder och arabiska är det mest förekommande språket hos 
invandrarbarn (Hyltenstam, 2005). Ryssar har aldrig varit en stor invandrargrupp i Sverige 
(Ringblom, 2012). Statistik hämtad från Statistiska centralbyrån (www.scb.se) år 2012 visar 
att 16 412 av Sveriges invånare är födda i Ryssland. Samma data visar att ett ryskt 
medborgarskap finns hos 6235 personer. Ryska talas av ca 90 000 människor i Sverige 
(Ringblom, 2012). Inställningen till rysktalande människor har ändrats under åren från att inte 
vara tillåtet att tala sitt modersmål (före år 1975) till att rysktalande barn numera kan få 
modersmålsundervisning genom skolgång (Ringblom, 2012; Salameh, 2008a). Tillgången till 
modersmålsundervisning varierar dock mellan olika kommuner. 

 
2.8. Språkliga skillnader mellan svenska och ryska 

Svenska och ryska är besläktade, indoeuropeiska språk men tillhör olika språkfamiljer, 
germansk respektive slavisk (Philipsson, 2004). Detta medför stora skillnader i fonologi, 
grammatik (syntax, morfologi) och ordförråd (lexikon). Framför allt är förekomsten av 
kognater d.v.s. ord som låter likadant eller liknande mellan svenska och ryska (t.ex. 
робот/robot = en robot – работать/rabotat' = arbeta) väldigt liten, vilket innebär att 
barnen inte kan gissa sig fram och måste lära sig helt nya ord på svenska och ryska. Samma 
princip gäller även en stor andel grammatiska strukturer som kommer att vara nya för 
ryskspråkiga barn när de börjar lära sig svenska. Fast både ryska och svenska är så kallade 
SVO språk, där grundordföljden är subjekt-verb-objekt (Bolander, 2005; Leonard, 2009; 
Philipsson, 2004; Ringblom, 2012), förekommer det vissa skillnader i ordföljden. I svenska är 
ordföljden förhållandevis fast. Verbet står alltid på andra plats i deklarativsatser (påståenden) 
och ”ja och nej” -frågor börjar alltid med verb (Bolander, 2005), till skillnad från ryska där 
ordföljden är relativt fri (Ringblom, 2012). I svenska placeras negation alltid efter det finita 
verbet i huvudsats och före det finita verbet i bisats medan negation i ryska alltid står före 
huvudverbet och även dubbelnegation är grammatiskt möjlig. Rysktalande barn kommer att 
behöva lära sig nya ordklasser i svenska, t.ex. artiklar och prepositioner, medan ryskan har ett 
mer utvecklat kasus- och genussystem. Även grammatiska konstruktioner som kopulaverb 
(vara) och partikelverb (t.ex. äta upp, jaga bort) kommer att vara nya för rysktalande barn. 
Kopulaverb i presens används inte i ryska (я маленький/ya malen'kij = jag liten = jag är 
liten) och partikelverb ersätts i ryska med prefix (t.ex. есть/est' – съесть/s'est' = äta/äta 
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upp; гонять/gonyat' – прогонять/progonyat' = jaga/jaga bort). Andra element som saknas i 
ryska och därför kommer vara nya för rysktalande barn är t.ex. användning av formellt 
subjekt det (t.ex. det regnar) som fungerar även som platshållare i början av satsen (det sitter 
en katt på trappan) (Bolander, 2005; Hammarberg & Viberg, 1977; Philipsson, 2001). 
Sammanfattningsvis förefaller både stora lexikala och grammatiska skillnader mellan språken 
som gör att ryskspråkiga barn förmodligen behöver en betydligt mer omfattande exponering 
till svenska språket än flerspråkiga barn med mer nära besläktade språk (t.ex. engelska – 
svenska, tyska – svenska, danska – svenska, norska – svenska) innan de kan uppnå en 
funktionell behärskning av andraspråket svenska. Positiv transfer eller facilitering, som 
innebär att överförandet av liknande ord och strukturer från ens förstaspråk till andraspråket, 
underlättar förståelsen och resulterar i målspråkliga strukturer är ytterst begränsad i en 
språkkombination som ryska-svenska (Hammarberg, 2004). 
 

 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka flerspråkiga barns narrativa förmåga med ryska som 
modersmål (L1) och svenska som andraspråk (L2). Studien samlade in data från barn i 4-7 års 
ålder med och utan diagnosticerad språkstörning. Undersökningen genomfördes med hjälp av 
nytt material som har utarbetats av internationella forskare inom ett större projekt om 
flerspråkighet och språkstörning (COST ISO804, www.bi-sli.org). Syftet med detta 
bedömningsmaterial är att kunna särskilja flerspråkighet från språkstörning (Ringblom, 
2012). Materialet har aldrig tidigare använts i Sverige och studien är därmed explorativ. För 
att i framtiden ha ännu tydligare kliniska markörer för språkstörning hos rysk-svenskspråkiga 
barn är det viktigt att undersöka skillnader i narrativ förmåga på respektive språk samt hur 
den skiljer sig mellan barn med och utan språkstörning. Jämförelser i narrativ förmåga 
gjordes mellan: 

§ L1 och L2 hos tvåspråkiga barn utan språkstörning, 
§ L1 och L2 hos tvåspråkiga barn med språkstörning, 

§ L1 hos tvåspråkiga barn utan språkstörning och L1 hos tvåspråkiga barn med 
språkstörning, 

§ L2 hos tvåspråkiga barn utan språkstörning och L2 hos tvåspråkiga barn med 
språkstörning. 

På sikt är förhoppningen att datan i denna studie ska kunna användas i studier av narrativ 
förmåga oavsett språkkombinationer (t.ex. pågående studier av ryska-tyska, ryska-svenska, 
svenska-engelska, svenska-franska som använder samma material) och i utvecklandet av ett 
standardiserat bedömningsmaterial för flerspråkiga barn. 

 
3.1. Förväntade resultat och betydelse av studien 

Vid jämförelse av de tvåspråkiga barnens narrativa förmåga på L1 och L2 både med och utan 
språkstörning förväntas undersökningen påvisa skillnader i den övergripande 
berättarstrukturen och i den språkliga strukturen. Det förväntade resultatet är att barnen 
presterar bättre på det språket de exponerats mest för. Undersökningen förväntas även påvisa 
att tvåspråkiga barn med språkstörning inte kommer att ha lika många och tydliga 
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komponenter av makrostruktur samt lägre värden av mikrostruktur i sina berättelser än 
tvåspråkiga barn utan diagnostiserad språkstörning. Detta antagande baseras på tidigare 
internationella studier av andra språk, bland annat Merritt och Liles studie från 1987. Det 
förväntas även att barnen kommer att ha bättre förståelse än produktion i den övergripande 
strukturen. 

Resultaten som framkommer kan användas för att utveckla normer och metoder för 
bedömning av rysk-svenskspråkiga barns språkutveckling, vilket i längden kan leda till en 
mer rättvis bedömning av barnens språkförmåga. 
 

 

4. Metod och material 
4.1. Rekrytering av deltagare 

Urvalet av försöksdeltagarna gjordes från två verksamheter, logopedmottagningen 
Logopederna AB och Kolobok2, som båda verkar i Stockholm samt genom försöksledarens 
personliga kontakter i Uppsala. Tidigare studier (Trabasso & Rodkin, 1994; Botting, 2002) 
har funnit att berättarförmågan varierar hos barn beroende på i vilket åldersintervall de 
befinner sig. I denna studie har åldersintervallet 4-7 år valts för att undersöka 
berättarförmågan hos små barn som nyligen lärt sig sätta samman mer komplexa meningar. 
Barn i denna ålderskategori hör även till den grupp som mest frekvent remitteras till logoped. 
Urvalskriterierna utgjordes således av ålder (4-7 år), språk (L1-ryska, L2-svenska) och 
språkutveckling. Ytterligare urvalskriterier var att barnen hade exponerats för både svenska 
och ryska i minst två år och att de hörde och talade båda språken någorlunda regelbundet. För 
att materialet skall kunna ge god information rekryterades både barn som har en typisk 
språkutveckling och barn som fått diagnosen språkstörning till följd av en sen eller avvikande 
språkutveckling. 
För barnens deltagande i studien krävdes föräldrarnas samtycke. Mot bakgrund av detta 
kontaktades föräldrarna av försöksledaren antingen via telefon eller möttes på Kolobok. 
Muntlig information om studien gavs på ryska. Föräldrarna fick därefter ett brev med 
övergripande beskrivning av studien (se Bilaga 1: Informationsbrev till föräldrar), tillhörande 
svarsblankett (se Bilaga 2: Skriftligt samtycke) och föräldraenkät med frågor kring barnets 
språkliga utveckling och bakgrund (se Bilaga 4: Föräldraenkät på svenska). Breven delades ut 
i samband med möten eller blev hemskickade per post. Ifyllda dokument, med föräldrarnas 
och barnens gemensamma godkännande eller icke godkännande att medverka i studien, 
skickades sedan tillbaka eller lämnades till försöksledare. Barn och föräldrar som gav 
samtycke inkluderades i studien. 
 

4.2. Deltagare 
Totalt tillfrågades 17 barn att delta i studien. Dessa barn delades in i två grupper: Typical 
Language Development (TLD) och Language Impairment (LI) efter deras språkutveckling. 
TLD gruppen bestod av 11 barn utan diagnostiserad språkstörning dvs. med typisk 
språkutveckling och LI gruppen bestod av 6 barn med diagnostiserad generell språkstörning. 
Inga andra diagnoser förekom hos deltagare i denna studie. Av barnen i TLD gruppen 

                                                
2 Kolobok är en organisation som anordnar aktiviteter för ryskspråkiga barn. 
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testades alla deltagare och av barnen i LI gruppen testades 5 deltagare. Ett av barnen i LI 
gruppen tackade nej till att medverka i studien eftersom familjen hade emigrerat till ett annat 
land. Ett utav barnen i TLD gruppen exkluderades från studien på grund av tekniska fel som 
uppstod under inspelningen. Således utgjorde TLD gruppen 6 flickor och 4 pojkar. LI 
gruppen utgjorde 4 flickor och 1 pojke. Totalt deltog alltså 15 barn i åldersintervallet 4;6-7;9 
år i studien, se Tabell 1. 
Samtliga barn gick på en svenskspråkig förskola eller skola. Fem utav 10 barn i TLD gruppen 
fick modersmålsundervisning på sin förskola eller skola. Inget av barnen i LI gruppen fick 
modersmålsundervisning. Deltagarnas bakgrund redovisas mer detaljerat under avsnitt 5.1. 
Försöksledaren utförde bedömningarna under april, maj och september 2012.  
 

Tabell 1 Beskrivande statistik över deltagarnas ålder 

 TLD LI 

Medelåldern 5,42 5,63 

Standardavvikelse 0,60 1,24 
Medianålder 5,51 5,03 

Yngsta deltagare 4,51 4,81 
Äldsta deltagare 6,66 7,76 

 
I Tabell 1 framgår att barn i LI gruppen är något äldre än barn i TLD gruppen. Ett ofta 
förekommande tillvägagångssätt inom forskning är att undersöka språkkarakteristika hos barn 
med diagnosticerad språkstörning i förhållande till språkutveckling hos yngre barn med 
typisk språkutveckling. Eftersom barn i LI gruppen redan hade undersökts och bedömts ligga 
efter i sin språkutveckling jämfört med jämnåriga barn (och därmed fått diagnosen 
språkstörning) är det av intresse att se om dessa barns berättarförmåga är i paritet med 
berättarförmåga av yngre barn utan språkstörning. 

Elva utav femton deltagare (73 %) var födda i Sverige. Andra födelseländer utgjorde Finland, 
Lettland och Ryssland. Ett fåtal föräldrar hade något annat språk som sitt första språk än 
ryska men alla talade flytande ryska och detta var språket som talades mest hemma. Alla barn 
i båda grupper hade ryska som sitt första språk (L1). Enstaka barn exponerades även för 
andra språk utöver svenska (L2) i sitt vardagsliv i mindre utsträckning: franska, georgianska 
och kumyk (ett turkspråk som talas i den ryska delrepubliken Dagestan).  

 
4.3. Material 
4.3.1. Bildsekvenser 

Barnen bedömdes utifrån kulturellt neutrala bildsekvenser framtagna av internationella 
forskare inom barnspråk, lingvistik och logopedi i samarbete med en professionell konstnär. 
Testmaterialet togs fram inom arbetsgruppen WG2 ”Narratives and discourse” i ett större 
internationellt forskningsnätverk COST IS0804 ”Language Impairment in a Multilingual 
Society: Linguistic Structures and the Road to Assessment” som handledaren för detta 
examensarbete är medlem i. I denna studie användes två bildsekvenser ur COST-materialet, 
Baby Birds och Baby Goats (se Bilaga 5: Bildsekvenser) som består av sex bilder vardera. 
För att i största möjligaste mån undvika ovidkommande variabler är berättelserna olika men 
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de är utarbetade för att vara makrostrukturellt exakt lika, dvs. har samma antal komponenter 
och episoder (Gagarina et al. 2012, ännu inte publicerad). Barnet ombeds att berätta en saga 
utifrån bildsekvenserna varefter barnet besvarar förståelsefrågor (se Bilaga 6: 
Bedömningsformulär Baby Birds, svenska och Bilaga 7: Bedömningsformulär Baby Goats, 
svenska) för att kunna bedöma barnets förståelse av bildsekvensen även i de fall där barnets 
egen berättelse är bristfällig. 
 
4.3.2. Bedömningsformulär 

Till bildsekvenserna finns ett bedömningsformulär (se Bilaga 6: Bedömningsformulär Baby 
Birds, svenska och Bilaga 7: Bedömningsformulär Baby Goats, svenska) som poängsätter 
barnets berättelse utifrån olika parametrar. Bedömningsformuläret består av två olika 
sektioner, sektion 1 och sektion 2. Sektion 1 följer bildsekvensernas makrostruktur och består 
därmed av komponenter som tid och plats (setting) samt är uppdelad i tre episoder som var 
och en innehåller fem av följande komponenter: 

(a) ord för tankar och känslor som igångsättande händelse (mental state as initiating 
event) 

(b) mål (goal) 
(c) handling (attempt) 
(d) handlingens resultat eller upplösning (outcome) 
(e) ord för tankar och känslor som konsekvens (mental state as reaction). 

Totalt kan barnet få 17 poäng i sektion 1, dvs. för produktion. Ett exempel på hur episod 1 i 
en berättelse kan se ut visas i Tabell 2. Sektion 2 innefattar förståelsefrågor med följande 
komponenter: 

(a) mål (goal) 
(b) ord för tankar och känslor som igångsättande händelse (mental state as initiating 

event) 
(c) ord för tankar och känslor som konsekvens (mental state as reaction). 

I sektion 2, dvs. i förståelsefrågor är totala antalet poäng nio. I studien användes översatta 
versioner av det originella bedömningsformuläret. Den ryska versionen utarbetades av 
Natalia Gagarina och andra ryskspråkiga forskare inom narrativgruppen WG2. Den svenska 
versionen utarbetades i en studentgrupp (försöksledaren och andra personer gör studier inom 
liknande ämnen) i samarbete med två svensktalande forskare inom narrativgruppen WG2, 
Ute Bohnacker och Taina Välimaa.  

 
Tabell 2 Ett exempel på hur SG komponenter setting, mental state as initiating event (MS as IE), goal, attempt, 
outcome och mental state as reaction (MS as R) i episod 1 kan se ut i berättelser Baby Birds och Baby Goats 

 
 

BB BG
Setting Det$var$en$gång)en)fågelmamma)och)hennes)ungar$i$ett$träd… Det$var$en$gång)getmamma)och)två)ungar)som)va)på$en$äng…
MS)as)IE Fågelmamman)som$såg)att)hennes)ungar$var$hungriga… Mamman)såg)att)hennes)unge)hade)ramlat)i)vattnet)och)var)jätte$rädd…
Goal För$att$hämta$mat)till)dem… För$att$hjälpa)ungen...
Attempt Hon$flög$iväg… Mamman)sprang)snabbt)ner$i$vattnet…
Outcome Mamman)kom$tillbaka)med$en)smaskig)mask )till)ungarna...) Mamman$puttade$ut$getungen…
MS)as)R Fågelungarna)var)inte)hungriga)längre. Getungen)var)inte$rädd)längre.
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4.3.3. Föräldraenkät 

Föräldrarna ombads att fylla i en föräldraenkät med frågor kring barnets språkliga utveckling 
och bakgrund. Föräldraformuläret innehåller frågor gällande barnets ålder, vistelse på 
förskola, tid i Sverige, språklig utveckling, exponering för båda språken och information om 
föräldrar. Se Bilaga 3: Föräldraenkät på ryska) för en ryskspråkig och Bilaga 4: Föräldraenkät 
på svenska) för en svenskspråkig enkät. 
 

