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SAMMANFATTNING

I dagens mångkulturella samhälle är det många barn som talar två eller flera språk. Det
är viktigt att kunna bemöta flerspråkiga barn och ge dem rätt språkligt stöd vid behov.
Denna studie baseras på MAINs testmaterial som är utformat inom ramarna för COST
projekt IS0804 för bedömning av barns narrativa förmåga och använder berättelser till
bildserier som ett sätt att samla in barns narrativer. Syftet med studien är att beskriva
narrativ förmåga hos tvåspråkiga rysk-svensktalande barn och bidra med referensdata
till ovannämnda projekt. Deltagarna var tio simultant tvåspråkiga rysk-svensktalade
barn mellan 6:8 och 7:10 samt tre successivt tvåspråkiga barn. Barnen fick berätta på
ryska och svenska kring två makrostrukturellt lika bildserier samt svara på en rad
förståelsefrågor utifrån bildernas innehåll.  Insamlade ryska och svenska narrativer
analyserades på makro- och mikrostrukturell nivå. Resultaten visade att det fanns
tydliga skillnader mellan barnens prestationer i berättandet och förståelsen.
Narrativernas övergripande struktur vad gäller story grammar och komplexitet stämde
väl överens mellan språken oavsett barnets språkbehärskningsnivå. Däremot fanns det
stora skillnader i förekomsten av Internal State Terms tokens mellan ryska och svenska
narrativer som bara kunde förklaras med rent kulturella skillnader mellan språken. Detta
resultat ifrågasätter värdet av jämförelse av IST tokens mellan språk. De små skillnader
som påvisades vid en kvantitativ analys av narrativernas mikrostrukturer vad gäller
yttrandelängd och lexikal variation kan förklaras med språkspecifika morfo-syntaktiska
distinktioner mellan ryska och svenska. En kvalitativ analys av barnens narrativer
påvisade att fel ordval, utelämningar och kodväxlingar var mer typiska för barnens
svagaste språk. Kongruenssvårigheter påträffades i båda språken hos simultant
tvåspråkiga barn men inte i ryska narrativer hos barn vars modersmål var ryska. Det
behövs mer forskning inom ramarna för COST Action IS0804 som handlar om
berättandeförmåga hos tvåspråkiga barn med språkstörning.  Detta kan i sin tur leda till
att testmaterialet blir standardiserat och kan användas inom logopedisk verksamhet.

Nyckelord: tvåspråkighet, narrativer, story grammar, ryska, svenska, logopedi.
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ABSTRACT

In today's multicultural society there are many children who speak two or more
languages. It is important to be aware of possible problems and provide them with
adequate language assistance if needed. This study is based on the MAIN test material
designed within COST project IS0804 for the assessment of children's narrative skills,
which uses a number of picture sequences to elicit children’s narratives. The study aims
to investigate the storytelling abilities of a group of bilingual Russian-Swedish speaking
children and provide reference data for the above-mentioned project. The participants
were ten simultaneously bilingual Russian-Swedish speaking children between the age
of 6 years and 8 months and 7 years and 10 months, as well as three age-matched
children with Russian as their native language and Swedish as a second language.
Children were asked to tell a story in Russian and Swedish using two picture sequences
with parallel macrostructure and then answer comprehension questions based on the
content of the pictures. The Russian and Swedish narratives were analyzed on both
macro- and microstructural levels. The results showed that there were clear differences
between the children’s storytelling and their understanding. Overall narrative structure
in terms of story grammar and complexity was quite similar in both languages,
irrespective of language exposure pattern. However, there were significant differences
between the prevalence of Internal State Terms tokens in Russian and Swedish
narratives that could only be explained by purely cultural differences between the
languages. This result questions the feasibility of straightforward of IST tokens between
languages. The minor differences revealed by quantitative analysis of the stories’
microstructures in terms of utterance length and lexical diversity could be explained by
language-specific morphosyntactic differences between Russian and Swedish. A
qualitative analysis of the narratives showed that wrong choice of words, omissions and
code-switching were more typical of the child's weakest language. Difficulties with
inflections were found in both languages for simultaneous bilingual children but not in
Russian stories told by children with Russian as their first language. More research is
needed within the framework of COST Action IS0804 on the storytelling abilities of
bilingual children with language impairment. This may in its turn lead to the test
material being standardized and put into common use in speech-language therapy.

Keywords: bilingualism, narratives, story grammar, Russian, Swedish, speech-language
therapy.
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1. INLEDNING
Flerspråkiga barn är representanter för dagens mångkulturella samhälle. Det är viktigt
att kunna bemöta flerspråkiga barn i förskola, skola och logopedisk verksamhet samt ge
dem rätt språkligt stöd vid behov.

Tvärspråkligt inflytande är ett känt fenomen (Abrahamsson, 2012) som handlar om att
inlärda språk påverkar varandra. Detta visar sig genom olika lingvistiska fenomen:
transfer, interferens, facilitering, kodväxling och andra företeelser. Dessa kan lätt
misstolkas som tecken på språkstörning, eftersom de till viss del överlappar med
kliniska markörer för språkstörning (COST IS0804, www.bi-sli.org). Detta kan leda till
felaktiga uppfattningar om barns språkliga förmåga och som resultat kan barn få fel
språklig diagnos eller blir underdiagnostiserade. Att kunna särskilja barns språkliga drag
som uppkommer på grund av tvärspråkligt inflytande ifrån språkliga avvikelser som har
språkstörning i grunden är en viktig uppgift i dagens logopedi.

Att undersöka barns narrativer, berättelser, är ett bra sätt att studera barns språkliga
förmåga på högre nivå, dvs. att kunna planera en narrativs förlopp (Fiestas & Peña,
2004). Peterson och McCabe (1983) påpekar att barns narrativer utvecklas ständigt och
först vid 6-7 års ålder börjar bli fullständiga där man tydligt kan se handlingsmönster
med höjdpunkt och problemlösning (enligt Uchikoshi, 2005). Narrativer kan analyseras
på mikro- och makronivå. Makrostrukturell analys har narrativens övergripande
uppbyggnad i fokus, och mikrostrukturell analys inriktar sig på lingvistiska strukturer
(Gagarina et al., 2012). Mängden av studier som handlar om tvåspråkiga barns narrativa
förmåga har expanderat de senaste åren, inte minst inom ramarna för
forskningsprojektet COST Action IS0804 (Gagarina et al., 2012) och även inom en
svensk kontext (Leback & Nilsson, 2012; Haessig & Tuvås, 2013; Koivistoinen, 2012).
Dock finns det fortfarande behov av att få mer referensdata för olika
språkkombinationer. Föreliggande studie är därför inriktad på insamling och analys av
narrativer från tvåspråkiga 6-7 åringar med språkkombinationen ryska-svenska och sker
inom ramarna för COST Action IS0804.
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2. BAKGRUND

2.1. VAD ÄR NARRATIVER?
Pavlenko (2008) definierar begreppet narrativer som alla typer av diskurs i vilka
händelseförlopp delas med en läsare eller lyssnare och inkluderar påhittade historier,
personliga narrativer, sammanfattning och återberättande av händelser. Boyd och
Nauclér (2001) påpekar även att en diskurs kan kallas för narrativ om den innehåller
minst två händelser skilda i tid och plats. I den föreliggande uppsatsen handlar
narrativer om en påhittad historia som promptas med hjälp av bilder.

Nettelbladt (2013) samt Bedore och Peña (2008) understryker betydelsen av två viktiga
förmågor så som kohesion och koherens i skapande av sammanhängande narrativer.
Kohesion handlar om förmågan att koordinera händelser i sin turordning med hjälp av
yttranden. Koherens handlar om hur de yttranden som används i narrativer fungerar i sin
helhet och om de leder till en specifik betydelse (Bedore & Peña, 2008). Narrativer är
en bra källa för lingvistisk information om hur individen kan planera, organisera,
generera meningar samt kontrollera dem för koherens (Hadley, 1998).

Det är inte bara rent språkliga färdigheter som krävs för att skapa narrativer utan även
auditivt verbalt arbetsminne (Moser, 1997) och riktad uppmärksamhet har visat sig
korrelera med förmågan att skapa narrativer (Duinmeijer et al., 2012). Även
sociokulturella normer för relationer mellan barn och vuxna kan påverka utvecklingen
av den narrativa förmågan hos barn (Boyd & Nauclér, 2001).

Ett annat sätt att definiera narrativer är utifrån den globala strukturen i narrativen med
vilken oftast menas story grammar (Foroodi-Nejad, 2011). Förmågan att beskriva
protagonisternas mål/avsikter, deras tankar och känslor, deras försök till handlingar och
resultat av handling samt resulterande tankar och känslor hör till komponenter som
definierar story grammar. En mer ingående beskrivning av story grammar kommer i
avsnittet ”Analys av narrativer” då detta är ett centralt begrepp i föreliggande studie.

2.1.1. Narrativer som testmaterial.
Användning av narrativer vid bedömning av barnets språkliga kunskap är givande men
har samtidigt flera nyanser. Även om vi testar ett och samma barn kan diskursupplägget
i dess narrativer skilja sig åt beroende av vilket språk det är och från vilken kultur
barnets omgivning kommer (Fiestas & Peña, 2004, s. 155). Narrativer kan se olika ut
hos tvåspråkiga barn beroende på hur stort deras ordförråd är på respektive språk, hur
lätt barnen har att tala, hur pass pratsamma de är och även hur tydligt deras tal är (de
Houwer, 2009, s. 41).  Det är svårt att ta fram normer för narrativers bedömning i ett
språk och använda dem rakt av på ett barn med ett annat språk eller från en annan
kultur.

Svårigheter med att skapa narrativer kan indikera möjliga kunskapsmässiga problem i
skolan. Forskning visar att muntliga narrativa förmågor i viss grad korrelerar med en-
och tvåspråkiga barns läs- och skrivkunnighet i tidig skolålder (Uccelli & Páez, 2007;
Pearson, 2002).
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2.1.2. Analys av narrativer.
Narrativer kan analyseras på makrostrukturell nivå utifrån sin övergripande struktur
eller på mikrostrukturell nivå utifrån sina lingvistiska aspekter. Analysen av narrativer
på makronivån handlar om sammanhållning i deras struktur, dvs. hur texten är
uppbyggd på en språklig nivå över meningsnivån. Vid analys av mikronivån undersöks
specifika grammatiska och lexikala aspekter.

Story grammar. En av de mest användbara modellerna för analys av narrativer på
makronivån är story grammar (SG). Några av de första vetenskapsmännen som har
utarbetat SG var Stein och Glenn 1979 (enligt Murza et al., 2010). Enligt deras teori
består SG modellen av två huvudkomponenter, setting och episod, där komponenten
setting innefattar introduktion av karaktärer, tid och plats dvs. etablerar en kontext, och
komponent episod delas i sex kategorier: initiating events, internal responses, plans,
actions, consequences och reactions.  Denna modell har vidareutvecklats av flera andra
forskare, bl.a. Trabasso och Rodkin 1994 (enligt Berman & Slobin, 1994).

SG modellen har utvecklats ytterligare inom COST projektet (Gagarina et.al, 2012, se
vidare avsnitt 2.4). Tre huvudområden i analysen av narrativer på makrostrukturell nivå
har tagits fram och beskrivs nedan: strukturella komponenter i narrativer, komplexitet
och internal state terms (IST tokens).
Det första området för analysen av narrativer enligt SG modellen inom COST är analys
av strukturella komponenter i narrativen. Enligt modellen kan varje episod i narrativer
analyseras utifrån följande strukturella komponenter: internal state as initiating event
(IST as IE), goal (G), attempt (A), outcome (O) och internal state as reaction (IST as R).
Setting är en ytterligare komponent som brukar finnas i början av narrativen. Mer
detaljerad beskrivning av varje komponent anges i avsnitt 4.2.2.

Komplexitet. Det andra området handlar om komplexiteten i narrativens struktur och
grundar sig i Westby’s binary decision tree modell (2005). Enligt modellen bedömer
man komplexiteten i narrativens struktur genom att analysera antal goal, attempt och
outcome och deras kombination i varje episod. (Avsnitt 4.2.2). Huvudsyftet är att ge oss
information om barnets förmåga att kombinera komponenterna goal, attempt och
outcome till en fullständig episod. Denna typ av analys ger oss även möjligheten att
jämföra ett tvåspråkigt barns narrativa förmåga i båda språken (Gagarina et al., 2012).