4.4. Procedur 
Försöksledare bestämde i samråd med berörd personal på logopedmottagningen Logopederna 
AB, personal på Kolobok och förälder när det var lämpligt att datainsamlingen utfördes. 
Datainsamlingen av barnens berättarförmågor i TLD gruppen genomfördes antingen på 
barnens förskolor, hemma eller på Kolobok. Denna anpassning efter föräldrarnas önskemål 
när det gäller bedömningsplats och -tid möjliggjorde att flera barn med typisk 
språkutveckling ville delta i studien. Datainsamlingen av barnens berättarförmågor i LI 
gruppen genomfördes på Logopederna ABs mottagning i Stockholm där barnen var bekanta 
med terapilokaler och kände sig bekväma i miljön. Varje barns berättarförmåga undersöktes 
vid två tillfällen med 1-2 veckors mellanrum efter COST WG2s rekommendationer, för att 
minska möjliga uttröttningseffekter och inlärningseffekter. I pilotstudier gjorda av COST 
WG2 i andra länder kunde en viss inlärningseffekt konstateras, dvs. en förbättring från den 
första till den andra berättelsen, framförallt i makrostrukturen. Detta kan dels bero på att 
situationen för barnet var inte längre helt ny vid det andra tillfället, dels på att förståelsefrågor 
som efterlyser samma komponenter kan resultera i en viss inlärningseffekt. Ytterligare en 
viktig anledning för att ha 1-2 veckors mellanrum var att datainsamlingen utfördes av en och 
samma person (författaren) som är flerspråkig (ryska-svenska). Att skapa en enbart svensk 
respektive enbart rysk kontext hade inte varit möjligt om datainsamlingen hade utförts på det 
ena språket och direkt efter på det andra, utan sannolikt lett till en hög grad av kodväxling. 
Dessutom har ordningen i vilket språk barnet berättar först kontrollerats i största möjligaste 
mån. 
Alla instruktioner under datainsamlingstillfällena gavs muntligt på det språk som barnet 
bedömdes på. Barnet och försöksledaren satt på varsin sida om ett bord eller på golvet. 
Framför barnet låg tre kuvert, och barnet uppmanades att välja ett av de tre kuverten. Det var 
samma bilder i alla kuverten men barnet fick veta att det var olika bilder i varje kuvert för att 
skapa en så realistisk situation som möjligt. Efter att barnet hade valt ett kuvert ombads 
han/hon först att titta på alla sex bilder vartefter två bilder i taget visades för att elicitera en 
berättelse. Promptning i form av ”vad händer på den här bilden?” gavs av försöksledaren ifall 
barnet inte självständigt kom vidare i sitt berättande. Efter att barnen var klara med 
berättandet besvarade de förståelsefrågorna kring bildsekvenserna. Dessa frågor syftade till 
att kontrollera att barnet förstått vad som händer på bilderna även i fall de inte hade nämnt 
alla makrostrukturella komponenter i berättelsen. Samtliga berättelser spelades in som 
ljudfiler på dator. Den totala tiden för testning i varierade mellan 5-30 minuter per barn. Efter 
första tillfället tackades barnen och föräldern för sin medverkan i studien och en ny tid 
bestämdes. Efter andra tillfället fick varje barn en chokladkaka som belöning för sin 
medverkan. 
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4.5. Etiska aspekter 

Föräldrarna fick både skriftlig och muntlig information om studiens syfte (se Bilaga 1: 
Informationsbrev till föräldrar). För barnens deltagande i studien krävdes det ett skriftligt 
samtycke (se Bilaga 2: Skriftligt samtycke) av föräldrarna. I de fall när bedömningarna 
utfördes på förskola fick förskoleläraren en kort muntlig redogörelse om studien. Alla 
försöksdeltagare avidentifierades och testresultaten behandlades konfidentiellt. Barnen i 
denna studie var inte utsatta för någon avsevärd risk. Risker som deltagandet kunde medföra 
är obehag i testsituationen hos försöksdeltagare. För att förebygga obehagskänslor bekantade 
sig försöksledaren med barnen genom en kort dialog innan själva testningen påbörjades. Om 
barnet skulle ha visat tendens till att känna obehag, oro eller inte vilja delta i studien hade 
testning avbrutits av försöksledaren. För att minska risken för obehagskänslor hos barnet gavs 
det mycket beröm under testningen. 
Vid föräldraoro vid avvikande resultat skulle försöksledaren förmedlat kontakt till 
Logopederna AB, Länslogopedin eller Barnavårdscentralen. Eftersom testning av barn med 
diagnostiserad språkstörning förekom i samband med ett besök hos logoped, kunde barnens 
berättelser på båda språken, om föräldrarna så önskade, ingå i och därmed utöka underlaget 
för bedömning och intervention. Nyttan med denna studie riktar sig dock främst till rysk-
svenskspråkiga barn som grupp då den syftar till att bidra till utvecklingen av relevant 
bedömningsmaterial för rysk-svenskspråkiga barn. 

 
4.6. Databearbetning och statistik 

Materialet bestod av föräldraenkäten, inspelade berättelser, testresultat från bildsekvenserna, 
resultat på förståelsefrågor och transkriberat material. Försöksdeltagare avidentifierades 
genom att all insamlad data kodades med fiktiva namn. En beskrivande analys (se avsnitt 5.1) 
utfördes av föräldraenkäten. Deskriptiv statistik beräknades för att visa på datamängdens 
uppbyggnad. Samtliga berättelser analyserades med avseende på den övergripande strukturen 
av berättelsen (makrostruktur) (se avsnitt 5.2) och på den språkliga strukturen (mikrostruktur) 
(se avsnitt 5.3). Makrostrukturen analyserades kvantitativt och kvalitativt utifrån Story 
Grammar och poängsattes med bedömningsformulären (Bilaga 6: Bedömningsformulär Baby 
Birds, svenska och Bilaga 7: Bedömningsformulär Baby Goats, svenska). Poängen 
normaliserades för att möjliggöra en jämförelse mellan produktion och förståelse. Utvalda 
mikrostrukturella komponenter analyserades kvantitativt och kvalitativt. All inspelad data 
transkriberades enligt konventioner i transkriberingssystemet CHAT (Codes for the Human 
Analysis of Transcripts) (MacWhinney, 2012). En maskinell analys av berättelsernas 
mikrostruktur gjordes med CLAN (Computerized Language Analysis), ett program som 
analyserar transkriberade textfiler (MacWhinney, 2012). Parametrar som analyserades 
kvantitativt är som följer: antal löpord, antal olika ord, ordvariation (type-token ratio), antal 
yttranden (c-units) och yttrandelängd mätt i c-units (MLCU). Kvalitativ analys gjordes utifrån 
språkliga strukturer såsom kodväxling, transfer och refererande uttryck samt barnens egna 
påhittade ord. 
Transkribering och analys utfördes av författaren på avskild plats. Transkriptionerna 
kontrollerades mot data vid flertal tillfällen för att uppnå en så tillförlitlig transkription som 
möjligt. Kodning och poängsättning av makrostrukturen kontrollerades av Ute Bohnacker för 
samtliga svenska berättelser samt utvalda delar av de ryska berättelserna. Oklarheter och 
oenigheter i poängsättningen diskuterades. Excel användes som verktyg vid databehandling. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras data från föräldraenkäten samt resultat av 
berättelsernas makro- och mikrostruktur. 
 

5.1. Bakgrundsdata 
Enligt föräldraenkäten var sju utav tio barn (70 %) i TLD gruppen födda i Sverige. I 
genomsnitt har barn i denna grupp bott i Sverige i 4,65 år (4;8 år) med standardavvikelse 
1,45. Fem utav 10 barn (50 %) var förstfödda och andra halvan (50 %) var näst äldsta i 
familjen. För fyra utav fem barn (80 %) i LI gruppen hade Sverige angetts som födelseland. I 
genomsnitt hade barn i LI gruppen bott i Sverige i 5,10 år (5;1 år) med standardavvikelse 
1,98. I denna grupp var fyra utav fem barn förstfödda (80 %) och ett barn (20 %) var andra 
barnet. Alla föräldrar (100 %) i LI gruppen hade angett att de vid något tillfälle hade varit 
oroliga för barnets språkutveckling, då bara 3 utav samtliga föräldrar i TLD gruppen (30 %) 
hade uttryckt sin oro. Som orsak till sin oro hade föräldrar i LI gruppen angett följande: 
barnet hade få ord och meningar, rysktalande förskolelärare riktade föräldrarnas 
uppmärksamhet till barnets avvikande språkutveckling, oro pga. att det talas fyra språk i 
familjen, barnet hade svårt att uttrycka sig och sina tankar samt att barnet började tala väldigt 
sent. Svar som angavs av föräldrar i TLD gruppen var: barnet började tala svenska istället för 
ryska och svarade på svenska vid ryskt tilltal, barnet upplevdes ha begränsat ordförråd och 
stammade då och då; barnet började tala sent. 

 
Tabell 3 Beskrivande statistik avseende ålder när barnet sa sina första ord i TLD och LI grupperna: medelålder 

(M), standardavvikelse (SD), median (Md), minimivärde (Min), maximivärde (Max) 

 
 
I Tabell 3 framgår att barnen i LI gruppen hade i genomsnitt senare taldebut (2;1 år) än barn i 
TLD gruppen (1;5 år). Enligt föräldrar i TLD gruppen hade inga andra familjemedlemmar 
haft språksvårigheter. Två utav fem familjer i LI gruppen angav att språksvårigheter och 
dövhet fanns i släkten. Inga barn hade haft hörselproblem och alla hade normal hörsel vid 
datainsamlingstillfällena. Upprepade öroninflammationer förekom hos en av deltagare i LI 
gruppen. Sammanfattningsvis kunde man se följande: 

- barn i både TLD och LI gruppen har bott i Sverige ungefär lika länge 
- oro för barnens språkutveckling var större hos föräldrar i LI gruppen än i TLD 

gruppen 
- LI barn hade senare taldebut än TLD barn 
- språksvårigheter eller dövhet förekom även hos andra familjemedlemmar i LI gruppen 

 
18 utav 20 föräldrar i TLD gruppen hade ryska som sitt första språk (L1). Ett föräldrapar 
hade L1 tatariska och L2 ryska. Samtliga föräldrar i TLD gruppen kunde svenska. Mödrar i 
TLD gruppen behärskade andra språk som: engelska (5), tyska (3), franska (1) och 
azerbajdzjanska (1). Andra språk som förekom hos fäder var: engelska (7), franska (1), 
norska (1), ukrainska (1) och azerbajdzjanska (1). Antal år i Sverige i medel var 6,05 (6;1 år) 

TLD LI
M SD Md Min Max M SD Md Min Max

Ålder0vid0talbedut 1,43 0,46 1,33 1,00 2,08 2,05 1,40 1,50 0,75 4,00
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med standardavvikelse 3,00 för mödrar och 10 år (standardavvikelse 4,52) för fäder. Nio utav 
tio mödrar i TLD gruppen hade universitetsutbildning, en hade eftergymnasial utbildning. 
Sex utav tio fäder hade universitetsutbildning, tre hade eftergymnasial och ett svar saknades. 

Två utav fem mödrar i LI gruppen hade ryska som sitt första språk (L1). Tre mödrar med 
ryska som andra språket hade som L1 antingen azerbajdzjanska, kumyk eller ukrainska. Tre 
fäder i LI gruppen hade L1 ryska. Två fäder med L1 antingen georgiska eller armeniska hade 
L2 ryska. Fyra mödrar i LI gruppen uppgav att de kunde svenska. Andra språk som mödrar i 
denna grupp behärskade var: engelska (3), tyska (1) och lettiska (1). Tre utav fem fäder 
kunde svenska. Andra språk som fäder i LI gruppen kunde var: engelska (3), franska (1), 
lettiska (1). Antal år i Sverige i medel var nästan samma för både mödrar och fäder, 9,8 (9;10 
år) med standardavvikelse 4,97 respektive 9,83 (9;10) år med standardavvikelse 5,37. 
Sammanlagt åtta utav 10 föräldrar uppgav sin utbildning i LI gruppen, varar fyra mödrar och 
en fader hade universitetsutbildning samt tre fäder angav eftergymnasial utbildning som sin 
utbildningsnivå. Sammanfattningsvis kan utbildningsnivån anses vara hög i båda grupper. 
Föräldrar i båda grupper har bott i Sverige ungefär under en lika lång period och har ungefär 
liknande språkbakgrund. Flerspråkighet med fler än två språk förekommer hos föräldrar i 
båda grupper men i någon större utsträckning i LI gruppen. 

Språk mellan föräldrar och barn i TLD gruppen var huvudsakligen ryska, förutom en mor 
som även talade svenska med sitt barn. LI gruppen hade en mer varierad språkbild: en mor 
och en far som talade både svenska och ryska med sina barn samt en far som talade georgiska 
utöver det ryska språket med sitt barn. Föräldrar i TLD gruppen angav ryska och svenska som 
deras barns språk. Enligt föräldrar i LI gruppen talade sammanlagt tre barn både ryska och 
svenska och två barn talade enbart ryska i nuläget. Språk som barn hörde i sitt vardagsliv 
enligt föräldrar i båda grupper var ryska och svenska. Ett barn i TLD gruppen exponerades 
även för franska och ett barn i LI gruppen exponerades ytterligare för två språk: georgiska 
och kumyk. Medelålder när barnen började höra svenska i TLD gruppen var 1,25 (1;3 år) 
med standardavvikelse 1,42 och i LI gruppen 0,93 (11 mån) med standardavvikelse 0,97. 
Eftersom barnen i båda grupper började exponeras för svenska (L2) i tidig ålder, kan de 
kategoriseras som barn med tidig andraspråksinlärning dvs. ESLA-barn. Medelvärde för antal 
år barn i TLD gruppen har gått på förskola var 3,88 år (3;11 år) med standardavvikelse 0,95 
år och för LI gruppen 2,67 år (2;8 år) med standardavvikelse 1,41 år. 

 
*Vid läkarbesök, logoped osv. 

Figur 1 Diagram över i vilken utsträckning barn med typisk språkutveckling (TLD) och barn med språkstörning 
(LI) exponeras för L2 i olika sammanhang. 
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I Figur 1 framgår att både TLD och LI barn exponerades för svenska språket i förskolan. 
Barn med språkstörning föreföll ha mer rysktalande än svensktalande vänner utanför 
förskolans tid. Majoriteten av barn med språkstörning exponerades för L2 vid interaktion 
med syskon, föräldrar eller andra släktingar. Barn i båda grupper hörde svenska i samband 
med tv, dator eller böcker. Endast om ett barn i LI gruppen angav föräldrarna att det 
exponerades för L2 i samband med läkarbesök eller logoped. Sammanlagt exponerades barn 
utan språkstörning mer för svenska än barn med språkstörning. 

 

 

Figur 2 Diagram över i vilken utsträckning barnen exponeras för ryska (L1) och svenska (L2) i sitt vardagsliv. 

 

I Figur 2 framgår att 90 % av föräldrarna i TLD gruppen har skattat att deras barn 
exponerades för ryska och svenska språket lika mycket (50 % / 50 %). Andelen föräldrar som 
skattade likadant i LI gruppen var 60 %. I TLD gruppen skattade de resterande 10 % att deras 
barn exponerades i större utsträckning för ryska (75 %) än svenska (25 %). Samma 
exponeringsmönster skattades av 40 % föräldrar i LI gruppen. Inga föräldrar skattade att 
deras barn exponerades i större utsträckning för svenska eller enbart till ett av språken. 
Barnen i vardera gruppen exponerades enligt föräldraskattningen inte för några andra språk, 
trots att det tidigare framgått att andra språk förekom i hemmet för vissa barn. 
Sammanfattningsvis konstaterades att: 

- språkbilden var något mer varierad i LI gruppen än i TLD gruppen där språk mellan 
föräldrar och barn var huvudsakligen ryska 

- enligt föräldrar i TLD gruppen talade barn både ryska och svenska medan enligt några 
enstaka föräldrar i LI gruppen talade barn enbart ryska i nuläget 

- barn i båda grupper började exponeras för svenska i tidig ålder, dock började LI barn 
höra svenska något tidigare än TLD barn 

- både TLD och LI barn hade exponerats för svenska i förskolan men TLD barn hade 
gått på förskola något längre än LI barn 

- LI barn föreföll ha fler rysktalande än svensktalande vänner utanför förskolan 
- de flesta föräldrar i TLD gruppen skattade att deras barn exponerades för ryska och 

svenska lika mycket medan majoriteten av föräldrar i LI gruppen skattade att deras 
barn exponerades i större utsträckning för ryska än för svenska. 
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Figur 3 Diagram över barnens expressiva och impressiva färdigheter. 