Internal State Terms. Det tredje området är analysen av Internal State Terms (IST
tokens). IST är särskilda typer av ord som kan ge oss en uppfattning om huruvida barnet
förstår och kan leva sig in i karaktärernas tankar och känslor dvs. ge inblick i barnets
organisation av Theory of Mind (ToM). Flera forskare understryker språkets nyckelroll i
utvecklingen av ToM hos barnen (Pelletier & Astington, 2004; Hughes et al. 2011).
Användning av IST tokens, som omfattar metalingvistiska verb (t.ex. skrika, säga) och
metakognitiva verb (t.ex. tänka, tycka) samt ord som beskriver emotioner (t.ex. ledsen,
arg) kan betraktas som att berättaren har en viss uppfattning om sina och andras
känslor, önskemål och tankar samt att han/hon kan förutse och förklara andras beteende
(Miller, 2006) och olika händelser i berättelseförlopp (Westby, 2005).  Miller (2006)
understryker även vikten av IST tokens i barns utveckling av ToM och säger att brister
på ord som IST kan begränsa utvecklingen av ToM och kommunikation hos barnet.
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Än så länge finns det dock endast en studie som behandlar IST tokens i narrativer hos
enspråkiga svensktalande barn samt tvåspråkiga svensk- och engelsktalande barn
(Johansson, 2013) samt finns det lite kvantitativ data om IST tokens i narrativer hos
enspråkiga svensktalande barn (Thomasdotter, 2013) inom MAIN projektet.

Analysen av narrativer på mikronivån riktar sig mot lingvistiska aspekter.
Man kan undersöka Mean Length of Utterance (MLU) – medelvärde för längd av
yttranden. MLU ökar med stigande ålder och språkbehärskning. Det är dock mycket
svårare att jämföra MLU värden hos tvåspråkiga barn med stigande ålder. Äldre barns
språk innehåller olika grammatiska strukturer som har olika antal morfem beroende av
språken men har samma innebörd. Vid en ålder då barnet befinner sig i stadium före
bunden morfologi, dvs. ettordsstadiet, är beräkningar av MLU relativt sett enklare (de
Houwer, 2009). Man kan även beräkna maximilängd och minimilängd av yttranden.
Detta kan ge oss en viss uppfattning om yttrandens komplexitet i narrativer och bidra
till diagnostik av tvåspråkiga barn med språkstörning (Bedore & Peña, 2008). De
Houwer (2009) påpekar att i allmänhet gäller att ju längre yttranden är desto mer
komplexa är de.

I litteraturen om narrativer använder forskare oftast istället för MLU ett annat mått, c-
units (communication units) (Loban, 1976). C-units är en kommunikativ enhet som
motsvarar en mening i det skrivna språket och kan bestå av en huvudsats inklusive
bisatser, satsfragment, kortare yttranden (t.ex. o, nej!) eller samordnade huvudsatser där
subjektet i den andra satsen saknas. Denna typ av mått är mer lämplig för bedömning
av narrativer hos äldre barn och då brukar man beräknar MLCU (medelvärde för
längden av c-units). Det är även vanligt att beräkna antal löpord, dvs. totalt antal ord i
en narrativ, antal olika ord samt TTR (Type Token Ratio), dvs. ordvariation i en
narrativ. Värdet för TTR kan variera mellan 0 och 1. Ju närmare noll desto mindre är
den lexikala variationen. TTR är beroende av antal yttranden och löpord. Ju fler
yttranden och antal löpord i narrativen desto större är sannolikheten att barnet använder
samma ord om och om igen och detta minskar värdet för TTR.

Utveckling av narrativer hos en- och flerspråkiga barn.
Förmågan att skapa narrativer med några meningar som hänger ihop utvecklas först vid
4,5-5 år (de Houwer, 2009, s. 37). Peterson och McCabe (1983) påpekar att först vid 6-7
års ålder börjar barns narrativer bli fullständiga där man tydligt kan se handlingsmönster
med höjdpunkt och problemlösning.

Beroende på när barnet har börjat tillägna sig båda språken använder forskare flera
olika begrepp. Tvåspråkiga barn med exponering för båda språken från födelsen
definieras som simultant tvåspråkiga barn. De barn som börjar med ett språk och sedan
efter en tid börjar med det andra språket definieras som successivt tvåspråkiga barn.
Forskare är oeniga vad gäller tydliga gränser vid början av exponering för språk. De
Houwer (2009, s. 5) sätter gränser för simultan tvåspråkighet från födelsen och upp till
1:6 månaders ålder för exponering för språk och kallar den gruppen för Bilingual First
Language Acquisition (BFLA). Andra forskare anger större tidsspann, exempelvis från
födelsen och upp till tre års ålder (Paradis, 2010, s. 228). Det handlar om Early First
Language Acquisition (EFLA) för barnen som hamnar i gruppen successivt tvåspråkiga
och tillägnar sig andra språk mellan 1,6 – 4 år (de Houwer, 2009, s. 5) eller mellan tre
och sex års ålder enligt Paradis (2010, s. 228). Det förekommer även tvåspråkiga barn
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som är s.k. passiva tvåspråkiga barn (de Houwer, 2009). De förstår båda språken men
talar bara ett.

Vad gäller språkliga färdigheter, exempelvis ordförråd och grammatik, påpekar flera
forskare att även om barn kallas för tvåspråkiga så behärskar de oftast båda språken i
olika utsträckning (Bedore & Peña, 2008; de Houwer, 2009; Fiestas & Peña, 2004).
Detta beror delvis på när barnen börjar exponeras för båda språken, delvis på hur
mycket de har exponerats. Däremot kan mer övergripande språkliga färdigheter
(makrostrukturell nivå) i båda språken hos ett tvåspråkigt barn vara mer jämförbara med
varandra enligt andra forskare (Gagarina et al., 2012). De Houwer (2009) nämner att
simultant tvåspråkiga barn ofta uppvisar samma mönster som deras enspråkiga
jämnåriga i sin språkliga utvecklingsgång (de Houwer, 2009). Föreliggande studie
handlar om simultant tvåspråkiga barn och successivt tvåspråkiga barn med ryska som
första språk. Den sist gruppen har börjat exponeras för svenska efter 4 års ålder (se
avsnitt 3.1 Försöksdeltagare).

2.1.3. Utveckling av narrativ förmåga hos barn med språkstörning.
I detta avsnitt presenteras forskningsresultat vad gäller narrativ förmåga hos en- och
tvåspråkiga barn med språkstörning samt diskussion kring begreppet ”språkstörning”.

Definitionen av begreppet språkstörning kan skilja sig från forskare till forskare. I
Sverige menas med språkstörning svårigheter med både förståelse och produktion som
inte enbart är fonologiska, dvs. generell språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007).
Motsvarande begrepp i den engelska litteraturen är specific language impairment (SLI),
dock med undantaget att dit hör även barn som enbart har problem med förståelse eller
produktion. Följande definition av SLI hittar man i de studier som används i
bakgrundsbeskrivningen (Foroodi-Nejad, 2011; Duinmeijer et al., 2012; Cleave et al.,
2010) i föreliggande studie:

Children with SLI exhibit significant deficits in the production and/or comprehension
of language in the absence of other disabilities such as hearing impairment, cognitive
disabilities, neurological damage, physical disability in the speech organs or
emotional/behavioral problems in the autism spectrum (Froodi-Nejad, 2011, s. 3).

I engelsk litteratur kan man stöta på begreppet language impairment (LI) som har en
definition liknande den för SLI men med bredare innebörd. Ett exempel hur LI
definieras ges av Bedore och Pena (2008, s. 1): ”LI can be defined as the inability to
learn language as manifested by deficits in expressive and or receptive language skills
relative to age-matched peers who have comparable language exposure”. Val av
språkstörningsdefinition kan påverka läsarens uppfattning om studiens resultat och
försvåra jämförelser av studier.

Salameh et al. (2002) gör i sin artikel om tvåspråkiga barn med språkstörning ett
antagande om att prevalensen av språkstörning för tvåspråkiga barn möjligtvis är
samma som för enspråkiga barn och utgör i så fall 6-8% av alla barn.

Språklig bedömning av tvåspråkiga barn är en komplicerad uppgift och kräver att
kunskaper i båda språken testas (de Houwer, 2009, s. 276). Man kan utesluta att en
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språkstörning hos tvåspråkiga barn föreligger om de behärskar ett av språken på en nivå
i paritet med jämnåriga (de Houwer, 2009, s. 276).

Flera studier (Cleave et al., 2010; Gutiérrez-Clellen et al., 2008; Paradis et al. 2003)
påpekar att en- och tvåspråkiga barn med språkstörning visar liknande resultat vid
testning av narrativer. En- och tvåspråkiga barn med språkstörning oavsett testat språk
har svårt med grammatiskt korrekta meningar, producerar sällan komplexa nominala
fraser, har svårt med korrekt tempus och båda barngrupperna ligger på samma låga nivå
vid analys av narrativers övergripande struktur. Iluz-Cohen och Walters (2012) studie
som undersökte bl.a. lexikal variation hos tvåspråkiga hebreisk-engelska barn med
språkstörning och barn med typisk språkutveckling i förskoleåldern visade signifikanta
skillnader mellan de två grupperna. En studie av Duinmeijer et al. (2012) som handlade
om bl.a. narrativ förmåga hos nederländska barn med och utan SLI visade att barnen
med SLI realiserade färre komponenter i setting, initiating event, internal response,
goal, attempt och outcome, hade lägre MLU och färre grammatiskt korrekta meningar i
jämförelse med deras normaltalade jämnåriga.

Allt detta kan tyda på att narrativer är en bra metod för att upptäcka en- och tvåspråkiga
barn med språkstörningar. Enligt svenska studier (Salameh et al., 2002) finns det
fortfarande ett stort behov av en effektiv bedömningsmetod för tvåspråkiga barn inte
bara på logopedmottagningar utan även hos barnavårdscentralspersonal. Ett problem då
personalen på barnavårdscentralerna har svårt med bedömning av tvåspråkiga barns
språkliga förmåga leder till att de missar att remittera barnen med språkliga svårigheter
vidare till logoped (Salameh et al, 2002).

Sverige är ett mångkulturellt land där befolkningen talar flera språk, av vilket ett är
ryska. I följande två avsnitt beskrivs den ryskspråkiga situationen i Sverige och
jämförelser görs mellan ryska och svenska språkets egenskaper.

2.2. RYSKTALANDE MILJÖ I SVERIGE.
Enligt statistiska centralbyrån (Statistisk årsbok för Sverige, 2011) fanns det år 2010
10412 människor som fötts i Ryssland och flyttat till Sverige. Till dem räknas även de
6116 människor som flyttade till Sverige före år 1991 under tiden för Sovjetunionen
(USSR). De flesta av dessa inflyttade har ryska som sitt modersmål eller behärskar det
flytande då ryska hade en officiell status i deras länder. Många av de som flyttade från
USSR:s rådsrepubliker har dock två modersmål, det ryska språket och ett av de lokala
språken som moldaviska, litauiska, turkmeniska och andra språk.

Rysktalande har aldrig varit en stor invandrargrupp i Sverige (Ringblom 2012). I större
städer så som Stockholm, Malmö, Västerås, där koncentrationen av rysktalande är större
finns det föreningar och klubbar som stödjer rysk kultur på olika sätt. För de inflyttade
som vill att deras barn lär sig ryska i Sverige finns det flera möjligheter att göra det.
Läroplanen för förskolor (2010, s. 11) fastslår att ”Förskolan ska sträva efter att varje
barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin
förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål”. Stöd ges i form av
modersmålsundervisning eller modersmålsstöd enligt skollagen (SFS, 2010:800, s.10):
”En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas
modersmålsundervisning i detta språk”. Detta sker vanligtvis i form av
modersmålsundervisning då en modersmålslärare träffar barnen i små grupper och
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jobbar med språk på olika sätt ett par timmar per vecka.  Förutom statligt stöd finns det
andra möjligheter att stödja det ryska språket hos barn. Det finns flera s.k.
söndagsklubbar för rysktalande föräldrar och deras barn där man får möjlighet att leka,
sjunga, dansa och lära sig mer om rysk kultur och traditioner.

2.3. SPRÅKLIGA SKILLNADER I SVENSKA OCH RYSKA.
Båda det svenska och ryska språket ingår i den indoeuropeiska språkfamiljen. Det
svenska språket tillhör den nordiska grenen i den germanska språkgruppen. Det är cirka
9 miljoner som talar svenska i Sverige och 10,5 miljoner som talar svenska runt om i
världen (statistisk årsbok för Sverige, 2011). Det ryska språket tillhör den östeuropeiska
grenen i den slaviska språkgruppen. Cirka 165 miljoner människor talar ryska runt om i
världen. Det är det officiella språket i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan och Kirgizistan.

Ryska och svenska har vissa språkliga regler som är gemensamma men de skiljer sig
mestadels åt. Svenska och ryska har ofta samma grundprincip ”subjekt-verb-objekt”
(SVO) (Vinogradov et al., 1960; Holm & Nylund, 1993) där subjektet står före det finita
verbet och objektet följer direkt efter verbet. Men i motsats till ryska är svenska ett V2-
språk och det betyder att i påståendesatser förekommer det finita verbet alltid på andra
plats. Nedan ges en påståendesats på svenska och några varianter av hur samma sats
skulle kunna se ut på ryska med olika plats för verbet (understryken). Det finns många
varianter för placering av verbet på ryska.

Igår åkte jag till Uppsala.
Vchera ezdila ja v Uppsalu. (Igår åkte jag till Uppsala)
Vchera ja ezdila v Uppsalu. (Igår jag åkte till Uppsala)
V Uppsalu ja ezdila vchera. (Till Uppsala jag åkte igår)
Ja ezdila v Uppsaly vchera. (Jag åkte till Uppsala igår)
Ezdila ja v Uppsaly vchera. (Åkte jag till Uppsala igår)

Vad gäller frågesatser är det vanligast med omvänd ordföljd i svenska, till exempel
Tycker du om den här boken? Detta händer inte i ryska. Det vanligaste fallet i ryska är
rak ordföljd med en betydelsebärande frågeintonation Tebe nravitsja eta kniga? (Du
tycker om den här boken?). Frågesatser som börjar med frågeord har oftast omvänd
ordföljd i svenska, till exempel Varför sitter du hemma? I ryska är det rak ordföljd
Pochemu ty cidish doma? (Varför du sitter hemma?). Men båda ryska och svenska är
lika vad gäller när frågeordet självt är subjekt (fetstil), till exempel:

Vem har ätit upp mitt äpple? – Kto c’el moje jabloko? (Vem har ätit upp mitt äpple?).

Vad gäller negationer i svenska och ryska så står negationen i ryska alltid före
huvudverbet. Till exempel, ja ne ljubju spagetti (Jag inte tycker om spagetti). Dessutom
är det ganska vanligt att dubbelnegationer (understruken) förekommer i ryska. Till
exempel ja ne mog ne zasmejat’cja (Jag inte kunde inte skratta). I svenskan har
negationen sin fasta plats, efter det finita verbet i påståendesatser och före det finita
verbet i bisatser.

Utelämning av subjekt och finit kopulaverb (motsvarande svenska är) är vanligt i ryska
(Tennell, 2013). Till exempel, meningen ty krasivyj (du vacker) saknar motsvarigheten
till det finita verbet är som är obligatoriskt i svenska. Meningen yshla v marazin (gick
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till affären) saknar subjekt. I svenskan kan subjektet däremot aldrig utelämnas. Skulle
svenskans subjekt utelämnas är det omöjligt för mottagaren att förstå vem som gick till
affären.

Substantiv i ryska böjs enligt tre kategorier: numerus (singular, plural), kasus
(nominativ, genitiv, dativ, ackusativ, instrumentalis, lokativ) och genus (maskulinum,
femininum och neutrum). Dessa tre kategorier uttrycks morfologiskt genom suffix där
ett suffix samtidigt kan signalera tillhörighet till tre olika kategorier. Till exempel ordet
knig-a (bok) där suffixet -a signalerar flera böjningskategorier åt gången: ordet har
singular numerus, nominativ kasus och femininum genus. I svenska är det ofta lättare att
identifiera ordens semantiska och grammatiska funktion då man tydligt kan se
kopplingen mellan ett suffix och en specifik grammatisk struktur (Strömqvist, 1980).
Till exempel, ordet hund-ar-na-s där -ar signalerar att ordet står i plural numerus, -na
signalerar ordets bestämdhet för plural form och -s genitivsuffix. Ryska har sex olika
kasus och markören för dessa är suffix som ser olika ut beroende på ordets genus och
numerus. Nedan visas ett exempel på hur böjning av ordet mama (mamma) i plural-
respektive singularformen kan se ut i ryska. Ordet mama tillhör femininum genus.

Tabell 1. Böjning av orden mama (mamma) i singular- respektive pluralformen. 0 (noll) är en markör för
avsaknad av ändelse.

Kasus Singular Plural
Nominativ mam-a mam-y
Genitiv mam-y mam-0
Dativ mam-e mam-am
Ackusativ mam-u mam-0
Instrumentalis mam-oj mam-ami
lokativ o mam-e o mam-ah

Svenska pronomen böjs i högst tre kasus: nominativ, ackusativ och genitiv, t.ex. han,
honom och hans, medan ryska pronomen förekommer i hela sex (ovannämnda i Tabell
1) kasus: on, emu, emu, ego, im, o njom.

Tempus i ryska och svenska har olika markeringssystem. Till exempel, perfekt markeras
i ryska med morfologiska strukturer som sitter ihop med verbet, medan i svenska sker
markering med det fristående hjälpverbet ha och huvudverbet. Ett exempel på detta är
följande:

Svenska har artiklar (understrukna), dvs. ord eller ändelser som signalerar substantivens
bestämdhet, även kallad species, t.ex. en hund – hund-en. I ryska finns inte markörer för
species, dvs. ryskan saknar artiklar (Perder, 2010), ett exempel är följande:

Svenska Ryska
Det var en räv. Eto byla __ lisa.

I svenska är artiklar högfrekventa och i ryska är det kontexten som avgör bestämdhet
och inte artiklar.

Perfekt i svenska Perfekt i ryska

Jag har köpt mjölk Ja kypila moloko
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Svenska språket har ett relativt komplext genussystem där genus inte kan förutses
utifrån ordens form. Ibland förekommer detta i ryska men i mycket mindre utsträckning.
Svenskt genus lärs in tidigt, oftast vid 2 -2,5 års ålder (Nettelbladt & Salameh, 2007).
Ryska lingvister (Gvozdev, 2005) anger att vid 5 års ålder behärskar de flesta ryska barn
genus och gör mycket sällan genusfel.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om båda svenska och ryska tillhör den
indoeuropeiska språkfamiljen och har en del gemensamma språkregler, t.ex. ordföljden
”subjekt-verb-objekt”, så skiljer de sig på flera viktiga områden, bl.a. negation,
utelämning av subjekt och finit verb, kasus och species.

2.4. COST OCH MAIN
MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives) är en metod för bedömning
av en- eller flerspråkiga barns berättarförmåga. Den har utarbetats inom det europeiska
forskningsprojektet COST Action IS0804 (för mer information se http://www.bi-sli.org/)
och arbetsgrupp 2 Narrative and Discourse. I fokus för detta projekt är utarbetning av
bedömningsmaterial för barn som lär sig ett eller flera språk från födseln eller från tidig
ålder (Gagarina et al., 2012). MAIN möjliggör insamling av narrativer på tre olika sätt:
berättande, återberättande och modellsaga. Materialbeskrivning och manual med
instruktioner finns tillgänglig på flera språk, bl. a. svenska, ryska och engelska
(Gagarina et al., 2012). Denna uppsats baseras på MAINs testmaterial för bedömning av
barnens narrativförmåga och använder berättande till seriebilder som ett sätt att samla in
barnens narrativer.
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3. SYFTE
Denna studie bidrar med referensdata om narrativ förmåga hos rysk-svensktalande barn
till det europeiska forskningsprojektet vid namn COST Action IS0804, som bland annat
arbetar med att framställa metoder för utredning av språkstörning hos tvåspråkiga barn.

Syftet med denna studie är att beskriva den narrativa förmågan hos tvåspråkiga rysk-
svensktalande barn i åldrarna 6-7 år som växer upp i Sverige. De ryska och svenska
narrativernas struktur jämförs på mikro- och makronivå.

Frågeställningar: - Vilka skillnader och likheter på makro- och mikrostrukturellnivå finns i barns narrativer på ryska och svenska?- Vilka skillnader och likheter på makro- och mikrostrukturellnivå finns i barns narrativer på ryska och svenska mellansimultant och successivt tvåspråkiga barn?
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4. METOD
4.1. DELTAGARE (REKRYTERING, URVALSKRITERIER OCH URVAL)

Rekrytering av deltagarna skedde genom testledarens personliga kontakter i Västerås,
Uppsala och Stockholm. Ryska klubben ”Eurika” i Stockholm kontaktades och ledaren
för denna klubb ombads att skicka ett informationsbrev (bilagor 1, 2) via mail på ryska
och svenska till alla föräldrar med sex- och sjuåringar. Av dessa föräldrar tackade fyra
ja och hade barn som passade enligt kriterierna i föreliggande studie. Vid personlig
kontakt med föräldrarna tillfrågades de om andra föräldrar med rysk-svensk talande
barn som skulle kunna tänka sig att delta i studien. Även dessa föräldrar kontaktades
med informationsbrevet via mail. På detta sätt blev det sammanlagt 8 barn från
Stockholmsområdet. Resten av försöksdeltagarna rekryterades i Västerås och en
rekryterades genom personliga kontakter i Uppsala.

Urvalskriterier för deltagande i föreliggande studie var att barnet fötts år 2006 eller
2007 och gick i förskoleklass eller årskurs ett i Sverige. Barnen skulle tala och förstå
både ryska och svenska och både hört och talat båda språken regelbundet i minst två år.
Deltagarna skulle inte ha någon känd språkstörning eller neuropsykiatrisk störning.
Sammanlagt rekryterades 17 barn till studien. En närmare granskning efter
urvalskriterierna visade att två av barnen inte talade ryska flytande och endast använde
enstaka ryska ord i vardagligt samtal med rysktalande. Ett barn hade utsatts för lite för
svenska (barnet hade bott i Sverige med rysktalande mamma i två år och gått i svensk
förskola i 6 månader). Ett barn var helt ointresserat av studiens bilder och ville inte
samarbeta kring dem. Sammanlagt exkluderades fyra barn från studien.

Av de resterande 13 barnen (2 pojkar och 11 flickor i åldern 6:7 – 7:10 (M=6:10)) som
motsvarade studiens urvalskriterier var 10 simultant tvåspråkiga dvs. de hade hört och
talat både ryska och svenska från födelsen. Ett av barnen hade arabiska som tredje och
svagaste språk. Vidare diskussion med vårdnadshavare visade att barnets kontakt med
det tredje språket inte var regelbunden. Barnets kunskap i arabiska begränsades till
förståelsen av enkla vardagliga meningar och aktiv användning av språket i form av två-
treordssatser någon gång i veckan, enligt mamma och ansågs därför inte kunna påverka
studiens resultat nämnvärt. Tre av tretton barn var successivt tvåspråkiga med ryska
som första språk och hade sedan fyra års ålder exponerats för svenska under minst 18
månader (18-28 månader). Ett av dessa tre barn motsvarade inte alla urvalskriterier i
frågan om språkexponering men vid vidare analys visade det sig att barnets narrativer
inte skiljde sig mycket från andra barns narrativer som bott i Sverige i minst två år så att
barnets resultat inkluderades därför i studien. Alla barn gick i svensktalande skolor.
Tolv av dem gick i förskoleklass och ett barn i årskurs ett.

Eftersom deltagarlistan innehåller både simultant och successivt tvåspråkiga barn
gjordes extra kontroller i analysdelen för att utesluta eller påvisa möjligheten till
påverkan av hela gruppresultat (se avsnitt 5).

4.2. STIMULUS OCH BEDÖMNINGSMATERIAL
I studien användes material som har utarbetats inom COST-projektet (Gagarina et al.
2012):

 Bildsekvenser (Bilaga 4).
 Bedömningsformulär till bildsekvenser (Bilagor 7-10).
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 Bakgrundsfrågor till vårdnadshavare (Bilagor 5, 6).
4.2.1. Bildsekvenser

Två bildserier, Baby birds och Baby goats, med liknande händelseförlopp, bestående av
6 bilder vardera som kan delas i tre episoder och är avsedda för berättande användes i
föreliggande studie (Bilaga 4).  Bildsekvenserna är kontrollerade vad gäller parallellitet
på makro- och mikrostrukturell nivå, kognitiv och språklig komplexitet, samt kulturell
lämplighet och robusthet (Gagarina et. al., 2012).