 

Figur 3 visar att enligt föräldraskattning hade barn med typisk språkutveckling något bättre 
expressiv förmåga på ryska (50 %) än på svenska (40 %). Resten av barnen i samma grupp 
hade bra expressiv förmåga på båda språk. Barn med språkstörning som föreföll ha en bra 
expressiv förmåga på ryska utgjorde 80 % och enbart 20 % på svenska. Resten av barnen 
ansågs av föräldrarna ha en otillräcklig expressiv förmåga på båda språk. Impressiv förmåga 
på ryska skattades av föräldrar som väldigt bra hos 80 % och bra hos 20 % av barn med 
typisk språkutveckling. Föräldrar till barn med språkstörning skattade barnens förståelse på 
ryska endast med 20 % som väldigt bra och och med 80 % som bra. Förståelsen av svenska 
språket hos barn med typisk språkutveckling ansågs däremot vara väldigt bra endast hos 
hälften så många barn (40 %) än förståelse på ryska språket. Bra impressiv förmåga på 
svenska skattades hos resterande 60 % av barn i TLD gruppen likasom i LI gruppen. 
Impressiv förmåga på samma språk föreföll vara otillräcklig hos 40 % av barnen med 
språkstörning. Inga föräldrar skattade sitt barns expressiva eller impressiva språkförmåga 
som mycket otillräcklig och därför har detta svarsalternativ tagits bort i Figur 4 nedan. 

 

 

Figur 4 Diagram över språk barnen talar bäst i nuläget. 
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Av Figur 4 framgår att 70 % av barn med typisk språkutveckling talade bättre ryska (L1) än 
svenska (L2) enligt föräldrarna. Den motsatta företeelsen gällde 30 % av barnen i samma 
grupp. Alla barn med språkstörning föreföll ha ryska som sitt starkaste språk. Detta kan 
delvis ha sin förklaring i vissa bakgrundsfaktorer som presenterades tidigare (se Figur 2) där 
det framgick att barn med språkstörning exponerades i mindre utsträckning för svenska än 
ryska. En annan bakgrundsfaktor som kan ha betydelse, för att ryska föreföll vara det starkare 
språket hos LI barnen, är att dessa barn i snitt har vistats kortare tid på svenskspråkig förskola 
än barn i TLD gruppen. 

 
Figur 5 Diagram över vilket språk barnen föredrar framför de andra. 

 
Figur 5 visar att enligt föräldraskattning föredrog 40 % av barnen med typisk språkutveckling 
ryska språket framför det svenska språket, 20 % hade motsatta preferenser och 40 % föredrog 
inget språk framför det andra. Barn med språkstörning visade sig, enligt föräldrarna däremot 
inte ha några preferenser för det svenska språket och har större preferens för ryska språket 
(60 %) än barn utan språkstörning. Resterande 40 % föreföll inte ha några språkpreferenser 
likasom barn utan språkstörning. Sammanfattningsvis kunde man se att: 

- föräldrar i både TLD och LI gruppen skattade barnens impressiva förmågor på båda 
språken huvudsakligen bättre än expressiva förmågor 

- föräldrar i TLD gruppen skattade sina barns expressiva och impressiva förmågor 
bättre än föräldrar i LI gruppen 

- enligt föräldrar i både TLD och LI gruppen talade deras barn bättre ryska än svenska 
- enligt föräldrar i LI gruppen föreföll inga barn ha några preferenser för det svenska 

språket medan i TLD gruppen skattade 20 % av föräldrar att deras barn föredrog 
svenska framför det ryska språket. 
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Figur 6 Frekvens av olika språkliga aktiviteter som barnen i TLD gruppen har haft på L1 och L2 under den 
senaste månaden. 

 

Figur 7 Frekvens av olika språkliga aktiviteter som barnen i LI grupp har haft på L1 och L2 under den senaste 
månaden. 

 

Av Figur 6 och Figur 7 framgår att barn med typisk språkutveckling föreföll ha mer 
mångsidig kontakt med svenska språket än barn med språkstörning om man ser till hur ofta 
barn berättar historier på svenska, läser böcker och lyssnar på sagor, lyssnar på böcker, 
sjunger, tittar på TV/DVD och spelar dataspel. Kontakten med förstaspråket ryska föreföll 
dock vara likvärdig för båda grupper. 
Bakgrundsdata samlad från föräldraenkäten kommer att analyseras mot resultat av 
berättelsernas makro- och mikrostruktur i kapitel 6. Diskussion. 
 

5.2. Makrostruktur 
I detta avsnitt analyseras barnens berättarstruktur på makronivå utifrån bedömningsmallen 
som har tagits fram av forskargruppen inom COST ISO804 (se avsnitt Bedömningsformulär 
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och Bilaga 6: Bedömningsformulär Baby Birds, svenska samt Bilaga 7: Bedömningsformulär 
Baby Goats, svenska). 
Tabell 4 presenterar resultatstatistik uppdelat mellan barn med och utan språkstörning samt 
mellan makrostruktur i barnens berättelser och förståelsefrågor. De totala poängen för SG, 
inkluderat berättelser på båda språk, varierade mellan 3 och 12 utav 17 möjliga i produktion 
hos TLD barn med ett medelvärde på 6,75 poäng. I LI gruppen varierade den totala poängen 
mellan 0 och 7 utav 17 möjliga i produktion med ett medelvärde på 4,90 poäng. En markant 
skillnad i produktion mellan grupperna konstaterades. Då ett barn i LI gruppen hade 
avvikande resultat hanterades denne som en outlier och resultatet togs ur datamängden. 
Orsaken till detta var att barnet hade kortare meningslängd på båda språken, berättade inte 
om händelser, utan benämnde enstaka föremål på svenska och fick mer hjälp med promptning 
vid båda datainsamlingstillfällena än andra barn. Vid uträkning utan outlier varierade den 
totala poängen i LI gruppen mellan 2 och 7 och medelvärdet höjs till 5,50 poäng, vilket inte 
ansågs medföra någon större skillnad i det slutliga resultatet. 
När det gäller förståelse av SG låg medelpoäng för TLD gruppen på 5,80 utav 9 möjliga (med 
en spridning mellan 1 och 9), medan medelpoäng för förståelse i LI gruppen var 4,80 (med en 
spridning mellan 1 och 7). Medelpoäng för förståelse i samma grupp utan outlier uppgick till 
5,25 (med en spridning mellan 1 och 7). Återigen uppvisade LI gruppen lägre värden än TLD 
gruppen men skillnaden var något lägre än när det gällde produktion. Mellangruppsskillnaden 
kvarstod. Resultatet bör tolkas med viss försiktighet eftersom antalet deltagare i studien var 
begränsat. 

 
Tabell 4 Poängstatistik för makrostruktur hos TLD n=10 och LI n=5 

 
 

Som tidigare nämnts (i avsnitt 4.3.2) innehåller varje bildsekvens en tid och plats -komponent 
(setting) och tre episoder som vardera består av fem följande SG komponenter: ord för tankar 
och känslor som igångsättande händelse (mental state as initiating event), mål (goal), 
handling (attempt), upplösning (outcome) och ord för tankar och känslor som konsekvens 
(mental state as reaction). En episod anses vara fullständig om den innehåller en sekvens av 
Goal-Attempt-Outcome (GAO) dvs. tre SG komponenter. I Tabell 5 framgår att barn med 
typisk språkutveckling producerade ett större antal fullständiga GAO-sekvenser än barn med 
språkstörning. Av alla 30 berättelser producerade av TLD och LI barn fanns även en 
berättelse med alla fem SG komponenter. Denna tredje episod i berättelsen Baby Birds 
producerades i sin helhet av ett barn med språkstörning på ryska. Eftersom förekomsten av 

Språkutveckling Produktion Förståelse

Medelvärde TLD 6,75 5,80
Standardavvikelse TLD 2,38 2,28
Median TLD 7 6
Min TLD 3 1
Max TLD 12 9
Medelvärde LI 4,90 4,80
Standardavvikelse LI 2,47 2,57
Median LI 5,5 6
Min LI 0 0
Max LI 7 7



 

 

22 

fullständiga GAO-sekvenser hos barn i denna ålder visade sig vara relativt låg för båda 
grupper (13 % hos TLD barn och 10 % hos LI barn) presenteras även förekomsten av 
ofullständiga Goal-Attempt (GA), Goal-Outcome (GO) och Attempt-Outcome (AO) 
sekvenser. En fullständig GAO- och en ofullständig AO-sekvens visas i Tabell 6. Det totala 
antalet ofullständiga episoder var större för båda grupperna barn men även här producerade 
TLD barn fler sekvenser än LI barn. Uppdelningen mellan L1 och L2 visade sig vara något 
jämnare hos barn med typisk språkutveckling än hos barn med språkstörning. 

 
Tabell 5 Förekomst av samtliga Goal-Attempt-Outcome (GAO), Goal-Attempt (GA), Goal-Outcome (GO) och 
Attempt-Outcome (AO) sekvenser producerade av TLD och LI barn 

 
 
Tabell 6 Ett exempel på hur en fullständig GAO- och en ofullständig AO-sekvens kan se ut 

 
 

 

Figur 8 Diagram över fördelning mellan Goal (G), Attempt (A) och Outcome (O) i Baby Goats och Baby Birds 
berättelser producerade av barn med och utan språkstörning på båda språk. 

 
Figur 8 illustrerar att TLD barn producerade A- och O-komponenter i större utsträckning än 
G-komponenter, vilket är i linje med Tabell 5 där det högsta antalet ofullständiga episoder 
bestod utav 28 AO-sekvenser hos TLD barn. Detta mönster, där barn är sämre på att uttrycka 
huvudkaraktärens mål och istället berättar enkla sekvenser av handlingar, får stöd av tidigare 
forskning (se avsnitt 2.4) och kommer att diskuteras vidare i avsnitt 6.1. Anledningen till 
något bättre resultat av G-komponenter än O-komponenter hos LI barn kan bero på begränsat 
urval av undersökta individer. 
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5.2.1. Resultat avseende produktion 

I detta avsnitt presenteras resultat avseende produktion av Baby Birds och Baby Goats 
berättelser på ryska och svenska hos barn med och utan språkstörning. Eftersom materialet 
inte tidigare använts i ett ryskt-svenskt sammanhang, är det av intresse att undersöka om de 
två makrostrukturellt likt konstruerade bildsekvenserna i praktiken även ger upphov till 
makrostrukturellt jämförbara berättelser. 

 

 

Figur 9 Sammanslagen statistik över SG komponenter i berättelserna Baby Birds producerade på ryska (L1) och 
svenska (L2) av barn med typisk språkutveckling (TLD). 

 

Figur 10 Sammanslagen statistik över SG komponenter i berättelserna Baby Goats producerade på ryska (L1) 
och svenska (L2) av barn med typisk språkutveckling (TLD). 

 

Figur 9 och Figur 10 visar att resultaten för barnen utan språkstörning var i linje med vad 
författaren hade förväntat sig eftersom: 

- berättelserna var makrostrukturellt lika för båda bildsekvenser och på båda språk 
- karaktärernas handlingar och handlingarnas upplösningar (outcome) förekom i större 

utsträckning än mål (goal) 
- förekomst av ord för tankar och känslor var låg. 
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Det som inte var väntat var att ord för tankar och känslor inte uttrycktes lika ofta i Baby Birds 
och Baby Goats berättelser. Endast ett barn uttryckte denna komponent i sin ryska berättelse i 
Baby Birds. 

 

 

Figur 11 Sammanslagen statistik över SG komponenter i berättelserna Baby Birds producerade på ryska (L1) 
och svenska (L2) av barn med språkstörning (LI). 

 

Figur 12 Sammanslagen statistik över SG komponenter i berättelserna Baby Goats producerade på ryska (L1) 
och svenska (L2) av barn med språkstörning (LI). 

 

Resultaten för barnen med språkstörning skiljde sig i viss mån från de utan språkstörning. 
Figur 11 och Figur 12 visar att följande förväntningar uppfylldes i resultat för barnen med 
språkstörning: 

- antal SG komponenter i Baby Birds och Baby Goats berättelser på ryska var rätt lik 

- barn med språkstörning producerade generellt betydligt bättre berättelser på sitt 
starkare språk (ryska), dock enbart i Baby Goats och inte i Baby Birds 

- barn med språkstörning producerade flera handlingar och upplösningar än andra SG- 
komponenter, dock enbart på ryska 

- barn med språkstörning producerade generellt narrativer med färre SG komponenter 
än barn med typisk språkutveckling. 

Något som däremot var oväntat var att i Baby Birds berättelser berättade barn med 
språkstörning nästan var lika bra på ryska och svenska och att de producerade mål i större 
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utsträckning än handlingar eller upplösningar, dock enbart på ryska. Det är viktigt att notera 
att urvalet i LI gruppen var litet vilket innebär att en utebliven poäng för ett barn kunde få 
stor påverkan på resultatet. Om man beräknade medelvärde av båda berättelser blev resultatet 
per komponent bättre på ryska än svenska. 
 
5.2.2. Resultat avseende förståelse 

I detta avsnitt presenteras resultat avseende förståelse av Baby Birds och Baby Goats 
berättelser på ryska och svenska hos barn med och utan språkstörning. 
 

 

Figur 13 Sammanslagen statistik över förståelse av SG komponenter i berättelser Baby Birds på ryska (L1) och 
svenska (L2) av barn utan språkstörning. 

 

Figur 14 Sammanslagen statistik över förståelse av SG komponenter i berättelser Baby Goats på ryska (L1) och 
svenska (L2) producerade av barn utan språkstörning. 

 

Figur 13 och Figur 14 visar att TLD barns förståelse för karaktärens mål var hög och 
betydligt högre än produktionen för samma komponent (jämför Figur 9 och Figur 10). Det 
framgår även att mål förekom i större utsträckning än ord för tankar och känslor i barnens 
svar till förståelsefrågorna. Detta kan bero på att studiens försöksdeltagare var unga och 
förmågan att förstå andras tankar och känslor kräver en mer utvecklad socio- och 
metakognitiv förmåga. Resultaten kan därmed anses vara i linje med tidigare forskning (se 
avsnitt 2.4).  
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Figur 15 Sammanslagen statistik över förståelse av SG komponenter i berättelser Baby Birds på ryska (L1) och 
svenska (L2) producerade av barn med språkstörning. 

 

Figur 16 Sammanslagen statistik över förståelse av SG komponenter i berättelser Baby Goats på ryska (L1) och 
svenska (L2) producerade av barn med språkstörning. 

 
Figur 15 och Figur 16 visar att barn med språkstörning uttryckte fler mål än ord för tankar 
och känslor i sina svar till förståelsefrågorna, i likhet med barn med typisk språkutveckling. 
LI barnens förståelse, lika som produktion, visade sig vara bättre på ryska än på svenska i 
båda bildsekvenserna. Låga resultat i ord för tankar och känslor som konsekvens (mental 
state as reaction) anses bero på att förståelsefrågan i tredje episoden (se t.ex. Bilaga 6: 
Bedömningsformulär Baby Birds, svenska) handlar även om Theory of Mind, vilket 
förmodligen inte ännu är lika utvecklat hos LI barn som hos TLD barn. Ett exempel på hur ett 
rätt och ett felaktigt svar på denna förståelsefråga kan se ut presenteras i Tabell 7. 
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Tabell 7 Illustrering av rätt och avvikande svar på förståelsefrågorna 6 a) och b) i berättelser Baby Birds (BB) 
och Baby Goats (BG) 

 
 

 

Figur 17 Sammanslagen statistik över totala resultat av produktion och förståelse i berättelserna Baby Birds och 
Baby Goats producerade på ryska (L1) och svenska (L2) av TLD barn. 

 

Figur 18 Sammanslagen statistik över totala resultat av produktion och förståelse i berättelserna Baby Birds och 
Baby Goats producerade på ryska (L1) och svenska (L2) av LI barn. 

 
Figur 17 och Figur 18 visar att förståelsen var betydligt bättre än produktionen i båda 
barngrupperna. Dock fick TLD barn fortfarande långt ifrån fullpoäng på förståelsefrågorna. 
Barn med språkstörning föreföll generellt ha både sämre produktion och sämre förståelse på 
båda språk än barn med typisk språkutveckling. Resultaten visade dock mot förmodan att LI 
barn hade något bättre förståelse på ryska än TLD barn, vilket är motsägelsefullt men kan 
bero på litet urval av försöksdeltagare. En möjlig förbättring av studien är att göra den med 
ett större antal försöksdeltagare. Barn med språkstörning uppvisade större skillnader mellan 
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språken i både förståelse och produktion än barn med typisk språkutveckling. Ett barn med 
språkstörning var äldre (7;9 år) än alla andra deltagare vid datainsamlingen (4;10 – 5;8 år). 
Eftersom barnets produktion och förståelse visade sig motsvara de yngre barnens resultat 
inkluderades barnet i studien.  
 