4.2.2. Bedömningsformulär
Bedömningsformuläret innehåller två delar (Bilagor 7-10). Första delen är avsedd för att
poängsätta barnens narrativer utifrån berättelsestruktur, makrostrukturell komplexitet
och IST tokens (Gagarina et al., 2012).

Berättelsestruktur bedöms utifrån SG (se avsnitt 2.1.2.). De två bildserierna som
användes innehåller tre episoder med olika protagonister i varje. Barnet får en poäng för
varje delkomponent som han/hon uttrycker:

 Internal state as initiating event. Kan uttryckas med olika emotionella,mentala och andra ord (se avsnitt om IST).
 Goal. Vad protagonisten har som mål.
 Attempt. Vilka åtgärder/handlingar protagonisten vidtar för att uppnåmålet.
 Outcome. Vad det blir för resultat av handlingar i jämförelse med avsett mål.
 Internal state as reaction. Beskrivning av hur protagonisten känner sig efterallt som hände.

Setting är en ytterligare komponent som brukar finnas i början av narrativen och kan ge
upp till två poäng. En poäng ges om barnet nämner tidsaspekt eller ger beskrivning av
platsen där narrativen äger rum och två poäng ges om barnet nämner både ock.

Makrostrukturell komplexitet handlar om barnets förmåga att producera välformade
episoder i sin narrativ. Detta bedöms genom att undersöka förekomsten av tre
komponenter i varje episod: goal – attempt – outcome (GAO). Komplexiteten delas in i
olika nivåer: sekvenser (goal i episoden saknas), ofullständiga episoder (goal finns men
attempt eller outcome saknas) och fullständiga episoder (alla tre komponenter finns
med: goal, attempt och outcome).

IST tokens handlar om en särskild typ av ord i barnets narrativ som kan ge en viss
uppfattning om barnets utveckling av Theory of Mind. Delvis ingår IST som SG
komponent i IS as IE och IS as R där barnen förväntas beskriva protagonisternas
avsikter och känslor. Orden kan tillhöra följande kategorier:

 Perceptual state terms t.ex. se, höra, känna, lukta, märka;
 Physiological state terms t.ex. törstig, hungrig, trött, mätt, ont;
 Consciousness terms t.ex. levande, vaken, sovande;
 Emotion terms t.ex. ledsen, glad, arg, orolig, besviken, rädd, skrämd,modig, trygg, nöjd, överraskad, förvånad;
 Mental verbs t.ex. vilja, tänka, veta, glömma, bestämma sig, tro, undra,ha/göra en plan;
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 Linguistic verbs/ verbs of saying and telling t.ex. säga, kalla, skrika,varna, fråga.
Man räknar antal ord i barnets narrativ för vidare statistisk bearbetning.

Den andra delen av bedömningsformuläret i MAIN innehåller förståelsefrågor som är
avsedda för bedömning av barnets förståelse av bildernas innehåll då vissa tvåspråkiga
barn i sitt berättande kan visa en profil i sin narrativa produktion som är lik den barn
med språkstörning har. Förståelsefrågorna grundar sig i följande strukturella
komponenter i narrativen: tre frågor som inriktas mot mål i varje episod, sex frågor som
inriktas mot IST i varje episod och en fråga som undersöker om barnet är kapabelt att
dra slutsatser. Alla barn fick inte samma antal förståelsefrågor då det vid 3 tillfällen
användes en gammal version av blanketten med förståelsefrågor som innehöll 9 frågor
istället för 10.

4.2.3. Föräldraenkät
En föräldraenkät med bakgrundsfrågor, utarbetad inom COST arbetsgrupp 2, har
översatts till ryska av logopedstudenter och medhjälpare från tidigare logopedkurs. En
pilotstudie som genomfördes i maj 2013 av författaren till föreliggande studie visade att
begrepp som ”första” respektive ”andra” språk i denna version av enkäten var svåra att
förstå för vissa föräldrar och förvirrande då vissa barn hade båda språken som starka
och det då är svårt för föräldrarna att bedöma barnets språkliga förmåga. Därför
ändrades i föreliggande studie frågorna om barnets första och andraspråk till frågor om
barnets svenska och ryska (Bilagor 5, 6).

4.3. PROCEDUR
Testledaren har ryska som modersmål och svenska som andraspråk. Rysk-svensktalande
barn valdes till studien då testledaren ansåg sig kunna göra en rimlig bedömning av
barnens narrativer på både ryska och svenska. Proceduren genomfördes enligt
manualens instruktioner (Gagarina et al., 2012).

Datainsamlingen pågick under maj 2013 och vid några tillfällen i augusti 2013.
Vårdnadshavarna gav sitt medgivande till barnets deltagande i studien innan själva
testningen började (Bilaga 3). Counterbalancing-procedurer användes för att minimera
turordningseffekt. Detta innebar att randomisering av alla deltagare gjordes så att
hälften av barnen testades först på ryska och sedan på svenska. Den andra hälften
testades vice versa. Detsamma gällde val av bildserier. Hälften av barnen fick berätta till
bildserien Baby birds och vid andra tillfället fick de berätta till bildserien Baby goats.
Den andra hälften testades vice versa. Efter första testtillfället blev barnen informerade
om att vid nästa tillfälle skulle de tala ett annat språk. För att kontrollera
inlärningseffekten var längden mellan de två testtillfällena minst 7 dagar enligt riktlinjer
från MAIN (Gagarina et al., 2012). Varje testtillfälle varade cirka 30 minuter. Narrativer
spelades in med hjälp av digital diktafon, Olympus ws-6505. Under första träffen fick
vårdnadshavarna enkäten med bakgrundsfrågor att fylla i.

Testledaren träffade barnen i deras hemmiljö med ett undantag då barnet testades vid
Uppsala universitet, enligt föräldrarnas önskemål. Först etablerades kontakt med barnet
på det språket som skulle testas med hjälp av några frågor om barnets vardag, kompisar
eller favoritaktivitet. Sedan påbörjades själva testningen då testledaren satt mittemot
barnet så att barnet kunde hålla bilder mot sig, men bort från testledaren. Detta skapade
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bättre förutsättningar för barnets inlevelse i berättarrollen och stimulerade honom/henne
att skapa en narrativ från lyssnarens perspektiv. Barnet fick tre kuvert att välja emellan.
Varje kuvert innehöll samma bilder men barnet hade inte fått denna information och
skulle tro att testledaren inte visste vilka bilder som barnet skulle berätta om och därför
berätta mer. Barnet uppmanades att titta på en hel bildserie och tänka ut en saga till
dem. När barnet var redo att börja berätta sin saga hjälpte testledaren till med att vika
ihop alla bilderna och sedan vika upp två bilder från början och därefter öppnades
bilderna parvis. Om barnet hade svårt med att börja eller fortsätta sin saga hjälpte
testledaren med uppmuntrande fraser och med frågor som stimulerade barnets
berättande så som ”vad hände sen?”.  Efter att barnet var klart med sin saga fick
bilderna ligga kvar framför barnet och testledaren ställde frågor om bildernas innehåll
enligt protokoll (Bilagor 7-10). Frågorna hade som syfte att kontrollera barnets
förståelse för bildernas innehåll. I slutet av andra testtillfället fick barnet en bok som
tack för sin medverkan i studien.

4.4. ETISKA ASPEKTER
Vårdnadshavarna till blivande försöksdeltagare fick ett informationsbrev (Bilagor 1,2)
om studiens syfte, hur materialet skulle samlas in och hanteras samt om att barnens
medverkan var frivillig och att de kunde avbryta sitt deltagande i studien när som helst
utan att förklara anledningen till detta. Barnen fick förenklad information om
föreliggande studie muntligt.

Insamlingen av data påbörjades efter att samtycke från vårdnadshavarna hade givits.
Alla personliga uppgifter kodades och förvaras inlåsta. Deltagandet i studien kunde
eventuellt medföra en känsla av obehag hos vissa försökspersoner.  Det skulle kunna
vara själva testsituationen eller mötet med en främmande person (testledaren) som
kunde kännas obekväm. För att förebygga detta inledde testledaren testtillfällena med
ett kort samtal kring barnets intressen eller ett ämne som kändes aktuellt och spännande
för 6-7 åringar. Bakgrundsfrågorna på föräldraenkäten ansågs inte vara
integritetskränkande då all personlig information kodades och endast användes i
forskningssyfte. Dessutom var besvarandet av frågorna frivilligt.

4.5. DATABEARBETNING OCH STATISTIK.
För att besvara studiens frågeställning om skillnader och likheter i barnens narrativer på
makrostrukturell nivå poängsattes och analyserades berättelsestruktur, strukturell
komplexitet, IST tokens och förståelsefrågor i kalkylprogrammet Excel och
presenterades med hjälp av deskriptiv statistik där medelvärden, standardavvikelse och
ibland även maximi- och minimimått användes. Även t-test användes vid två tillfällen
för att undersöka huruvida eventuella skillnader i SG poäng i narrativerna på ryska och
svenska samt om SG poäng på första och andra narrativen var signifikanta eller inte,
under förutsättning att data var normalfördelad. Alla tveksamma moment vad gäller
poängsättning av berättelsestruktur i barnen narrativer diskuterades med handledaren.

För att besvara studiens frågeställning om skillnader och likheter i barnens narrativer på
mikrostrukturell nivå gjordes en kvantitativ analys av narrativerna med hjälp av
programmet CLAN (Computerized Language ANalysis) (MacWhinney, 2000) där
MCLU (medellängd på c-units), antal c-units, antal löpord samt type-token ratio
beräknades.  För att kunna använda programmet CLAN transkriberades narrativerna
enligt CHAT (Codes for the Human Analysis of transcripts) med hjälp av utvalda
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transkriberingsregler (MacWhinney, 2000, Bilaga 11). Texterna delades in i C-units
(communication units, se avsnitt 2.1.2) som är ett mycket användbart sätt att dela in
muntlig produktion inom narrativforskning. För att säkerställa transkriberingarna, dvs.
att narrativerna transkriberats enligt regler för CHAT analyserades först två
slumpmässigt utvalda texter för hand och med hjälp av programmet CLAN. Därefter
jämfördes resultaten med varandra och efter att samtliga transkriptionsfel uteslutits
gjordes analys av alla texter. Även en kvalitativ textanalys gjordes där tvärspråkligt
inflytande (kodväxling och transfer) och morfologi undersöktes närmare.
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5. RESULTAT
Resultaten av analyserna på makro- och mikronivå presenteras i två avsnitt.
Inledningsvis redovisas resultaten för analysen av produktion av narrativer på
makrostrukturell nivå och omfattar SG, makrostrukturell komplexitet och IST tokens.
Analysen av antal poäng på förståelsefrågor görs och jämförs med motsvarande
komponenter i SG utifrån barnens narrativer. Detta följs av en resultatredovisning för
analysen av narrativer på mikrostrukturell nivå och omfattar MLCU (medelvärde för
längden av c-units), antal löpord, antal olika ord samt ett mått på lexikal variation s.k.
TTR (type token ratio).

Vid dataanalysen var skillnader och likheter mellan barnens narrativer i svenska och
ryska i fokus. Tre successivt tvåspråkiga barn hade börjat med svenska efter 4,5 års
ålder. Resterande deltagare var simultant tvåspråkiga. I de fall då man kunde misstänkta
att data från de tre successivt tvåspråkiga barnen kunde påverka det gemensamma
gruppresultatet jämfördes data från de två ovan nämnda barngrupperna med varandra.

5.1 MAKROSTRUKTURELL ANALYS.
5.1.1. Story grammar

Först gjordes analysen av SG enligt MAIN:s bedömningsformulär (Gagarina et al.,
2012). Maximalt antal poäng var 17. Resultaten för SG presenteras i Tabell 2.
Medelvärdena för SG i ryska och svenska narrativer skiljde sig med 1,3 poäng.
Skillnaden var dock icke-signifikant (T (26)=2,01, p=0,058) alltså p > 0,05). Skillnader
fanns även i max och min värde då svenska narrativer fick högre värde på både max (+2
poäng) och min (+1 poäng) jämfört med ryska narrativer.

Tabell 2. Deskriptiv statistik för story grammar i narrativer på ryska (Rys) och på svenska (Sve): antal
narrativer (n), medelvärde (M), standardavvikelse (SD), maximum poäng (Max) och minimum poäng
(Min).

n M SD Max Min

Rys 13 7,1 1,3 9 5

Sve 13 8,4 1,8 11 6

Resultaten i SG för de tre tvåspråkiga barnen stack inte ut från de genomsnittliga
gruppresultaten, då SG poäng för dessa tre barn i ryska narrativer låg mellan 5 och 8,
och i svenska narrativer 6 och 8 poäng (Tabell 2.1).