5.3. Mikrostruktur 
I detta avsnitt kommer en analys av barnens berättarstruktur göras på mikronivå utifrån 
kvantitativa och kvalitativa mått. 
En maskinell analys av berättelsernas mikrostruktur gjordes med CLAN och komponenterna 
som analyseras kvantitativt är som följer: antal löpord, antal olika ord, ordvariation (type-
token ratio), antal yttranden mätt i c-units och medelyttrandelängd mätt i c-units (MLCU). 
Värden för MLU och freq har tagits fram med följande sökkommandon i CLAN: 

- mlu filnamn.cha –t%mor 

- freq filnamn.cha.  
I tre fall visade ett automatiskt uträknat resultat olika värden för samma element.  Dock var 
skillnaderna i värden oväsentliga och berodde på att CLAN kommandon mlu och freq inte 
inkluderar exakt samma element i beräkningarna. I data som presenteras är skillnaderna 
försummade. 
Tabell 8 presenterar resultatstatistik uppdelat mellan barn med och utan språkstörning samt 
mellan ryska (L1) och svenska (L2). Det framgick att barn med typisk språkutveckling hade 
generellt jämnare fördelning mellan språken (L1 och L2) än barn med språkstörning som fick 
högre resultat på L1 än L2 på alla mikrostrukturella parametrar. På samma sätt som för 
makrostrukturen ändrades resultatet när outlier undantogs (i detta fall enbart på svenska), 
vilket gjorde att komponenter som type/token ratio och MLCU fick högre värden på svenska 
än ryska. LI barnen uppvisade på så sätt samma mönster som TLD barnen, dvs. jämnare 
värden mellan L1 och L2. TLD barnens något högre resultat på svenska än ryska kan bero på 
grammatiska skillnader mellan språken, nämligen fristående artikel som finns i svenska men 
inte i ryska, vilket ökar antalet löpord i en berättelse. En orsak till de högre värdena för 
antalet olika ord och type/token ratio i svenska kan också vara barnens icke-konsekventa 
användning av vissa substantiv (semantiska substitutioner) i en och samma berättelse, vilket 
förekom oftare i de svenska L2 än de ryska L1 berättelserna (t.ex. när ett barn benämner en 
referent som både lamm och får, eller som räv och varg). De högre mikrostrukturella värdena 
i svenska berättelser kan orsakas av bristande ordförråd, vilket leder till att barnet försöker att 
ersätta ett koncist målord med mångordiga beskrivningar (t.ex. ett djur med vit päls istället 
för getunge). Ett av barnens berättelse på svenska innehöll dessutom mycket kodväxling, 
vilket ledde till ett större antal ord eftersom barnet ofta säger samma sak på båda språken. I 
tabellen framgår även att LI barn hade ett större antal ord och meningar i sina berättelser än 
TLD barn. En kvalitativ analys av berättelserna visade att denna skillnad berodde på fler 
upprepningar och många men korta huvudsatser som barnen med språkstörning producerade 
samt mer promptning från försöksledaren, vilket ledde till att orden blir fler. Ett exempel på 
detta är en berättelse producerat av ett barn med språkstörning som i sin svenska berättelse 
hade ett stort antal löpord och meningar men lägsta värden på type/token ratio och MLCU av 
alla LI barn. De mer rättvisande måtten på de unga barnens lexikala diversitet och 
grammatiska komplexitet anses därmed vara type/token ratio respektive MLCU. I MLCU 
kolumnen i Tabell 8 framgår det att barn med typisk språkutveckling hade längre 
meningslängd i medel (5,16 på L1 ryska och 5,36 på L2 svenska) och därmed förmodligen 
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även mer grammatiskt komplexa meningar än barn med språkstörning (4,32 på ryska och 
4,17 på svenska).  
 
Tabell 8 Beskrivande statistik (medelvärde (M) och standardavvikelse (SD)) avseende mikrostrukturella 
komponenter med olika ord, löpord, type/token ratio, antal yttranden (c-units) och yttrandemedellängd (MLCU) 
producerade av TLD n=10 och LI n=5 på ryska (L1) och svenska (L2) 

 
 
Ytterligare statistik (minimivärden och maximivärden) av MLCU presenterats i Tabell 9 på 
båda språk hos barn med och utan språkstörning. Det visade sig att både barn med och utan 
språkstörning hade något längre meningar på svenska än ryska, förutom ett fall där den 
kortaste meningen producerat av ett LI barn (som tidigare hanterades som outlier) var kortare 
på svenska än ryska. Vid sammanställning utan outlier dubblerades minimivärdet avseende 
meningarnas längd på svenska. 
 
Tabell 9 Beskrivande statistik avseende medellängd på meningarna (MCLU) producerade på ryska (L1) och 
svenska (L2) av barn med typisk språkutveckling (TLD) och barn med språkstörning (LI): maximivärde (Max) 
och minimivärde (Min) 

 
Sammanfattningsvis hade barn med typisk språkutveckling en jämnare fördelning mellan 
språken än barn med språkstörning, dock uppvisade TLD barnen något högre resultat på L2 
svenska än på L1 ryska. Barn med språkstörning uppvisade däremot högre resultat på L1 än 
L2 men resultatet ändrades när outliern undantogs och värden på meningslängden blev högre 
på L2 än L1. Efter denna kvantitativa analys belyses barnens språk ur kvalitativ synvinkel 
nedan. 
Språkliga strukturer som analyserades kvalitativt är kodväxling, transfer och refererande 
uttryck samt barnens egna påhittade ord. 
Kodväxling förekom nästan uteslutet i svenska berättelser hos samtliga barn och i större 
utsträckning hos barn med språkstörning än utan. Antalet barn med språkstörning som i en 
ryskspråkig kontext kodväxlade till svenska är fyra utav fem och kodväxlingen manifesterade 
sig i enstaka ord. Kodväxling till ryska i en svenskspråkig kontext förekom oftare än fyra 
gånger, manifesterade sig oftast i enstaka ord men det förekom även i en mening. Exempel på 
kodväxling till svenska i en ryskspråkig kontext: 

Språkutveckling Språk M SD M SD M SD M SD M SD
TLD L1 43,80 14,62 65,00 25,46 0,64 0,09 13,50 5,25 5,16 1,32
TLD L2 46,00 14,44 72,80 26,60 0,65 0,07 22,30 27,88 5,36 1,42
LI L1 47,20 14,64 80,40 31,17 0,61 0,08 21,20 12,34 4,32 1,55
LI L2 39,20 12,70 65,60 24,31 0,61 0,10 16,40 6,73 4,17 2,10

LI?(utan?outlier) L2 43,50 9,57 72,75 21,14 0,62 0,12 14,00 4,69 4,85 1,65

Olika?ord Löpord Type/token?ratio CJunits MLCU

MLCU L1 L2 L1 L2

Min 3,29 3,49 2,74 1,42*

Max 7,75 8,00 6,67 6,92

*2,905(utan5outlier)

TLD LI
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Exempel på kodväxling till ryska i en svenskspråkig kontext: 

 
I TLD gruppen kodväxlade inga barn till svenska i en ryskspråkig kontext. Dock kodväxlade 
tre barn till ryska i svenskspråkig kontext varav ett barn kodväxlade en gång med ett ord (i = 
och), ett barn med enstaka ord (a = men; i = och; mama  = mama) och ett barn berättade 
huvudsakligen på ryska, trots försöksledarens upprepade promptningar på svenska. Exempel: 

 
Två barn i TLD gruppen som kodväxlade i större utsträckning fick även lägsta resultat i både 
makro- och mikrostruktur i sina svenska berättelser. Det barnet som kodväxlade mest till 
ryska i LI gruppen fick också lägsta resultat i makrostruktur (om man bortser från outliern), 
men högst resultat i mikrostruktur. Inget liknande samband kunde ses hos de andra 
försöksdeltagarna bland svenska eller ryska berättelser. Inget samband mellan ålder och 
kodväxling kunde skönjas heller. Eftersom resultaten var så pass varierande kan inga 
generaliserande slutsatser mellan kodväxling och barnens övriga narrativa förmåga dras.  

Förekomsten av barnens egna påhittade ord dvs. neologismer i TLD gruppen var sammanlagt 
fyra ord bland svenska berättelserna, producerade av fyra enskilda barn, samt ett ord bland 
ryska berättelser, m.a.o. var förekomsten större i svenska än i ryska berättelser. Det är svårt 
att uttala sig om betydelsen av dessa påhittade ord (se exempel nedan). Möjligtvis kan det 
finnas det ett samband mellan ålder och användning av egna påhittade ord i TLD gruppen, 
där endast det allra yngsta barnet använde sig av påhittade ord i ryska.  

I LI gruppen använde sig sammanlagt fyra barn (två barn på ryska och två barn på svenska) 
av egna påhittade ord, av vilka tre producerade ett ord var och ett barn producerade 
sammanlagt åtta egna påhittade ord i sin svenska berättelse. De påhittade orden producerades 
av LI barnen oavsett ålder. Förekomsten av egna påhittade ord konstaterades vara större i LI 
än i TLD gruppen. Dock var antalet barn som använde sig av dessa ord lägre i LI än TLD 
gruppen. Exempel på meningar med egna påhittade ord: 

 
I barnens berättelser förekom yttranden som inte följde standardspråkens grammatik, som 
skulle kunna förklaras med transfer mellan språken. Detta gäller både barn med och utan 
språkstörning. Till exempel förekom i de svenskspråkiga berättelserna ett flertal brott mot 
den så kallade V2-regeln, enligt vilken det finita verbet kommer som andra satsdel i 

mums, mums, mums  ya hochu etih s'est', kozlyatok mamu i… = mums%mums%mums%jag%vill%äta%dom,%getungar%och%mamma…

vot teper' ona pobezala i skrikit:"mama, mama"! = och%nu%springer%hon%och%skrikit:%"mamma,%mamma"!

a potom mamma prinesla im maskar. = och%sen%hämtade%mamma%maskar%åt%dom.

potom slut! = sen%slut!

a!sen!han!tagit!honom!svans. = och!/!men
i katten i hunden springer tillbaken. = och,!och
han!såg!att!han!ska!flyga.!ona$sedit.!han!boxa!på!honom. = hon!sitter

O"sen"katten"sprang!i"sen"sprang,"sprang,"sprang. = och
A"sen"han"tagit"honom"hvans."eti"honom"hvans"i"sak5sak. = och"/"men
O sen tog lisa kadenka i parav. (parav = eget påhittade ord) = räv,"kattunge,"och
Lisa"tog"ona"dendä"lilla"den. = räv,"hon

Hask%mmnte !oss!tagit!o!han!mmne.

Mtätä%kommit!efter!mat.

Dom!gidde!sova!trädet.

En!sprang!efter%sandenväd.

Ona!nachinaet!bezat'sya!bo%glya !barashiki. = Hon!börjar!springa!bo%glä!får.
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deklarativsatser. Avsaknaden av denna ordföljdsregel i ryskan kan ha lett till den avvikande 
ordföljden i barnens svenska (L2) berättelser, där verbet ibland kommer på tredje plats i 
satsen, t.ex. (o sen han gjorde; o sen han ska dom fånga; när katten klättrade … då hunden 
drog i kattens svans. I litteraturen (Nettelbladt & Salameh, 2007) nämns brott mot V2 ofta 
som en markör för språkstörning hos enspråkiga svenskspråkiga barn, men eftersom den 
avvikande ordföljden hos flerspråkiga barn likväl kan vara en transfereffekt från deras 
förstaspråk, konstateras det att brott mot V2 inte kan fungera som klinisk markör för 
flerspråkiga barn. 
Även några fall av icke-målspråklig utelämning av kopulaverb förekom i de svenska 
berättelserna. Ett exempel som följer är från Baby Goats berättelsen, situationen där kråkan 
biter räven i svansen: ”han stark!” istället för ”han är stark!”. Dylika fall skulle kunna 
tolkas som transfer från ryska (L1) till svenska (L2), eftersom ryska inte sätter ut kopulaverb 
motsvarande svenska vara, eller som ett utvecklingssteg i språkinlärningen. Dock är det 
anmärkningsvärt att det främst var barn med språkstörning som producerade satser utan 
kopulaverb i svenska, när problem med kopulaverb ibland nämns i litteraturen som markör 
för språkstörning hos enspråkiga barn (Nettelbladt & Salameh, 2007). Tyvärr var antalet 
förekomster för lite för att kunna uttala sig vidare här. Vissa fall av transfer förekom även i 
motsatt riktning i materialet, dvs. från svenska (L2) till ryska (L1), hos både TLD och LI 
barn. Exempel: 

 
Refererande uttryck som introducerar en ny karaktär markeras i svenska med obestämd 
artikel (t.ex. …men barnen mötte en katt.) medan en redan känd karaktär markeras med 
bestämd form (t.ex. …och katten sa ”miau”). Ryska saknar däremot artikel (se avsnitt 2.8) 
och både nya och kända referenter uttrycks med hjälp av ”nakna” substantiv. Forskningen av 
andraspråksinlärning har visat att L2-inlärare ofta har problem med artikelanvändningen i 
svenska (t.ex. Abrahamsson 2009). Samtidigt pekar studier av enspråkiga barn med 
språkstörning på att användning av artikel, referentintroduktion och återupptagning kan vålla 
problem för barn med språkstörning. I berättelserna producerade av rysk-svenskspråkiga barn 
förekom felanvändning av bestämd och obestämd artikel ofta hos både TLD och LI barnen 
när karaktären skulle introduceras eller refereras till i de svenska berättelserna. I många fall 
saknades artikeln helt. Detta kan anses vara både transfer från ryska eller ett allmänt språkligt 
drag som ofta finns hos svenska som andraspråksinlärare. Exempel på avvikande refererande 
uttryck som förekom i barnens berättelser följer nedan. I båda fallen rör det sig om början av 
sagan, där standardsvenska skulle ha använt obestämd artikel:

 
Flerspråkiga barns avvikande artikelanvändning i svenskan kan förmodligen inte användas 
som markör för atypisk språkutveckling och därmed språkstörning, eftersom problem med 
artikel i många fall kan bero på tvärspråkligt inflytande m.a.o. transfer. 

Oni$ne$hotyat$chto%bi%oni%bili$s'edeni. = De$vill$inte$att $de$ska%bli%ätna.
Ona$budet$s'est'. = Hon$ska$äta.
I$on$ukusil$na$lisa$hvost. = Och$han$bet$(på)$i%rävens$svans.
I$sobaka %tol'ko$prishla. = Och$hunden$bara%kom.
Potom$ptichka$prishala((bezala)%za$koshechku. = Sen$sprang$fågel$efter$katten.

*CHI: __'fågel 'flög'iväg'från'hennes'barn.

*CHI: Först'va'det'så'här'att'dom'villde'ha'mat

o'sen'flögit'mamman'iväg

och'katten'kom'o'villde'äta'upp'dom.



 

 

32 

Även om förekomsten av avvikande språkliga strukturer som analyserades kvalitativt var 
något högre hos LI än TLD barnen i denna studie, handlade det ändå om få förekomster. 
Likheterna mellan barn med och utan språkstörning överväger. Därför är det svårt att uttala 
sig om några markörer som skulle kunna användas vid utredning av språkstörning hos 
flerspråkiga barn. Dessutom är det svårt att få en tydlig bild om barnens språkbeteende pga. 
att barnen inte var konsekventa i sin användning av språkliga strukturer på båda språken. 
 