Tabell 2.1. Deskriptiv statistik för story grammar i narrativer på ryska (Rys) och på svenska (Sve) för tre
successivt tvåspråkiga barn och för 10 simultant tvåspråkiga barn: maximum poäng (Max) och minimum
poäng (Min).

Min Max
Successivt
tvåspråkiga
barn

Rys 5 8

Sve 6 8

Simultant
tvåspråkiga
barn

Rys 6 9

Sve 6 11
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Tabell 3 visar att det förelåg en generell tendens till högre antal poäng för
komponenterna IST as IE, goal och attempt i svenska narrativer än i ryska. I båda
språken dominerade komponenterna attempt och outcome, färre goals förekom och
minst av alla IST as R (se figur 1). Skillnader fanns också mellan förekomsten av
komponenten IST as IE i ryska och svenska narrativer (tabell 3).

Tabell 3. Antal poäng utifrån enskilda komponenter av story grammar i ryska (Rys) och svenska (Sve)
narrativer sammanlagt för alla tre episoder (möjligt maximalt antal poäng för varje komponent är 39).

IST as IE Goal Attempt Outcome IST as R

Rys 12 9 26 31 5

Sve 22 13 33 27 4

Figur 1. Stapeldiagram. Förekomst av story grammar komponenter i svenska (Sve) och ryska (Rys)
narrativer sammanlagt för alla tre episoder: Internal state as initiating event (IS as IE), Goal, Attempt,
Outome och Internal state as reaction (IS as R).

Tabell 4 visar en detaljerad analys av SG komponenterna.  Minst poäng fick deltagarna
på Goal 1, IST as R 1, IST as R 2, Goal 3 och IST as R 3. De komponenterna som fanns
i princip i varje narrativ var setting, attempt 1, outcome 1, goal 2, attempt 2, outcome 2.

IST as IE Goal Attempt Outcome IST as RRys 31% 23% 67% 79% 13%Sve 56% 33% 85% 69% 10%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Frekve
ns

SG komponenter

Rys Sve
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Tabell 4. SG komponenter i narrativer på ryska (Rys) och på svenska (Sve), siffror vid komponenter
anger en av tre episoder (1, 2, 3).

Komponent Rys Sve

Setting 10 11

IST as IE 1 2 6

Goal 1 1 5

Attempt 1 6 10

Outcome 1 9 6

IST as R 1 1 1

IST as IE 2 2 7

Goal 2 8 7

Attempt 2 8 10

Outcome 2 9 8

IST as R 2 2 0

IST as IE 3 8 9

Goal 3 0 1

Attempt 3 12 13

Outcome 3 13 13

IST as R 3 2 3

Nedan följer några exempel på hur barnen uttryckte SG komponenter i sina narrativer på
ryska och svenska (Tabell 5).
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Tabell 5. Några exempel på hur SG komponenter kan se ut i narrativerna Baby birds på ryska (Rys) med
översättning i parentes och Baby goats på svenska. Fetstil markerar själva SG komponenten.

SG komponent Ryska narrativer Svenska narrativer
Setting zhili-byli mama ptenchik oj mama

ptichka i dva ptenchika.
(Det var en gang en mamma, en
fågelunge nä en fågelmamma och två
fågelungar.)

Det var en gång en flock med får…

IST as IE i episod
1

Odny den’ krichala mama est’ hotit’
kushat’…
(en gång skrek : “Mamma, vi vill
äta…)

Fast den råkade drunkna lite grant då …

Goal i episod 2 Kiska hotela kushat’ ptichki.
(Katten ville äta upp fåglar.)

Räven tänkte äta den

Attempt i episod
1 (Rys) och
episod 2 (Sve)

Mama uletela za chervjachkami.
(Mamman flög iväg för att hämta
maskar.)

Räven försökte ta på den andra ungen.

Outcome i episod
1

Mama priletela i y ona byla kushat’.
(Mamman kom tillbaka och hon hade
mat med sig.)

En mamma hjälpte barnet upp.

IST as reaktion i
episod 3 (rys) och
episod 1 (sve)

I stali dva ptenchika i ptichka zgit’
horosho.
(Och två fågelungar och fågeln levde
lyckliga)

Mamman puttar upp den och den blev
glad.

Barnen föredrog användning av attempt och outcome för att beskriva händelseförlopp
på ryska i episoderna 1 och 2 och användning av IST as IE, attempt och outcome med
samma syfte i narrativer på svenska. Det fanns en tendens att barnen använde
komponenten goal i episod två på båda språken i större utsträckning än i första och sista
episoden.

Tabell 6 visar att det förelåg en stabil ökning av poängen både i ryska och svenska
narrativer för varje episod. I ryska narrativer fick barnen dock i snitt 5 poäng mindre för
varje episod än i respektive episod i svenska narrativer.

Tabell 6. Antal poäng för varje episod i narrativer på ryska (Rys) och svenska (Sve) sammanlagt för alla
13 deltagare.

En separat analys av SG komponenterna outcome och attempt hos de tre successivt
tvåspråkiga barnen visade regelbunden användning av ovannämnda komponenter i
ryska narrativer men inte i svenska. Vid utformningen av föreliggande studie användes
Counterbalancing-procedurer med tanke på språk- och bildvariation (se avsnitt 4).
Detta gjordes för att undvika en skev påverkan av eventuella inlärningseffekter på
resultaten. För att kontrollera om en inlärningseffekt förelåg analyserades medelvärde

Episod 1 Episod 2 Episod 3

Rys 19 29 35

Sve 28 32 39
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och standardavvikelse av barnens poäng i SG för första respektive andra narrativen.
Tabell 7 visar att poängen i barnens narrativer stiger från den första till den andra
narrativen endast i mycket liten utsträckning. T-test visade på en icke-signifikant
skillnad vad gäller jämförelse av SG poäng som barnen fick för första och andra
narrativer (t (26) = -0,34, p=0,735), p>0,05, dvs. någon markant inlärningseffekt kunde
inte påvisas.

Tabell 7. Deskriptiv statistik för barnens story grammar i första och andra narrativen: medelvärde (M) och
standardavvikelse (SD).

Första narrativ Andra narrativ

M 7,6 7,8

SD 1,7 1,8

5.1.2. Makrostrukturell komplexitet
Varje episod i narrativerna kan analyseras utifrån sin komplexitet och höra till en av
följande kategorier: fullständig episod, ofullständig episod och episod på sekvensnivå
(för detaljerad beskrivning av kategorier se avsnitt 4.2.) Tabell 8 och 9 visar summan av
poäng som barnen fick vid analysen av narrativernas strukturella komplexitet i
respektive språk och Figur 2 visar förekomsten i procent av de olika kategorierna i
narrativernas komplexitet. Det framgår att det inte var särskilt vanligt med den högsta
komplexitetsnivån, fullständiga episoder (GAO), utan att rena händelsesekvenser (AO)
var det mest vanliga. Andra sekvenser så som GA/GO och G (utan A eller O) förekom
relativt jämnt i båda språken. Två barn fick poäng för GAO i båda språken (Bilaga 12).
Ett successivt tvåspråkigt barn producerade två fulla GAO i svenska, vilket var mer än
någon annan deltagare, även av de simultant tvåspråkiga barnen. Samtidigt producerade
barnet inga GAO i narrativen på sitt modersmål ryska.

Tabell 8. Makrostrukturell komplexitet i ryska narrativer: A (Attempt), O (Outcome), G (Goal), M
medelvärde, SD standardavvikelse.

AO G (utan A
eller O)

GA/GO GAO

Antal 21 2 4 4
M 1,6 0,3
SD 1 0,5

Tabell 9. Makrostrukturell komplexitet i svenska narrativer: A (Attempt), O (Outcome), G (Goal), M
medelvärde, SD standardavvikelse.

AO G (utan A
eller O)

GA/GO GAO

Antal 15 1 5 7

M 1,1 0,5

SD 0,5 0,7



24

Figur 2. Förekomsten av Attempt (A), Outcome (O) och Goal (G) i olika kombinationer.

Nedan följer några exempel på hur typiska AO (understruken i meningen) och GAO
(dubbelt understruken) sekvenser kan se ut i narrativer på svenska och på ryska (Rys)
med översättning i parentes.

Ett successivt tvåspråkigt barn (6;10) berättar på svenska och använder fullständig
beskrivning i narrativen Baby Birds, sekvensen GAO: ”Sedan flygde fågeln iväg att
hämta mat till fågelungarna… och sedan komde mamma tillbaks och matade den andra
fågelungen”.

Ett annat successivt tvåspråkigt barn (6:10) berättar på ryska och använder en
fullständig beskrivning i narrativen Baby Goats, sekvensen GAO: ”Iz-pod dereva
vylezla lica, kotoraya hotela c’ect’ etogo kozljonochka. Lica uzde za nogu vzyala
kozlenochka…”. (Räven, som ville äta upp den här getungen krypit fram underifrån
trädet. Räven har redan fått tag i getungens ben…).

Ett simultant tvåspråkigt barn (6:11) berättar på ryska och använder sig av en
ofullständig beskrivning av episod 3 i narrativen Baby Goats, sekvensen AO: ”Vorona
dumaju chvatila ego za hvost vot tak cvoim kljukom vot tak vzjala za hvost. I togda stalo
lisu bol’no. I togda dogonjala eta ptichka lisa. Eto vse”. (Kråkan, tror jag tog honom i
svansen så här med sin näbb så här tog i svansen. Och då gjorde det ont för räven. Och
då jagade den här fågeln den här räven. Det var allt).

Ett simultant tvåspråkigt barn (6:11) berättar på svenska och använder sig av en
ofullständig beskrivning av episod 3 i narrativen Baby Birds, sekvensen AO: ”… då
biter hunden katten i svansen och sen börjar vad heter det hunden jaga katten. Ja.”

5.1.3. Internal State Terms
I detta avsnitt analyseras resultat av samtliga IST tokens, dvs. inte bara dessa kopplade
till episodernas karaktärer. Tabell 10 visar antal IST tokens i barnens narrativer på
respektive språk. De flesta barnen föredrog att använda tokens som markerade
perceptual state terms och mental verbs. Däremot användes ord som markerade
physiological state terms, consciousness terms, emotion terms och linguistic verbs i
mycket mindre utsträckning i de båda språken. Analysen visade att 13 av 36 ord i ryska
var perceptual state terms och 15 mental verbs, respektive 24 och 15 av totalt 52 ord i
svenska. De mest använda IST tokens i både ryska och svenska narrativer var: såg och
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vill/ville. Det fanns påtagliga kvalitativa skillnader mellan ryska och svenska språken
vad gäller användning av tokens i vissa IST kategorier, nämligen emotional terms och
linguistic verbs. I ryska narrativer använde barnen mer specifika lingvistiska verb
(motsvarande pep, skällde, fräste, skrek) och i svenska var det högfrekventa mindre
specifika verb (frågade, sade, berättade). Däremot var användningen av emotion terms
mer specifik i svenska narrativer än i ryska (se tabell 10).

Tabell 10. Barnens olika IST i narrativer på ryska (Rys) och svenska (sve).
IST Orden i ryska narrativer

(översättning)
Antal
ryska
ord
(tokens)

Orden i svenska
narrativer

Antal
svenska ord
(tokens)

Perceptual state
terms

u/videl/a/i (såg) -7
ne videla/i (såg inte) - 4

13 ser/såg – 21
kollade -1
tittar/tittade-2

24

Physiological
state terms

golodnyj (hungrig) - 1 1 hungriga - 3 3

Consciousness
terms

0 0 0 0

Emotion terms razozlit’ (göra någon arg) -1 1 arg -2
tråkigt-1
ledsen -1
glad -2
lyckliga -1

7

Mental verbs za/hotel/a (vill) -11
dumaju (tror) -3
ne znaju (vet ej) -1

15 ville/vill -8
tror -1
tänkte -5
förstod-1

15

Linguistic verbs zapischal (pep) -1
zalajala (skällde) -2
zashipel (fräste) -2
krichala (skrek)-1

6 frågade -1
sade -1
berättade -1

3

Totalt 36 52

Ur Tabell 11 framgår att barnen producerade 2,8 IST tokens (SD=2) i ryska narrativer
med Max 6 och Min 0 tokens per barn (se tabell 11). I svenska narrativer producerade
barnen i genomsnitt 4 IST tokens (SD=4) med Max 8 och Min 0 tokens per barn.

Tabell 11. Deskriptiv statistik för totalt antal tokens i ryska (Rys) och svenska (Sve) narrativer: M
(medelvärde), SD (standardavvikelse), Min (minimalt antal tokens per barn), Max (maximalt antal tokens
per barn).

Totalt antal
tokens

M SD Min Max

Rys 36 2,8 2 0 6
Sve 52 4 2,5 0 9

Tabell 11 visar att det inte förelåg några skillnader mellan språken avseende minimalt
antal tokens och att det fanns en viss skillnad avseende maximalt antal tokens.

5.1.4. Förståelse.
De övergripande resultaten i förståelsefrågorna redogörs med hjälp av två olika tabeller
(Tabell 12 och Tabell 13). Tabell 12 innehåller information om de 9 frågor som ställdes
till alla 13 försöksdeltagare (vid 26 testtillfällen). Tabell 13 innehåller information om



26

den 10:e frågan som ställdes vid 23 av 26 testtillfällen.  Tabeller 12 och 13 visar att
barnens medelvärden för förståelsefrågor i ryska var något högre än i svenska.  På den
tionde frågan, som lockar fram barnens förmåga att dra slutsatser om narrativen i sin
helhet, hade alla barn svarat rätt. Detta visas i Tabell 13.

Tabell 12. Deskriptiv statistik för 9 av 10 förståelsefrågor vid berättande på ryska (Rys) och svenska
(Sve): antal (n), medelvärde (M) och standardavvikelse (SD).

Tabell 13. Deskriptiv statistik för tionde förståelsefrågan vid berättande på ryska (Rys) och svenska (Sve):
antal (n), medelvärde (M) och standardavvikelse (SD).

n M SD

Rys 12 1 0

Sve 11 1 0

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta barnen svarade rätt på minst 8 av 10
frågor. Detta innebär en takeffekt för förståelsefrågorna, som även syns i figurerna 3
och 4. Barnens svar på förståelsefrågorna angående komponenterna goal och IST as R i
narrativer på båda språken fick i de flesta fall högsta möjliga poäng, förutom
komponenten IST as R i episod 3 i de svenska narrativerna. Nedan följer några exempel
på hur barnens svar som inte fick poäng enligt mall såg ut:

Barn 5 (6:10) ”Ledsen för att katten försökte ta dem”.
Barn 2 (6:11)”Jaga bort katten”.
Barn 12 (6:9) ”Arg för att den inte tycker om att bråka”.

I nästa avsnitt jämförs utvalda förståelsefrågor med motsvarande komponenter i SG.

Figur 3 och 4 avspeglar förekomsten av komponenterna goal och IST as R i varje episod
både vid berättande och vid barnens svar på förståelsefrågor i narrativer på ryska och
svenska. De flesta barnen svarade rätt på frågorna angående goal och IST as R, och
ansågs därför har god förståelse för de två komponenterna i varje episod. Däremot
använde inte barnen formuleringar som matchade goal eller IST as R i sina narrativer.
Istället förekom komponenterna attempt och outcome i barnens narrativer på båda
språken i stor utsträckning (se Tabell 3). Detta gällde för båda språken.

n M SD
Rys 13 8,7 0,6

Sve 13 8,1 1,4
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Figur 3. Stapeldiagram som jämför berättande och förståelse av 6 komponenter i ryska narrativer: Goal,
Internal state terms as reaktion (IST as R), siffran hänvisar till episod (1,2 eller 3).

Figur 4. Stapeldiagram som jämför berättande och förståelse av 6 komponenter i svenska narrativer:
Goal, Internal state terms as reaktion (IST as R), siffran hänvisar till episod (1,2 eller 3).

Sammanfattningsvis påvisade analysen av resultatet på makrostrukturell nivå att det
fanns vissa påtagliga skillnader i antal poäng för SG mellan narrativer på ryska och
svenska. Inga skillnader i makrostrukturell komplexitet kunde påvisas mellan språken
och inte heller mellan simultant och successivt tvåspråkiga barn. Däremot fanns det
stora skillnader i antal internal state terms mellan språken och skillnader mellan
barnens förmåga att förstå och berätta påvisades.

5.2. MIKROSTRUKTURELL ANALYS
5.2.1. Kvantitativ analys av mikrostruktur

Tabell 14 visar bl.a. diskrepansen i medelvärdena mellan MLCU i ryska och svenska
narrativerna. Medan antalet c-units per narrativ överensstämde mellan svenska (M=11,
SD=4,8) och ryska (M=11, SD=3,1) narrativer, innehöll de svenska narrativerna fler
löpord (M=88, SD=37) än de ryska (M=63, SD=21). TTR-värdena för narrativer på
svenska och ryska låg även de på samma nivå.

Tabell 14. Deskriptiv statistik för mikrostruktur i narrativerna på ryska och svenska: medelvärdena anges
med siffror och i parentes anges standardavvikelse.

C-units Löpord MLCU TTR

Sve 11 (4,8) 88 (37) 8 (1,4) 0,6 (0,11)

Rys 11 (3,1) 63 (21) 6 (1,8) 0,65 (0,19)

Goal 1 IST as R1 Goal 2 IST as R 2 Goal 3 IST as R 3Förståelse % 92% 92% 100% 100% 92% 100%Berättande % 8% 8% 62% 15% 0% 15%
0%20%40%60%80%100%

Fr
ek

ve
ns

Förståelse och berättande på ryska
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En närmare analys av TTR hos successivt och simultant tvåspråkiga barn visas i Tabell
15. Simultant tvåspråkiga barn hade identisk TTR i sina ryska och svenska (M=0,63)
narrativer, medan successivt tvåspråkiga barn hade betydligt högre TTR i sin ryska
(M=0,7) än i sin svenska (M=0,53) narrativ.

Tabell 15. Deskriptiv statistik för type-token ration (TTR) i narrativer på svenska och ryska hos
successivt och simultant tvåspråkiga barn: siffran anger medelvärde och i parentes anges
standardavvikelse.

Sammanfattningsvis fanns det endast små skillnader i MLCU och TTR värdena mellan
ryska och svenska narrativer.

5.2.2. Kvalitativ språkanalys.
I detta avsnitt redovisas tvärspråkliga företeelser så som språkbyte vid berättande s.k.
kodväxling och transfer dvs. överföring av vissa strukturer eller regler från ett språk till
ett annat. Dessutom redovisas resultat av språkanalys utifrån ordens syntaktiska
funktioner (subjekt, objekt, predikat) i barnens narrativer på svenska och ryska samt
ordens morfologi. Böjning och sammansättning av orden i meningar redovisas vid den
morfologiska analysen i avsnittet Morfologi.

Vid beskrivning av dessa språkliga företeelser kommer utdrag från barnens narrativer
att ges. Med kursiv stil markeras barnens ordagranna tal och i parentes anges en möjlig
översättning. Vissa språkliga strukturer som behöver uppmärksammas markeras med
fetstil.

5.2.2.1. Tvärspråklig influens.
Kodväxling. Detta lingvistiska fenomen handlar om en företeelse där tvåspråkiga barn
av olika skäl, på olika sätt och i olika kontexter växlar mellan sina två språk
(Abrahamsson, 2012 s.250). Kodväxling kan förekomma som enstaka ord, yttrande,
fraser eller t.o.m. satser. I föreliggande studie förekom genomgående kodväxling till
ryska i den svenska narrativen hos ett barn. Detta barn använde kodväxling till ryska
varje gång då hon inte visste ordet för flera objekt eller predikat på svenska. Nedan
följer två exempel på barnets kodväxling vid sökandet efter ett svenskt verb och ett
substantiv.

Barnet: ”Det var en liten get som… kak skazat’ tonul? (hur säger man drunkna?)
Barnet: ” … och där på andra sidan av trädet var det en… kak skazat’ lisa? (Hur säger
man räv?)

Kodväxling till svenska i den ryska narrativen förekom hos ett barn som hade svenska
som starkaste språk, enligt mamman. Barnet växlade i den ryska narrativen till svenska
vid ett tillfälle då hon inte visste hur man skulle utrycka sig på ryska och efter en lång
paus kom en fras på svenska alltså kodväxling på fras/satsnivå. Det fanns även ett barn
som använde sig av s.k. kodväxling med flaggning (Paradis et al., 2010), dvs. innan

Successivt tvåspråkiga
barn

Simultant tvåspråkiga barn

Ryska 0,7 (0,1) 0,63 (0,1)

Svenska 0,53 (0,05) 0,63 (0,1)
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växling mellan språken markerade barnet att hon inte visste det ryska ordet för en kalv
och därför skulle hon/han använda det motsvarande svenska ordet kalv.

Kodväxling är en företeelse som förekom hos 3 av 13 barn och kan därför inte anses
vara ett generellt särdrag för urvalsgruppen i denna studie.

5.2.2.2. Transfer.
I detta avsnitt diskuteras ett antal tvärspråkliga företeelser som faller under rubriken
Transfer: brott mot användning av V-2 regel i svenska narrativer, uteslutning av vissa
ord i meningen och direktöversättning.

V-2 regel. V-2 regeln handlar om att verbet alltid står på andra plats i svenska
påståendesatser. Brott mot denna regel påträffades i de svenska narrativerna hos 3 barn;
två av dem var simultant tvåspråkiga och det tredje barnet var successivt tvåspråkigt
barn. Sammanlagt var det fyra meningar hos tre barn som bröt mot V-2 regeln och anses
därför vara en sällan förekommande företeelse. Nedan följer ett exempel:

En gång mamma sa till… (en gång sa mamman till…)

Utelämningar. I de svenska narrativerna förekom det flera utelämningar.  Obligatoriska
substantiv och pronomen i subjektfunktion utelämnades av ett simultant tvåspråkigt
barn vid fyra tillfällen. Nedan följer några exempel, i parentes anges den möjliga rätta
varianten och understrykning markerar utelämnade ord:

Då ser inte någon av fåglarna __. (Då ser inte någon av fåglarna det.)
Då tror jag __ ger till en __ först en mask. (Då tror jag hon ger först en mask till en
fågel.)

Utelämningar av objekt förekom vid 3 tillfällen i ryska narrativer och en gång i
narrativen på svenska hos ett simultant tvåspråkigt barn, till exempel:

Och sen så såg räven ___ (och sen så såg räven att getungen var ensam)

Även utelämning av ordet för, dvs. en del av den underordnade konjunktionen förekom.

Sen flygde fågeln iväg __ att hämta mat (sen flög fågeln iväg för att hämta mat).

Vid ett tillfälle utelämnades kopulaverbet är. Hela frasen var en direkt översättning från
ryska och i ryska finns det inte obligatorisk användning av kopulaverb i jämförelse med
svenska.

Så nu __ den här historian slut (så nu är den här historian slut).

Det förekom även två utelämningar av predikat i ryska narrativer hos ett simultant
tvåspråkigt barn. Ett exempel på detta är:

A potom ona obranto___ (och sedan hon ___ tillbaka).
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I ryska skulle man använda predikatet: a potom ona obratno priletela (och sedan flög
hon tillbaka).

Direktöversättningar. Vid flera tillfällen översatte barnen fraser och meningar från ett
språk till det andra språket ordagrant, detta gällde både ryska och svenska narrativer.
Två simultant tvåspråkiga barn använde svenska fraser för att fylla luckor i sina
narrativer på ryska:

Odny den’ krichala mama est’ hotit’ kyshat’ - en dag. I ryska skulle man använda
adverbet Odnagdi.

Två successivt tvåspråkiga barn använde direktöversättning av enstaka ord och även
uttryck från ryska i sina svenska narrativer. Nedan följer två exempel på detta.

…att de ska vara där i hemma själva -tam doma sami. På svenska skulle man säga att
de ska vara hemma själva.
…puttar till marken. – tolkaet k beregy. På svenska skulle man säga puttar upp på
stranden.

Ordval. Sju av 10 simultant tvåspråkiga barn gjorde fel ordval i sina ryska narrativer.
Oftast valde de ord med liknande betydelse men som inte passade i narrativernas
sammanhang. Orden kunde tas även från andra ordklasser, till exempel verb istället för
substantiv byla kushat’ (fanns äta) – byla eda (fanns mat). Barnet använde alltså det
ryska verbet för äta istället för substantivet för mat. Oftast var det dock ord från samma
ordklass, till exempel sprjatalas’ posle dereve (gömde sig efter trädet) – sprjatalas’ za
derevom (gömde sig bakom trädet). Barnet använde tidsprepositionen posle (efter)
istället för rumspreposition za (bakom).