 

6. Diskussion 
6.1. Diskussion av resultat 

De rysk-svenskspråkiga barnen med språkstörning i denna studie har visat sig ha sämre 
narrativ förmåga än barn utan språkstörning både vad gäller makrostruktur och vissa 
mikrostrukturella mått. LI barnens svårigheter uppträder på båda språken och visar sig i både 
uttrycksförmågan och språkförståelsen av berättelsestrukturen. Makrostrukturen diskuteras 
närmre nedan. 
Angående mikrostrukturen överlappar många språkliga karaktärsdrag hos barnen med typisk 
språkutveckling och barnen med språkstörning, som t.ex. brister i lexikal diversitet (bristande 
ordförråd eller semantiska substitutioner) eller grammatisk komplexitet (kortare 
meningslängd), kodväxling och transfer. Resultatet är väntat och ligger till stor del i linje med 
tidigare forskning (Fiestas-Pena, 2004; Iluz-Cohen Walters, 2012; Leinonen, 2000; 
Magnusson et al., 2008; Miniscalco et al., 2007) samt föräldraskattning av barns 
språkförmågor (se avsnitt 5.1). Enligt tidigare forskning (Leinonen et al. 2000 refererat i 
Miniscalco et al., 2006) producerar barn med språkstörning kortare berättelser än barn utan 
språkstörning. Inget dylikt samband kan konstateras i denna studie. Ett ytterligare område där 
förväntningar och studiens resultat inte överensstämmer är att inget uttalat samband mellan 
ålder och produktion/förståelse kan konstateras på den makro- eller mikrostrukturella nivån. 
Studien visar att barnen med språkstörning har betydligt sämre makrostruktur (produktion 
och förståelse) på L2 svenska än på L1 ryska, medan barnen med typisk språkutveckling 
endast uppvisar en begränsad skillnad mellan språken. Förståelsen av huvudkaraktärernas 
mål, tankar och känslor i berättelsen är dock avsevärt bättre än produktionen hos båda 
grupperna och LI barnen uppvisar en liknande grad av förståelse på ryska som TLD barnen 
på ryska. När det gäller L2 ligger förståelsen hos LI barnen dock klart under TLD barnen. 
Olikheter mellan resultat på L1 och L2 visar vikten av att utreda barns språkförmåga på båda 
språken för att få en rättvis bild av barnets språkliga utveckling. Orsaken till de låga 
resultaten i LI gruppen kan vara barnens svårigheter att förstå berättelsernas struktur och 
därmed svårigheter att producera en sammanhängande berättelse, vilket anses vara typiskt för 
barn med språkstörning. Dock fanns det liknande resultat även i TLD gruppen. Detta kan vara 
betydelsefullt för kliniskt verksamma logopeder när de ska bedöma barns språkförmåga och 
välja interventionsspråk. 

Varför vissa SG komponenter förekommer i mindre utsträckning på det ena eller det andra 
språket kan bero på att det finns skillnader i exponering för berättelser i hemmet och på 
förskolan eller skolan samt begränsat ordförråd. Till exempel kan bristande ordförråd och 
bristande kunskap om specifika språkliga strukturer leda till att vissa SG komponenter blir 
svåra att realisera för barn som inte har svenska som modersmål, t.ex. partikelverb (putta ut, 
jaga bort). Avsaknad av svenska partikelverb i sitt produktiva ordförråd kan göra det svårare 
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att uttrycka en handlings upplösning och därmed leda till minskning av SG komponenten 
outcome, eftersom handlingen (attempt) utgörs av själva verbet (putta) och upplösningen 
(outcome) av partikeln (ut). Realiserar barnet inte partikeln (t.ex. han jaga katten i situationen 
där hunden jagar bort katten) leder detta till att även till minskade poäng i makrostrukturen. 
I denna studie har barnen i båda grupperna generellt större förekomst av SG komponenter på 
ryska (L1) än svenska (L2). Föräldraskattningen tyder på att barnen med språkstörning i 
denna studie exponeras något mindre för svenska än ryska (se Figur 1 och Figur 2) och har 
mindre mångsidig kontakt med sitt L2 än L1 (se Figur 6 och Figur 7) än barn utan 
språkstörning, vilket skulle delvis kunna förklara LI barnens sämre prestation i L2 än L1 på 
makrostrukturen. Faktum att inga av LI barnen får modersmålsundervisning på ryska kan 
vara en möjlig orsak till LI barnens sämre prestation på makrostrukturen jämfört med TLD 
barnen. Bortsett från dessa förklaringsansatser som bygger på eventuella skillnader i 
exponering mellan grupperna, är det dock viktigt att komma ihåg att den sämre prestationen i 
LI gruppen jämfört med TLD gruppen kan bero på själva språkstörningen. Som det 
redogjordes för i bakgrunden (se avsnitt 2.5) har flera internationella studier visat att barn 
med språkstörning producerar mindre avancerade berättelser med färre SG komponenter än 
barn utan språkstörning i samma ålder. Eftersom föreliggande studie visar samma mönster är 
det rimligt att söka förklaringen till den lägre prestationen angående makrostrukturen i själva 
språkstörningen hos LI barn och inte endast i de ovan nämnda eventuella skillnaderna i 
exponering mellan LI och TLD gruppen. Komponenter som förekommer i större utsträckning 
på L2 än L1 i LI gruppen är tid och plats (setting) och i TLD gruppen handlingar (attempt). 
Barnen i både TLD och LI grupperna tenderar berätta i enkla sekvenser av handlingar 
(attempt) utan att uttrycka karaktärernas mål (goal) eller tankar och känslor (mental state). 
Ord för tankar och känslor som konsekvens (mental state as reaction) uttrycks minst av 
samtliga SG komponenter och saknas totalt i LI barnens svenska berättelser. Denna företeelse 
kan anses vara åldersrelaterad eftersom man kan se någon ökning i antal ord för tankar och 
känslor som konsekvent i berättelser av äldre TLD barn. Orsaken till varför LI barnen, som i 
genomsnitt är äldre än TLD barnen, i regel inte har denna komponent med i sina berättelser 
kan vara en mognadsfråga (se avsnitt 2.4). Dock kan inget tydligt samband mellan narrativ 
förmåga och ålder konstateras inom grupperna. Mellan grupperna kan sambandet föreligga 
eftersom LI barnen började prata ca 7-8 månader senare än TLD barnen (se avsnitt 5.1). Man 
kan även anse att barnens resultat i makrostuktur nästan är i linje med föräldraskattning när 
det gäller barnens språkförmågor då föräldrar skattar bättre impressiv än expressiv förmåga 
på L1. Det som avviker är att föräldrar i TLD gruppen skattar dessa förmågor som lika bra i 
L2, vilket inte överensstämmer med resultatet, utan barnen får högre poäng i förståelse än 
produktion även i L2. Sannolikt är att föräldrar i båda grupper upplever att deras barns 
förståelse i L1 är bättre än produktion eftersom den ryskan föräldrar hör sina barn tala kan 
upplevas som bristfällig av föräldrar. Men eftersom föräldrar i TLD gruppen inte märker 
några allvarliga brister i barnens språkutveckling antar de att barnens expressiva och 
impressiva förmåga i L2 borde ligga på ungefär samma nivå. Föräldrarna kan även tänkas ha 
till viss del bristande uppfattning om barnens språkförmåga i L2 eftersom de själva är vuxna 
andraspråksinlärare i svenska. Till skillnad är föräldrar i LI gruppen medvetna om barns 
expressiva svårigheter i båda språken och skattar därför att deras barn förstår betydligt mer än 
vad de kan producera.  

Mikrostrukturellt är dock bilden en annan, där både TLD och LI barn uppvisar något högre 
resultat på mikrostrukturella mått på svenska (L2) än ryska (L1). Resultatet är något annat än 
vad som kunde förväntas och ligger inte i linje med föräldraskattning. En möjlig orsak till 
högre värden på mikrostrukturella komponenter på svenska än ryska är att svenska har 
artiklar som inte finns i ryska. Dessutom är artiklar mycket högfrekventa i svenskt tal, vilket 
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ökar antalet löpord i svenska över de ryska värdena. Vid jämförelse av resultat mellan TLD 
och LI barn visar de förstnämnda mer lexikal diversitet (mätt i type/token ratio) och 
grammatisk komplexitet (mätt i MLCU). Dock vore det önskvärt att göra en mer djupgående 
kvalitativ analys av språkstrukturerna hos barnen, eftersom de kvantitativa mikrostrukturella 
måtten kan vara för ytliga och kan anses ge en missvisande bild. 

Förekomsten av språkliga strukturer som kodväxling, transfer och refererande uttryck samt 
barnens egna påhittade ord visade sig vara väldigt lik mellan TLD och LI barn, men i vissa 
fall (kodväxling, antal egna påhittade ord) kan en användning av dessa strukturer anses vara 
mer typiskt för barn med språkstörning än för barn med typisk språkutveckling. I användning 
av egna påhittade ord kan man se ett visst ålderssamband i TLD men inte i LI gruppen. Inget 
uttalat ålderssamband kan skönjas med andra mikrostrukturella parametrar. I denna studie 
tyder resultaten på att brister i språkliga strukturer (mikrostruktur) inte nödvändigtvis leder 
till en bristfällig övergripande berättarstruktur (makrostruktur), eftersom LI barnen där 
presterade generellt bättre på L1 än L2. Eftersom resultaten av makro- och mikrostruktur inte 
alltid är parallella mellan språken heller är det viktigt att utreda barnens språkliga förmågor 
på så många plan så möjligt. Anamnesupptagning är en viktig del i kartläggning av barnets 
språkförmågor och kan ofta vägleda logopeder till saknade information och förklaringar som 
behövs för detta. Syftet med detta är att skapa en desto tydligare bild av barnets styrkor och 
svagheter, för att erbjuda intervention som barnet ska ha mest nytta av.  

 
6.2. Diskussion av metod 

Inga liknande studier har tidigare gjorts på rysk-svenskspråkiga barn i Sverige. Styrkan med 
studien är att den beskriver hur språklig förmåga visar sig i narrativer hos barn med typisk 
språkutveckling men även hos barn med språkstörning. Resultaten kan generaliseras till andra 
barn med liknande bakgrund, vilket ökar studiens externa validitet. Till studiens 
begränsningar som kan läggas att det kan finnas vissa språkspecifika fenomen som kan vara 
svårt att generalisera till barn med någon annan språkkombination samt stor 
inomgruppsvariation, vilket beror på skillnader i ålder och individuella skillnader hos 
försöksdeltagare (t.ex. motivation, förmågor, tolkningar av instruktioner). Även olika lokaler 
vid datainsamling kan ha påverkat resultatet. 
En svaghet med studien är ett litet urval av försöksdeltagare. Därför bör resultat tolkas med 
försiktighet. En annan svaghet med studien är att datainsamlingen på båda språken gjordes av 
en person, vilket kan påverka barnens språkanvändning på ett negativt sätt ifall de förknippar 
försöksledaren med ett eller ett annat språk. Denna riskfaktor och riskfaktorer som 
uttröttningseffekter och inlärningseffekter minskades genom att undersöka varje barns 
berättarförmåga vid två tillfällen med 1-2 veckors mellanrum efter COST WG2s 
rekommendationer. Eftersom studien utfördes av en person (författaren) och oberoende 
bedömare med samma språkbakgrund inte fanns tillgänglig, kontrollerades poängsättning för 
samtliga svenska berättelser samt utvalda delar av ryska berättelser av handledaren Ute 
Bohnacker. Oklarheter och oenigheter i poängsättningen diskuterades, vilket ökar studiens 
reliabilitet. I framtiden kan nyttan med fler bedömare förväntas, men i dagsläge, när 
bedömningsmallen inte anses vara färdigt utarbetad (detta diskuteras vidare i avsnitt 7) är 
risken att det skulle medföra ännu mer oenigheter i poängsättningen.  
Poängsättningen försvåras i fallen där barnen inte berättar eller svarar enligt alternativ som 
finns i bedömningsformuläret, fast svaren kan anses vara rätta. Som exempel ska barn få 
poäng om de säger något av det nedanstående när de uttrycker ord för tankar och känslor som 
igångsättande händelse i berättelsen Baby Goats, episod 1: 
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I transkriberingsprocessen märktes det att barn säger följande: 

 
Man kan se att barnens svar liknar mer konkreta handlingar än känslor men är ändå lika de 
svar som förväntas. Därför fick barn som svarade dylikt poäng. Svar som innehöll varken 
tankar eller känslor eller handlingar som visar känslor godkändes inte. Dessa är som följer: 

 
En ytterligare intressant sak är att episod 1 uttryckts genomgående utan ord för tankar och 
känslor som konsekvens i båda berättelser. Det skulle vara av intresse att jämföra data från 
andra studier som använder samma material och metod med andra språkkombinationer för att 
se om detta förefaller vara något språkspecifikt. Ett förväntat svar skulle t.ex. se ut på ett 
följande sätt i berättelsen Baby Birds respektive Baby Goats: 

 
Sättet att uttrycka ord för tankar och känslor i episod 3 överensstämmer med 
bedömningsformuläret i större grad än tidigare exempel, men ändå förekommer det oväntade 
svar när det gäller komponenter som: ord för tankar och känslor som igångsättande händelse 
och -konsekvens. Exempel på rätta svar enligt bedömningsformuläret och barnens svar som 
godkändes presenteras i Tabell 10. Svaren godkändes eftersom de anses vara adekvata för 
den språkförmågan barn med svenska som L2 kan förväntas ha i denna ålder. Samma 
bedömningsprincip valdes när det gällde poängsättning av SG komponenterna handling 
(attempt) och upplösning (outcome) då barnen i denna ålder med svenska som sitt L2 hade 
svårt att realisera partikelverb, och det skulle ha varit missvisande att vägra ge SG-poäng när 
barnet försökte uttrycka en SG-komponent men inte hade helt tillägnat sig den svenska 
språkliga formen. 
 

Getungen'är'rädd'/'i'fara.
Getungen'behöver'hjälp.
Getungen'skrek'efter'hjälp'/'sin'mamma.

Han$drunknar.
Han$kunde$inte$simma.
Hon$kan$inte$båda%(=bada).
Hon$sa:$"Mamma,$mamma"!
Hon$sa:$"hjälp,$hjälp"!

Han$kunde$inte$komma$upp.
En$ramlade$ner$i$ett$hav.
Ett$djur$ramla$med$vit$päls.

Fåglarna(var(inte(hungriga(längre.
Getungen(var(inte(rädd(längre.
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Tabell 10 Barnens produktion av SG komponenter mental state as initiating event (MS as IE) och mental state 
as reaction (MS as R) samt förväntade svar enligt bedömningsformuläret i berättelserna Baby Birds och Baby 
Goats 

 
 
Fler dylika problematiska fall förekommer speciellt i förståelsefrågor där en del barn 
uttrycker och förklarar karaktärernas mående. Exempel presenteras i Tabell 11. 
 
Tabell 11 Illustrering av svar på förståelsefrågorna 2 a), b) och 4 a), b) i berättelser Baby Birds (BB) och Baby 
Goats (BG) 

 
 

Av exempel som presenteras tidigare och svar som illustreras i Tabell 11 kan man dra 
slutsatser att barnen gör inferenser men eftersom de fortfarande är relativt unga och därmed 
inte har färdigt utvecklad socio- och metakognitiv förmåga, är inferenserna inte lika djupa 
dvs. täcker inte hela berättelsen som det förväntades enligt bedömningsformuläret. Tabell 12 
illustrerar ännu tydligare att barn refererar endast till de två sista bilderna i bildsekvensen och 
inte till hela berättelsen. 

 

SG#komponent Berättelse Barnets#svar Exempel#på#förväntade#svar

MS#as#IE BB Men#då#kom#hunden#o#tyckte#att#den#katten#va#jätte#dum. Hunden#var#modig.

MS#as#IE BB Sen#kom#hunden#o#villde…undra#va#det#hände#där. Hunden#såg#att#getungen#var#i#fara.

MS#as#IE BG Han#(fågeln)#tittar#på#dom. Fågeln#såg#att#fågeln#var#i#fara.

MS#as#R BG O#sen#var#dom#tillsammans#igen. Getterna#var#glada#/#fria.

MS#as#R BG O#sen#kramades#dom. Getterna#var#glada#/#fria.

MS#as#R BG O#sen#smekte#fårmamma#den#andra#ungen. Getterna#var#glada#/#fria.

BB"(fick"poäng) BG"(fick"inte"poäng)

MS"as"IE *JUL:"hur"mår"fågelungarna? *JUL:"hur"mår"getungen?

*CHI:"dåligt. *CHI:"bra.

*JUL:"varför"tror"du"att"de"mår"dåligt? *JUL:"varför"tror"du"att"den"mår"bra?

*CHI:"därför.dom.är.rädda.att.katten.kommer.att.äta.dom. *CHI: .för.att.den.drack.ingen.vatten.(kallsup).när.han.ramla.

Förväntat"svar därför&att&de&gapar.&/&därför&fågelmamman&flyger&iväg.&osv. därför&att&den&inte&kan&simma.&/&kan&inte&komma&upp.&osv.

MS"as"R *JUL:"hur"mår"katten"här? *JUL:"hur"mår"räven"här?

*CHI: .leskigt. *CHI: .är.rädd../.hungrig.

*JUL:"varför"tror"du"att"katten"mår"leskigt? *JUL:"varför"tror"du"att"den"är"rädd?

*CHI: .därför.hunden.jagar.den.katten,.han.drog.i.hans.svans. *CHI:"därför.kråkan.jagar.och.vill.bita.henne../.för.att.hon.har.inte.ätit.nåt.

Förväntat"svar för&att&den&inte&fick&fågelungarna.&osv. för&att&den&inte&fick&getungen.&osv.

MS&as&IE&=&mental&state&as&initiating&event,&MS&as&R&=&mental&state&as&reaction
JUL&=&Försöksledare,&CHI&=&Försöksdeltagare
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Tabell 12 Illustrering av avvikande svar på förståelsefrågorna 6 a) och b) i berättelser Baby Birds (BB) och 
Baby Goats (BG) 

 
 

Sammanfattningsvis förefaller bedömningsformuläret i dess nuvarande form erbjuda ett något 
bristfälligt bedömningsunderlag, speciellt för yngre barn. Vid poängsättningen upplevde 
författaren att bedömningsmallen är för vag och ofta föremål för individuell tolkning. 
Upprepade diskussioner fördes med handledaren kring kriterierna för varje poäng, och via 
henne vid några tillfällen med andra forskare inom WG2. Det skulle vara tidskrävande för 
logopeden att bedöma vilken typ av information i barnens berättelser som får poäng eller inte 
och förmodligen även resultera i för stora skillnader mellan olika bedömare. 

Varför vissa SG komponenter förekommer mer när barn berättar till bildsekvenserna Baby 
Birds eller vice versa, kan antas bero på både barnens koncentration vid berättandet och olika 
illustrationer (se Bilaga 5: Bildsekvenser). Fast bildsekvenserna är utarbetade för att vara 
makrostrukturellt exakt lika, dvs. har samma antal komponenter och episoder och 
illustreringar liknar varandra i största möjligaste mån, upplevs sista bilden i Baby Birds 
berättelsen inte ha lika mycket fokus på alla karaktärer som det gör i Baby Goats berättelsen. 
I det sistnämnda har getterna en mer central plats på bilden och blir därför kommenterade 
med större sannolikhet än fåglarna i bildsekvensen Baby Birds där de är små och placerade i 
övre hörnet. Detta skulle kunna förklara t.ex. den ojämna fördelningen i förekomst av ord för 
tankar och känslor mellan Baby Birds och Baby Goats då bara ett barn med typisk 
språkutveckling får poäng för denna komponent i Baby Birds berättelsen. 
Det vore bra att kunna jämföra data med andra COST studier under utgivning. Om liknande 
resultat kan noteras även i andra studier kan vidareutveckling av materialet diskuteras. Ett 
förslag skulle i så fall vara att lägga till ytterligare några möjliga svarsalternativ i 
bedömningsformuläret och markera att dessa anses vara åldersadekvata svar för yngre 
flerspråkiga barn. 

Eftersom materialet används för barn både med och utan språkstörning, är det av intresse att 
veta om barn som har blivit diagnostiserade med språkstörning redan får logopedisk 
behandling och i så fall hur länge behandlingen har pågått. Ett förslag är därför att lägga till 
en punkt i bedömningsformuläret där sådan information framgår. 

Slutligen är det viktigt att poängtera att man ska vara försiktig med att dra slutsatser om 
barnets narrativa förmåga utifrån enbart en bedömning av en eller två narrativer. 
 

 

BB"avvikande"svar"(poäng"ges"ej) BG"avvikande"svar"(poäng"ges"ej)

*JUL:"tänk"dig"nu"att"hunden"vänder"sig"om"och"ser"fåglarna. *JUL:"tänk"dig"nu"att"fågeln"vänder"sig"om"och"ser"getterna.

*JUL:"hur"skulle"hunden"känna"sig"då? *JUL:"hur"skulle"fågeln"känna"sig"då?

*CHI:"bra."(rätt"svar) *CHI:"dåligt .

*JUL:"varför"tror"du"att"hunden"känner"sig"bra? *JUL:"varför"tror"du"att"fågeln"känner"sig"dåligt?

ex.1 *CHI:"för*att*hon*kan*flyga*fort. *CHI:"för*att*räven*ville*äta...

ex.2 *CHI:"för*att*hon*gillar*att*jaga*katten. *CHI:"för*att*räven*jagar*getungen.

JUL'='Försöksledare,'CHI'='Försöksdeltagare
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7. Slutsatser och framtida forskning 
Skillnaderna i narrativ förmåga mellan barn med typisk språkutveckling och barn med 
språkstörning i denna studie visade sig vara tydligare inom makrostrukturen än inom 
mikrostrukturen. Barn med typisk språkutveckling hade även högre och jämnare fördelning 
av språkproduktion än barn med språkstörning. Förståelsen är överlag bättre än produktionen 
hos både barn med och utan språkstörning. Exponering för språk anses ha en betydelse både 
för barnets impressiva och expressiva förmåga men förklaringen för de låga värden för barn i 
LI gruppen ligger snarare i språkstörningen. 

Begränsningar såsom små barngrupper bidrar till osäkerheten i studiens resultat och nästa 
studie som görs på området bör därför innefatta ett större antal deltagande barn. För att förstå 
hur flerspråkighet och språkstörning påverkar barns narrativa förmåga bör denna studies 
resultat jämföras med liknande studier inom narrativgruppen WG2 i COST Action IS0804 
som undersöker andra språkkombinationer hos flerspråkiga barn (t.ex. ryska-tyska, svenska-
finska). Andra forskare föreslås också undersöka barn med enspråkiga rysk- eller 
svensktalande barn i olika åldrar. På sikt bör forskningen inom detta ämne syfta till att ta 
fram ett normerat testmaterial för rysk-svensktalande barn så att träffsäkerheten att upptäcka 
språkstörning ökar. 
I nuläget fokuserar COST-materialet att dokumentera och bedöma flerspråkiga barns 
berättarförmåga på makrostrukturell nivå, eftersom Story Grammar uppvisar betydligt mer 
likheter mellan olika språk än de mikrostrukturella måtten. Mikrostrukturella mått som 
lexikal diversitet, produktivitet och grammatisk komplexitet påverkas även i mycket högre 
grad än makrostrukturen av hur länge och hur mycket ett barn har exponerats till ett språk. 
Eftersom flerspråkiga barn per definition får mindre exponering per språk än enspråkiga barn, 
riskerar flerspråkiga barn brista i sin språkutveckling när de jämförs med normer för 
enspråkiga barn, i likhet med barn med språkstörning som ligger under enspråkiga normer för 
barn med typisk språkutveckling. COST WG2 utgår ifrån att berättelsernas makrostruktur 
inte är särskilt påverkad av språkspecifika drag och inte heller särskilt sårbar för mängden 
språkexponering. Flerspråkiga barn, inklusive barn som är andraspråksinlärare, ska kunna 
klara av makrostrukturen förhållandevis bra oavsett språk och trots att de har haft mindre 
exponering till språket än enspråkiga barn. I litteraturen har det framhållits att barn med 
språkstörning har tydliga brister i makrostrukturen. Om det visar sig generellt att det finns 
mätbara skillnader i makrostrukturen mellan barn med diagnosticerad språkstörning och barn 
utan språkstörning, såsom det har gjorts i denna studie, och att dessa skillnader är mätbara 
oberoende av vilket språk det handlar om, skulle narrativ förmåga kunna vara en bra klinisk 
markör för språkstörning som även fungerar för flerspråkiga barn. För att upptäcka en 
generell språkstörning skulle berättarförmågan på den makrostrukturella nivån i detta fall 
kunna bedömas på enbart barnets L2. Som en fördel kan nämnas att bedömning då kan 
genomföras utan tolk. Nackdelen är dock att man inte vet karakteristikan av fel som kunde ha 
uppstått i barnets berättande i L1.  
Utveckling och modifiering av existerande bedömningsmaterial kan vara aktuellt om man i 
framtiden vill använda detta material som bedömningsverktyg inom logopedisk praxis. För 
att göra materialet mer lättanväntbart skulle tydligare riktlinjer för bedömning av Story 
Grammar komponenter och förståelsefrågor behövas och en manual där poängsättning av 
svårbedömda exempel diskuteras. Fördelar med standardisering och sedan användning av 
detta test, utöver kunskap om barnets expressiva och impressiva språkförmågor, är att man 
även får en mycket omfattande bild över barnets övriga utvecklingsområden, t.ex. sociala 
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förmågor. Ett normerat testmaterial för rysk-svensktalande barn skulle ge logopeder 
värdefulla verktyg i arbetet med att identifiera språkstörning hos flerspråkiga barn. 
Eftersom de flesta barn är vana att berätta och lyssna på olika berättelser blir testsituationen 
naturlig och hjälper att etablera kontakt med barnet, vilket i sin tur ökar möjligheten att få en 
rättvisande bild om barnets narrativa förmåga. 
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Vill ditt barn delta i en studie om flerspråkiga barns 
berättarförmåga? 
 
Studie om barns berättande 
Studien handlar om flerspråkiga barns berättarförmåga och kommer under våren och 
hörsten 2012 genomföras som examensarbete på logopedutbildningen vid Enheten för 
logopedi, Uppsala universitet. Handledare för studien är Ute Bohnacker, professor i 
lingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi. Bihandledare är Katja Ivachova, 
legitimerad logoped vid Logopederna AB, Stockholm. 
 
I utredningar av barns språkutveckling ber man ofta barn berätta till bilder. I Sverige 
saknas forskning och normer för hur flerspråkiga barn (ryska och svenska) berättar.   
Det finns därför risk att flerspråkiga barn inte får en rättvis bedömning av sin 
språkförmåga, eftersom de ofta bedöms efter normer som gäller för enspråkiga barn. 
Jag kommer att använda mig av nytt material som har utarbetats av internationella 
forskare inom ett större projekt om flerspråkighet och språkstörning (COST ISO804, 
http://www.bi-sli.org). Jag ska undersöka hur de rysk-svenskspråkiga barnen berättar, 
hur de använder sitt ordförråd, vilken information de tar med i sina berättelser och om 
berättelserna är sammanhängande. Resultaten kan sedan användas för att utveckla 
normer och metoder för bedömning av rysk-svenskspråkiga barns språkutveckling, 
vilket i längden kan leda till en mer rättvis bedömning av barnens språkförmåga. 
 
Vad innebär deltagande för mitt barn? 
Studien är upplagd så att varje barn vid två olika tillfällen berättar en berättelse på ett 
av språken exempelvis först på ryska och vid andra tillfället på svenska. Varje tillfälle 
beräknas ta ca 30 minuter. Bedömning av varje barn sker individuellt på 
logopedmottagning Logopederna AB i Stockholm eller i hemmet. Berättelserna 
kommer att spelas in för att möjliggöra en noggrann analys. Föräldrarna ombeds att 
besvara frågor bland annat om barnets språkliga utveckling och språkanvändning via 
ett föräldraformulär som delas ut vid första besöket. 
 
Deltagandet är förstås helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att skäl 
behöver anges. 
 
Deltagare 
Till studien söker jag barn som är mellan fyra och sju år gamla. Barnen ska vara 
flerspråkiga (ryska och svenska). För att materialet skall kunna ge god information 
söker vi både barn som har en typisk språkutveckling och barn som fått diagnosen 
språkstörning till följd av en sen eller avvikande språkutveckling.  
 



 

 
Personuppgifter 
Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Personuppgiftsansvarig är Ute 
Bohnacker, professor vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. 
 
Intresseanmälan 
Intresseanmälan görs enklast genom att fylla i bifogat svarsformulär så snart som 
möjligt. Jag kommer att ringa dig efter att jag har fått ditt svar om samtycke till 
deltagande. Du är också välkommen att kontakta mig eller min handledare (se 
kontaktuppgifter nedan). 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
 
 
Julia Koivistoinen         Katja Ivachova 
Logopedstudent         Leg. Logoped 
073-5891072         076-1371933 
julia.koivistoinen@gmail.com         katja@logopederna.se 
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Deltagande i studie 
 
 
 
 
 
 
 
Samtycke till deltagande i studien om flerspråkiga barns narrativa 
förmåga 
 
Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag har berättat för mitt barn 
vad deltagandet i studien innebär för honom/henne. Jag är medveten om att mitt och 
mitt barns deltagande i studien är helt frivilligt och att vi när som helst kan avbryta 
deltagandet utan att ange skäl.  
 
 
Datum: ................................................ 
 
 
Underskrift av vårdnadshavare: ................................................................... 

 

Namnförtydligande: ..................................................................... 

 

Barnets namn: .............................................................................. 

 

Födelsedatum: .............................................................. 

 

Adress: ......................................................................................................... 

 

Telefon: .......................................................... 

 

E-post: .......................................................................................... 

 
 
 
 
 
Skickas till:  
Julia Koivistoinen 
Karlsrogatan 9-110 
75238 Uppsala 
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Опросник для родителей 

1. Имя ребенка (имя, фамилия) _______________________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________________________________ 

3. Посещает ли Ваш ребенок детский сад в настоящее время?  
o Да, детский сад  

 

_______________________________________________ (название) с ____________________ (год, месяц) 

o Нет 
Если да, какой это детский сад? 
o Двуязычный 
o Одноязычный с обучением на родном языке ребенка 
o Одноязычный с обучением на втором языке ребенкa 
o Другой, напишите, какой ______________________ 
4. Где родился Ваш ребенок? 

o В стране родного языка, 
 

какой?:_________________ 
o В стране второго языка, 

 

какой?:_________________ 
 

o В другой стране, 
 

 какой?:_________________ 
 
 

5. Как давно Ваш ребенок живет в стране второго языка? _________________________ (год, месяц) 

6. Это первый ребенок в семье? 
o 1 o 2 o 3 o Напишите, какой ________ 

7. В каком возрасте Ваш ребенок начал говорить?        ______год(а)  ______ месяц(а/ев) 

8. У Вас когда-нибудь вызывало тревогу языковое развитие Вашего ребенка? 
o Нет o Да. Объясните, почему ____________________________________________________ 

9. У кого-нибудь в Вашей семье есть проблемы языкового или речевого развития? 
o Нет 
 

o Да. Напишите, у кого _____________________________________________________ 
(напр., у матери, у отца, брата, сестры…) 
 

10. У Вашего ребенка когда-нибудь были проблемы со слухом? 
Нарушения слуха 

o Нет 
o Да 

Частые заболевания ушей 
o Нет 
o Да, сколько раз? ____________ 
o Уши прооперированы (в ушах стоят трубочки) 

 

11. Как Вы считаете, Ваш ребенок хорошо слышит? 
o Нет o Да 
12. Информация о родителях 

  

Родной 
(первый) 
язык 

Второй язык 
Какими 
языками 
владеет? 

Как долго живет 
в Швеции? Образование Профессия 

Мать          
Отец           
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13. На каком языке Вы говорите с Вашим ребенком? 
Мать 
o На моем родном (первом) языке  
o На моем втором языке 
o На родном и втором языках 
o На другом языке (языках), укажите, на каком 

_______________ 

 
Отец 
o На моем родном (первом) языке  
o На моем втором языке 
o На родном и втором языках 
o На другом языке (языках), укажите, на каком 

_______________ 

14. На каких языках Ваш ребенок говорит в настоящее время? 
o На своем родном (первом), 
языке  
Напишите, на каком: 
________________  
 

o На своем втором языке  
Напишите, на каком: 
_________________ 

o На других языках 
Напишите, на каких: 
________________ 

15. С какими языками контактирует Ваш ребенок? 
o Со своим родным (первым) 
языком 

o Со своим вторым языком o С другими языками  
Напишите, с какими: 
________________ 

16. В каком возрасте начался контакт Вашего ребенка со вторым языком? 
o с рождения 
o до 1 года 
o до 3 лет 

 

o До 5 лет 
o С возраста ______ лет ______месяца/месяцев 
 

17. Ваш ребенок контактирует со вторым языком  
o В детском саду или школе 
o В общении с друзьями 
o В общении с братьями, сестрами, 
родителями, другими родственниками 

 

o Посредством телевидения/Интернета/книг 
o В других случаях _________________________ 

 

18. Оцените в процентном 
соотношении, как часто Ваш 
ребенок контактирует с различными 
языками в течение дня (учитывая 
все виды деятельности)? 

С его родным 
(первым) языком 

o 25% 
o 50% 
o 75% 
o 100% 

 

С его вторым языком 
 

o 25% 
o 50% 
o 75% 
o 100% 

С другим языком 
(языками) 

o 25% 
o 50% 
o 75% 
o 100% 

19. Пожалуйста, оцените языковые навыки 
Вашего ребенка в таблице 

Очень хорошо Скорее 
хорошо 

Скорее 
плохо 

Очень плохо  

Насколько хорошо Ваш ребенок понимает свой 
родной (первый) язык? 

     

Насколько хорошо Ваш ребенок понимает свой 
второй язык? 

     

Насколько хорошо Ваш ребенок говорит на 
своем родном (первом) языке? 