Vissa barn använde påhittade ord i sina narrativer. De orden finns inte i målspråket men
man kan lätt gissa vilken ordklass de hör till och vilken satsfunktion de har. Ett
successivt tvåspråkigt barn använde i sin svenska narrativ ordet svitter (när mamma
tittade på den get som var i vattnet då svitter ut den) som förmodligen är ett verb och
har predikatfunktion i satsen. Två simultant tvåspråkiga barn använde i sina ryska
narrativer orden kljukom (vorona dumaju shvatila ego za hvost vot tak svoim kljukom
vot tak vzjala za hvost) och pokasila (a sobachka pokasila malen’ka kotika). Det första
ordet är en instrumentalis subjekt, vilket kan ses utifrån ordets suffix. Det andra ordet är
ett verb som står i preteritum. Det är lätt att gissa vilka ord de motsvarar då barnen bytte
ut några fonem i ordet men några fanns kvar.

5.2.2.3. Morfologi.
Överregularisering. Fenomenet där barnen istället för erfordrat suffix använder suffix
som tillhör annan verbform förekom både i ryska och svenska narrativer.
Överregulariseringar fanns hos fem barn i svenska narrativer och hos två simultant
tvåspråkiga barn i ryska narrativer. De flesta överregulariseringar skedde i svenska
narrativer och gällde tempusböjning hos verb, till exempel ätade, gedde, bitte där suffix
för regelbundna verb användes även för böjning av oregelbundna verb. I ryska
narrativer förekom överregularisering ett fåtal gånger och gällde också verb, till
exempel otpugala (skrämde)- otpugnyla, där barnet använder suffix från imperfekt verb
i preteritum -ala för att böja verbet som står i perfektform.
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Kongruens. Böjningssystemet i ryska är komplicerat (se avsnitt 2.3).  Åtta av tio
simultant tvåspråkiga barn gjorde fel vid användning av en eller flera
böjningskategorier. De flesta fel gjorde barnen vid valet av suffix hos verb, pronomen
och adjektiv som skulle väljas utifrån substantivens genus och kasus. Mindre antal fel
observerades vid böjning efter substantivens numerus. Barnen hade svårt med att böja
adjektiv, verb och pronomen efter subjektets genus, till exempel:

osjol pogladila (åsna klappade) – osljo pogladil (0).

Ordet osjol har maskulint genus och därför ska verbet inte ha något suffix i preteritum,
den rätta formen är osjol pogladil(0). Ett till exempel där barnet hade svårt att böja
pronomen efter subjektets genus är:

ona ochen’ golodnij kotjonok (hon jättehungrig katt) – on ochen’ golodnij kotjonok.

Subjektet kotjonok har maskulint genus och därför blir det rätta pronomenet on (han)
och inte ona (hon).

Det förelåg en generell tendens att barnen övergeneraliserade maskulina former dvs.
gjorde fel genom att föredra suffix som markerar maskulint genus vid val av pronomen
och böjning av adjektiv och verb efter ett feminint subjekt. Detta gällde även böjning av
räkneord, till exempel:

odin mama (en mamma) – odna mama.

Ordet mama är ett subjekt i feminin form och därför bör räkneordet ha en feminin form
också, dvs. odna.

Flera barn hade svårt med suffix –s’/sja i ryska reflexiva verb, till exempel verbet
zacepila (klamrar sig fast) borde ha en annan form vcepilas’ med prefix v- och suffix –
s’, vilket är obligatoriskt för reflexiva verb. I svenska utförs samma funktion av ett
obligatoriskt reflexivt pronomen klamrar sig fast.

Böjningssystemet är något enklare i svenska än i ryska (se avsnitt 2.3). I de svenska
narrativerna förekom enstaka fel vid användning av både artiklar en och ett samt vid val
av bestämd fristående artikel den/det/de både hos successivt och simultant tvåspråkiga
barn. Till exempel sade barnen en får istället för ett får, rävs istället för rävens,
fågelungar istället för fågelungarna och den andra barnet där substantivet barnet är
neutrum och bestämd fristående artikel det bör användas istället för den.

Tvärspråkliga influenser fanns mellan barnens ryska och svenska språk. Dock bör det
noteras att successivt tvåspråkiga barn visade inga tvärspråkliga influenser från svenska
till ryska. Deras ryska narrativer innehöll inga uppenbara oregelbundenheter vad gällde
morfologi eller syntax.  Fyra simultant tvåspråkiga barn visade inte heller några
tvärspråkliga influenser från ryska språket i deras svenska narrativer. Dessutom var
deras svenska narrativer mestadels utan några morfologiska och syntaktiska
anmärkningar. Föräldrarna till dessa barn angav att barnen behärskade båda språken lika
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väl. Man bör dock komma ihåg att de flesta simultant tvåspråkiga barn hade svenska
som starkaste språk.
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6. DISKUSSION
I detta kapitel diskuteras möjliga orsaker till de viktigaste fynden från resultatkapitlet
vad gäller makro- och mikrostrukturen i barnens narrativer.

6.1. DISKUSSION AV MAKROSTRUKTURELL ANALYS
Story grammar. Resultaten visade att det förekom skillnad mellan ryska och svenska
språken i narrativer gällande SG medelpoäng i svenska 8,4 och i ryska 7,1
(utav 17 möjliga). Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant. Barnen uttryckte oftast
komponenterna attempt och outcome i sina narrativer i båda språken. Liknande resultat
har visats i andra studier inom COST som involverat svenska (Thomasdotter, 2013,
Härdelin & Naylor, 2012, Leback & Nilsson, 2012). Den låga användningen av goal
komponenten är anmärkningsvärd, men även detta resultat återspeglas i de tidigare
studierna inom COST. Barn i 6-7 års ålder tenderar att berätta i händelsesekvenser utan
att explicit nämna protagonistens avsikter och mål för lyssnaren (U. Bohnacker,
personligt meddelande, 14-11-2013). Westby (2005) säger att detta fenomen är typiskt
för barn som befinner sig i tidigare stadier av narrativ utveckling.

Även komponenten IST as R som är markör för Theory of mind utvecklingen hos barn
(MAIN, 2012) utelämnas frekvent i båda språken i föreliggande studie. Liknande
resultat finns i andra studier inom COST (Thomasdotter, 2013; Koivistoinen, 2013).

Tendensen hos deltagarna att i större utsträckning använda komponenten goal i episod
två kan möjligtvis förklaras med att i episod två är just målet en höjdpunkt i hela
narrativen, dvs. det mest dramatiska momentet med en hög spänningsfaktor.

I resultatkapitlet framgick även att för varje episod i ryska narrativer fick barnen i snitt 5
poäng mindre än för respektive episod i svenska narrativer (se Tabell 3). Möjligtvis
ligger orsaken i att för de flesta barnen är svenska det starkaste språket enligt
föräldrarna, därför är det lättare för barnen att forma sina narrativer på svenska.
Dessutom visar en separat analys av de tre successivt tvåspråkiga barnen, som är
mycket starkare i ryska, att de regelbundet använder komponenterna outcome och
attempt i sitt modersmål ryska men inte varje gång i svenska. Orsaken är möjligtvis
densamma: det är lättare att forma narrativer i det starkaste språket. Det är svårt att
uttala sig om det verkligen är språkbehärskningsnivån som ger upphov till detta resultat
då statistik från tre barn inte kan generaliseras. Det behövs mer studier där varje
komponent i SG jämförs separat över språken. Preferenserna när det gäller
komponentval i SG samt summan av poäng i SG är dock jämförbara mellan ryska och
svenska språken. Liknande slutsatser dras även i flera andra studier med andra
språkkombinationer (Iluz-Cohen & Walters, 2012; Haessig & Tuvås, 2012; Härdelin &
Naylor, 2012).

Komplexitet. I resultatkapitlet framgick att det inte var särskilt vanligt med den högsta
komplexitetsnivån, fullständiga episoder (GAO), utan att rena händelsesekvenser (AO)
var det mest typiska för barnens narrativer på båda språken. Analysen visade små
skillnader i antal AO sekvenser för ryska narrativer (21) och svenska narrativer (15)
samt i antal GAO sekvenser för svenska 7 och ryska 4. Man skulle kunna tro att de
skillnaderna beror på att barnen föredrar användning av de enklare AO sekvenserna i
det svagaste språket (ryska) och mer komplicerade GAO sekvenser i det starkaste
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språket.  Det verkar som att de tvåspråkiga barnens språkkunskap kan se olika ut i
språken även på den makrostrukturella nivån. Detta fynd skulle bekräfta vikten av att
testa båda språken hos tvåspråkiga barn för att få en mer komplett bild av deras
språkkunskap. Ett av de successivt tvåspråkiga barnen producerade två fullständiga
GAO i svenska, vilket var det högsta resultatet hos alla deltagare, även för de simultant
tvåspråkiga barnen. Det förefaller som att två års exponering för ett andraspråk räcker
för att barnet ska kunna påvisa sina kunskaper i narrativernas strukturella komplexitet
oavsett språk. Detta gäller även för simultant tvåspråkiga barn enligt flera andra
forskare (Gagarina, et al. 2012; Fiestas & Peña, 2004; Iluz-Cohen & Walters, 2012).

Internal state terms tokens (IST tokens). I detta avsnitt diskuteras resultat av samtliga
IST tokens dvs. alla IST tokens som barnen har använt i sina narrativer och inte bara de
IST som är kopplade till SG komponenter.  Generellt föredrog de flesta barnen att
använda tokens som markerar perceptual state terms och mental verbs i båda språken i
narrativerna Baby bird och Baby goats. Gagarina et al. (2012) nämner möjligheten att
jämföra IST tokens över olika språk. Föreliggande studie tyder dock på stora skillnader
mellan förekomsten av IST tokens i ryska och svenska narrativer och därför behöver
man ifrågasätta värdet av jämförelse av IST tokens mellan språk. Analysen av IST
tokens i barnens narrativer visade att det fanns stora skillnader i antal tokens mellan
ryska och svenska. Totalt antal IST tokens i barnens narrativer för respektive språk var
52 för svenska och 36 för ryska. Man skulle kunna tänka sig att orsaken till detta ligger i
det faktum att ryska inte var det starkaste språket för de flesta barnen och att de använde
fler tokens i språket som behärskades bäst dvs. svenska. Dock visade analysen av IST
tokens hos successivt tvåspråkiga barn att även de barnen använde fler tokens i sina
svenska narrativer än i ryska. Även en kvalitativ analys av IST tokens visade att barnen
tenderade att använda fler emotionella tokens i svenska narrativer till skillnad från i
ryska narrativer, vilket skulle kunna vara en följd av kulturella skillnader. Observerade
kvantitativa och kvalitativa skillnader i IST tolkens i ryska och svenska narrativer tyder
på att de skillnaderna är kulturellt betingade, att berätta på ett visst sätt, än på inverkan
av det starkaste språket. Vikten av sociokulturella normer och möjlig inverkan på
utvecklingen av den narrativa förmågan hos barn understryks även av Boyd & Nauclér
(2001). Kvalitativ analys visade även att successivt tvåspråkiga barn använde fler
specifika ord i kategorin linguistic verbs i sina ryska narrativer. Detta kan vara
ytterligare ett tecken på språkliga skillnader mellan svenska och ryska, kulturellt
betingade alternativt ett tecken på skillnader i ordförrådets storlek mellan barn som
utsattes för språkexponering olika mycket. Det är svårt att uttala sig om orsaken till de
kvalitativa skillnaderna i IST tokens som förelåg då resultaten från tre successivt
tvåspråkiga barn inte kan betraktas som särskilt generaliserbara och därför kräver vidare
forskning. Det skulle vara intressant att jämföra IST tokens hos de rysk-svensktalande
barnen från denna studie med andra jämnåriga barn.