     

Насколько хорошо Ваш ребенок говорит на 
своем втором языке? 
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20. Как Вы считаете, на каком языке Ваш 
ребенок говорит лучше? 
 
 
 
 
21. Как Вы считаете, есть ли язык, который 
нравится Вашему ребенку больше? 
 

 
o На своем родном (первом) языке 
o На своем втором языке 
o На другом языке. Напишите, на каком ________________ 

 
o Нет 
o Да. Напишите, какой_______________________ 

 

22. Пожалуйста, укажите, как часто Ваш 
ребенок в течение последнего месяца  

На своем родном (первом) 
языке 

На своем втором языке 

 Ни 
разу 

Два 
раза 

 

Один-два раза 
в неделю 

Почти 
каждый день 

Ни 
разу 

Два 
раза 

Один-два 
раза в 
неделю 

Почти каждый 
день 

Рассказывал истории         

Читал книги или слушал сказки         

Слушал песни или пел         

Смотрел ТВ/DVD/играл в компьютерные 
игры 
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Bakgrundsfrågor 

 
1. Barnets namn (förnamn, efternamn) ____________________________________________________ 

2. Födelsedatum _______________________________________________________________________ 

3. Går ditt barn i daghem/förskola/fritidsverksamhet? 
o Ja, daghem/förskola/fritidsverksamhet  

____________________________________________(namn) från och med____________________(år, månad) 

o Nej 
 

Om ja, vilken typ av daghem/förskola/fritidsverksamhet? 
o Tvåspråkig 
o Enspråkig L1 = barnets förstaspråk 
o Enspråkig L2 = barnets andraspråk 
o Annat (specificera) ________________________ 
 
4.  I vilket land föddes barnet?  

o I landet där man talar L1 

vilket land?_______________ 

o I landet där man talar L2  

vilket land?_______________ 

o I ett annat land               

vilket land? ________________ 

 
5. Hur länge har barnet bott i Sverige?  __________________________________ (år, månad) 
 
6. Är det ditt första barn? Andra? Tredje? Kryssa rätt nummer 
o 1 o 2 o 3 o Annat (nummer) _________ 
 
7. Hur gammalt var ditt barn när hon/han sa sina första ord?     ______ år  _____ mån  
 
8. Har du någonsin varit orolig för ditt barns språkutveckling?  

o Nej  
 

o Ja, förklara när och varför __________________________________________________ 
 

9. Har någon i familjen haft språksvårigheter?  

o Nej 

 
o Ja, ange vem  ____________________________________________________________ 
(till ex. mamma, pappa, syskon) 

 
10. Har ditt barn haft hörselproblem?  
Hörselnedsättning  

o Nej 

o Ja 

 

Upprepade öroninflammationer 
o Nej 
o Ja, hur många?____________ 
o Plaströr   

 
11. Hör ditt barn normalt nu?  
o Nej 
 

o Ja 

12. Information om föräldrar 
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Vilket är ditt 
förstaspråk  

(L1) 

Vilket är ditt 
andraspråk 

(L2)? 

Vilka andra 
språk talar du? 

Hur länge har 
du bott i 
Sverige? Utbildning Yrke 

mor          

far           
13. Vilket språk talar du med ditt barn? 
Mor 
o Mitt förstaspråk (L1) 
o Mitt andraspråk (L2)  
o Både förstaspråket och andraspråket  
o Ett annat språk/andra språk; vilka? ______________ 

 
Far 
o Mitt förstaspråk (L1) 
o Mitt andraspråk (L2)  
o Både förstaspråket och andraspråket  
o Ett annat språk/andra språk; vilka? _________ 

 
14. Vilka språk talar ditt barn nu?  
o  Barnets L1,  

vilket språk?______________ 
 

o Barnets L2,  
vilket språk? ___________ 

o Andra språk, 
vilka? _____________________ 

15. Vilka språk hör ditt barn i sitt vardagsliv?  
o Barnets L1  

 
o Barnets L2  o Andra språk, vilka? __________ 

 
16. Från vilken ålder började barnet höra L2?  
o Från födelsen 
o Före 1 års åldern 
o Före 3 års åldern 

 

 
o Före 5 års åldern 
o Från ____ (år) 
 

17. Hör ditt barn L2 
o På förskola eller skola  
o Med vänner  
o Med syskon/föräldrar/andra släktingar  
 

o TV/dator/böcker 
o Annat _______________________________________ 

 

18. Hur ofta hör ditt barn olika språk 
i sitt vardagsliv (alla 
vardagsaktiviteter inräknade)  

Barnets modersmål 
(L1) 

o 25% 
o 50% 
o 75% 
o 100% 

Barnets andraspråk 
(L2) 

o 25% 
o 50% 
o 75% 
o 100% 

Andra språk 
 

o 25% 
o 50% 
o 75% 
o 100% 

 
19. Bedöm ditt barns språkkunskaper genom att markera det 
rätta alternativet i kolumnen bredvid  

Väldigt bra Bra Otillräckligt Mycket 
otillräckligt 

 

Hur väl förstår barnet sitt förstaspråk (L1)?      
Hur väl förstår barnet sitt andraspråk (L2)?      

Hur väl talar barnet sitt förstaspråk (L1)?      

Hur väl talar barnet sitt andraspråk (L2)?      
20. Vilket språk talar ditt barn bäst just nu? 
 
 
 
 
21. Föredrar barnet ett av språken framför de andra?  
 

o Barnets L1 
o Barnets L2  
o Andra språk, vilka? _________________________ 

 
o Nej 
o Ja, vilket? _________________________________  
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22. Specificera hur ofta du har utfört följande aktiviteter med 
ditt barn under den senaste månaden?  

 
Barnets förstaspråk (L1) 

 
Barnets andraspråk (L2) 

  
Aldrig  

Två 
gånger i 
månaden  

En eller 
två 

gånger i 
veckan  

Nästan 
varje 
dag  

 
Aldrig  

Två 
gånger i 
månaden 

En eller 
två 

gånger i 
veckan  

Nästan 
varje dag  

Berätta historier          

Läsa böcker, lyssna på sagor         
Lyssna på sånger eller sjunga          
Titta på TV/DVD/dataspel          
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Telling  (Swedish version) 
 

Baby Birds  
 
Name of a child: _________________________________________ 

Date of Birth:  _________________________________________ 

Date of Testing: _________________________________________ 
Name of examiner: ________________________________________ 

Exposure to L2: ________________________________________ 

Kindergarten entry date: ____________________________________ 

Name of kindergarten: ______________________________________ 

 
Be sure that all the envelopes are on the table before testing begins. 
Prepare the audio recorder in order to record the session. Begin recording before warming 
up. 
 
 
Warming-up 
Ask for example: Who is your best friend? What do you like to watch on TV? Do you like 
telling stories? Do you like listening to stories? 
Uppvärmningsaktivitet. Ställ lite frågor till barnet, ovanstående frågor är endast förslag. Fråga 
om vad som helst. Det är bra om man ställer både ja/nej-frågor och vem/vad/var frågor så att 
man ser att barnet kan svara på frågor. 
 
Instructions:  
 
Sit opposite the child. Say to the child: “Här är tre kuvert. Det är olika bilder i varje kuvert. 
Välj ett kuvert och sen får du berätta en saga för mig.” 
Unfold the pictures so that the whole sequence is visible to the child only. Say to the child: 
“Titta först på alla bilderna. Är du beredd?” 
 
Unfold the first 2 pictures.  
Say to the child: “Titta på dom här två bilderna. Hur vill du börja din saga?” 
Allowable prompt if the child is reluctant to begin: (point to picture).  
“Börja med den här bilden./Berätta om den här bilden.” 
When the child has finished telling the first 2 pictures, unfold the next 2. Repeat the process 
until the end of the story. If the child stops talking without indicating that he/she has finished, 
say: “Säg till när du är klar.”
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SCORING Record form for Storytelling 
Baby birds 

 
Section 1: Story Structure 

 Response Score Comments 
 Correct Incorrect Omitted   

1 Setting Time and/or place reference, e.g. 
once upon a time/ one day/ long ago 
in a forest/ garden/ bird’s nest/ up a 
tree 

  0     1     11     

 Episode 1: Bird  
2 Mental state 

as initiating 
event 

Baby birds were hungry/ wanted 
food/ cried/asked for food 

  0       1  

3 Goal Bird wanted to feed chicks/ to 
catch/bring/get/find food/worms … 

  0       1  

4 Attempt Bird flew away, went away …    0       1  
5 Outcome Bird/mommy got/caught/brought  

food/ worms....  
  0       1  

6 Mental state 
as reaction 

Baby birds were not hungry anymore/ 
were happy/satisfied 

  0       1  

 Episode 2: Cat  
7 Mental state 

as initiating 
event 

Cat saw mother flying away/ cat was 
hungry 

  0       1  

8 Goal Cat wanted to eat/catch/kill the baby 
bird(-s) 

  0       1  

9 Attempt Cat climbed up to the tree/ jumped 
up/ tried to reach/get 

  0       1  

10 Outcome Cat grabbed a baby bird (obs. not 
birds are afraid) 

  0       1  

11 Mental state 
as reaction 

Cat was unhappy/disappointed/ still 
hungry 

  0       1  

 Episode 3: Dog  
12 Mental state as 

initiating event 
Dog saw that the bird was in  in 
danger / the dog was brave  

  0       1  

13 Goal Dog decided/wanted to stop the 
cat, help/save/protect the birds 

  0       1  

14 Attempt Dog  pulled/dragged the cat down, 
bit/attacked/chased the cat 

  0       1  

15 Outcome Cat ran away/ the birds were saved 
(obs. not cat is angry/birds are 
happy) 

  0       1  

16 Mental state as 
reaction 

Birds were relieved; dog/birds were 
happy; cat was angry/disappointed 

  0       1  

17 Total score Story Structure  /17   
 

 

                                                
1  1 point each for reference to time and place 



  Bilaga 6 

 
 

3
 

 
 

Section 2: Comprehension questions 

  Correct 
response 

Wrong 
response 
(note in 

Comments) 

No 
response 

Score Comments 

0 Tyckte du att det 
var en rolig saga? 
eller: 
Vilken bra saga 
det blev! Vad 
tyckte du? 

warm-up question, not scored 

1 Varför flyger 
fågelmamman 
iväg?  
(G1)  
(point to pictures 
1-2) 
 

för att 
hitta/hämta/leta 
efter mat till 
dem/till ungarna/ 
för att ungarna var 
hungriga 
 

hon flyger 
iväg  

 0      1        

2 a) Hur mår 
fågelungarna? 
(MS as IE) 
(point to picture 1) 
 

dåligt / de är 
hungriga/ ledsna 
 
 

bra/glada  0      11  

 b) Varför tror du 
att dom mår 
dåligt/är 
hungriga/ledsna 
etc.?  
 
 

därför att dom 
gapar /har öppna 
munnar /därför att 
fågelmamman 
flyger iväg för att 
hämta mat / 
mamman kom 
tillbaka med mat/ 
en mask till dem 

därför att dom 
är glada /dom 
sjunger other 
irrelevant 
explanation 
 

 0      11  

3 Varför klättrar 
katten upp i 
trädet? 
(G2)  
(point to picture 3) 
 

ville fånga/ta/äta 
fågelungarna/en 
unge/ passade på 
att ta/fånga … 

för att / ville 
leka med 
fågelungarna 

 0       1  

4 a) Hur mår katten 
här? (MS as 
reaction) 
(point to picture 5-
6) 
 

mår dåligt/ är sur / 
arg/ ledsen 
/fortfarande 
hungrig / (rädd) 

mår bra / har 
kul/ är glad 
/vill leka 

 0      11  

 b) Varför tror du 
att katten är sur/ 
arg/ 
ledsen/hungrig/ 
mår dåligt?  
 
 

för att den inte fick 
fågelungarna/ 
försökte ta en 
unge men fick inte 
den etc. 

glad / vill leka/ 
starts to fly or 
other 
irrelevant 
explanation 

 0      11  
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5 Varför drog 
hunden katten i 
svansen? (G3)  
(point to picture 5) 
 

beslöt sig för / ville 
stoppa/hindra 
katten/ 
rädda/hjälpa/ 
skydda 
fågelungarna/ 
ungen 
 

ville äta upp 
katten/den or 
other 
irrelevant 
explanation 

 0      1  

6 Tänk dig nu att 
hunden vänder sig 
om och ser 
fåglarna. 
 
a) Hur skulle 
hunden känna sig 
då? 
(MS as Reaction+ 
test for ToM) 
(point to picture 6) 

bra/nöjd/glad/stolt/
duktig/som en 
hjälte 

arg/sur/dum 
 

  
 
 
0      11 

 

 b) Varför tror du 
att hunden känner 
sig 
bra/nöjd/glad/stolt/
duktig etc.?  
 

därför att den 
jagade iväg/bort 
katten / därför att 
(den ser att) 
fåglarna är trygga/ 
räddade/glada/ i 
säkerhet igen 

därför att den 
ler/ ser snäll 
ut or other 
irrelevant 
answer 

 0      11  

7  
Total score comprehension questions        /9 

  

 
 
1 Children score 1 point for an appropriate mental state e.g. bad/scared. They score 1 point for 
an appropriate explanation/motivation e.g. scared because the cat is coming to get them. Total 
score for mental state (MS) questions is 2 points. If an elaborated answer (mental state incl. 
explanation) is given already in question (a), the child does not answer to question (a), or the 
child answers ‘don’t know’ or says something irrelevant to question (a), do not proceed to 
question (b). Use the mental state in question (b) that the child produced in question (a). 
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Telling (Swedish version) 
 

Baby Goats 
 
Name of a child: _________________________________________ 

Date of Birth:  _________________________________________ 

Date of Testing: _________________________________________ 
Name of examiner: ________________________________________ 

Language tested:  _________________________________________ 

Exposure to L2: ___________________________________________ 

Kindergarten entry date: ____________________________________ 

Name of kindergarten: ______________________________________ 

 
Be sure that all the envelopes are on the table before testing begins. 
Prepare the audio recorder in order to record the session. Begin recording before warming 
up. 
 
 
Warming-up 
Ask for example: Who is your best friend? What do you like to watch on TV? Do you like 
telling stories? Do you like listening to stories? 
Uppvärmningsaktivitet. Ställ lite frågor till barnet, ovanstående frågor är endast förslag. Fråga 
om vad som helst. Det är bra om man ställer både ja/nej-frågor och vem/vad/var frågor så att 
man ser att barnet kan svara på frågor. 
 
Instructions:  
 
Sit opposite the child. Say to the child: “Här är tre kuvert. Det är olika bilder i varje kuvert. 
Välj ett kuvert och sen får du berätta en saga för mig.” 
Unfold the pictures so that the whole sequence is visible to the child only. Say to the child: 
“Titta först på alla bilderna. Är du beredd?” 
 
Unfold the first 2 pictures. Say to the child: “Titta på dom här två bilderna. Hur vill du börja 
din saga?” 
Allowable prompt if the child is reluctant to begin: (point to picture).  
“Börja med den här bilden./Berätta om den här bilden.” 
When the child has finished telling the first 2 pictures, unfold the next 2. Repeat the process 
until the end of the story. If the child stops talking without indicating that he/she has finished, 
say: “Säg till när du är klar.”
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SCORING Record form for Storytelling 

Baby goats 
 

 Section 1: Story Structure 
 Response Score Comments 
 Correct Incorrect Omitted   

1 Setting Time and/or place reference, e.g. 
once upon a time/one day/long ago.. 
in a forest/in a meadow/at the lake / 
at the pond… 
 

  0     1     11     

 Episode 1: Goat  
2 Mental 

state as 
initiating 
event 

Baby goat was scared / in danger / 
needed help/cried/called the mother 

  0       1  

3 Goal Goat wanted to help the baby/ to 
save the baby/to help the baby out of 
the water … 

  0       1  

4 Attempt Goat ran/went into the water …    0       1  
5 Outcome The baby goat is safe/out of the 

water....  
  0       1  

6 Mental 
state as 
reaction 

Baby goat was relieved / safe / 
satisfied / not scared anymore  

  0       1  

 Episode 2: Fox  
7 Mental 

state as 
initiating 
event 

Fox saw mother looking away / fox 
was hungry 

  0       1  

8 Goal Fox wanted to eat/catch/kill the baby 
goat 

  0       1  

9 Attempt Fox jumped towards/jumped up/ tried 
to reach/get the baby goat 

  0       1  

10 Outcome Fox grabbed/caught the baby goat   0       1  
11 Mental 

state as 
reaction 

Fox was unhappy/disappointed/still 
hungry 

  0       1  

 Episode 3: Bird  
12 Mental 

state as 
initiating 
event 

Bird saw that the goat was in  in 
danger / The bird was brave 

  0       1  

13 Goal Bird decided/wanted to stop the cat, 
help/save/protect the goat 

  0       1  

14 Attempt Bird  bit/dragged the fox’s tail/ 
attacked/chased the fox  

  0       1  

15 Outcome Fox let go of the baby goat / ran 
away / the goat was saved 

  0       1  

16 Mental 
state as 
reaction 

Goats were relieved/happy; fox was 
disappointed 

  0       1  

17 Total score Story Structure  /17   

                                                
1 1 point each for reference to time and place 
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Section 2: Comprehension questions 

  Correct 
response 

Wrong 
response 
(note in 

Comments) 

No 
response 

Score Comments 

0 Tyckte du att det 
var en rolig saga? 
eller: 
Vilken bra saga 
det blev! Vad 
tyckte du? 
 

For warming-up question, no score 

1 Varför är 
getmamman i 
vattnet?  
(G1)  
(point to picture 1 
& 2) 
 

vill rädda/hjälpa 
ungen 

vill leka/ bada/ 
simma 

 0      1        

2 a) Hur mår 
getungen? 
(MS as IE) 
(point to picture 1) 

är rädd /mår dåligt 
 
 
 

är glad/ leker / 
mår bra / har 
kul 
 
 
 

 0      11  

b) Varför tror du 
att den mår dåligt/ 
är rädd? 
 
 
 

därför att den är i 
vattnet och inte 
kan simma / kan 
inte komma upp 
(på land/ur 
vattnet) / håller på 
att drunkna/ 
vattnet är så djupt 
 

därför att den 
badar/ leker i 
vattnet other 
irrelevant 
explanation 
 

 0      11  

3 Varför hoppar 
räven fram? (G2)  
(point to picture 3) 
 

vill fånga/ta/äta 
getungen / passar 
på att ta/fånga … 

för att/ville 
leka med 
getungen 

 0      1  

4 a) Hur mår räven 
här? (MS as 
Reaction) 
(point to picture 6) 
 

mår dåligt / är 
sur/arg/ledsen / 
fortfarande 
hungrig 

mår bra/ leker/ 
har kul/ vill 
leka  

 0      11  

b) Varför tror du 
att räven är 
sur/arg/ledsen/hun
grig/mår dåligt 
etc.? 
 
 

för att den inte fick 
getungen/försökte 
ta men fick inte 
den etc.    

glad / vill leka/ 
skuttar 
omkring or 
other 
irrelevant 
explanation 

 0      11  

5 Varför bet fågeln 
räven i svansen? 
(G3)  

ville / beslöt sig för 
att stoppa/hindra 
räven  / 

ville äta upp 
räven/ den or 
other 

 0      1  
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(point to picture 5) 
 
 

rädda/hjälpa / 
skydda getungen 

irrelevant 
explanation 

6 Tänk dig nu att 
fågeln vänder sig 
om och ser 
getterna. 
 
a) Hur skulle 
fågeln känna sig 
då? 
(MS as reaction & 
ToM) 
(point to picture 6) 
 

 
bra/nöjd/glad/stolt/
duktig/som en 
hjälte/lättad 
 

 
 
arg/sur/dum  
 
 

  
 
 
0      11 

 

b) Varför tror du 
att fågeln känner 
sig 
bra/nöjd/glad/stolt/
duktig etc.? 
 

därför att den 
jagade iväg/bort 
räven / därför att 
(den ser att) 
getterna är trygga/ 
räddade/ glada/ i 
säkerhet igen 
etc…. 
 

därför att den 
ler / ser snäll 
ut… or other 
irrelevant 
answer 

 0      11  

7  
Total score comprehension questions        /9 

 

  

	  
1 Children score 1 point for an appropriate mental state e.g. bad/scared. They score 1 point for 
an appropriate explanation/motivation e.g. scared because the cat is coming to get them. Total 
score for mental state (MS) questions is 2 points. If an elaborated answer (mental state incl. 
explanation) is given already in question (a), the child does not answer to question (a), or the 
child answers ‘don’t know’ or says something irrelevant to question (a), do not proceed to 
question (b). Use the mental state in question (b) that the child produced in question (a). 
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Telling (Russian version) 
 

Baby Birds  
 

Name of a child: _________________________________________ 

Date of Birth:  _________________________________________ 

Date of Testing: _________________________________________ 

Name of examiner: ________________________________________ 

Exposure to L2: ________________________________________ 

Kindergarten entry date: ____________________________________ 

Name of kindergarten: ______________________________________ 
 
Be sure that all the envelopes are on the table before testing begins. 
Prepare the audio recorder in order to record the session. Begin recording before 
warming up. 
 
 
Warming –up 
Ask for example: Who is your best friend? What do you like to watch on TV? Do you like 
telling stories? Do you like listening to stories? 
 
 
Instructions:  
 
Sit opposite the child. Say to the child: “Здесь три конверта. В каждом конверте 
разные картинки. Выбери один конверт и расскажи мне сказку.“ Unfold the pictures 
so that the whole sequence is visible to the child only. “Давай сначала посмотрим на 
все картинки. Ты готов/а?“ 
 
Unfold the first 2 pictures. Say to the child: “Теперь посмотри на эти две картинки. Как 
бы ты хотел/а начать свою сказку?“ Allowable prompt if the child is reluctant to begin: 
“Начни с этой картинки” (point to picture). When the child has finished telling the first 2 
pictures, unfold the next 2. Repeat the process until the end of the story. If the child 
stops talking without indicating that he/she has finished, ask: “Скажи когда ты будешь 
готов/а”.  
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SCORING Record form for Storytelling 
Baby birds 

 
Section 1: Story Structure 

 Response Score Comments 
 Correct Incorrect Omitted   

1 Setting Time and/or place reference, e.g. 
once upon a time/ one day/ long ago 
in a forest/ garden/ bird’s nest/ up a 
tree 

  0     1     11    

 Episode 1: Bird  
2 Mental state 

as initiating 
event 

Baby birds were hungry/ wanted 
food/ cried/asked for food 

  0       1  

3 Goal Bird wanted to feed chicks/ to 
catch/bring/get/find food/worms … 

  0       1  

4 Attempt Bird flew away, went away …    0       1  
5 Outcome Bird/mommy got/caught/brought  

food/ worms....  
  0       1  

6 Mental state 
as reaction 

Baby birds were not hungry anymore/ 
were happy/satisfied 

  0       1  

 Episode 2: Cat  
7 Mental state 

as initiating 
event 

Cat saw mother flying away/ cat was 
hungry 

  0       1  

8 Goal Cat wanted to eat/catch/kill the baby 
bird(-s) 

  0       1  

9 Attempt Cat climbed up to the tree/ jumped 
up/ tried to reach/get 

  0       1  

10 Outcome Cat grabbed a baby bird (obs. not 
birds are afraid) 

  0       1  

11 Mental state 
as reaction 

Cat was unhappy/disappointed/ still 
hungry 

  0       1  

 Episode 3: Dog  
12 Mental state 

as initiating 
event 

Dog saw that the bird was in  in 
danger / the dog was brave  

  0       1  

13 Goal Dog decided/wanted to stop the cat, 
help/save/protect the birds 

  0       1  

14 Attempt Dog  pulled/dragged the cat down, 
bit/attacked/chased the cat 

  0       1  

15 Outcome Cat ran away/ the birds were saved 
(obs. not cat is angry/birds are 
happy) 

  0       1  

16 Mental state 
as reaction 

Birds were relieved; dog/birds were 
happy; cat was angry/disappointed 

  0       1  

17 Total score Story Structure  /17   

                                            
1  1 point each for reference to time and place 
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Этап 2: понимание вопроса 

  Правильный 
ответ 

Не 
правильн
ый ответ 

Без 
ответа 

Балы Замечания 

0 Тебе 
понравилась 
история? 

warm-up question, not scored 

1 Почему птица 
улетает? (G1)  
(point to pictures 
1-2) 
 

хочет покормить 
птенцов/принести 
червяка/еду 

хочет 
бросить 
птенцов 

 0      1        

2 a) Как чувствуют 
себя птенчики? 
(MS as IE) 
(point to picture 1) 
 

плохо/голодны 
 
 

хорошо/дово
льны 

 0      11  

 b) Почему ты 
думаешь, что 
птенчики себя 
плохо 
чувствуют/голодн
ые...? 
 
 

…потому что 
клювы 
открыты/кричат/п
тица хочет их 
покормить 
червяком.. 

... потому что 
они 
счастливы/по
ют... 
 

 0      11  

3 Почему кошка 
забирается на 
дерево? (G2)  
(point to picture 3) 
 

хочет поймать 
птенцов/скушать
… 

хочет 
поиграть с 
птенцами… 

 0       1  

4 a) Как чувствует 
себя  кошка? (MS 
as reaction) 
(point to picture 5-
6) 
 

плохая/голодная
… 
 

хорошо/счаст
ливо/игриво
… 

 0      11  

 b) Почему ты 
думаешь, что 
кошка плохо себя 
чувствует/голода
я/плохая...? 
 

потому что не 
смогла поймать 
птенцов/почти 
словила... 

хорошо/счаст
ливо/игриво
… 

 0      11  

5 Почему собака 
схватила кошку 
за хвост? (G3)  
(point to picture 5) 
 

хочет остановить 
кошку/спасти 
птенцов/стянуть 
с дерева 

хочет съесть 
кошку 

 0      1  



  Bilaga 8 

6 Представь себе, 
что собака видит 
птиц.a) Как 
чувствует себя 
собака? 
(MS as Reaction+ 
test for ToM) 
(point to picture 6) 

  
хорошо/довольна 
 

 
 
 
 
плохо/злобно 

  
 
 
0      11 

 

 b) Почему ты 
думаешь, что 
собака чувствует 
себя 
хорошо/счастлив
а/довольна...? 
 
 

… потому что 
прогнала 
кошку/спасла 
птенцов/счастлив
а 

потому что 
смеётся… 

 0      11  

  
Total score comprehension questions        /9 

  

 
 
1 Children score 1 point for an appropriate mental state e.g. bad/scared. They score 1 
point for an appropriate explanation/motivation e.g. scared because the cat is coming to 
get them. Total score for mental state (MS) questions is 2 points. If an elaborated answer 
(mental state incl. explanation) is given already in the question (a), or the child does not 
answer to the question (a), or the child answers ‘don’t know’ or says something irrelevant 
to the question (a), do not proceed to the question (b). Use the mental state in question (b) 
the child produced in the question (a). 
  1 point each for reference to time and place 
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1 

Telling (Russian version) 
 

Baby Goats 
 
Name of a child: _________________________________________ 

Date of Birth:  _________________________________________ 

Date of Testing: _________________________________________ 
Name of examiner: ________________________________________ 

Language tested:  _________________________________________ 

Exposure to L2: ________________________________________ 

Kindergarten entry date: ____________________________________ 

Name of kindergarten: ______________________________________ 

 
Be sure that all the envelopes are on the table before testing begins. 
Prepare the audio recorder in order to record the session. Begin recording before warming 
up. 
 
 
Warming –up 
Ask for example: Who is your best friend? What do you like to eat? What do you like to watch 
on TV? Do you like telling stories? Do you like listening to stories? 
 
 
Instructions:  
 
Sit opposite the child. Say to the child: “Здесь три конверта. В каждом конверте разные 
картинки. Выбери один конверт и расскажи мне сказку.“ Unfold the pictures so that the 
whole sequence is visible to the child only. “Давай сначала посмотрим на все картинки. 
Ты готов/а?“ 
 
Unfold the first 2 pictures. Say to the child: “Теперь посмотри на эти две картинки. Как бы 
ты хотел/а начать свою сказку?“ Allowable prompt if the child is reluctant to begin: “Начни 
с этой картинки” (point to picture). When the child has finished telling the first 2 pictures, 
unfold the next 2. Repeat the process until the end of the story. If the child stops talking 
without indicating that he/she has finished, ask: “Скажи когда ты будешь готов/а”.  
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2 

 
 
 

SCORING Record form for Storytelling 
Baby goats 

 
 Section 1: Story Structure 

 Response Score Comments 
 Correct Incorrect Omitted   

1 Setting Time and/or place reference, e.g. 
once upon a time/one day/long ago.. 
in a forest/in a meadow/at the lake / 
at the pond… 
 

  0     1     11     

 Episode 1: Goat  
2 Mental 

state as 
initiating 
event 

Baby goat was scared / in danger / 
needed help/cried/called the mother 

  0       1  

3 Goal Goat wanted to help the baby/ to 
save the baby/to help the baby out of 
the water … 

  0       1  

4 Attempt Goat ran/went into the water …    0       1  
5 Outcome The baby goat is safe/out of the 

water....  
  0       1  

6 Mental 
state as 
reaction 

Baby goat was relieved / safe / 
satisfied / not scared anymore  

  0       1  

 Episode 2: Fox  
7 Mental 

state as 
initiating 
event 

Fox saw mother looking away / fox 
was hungry 

  0       1  

8 Goal Fox wanted to eat/catch/kill the baby 
goat 

  0       1  

9 Attempt Fox jumped towards/jumped up/ tried 
to reach/get the baby goat 

  0       1  

10 Outcome Fox grabbed/caught the baby goat   0       1  
11 Mental 

state as 
reaction 

Fox was unhappy/disappointed/still 
hungry 

  0       1  

 Episode 3: Bird  
12 Mental 

state as 
initiating 
event 

Bird saw that the goat was in  in 
danger /  

  0       1  

13 Goal Bird decided/wanted to stop the cat, 
help/save/protect the goat 

  0       1  

14 Attempt Bird  bit/dragged the fox’s tail/ 
attacked/chased the fox  

  0       1  

15 Outcome Fox let go of the baby goat / ran 
away / the goat was saved 

  0       1  

                                                
1 1 point each for reference to time and place 



  Bilaga 9 

 
 

3 

16 Mental 
state as 
reaction 

Goats were relieved/happy; fox was 
disappointed 

  0       1  

17 Total score Story Structure  /17   
 

 
 

Этап 2: понимание вопроса 

  Правильный 
ответ 

Не 
правильн
ый ответ 

Без 
ответа 

Балы Замечания 

0 Тебе 
понравилась 
история? 

For warming-up question, no score 

1 Почему коза 
зашла в воду? 
(G1)  
(point to picture 1 
& 2) 
 

хочет 
спасти/помочь 
козлику 

хочет 
плавать/игра
ть 

 0      1        

2 a) Как чувствует 
себя козлик? 
(MS as IE) 
(point to picture 1) 

плохо/испуганно 
 
 

хорошо/дово
лeн 
 
 

 0      11  

b) Почему ты 
думаешь, что 
козлик себя 
плохо 
чувствуют/боится
/в опасности...? 

…потому что 
упал в 
воду/тонет/сам 
не может выйти 
из воды 

…купается/п
лавает/играе
т 
 

 0      11  

3 Почему лиса 
прыгает в перёд? 
(G2)  
(point to picture 3) 
 

хочет поймать 
козлика/его 
скушать 

хочет 
поиграть с 
козликом 

 0      1  

4 a) Как чувствует 
себя лиса? (MS 
as Reaction) 
(point to picture 6) 
 
 

плохо/боится хорошо/игрив
о 

 0      11  

b) Почему ты 
думаешь, что 
лиса плохо себя 
чувствует/голода
я/плохая...? 

…голодная, 
потому что не 
поймала козлика 

…потому что 
играет/бегает 

 0      11  

5 Почему птица 
схватила лису за 
хвост? (G3)  
(point to picture 5) 
 

хочет остановить 
лису/спасти 
козлика 

хочет 
заполучить 
козлика 

 0      1  

6 Представь себе, 
что птица видит 
коз. a) Как 

хорошо/счастлив
о... 
 

 
злобно 
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4 

чувствует себя 
птица? (MS as 
reaction & ToM) 
(point to picture 6) 
 

0      11 

b) Почему ты 
думаешь, что 
птица чувствует 
себя 
хорошо/счастлив
а/довольна...? 

… потому что 
прогнала 
лису/спасла 
козлика/счастлив
ы 
 

потому что 
смеётся... 

 0      11  

  
Total score comprehension questions        /9 

 

  

	  
	  
 
1 Children score 1 point for an appropriate mental state e.g. bad/scared. They score 1 point for 
an appropriate explanation/motivation e.g. scared because the cat is coming to get them. Total 
score for mental state (MS) questions is 2 points. If an elaborated answer (mental state incl. 
explanation) is given already in question (a), the child does not answer to question (a), or the 
child answers ‘don’t know’ or says something irrelevant to question (a), do not proceed to 
question (b). Use the mental state in question (b) that the child produced in question (a). 