Man kan tänka sig att förekomst och variation av IST tokens i språket kan vara en bra
markör för språkstörning då vi vet att barn med språkliga svårigheter har mindre
ordförråd (Nettelbladt & Salameh, 2009). Dock finns det inga kvalitativa och väldigt få
kvantitativa data om användning av IST tokens hos barn med språkstörning inom COST
projektet (Gagarina et al., 2012).  Det behövs således mer forskning inom detta område
för att man ska kunna använda IST tokens i utredningssyfte inom logopedi.
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Förståelse. Det förelåg en stor diskrepans mellan det höga antal rätta svar på
förståelsefrågor som rör komponenterna goal och outcome och den mycket låga aktiva
användningen av dessa komponenter i barnens narrativer. Fynden tyder på att det finns
tydliga skillnader mellan barnens förståelse av narrativer och deras berättandeförmåga.
Det är därför viktigt att testa både förståelse och berättande för att får en helhetsbild av
barnets språkliga kunskaper. Detta betonas i flera andra studier och läroböcker
(Nettelbladt & Salameh, 2012; Gagarina et.al, 2012).

6.2. DISKUSSION AV MIKROSTRUKTURELL ANALYS
Mikrostruktur är språkspecifik (Gagarina et al. 2012) (se avsnitt 2.3), dvs. det är ofta
svårt att göra direkta jämförelser av mikrostrukturella mått mellan två olika språk. Detta
såg man tydligt även i föreliggande studie.

Diskussion av kvantitativ analys. Resultatet visade att barnens narrativer på ryska var
kortare än deras narrativer på svenska, dvs. hade lägre antal löpord samt att MLCU
medelvärden i de svenska narrativerna var högre än i de ryska. En anledning till detta
kan vara de språkspecifika morfologiska och syntaktiska skillnaderna mellan ryska och
svenska, till exempel de två språkens olika artikelsystem eller att perfekt markeras i
ryska med morfologiska strukturer som sitter ihop med ordet, medan i svenska sker
markering med hjälpverbet ha och huvudverbet (se avsnitt 2.3).

Resultatet visade att alla deltagare presterade likvärdigt på TTR. Däremot fanns det en
viss TTR skillnad i ryska och svenska vad gällde successivt tvåspråkiga barnen. Detta är
förväntat då exponeringstiden för svenska i denna barngrupp låg mellan 1:8 och 2:4 år
och man kan inte förvänta sig att deras svenska ordförråd ska vara på samma nivå som
hos barnen som exponerats för svenska från födelsen.

De små skillnaderna i MLCU och TTR värdena mellan ryska och svenska narrativer kan
således förklaras med de språkspecifika morfologiska och syntaktiska skillnaderna
mellan ryska och svenska samt exponeringstid för svenska språket hos successivt
tvåspråkiga barn.

Diskussion av kvalitativ analys. Tvåspråkiga barn som behärskar båda språken i olika
utsträckning har större benägenhet till kodväxling bl.a. för att fylla på sitt bristande
ordförråd i det svagaste språket s.k. lexical gaps (Deuchar & Quay, 2000).  Barnen
växlar mellan språk för att ersätta de ord som saknas i ett språk med motsvarande ord
från att annat språk.  Kodväxlingen som förekom i föreliggande studie noterades hos
barnen som behärskade ett av språken mycket bättre än det andra. Liknande orsaker till
kodväxling diskuteras i andra studier (Lanza, 1997; Cantone & Müller, 2005; Genesee,
2001).  Antalet barn som kodväxlade i föreliggande studie var tre utav tretton och därför
kan inte kodväxling anses vara ett utmärkande drag för denna urvalsgrupp.

Observerade utelämningar av ord i barnens narrativer på svenska kan delvis förklaras av
påverkan från det ryska språket. Detta gäller utelämningen av kopulaverbet är samt
substantiv och pronomen i subjektfunktion. I ryska kan alla de ovanstående elementen
uteslutas utan att meningens innehåll blir påverkad på något sätt (se avsnitt 2.3). Vissa
utelämningar så som utelämning av första delen för i den underordnade konjunktionen
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för att är svårförklarade. Det kan vara tvärspråklig påverkan från ryska eller bristande
kunskap i svenska.

Strategin där barnen använde ordagranna översättningar av fraser från ett språk till det
andra språket kan förklaras med låg språklig kunskapsnivå i det språket barnet översatte
till.

Fel ordval i ryska narrativer hos sju av tio simultant tvåspråkiga barn kan möjligtvis
förklaras med deras relativt begränsade ordförråd i ryska samt mindre exponeringstid
jämfört med de andra barnen som hade ryska som modersmål.

Påhittade ord i barnens narrativer kan vara ett tecken på att barnen hört orden någon
gång men vet ej exakt hur de orden låter och därför prövar de sig fram, dvs. den
fonologiska formen av ordet är ännu inte i deras mentala lexikon.

Den friare ordföljden i ryska kan möjligtvis vara en förklaring till att det inte fanns
några ordföljdsfel i barnens ryska narrativer.

Överregulariseringar av verb som fanns i narrativer hos vissa barn kan inte anses vara
avvikande då det, enligt Håkansson & Hansson (2007), är ett typiskt språkligt fenomen
för en- och flerspråkiga barn vid 5 års ålder och därför även kan förekomma hos äldre
barn som ett naturligt stadium i deras språkliga utveckling.

Kongruenssvårigheter som endast visade sig i ryska narrativer av simultant tvåspråkiga
barn kan förklaras med en otillräcklig exponering för ryska och det faktum att
böjningssystemen i ryska och svenska språken har många olikheter.

Generellt kan man säga att fel ordval, utelämningar, direktöversättningar och
kodväxlingar i föreliggande studie oftast förekom i barnens svagaste språk.
Kongruenssvårigheter i ryska narrativer var typiska för simultant tvåspråkiga barn i
föreliggande studie, medan kongruenssvårigheter i svenska narrativer förekom lika ofta
för både simultant och successivt tvåspråkiga barn. Det är viktigt att uppmärksamma
dessa avvikelser från målspråket, som anses vara en naturlig aspekt av flerspråkig
utveckling och därför inte bör misstolkas som tecken på en språkstörning.

6.3. JÄMFÖRELSE AV DATA FRÅN FÖRELIGGANDE STUDIE MED DATA FRÅN ANDRA STUDIER INOM
COST

För att jämföra resultat från föreliggande studie med resultat från andra narrativstudier
inom COST valdes några studier ut som baserades på ryska och/eller svenska samt hade
så lite spridning i deltagarnas ålder som möjligt. Stor spridning i ålder i samband med
liten försöksgrupp kan ge missvisande resultat och leda till felaktiga slutsatser. En
studie av rysk-svensk talande barn av Koivistoinen (2012) exkluderades på grund av för
stor spridning i deltagarnas ålder och litet antal deltagare.  Tabell 15 visar en
sammanställning av data från MAIN (Gagarina et al. 2012, s. 93-97), en studie av
enspråkiga svenska 6-7 åringar av Thomasdotter (2013) och nedersta fältet innehåller
data från föreliggande studie.
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Tabell 15. Sammanställning av data från MAIN (Gagarina et al. 2012), studie av Thomasdotter (2013)
som innehåller data från två barngrupper med olika medelålder och föreliggande studie. Siffror i första
kolumnen anger deltagarnas medelålder (M). Därefter anges antal deltagare (n) och i parentes anges
standardavvikelse för ålder. Data innehåller medelvärde och standardavvikelse för SG (SG), komplexitet
(antal GAO), IST och poäng på förståelsefrågor.

Studier SG Komplexitet
(GAO)

IST Förståelse

Enspråkiga ryska
(Gagarina et al., 2012)

M=5:7 n=15
(3,5)

7,3
(1,6)

- 1,3
(1,1)

8,0
(1,3)

Enspråkiga svenska
(Haessig & Tuvås, 2013)

M= 6:7 n=9
(3,9)

8,5
(1,4)

1,1
- 7,7

(0,9)
Ryska med språkstörning

(Gagarina et al., 2012)
M =5:7 n =9 6,7

(2,1)

-
1,9

(1,3)
7,5

(1,8)
Litauiska/ryska

(Gagarina et al., 2012)
M=5:4 n= 6

(1,3)
7,2/6,1

(1,3/2,1)
0,5/0,1 1,5/0,4

(1,0/0,5)
3,7/4,0

(1,0/1,5)
Svenska/Franska

(Haessig & Tuvås, 2013)
M=6:8 n =21

(5,5)
9,4/9,4

(2,0/1,9)
1,4/1,4 - 8,1/8,1

(0,5/0,5)
Enspråkiga svenska

(Thomasdotter, 2013)
M=5:9 n= 7

(0,35)
6,6

(1,4)
- 2,9 6,9

M=7:2 n= 7
(0,22)

7,7
(1,6)

3,8 7,1

Ryska/svenska
(denna studie)

M=7 n= 13
(3,9)

7,1/8,4
(1,3/1,8)

1,3/1,1
(0,7/0,5)

2,8/4
(2,08/2,5)

9,4/9,2
(0,8/1,3)

Story grammar. Vid närmare jämförelse av medelvärdena i SG från ryska narrativer hos
rysk-svensktalande barn, hos enspråkiga svenska barn och hos litauisk-rysktalande barn
observerades en konstant ökning av värdena med stigande ålder.

Jämförelsen av SG poäng i ryska narrativer hos enspråkiga ryska barn och tvåspråkiga
rysk-svensktalande barn visade en skillnad i värdena med tanke på att de enspråkiga
barnen var i snitt 5,5 år och tvåspråkiga var i snitt 7 år.

Medelvärdena i SG från svenska narrativer hos rysk-svensktalande barn låg nära de
värden som deras enspråkiga svenska jämnåriga hade och skiljde sig med 0,1 poäng
från de värden som deras svensk-fransktalande jämnåriga hade. Man bör dock beakta att
i alla tre studierna hade barnen svenska som starkaste språk.

Komplexitet. Resultat från föreliggande studie (se Tabell 15) visade att medelvärdena i
komplexiteten i svenska narrativer för rysk-svensktalande barn låg nära de värden som
deras svenska och svensk-fransktalande jämnåriga visade. Statistik visade att värdena i
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komplexiteten i ryska narrativer hos rysk-svensktalande barn (M=1,3) var högre än hos
yngre litauisk-rysktalande barn (M=0,1).

Internal state terms tokens. Medelvärdena för IST tokens i ryska narrativer hos rysk-
svensktalande barn var markant högre än hos yngre enspråkiga ryska barn och yngre
litauisk-rysktalande barn (Tabell 15). Medelvärdena för tokens i studien av
Thomasdotter (2013) låg mellan 2.9 för Baby birds och 3.8 för Baby goats. Detta skiljde
sig inte mycket från medelvärdena för svenska narrativer i föreliggande studie (M=4,0)
med tanke på att försöksdeltagarens medelålder i båda studierna låg nära varandra 6,6
och 7. Även jämförelse av medelvärdena i IST tokens från föreliggande studie med data
från en studie av tvåspråkiga svensk-engelska barn av Johansson (2013) visade endast
mindre skillnader, se Tabell 16.

Tabell 16. Totalt antal IST tokens i narrativer på svenska (Sve) och engelska (Eng) hos tvåspråkiga
svensk-engelsktalande barn (data från en studie av Johansson, 2013) och i narrativer på ryska (Rys) och
svenska (Sve) hos rysk-svensktalande barn (data från föreliggande studie): siffran - medelvärde, siffran i
parentes - standardavvikelse.

Rys Sve Eng Sve
IST tokens 2,8 (2) 4 (2,5) 3,28 2,56

Förståelse. Medelvärdena för förståelsen i ryska narrativer hos rysk-svensktalande barn
låg något högre än värdena för de yngre rysktalande barnen och markant högre än
värdena för deras litauisk-rysktalande minderåriga (Tabell 15).  Det visade sig också att
medelvärdena för förståelsen i svenska narrativer hos rysk-svensktalande barn låg något
högre än för deras svenska jämnåriga. Dessa skillnader anses dock inte vara markanta.

Generellt ser man att resultatet av SG från föreliggande studie ligger inom ramen för
förväntade resultat utifrån andra studier där barnen var lika gamla. Detta bekräftar att
SG poäng är jämförbara mellan olika språk åtminstone vad gäller språk som hör till den
indoeuropeiska språkfamiljen (ryska, franska, engelska och svenska).  Dock visade
jämförelsen av SG poäng i ryska narrativer hos 5:7-åriga enspråkiga rysktalande barn
(Gagarina et al. 2012) med föreliggande studies 7-åriga svensk-rysktalande barn att
båda grupperna presterade ungefär lika angående SG poäng trots åldersskillnaden
(Tabell 15). Möjligtvis kan detta bero på hur pass bra barnen behärskar språket, där
ryskan i den tvåspråkiga gruppen var det svagare språket för merparten av deltagarna
(se avsnitt 6.1.).  Observerade skillnader i antal poäng vad gäller narrativernas
komplexitet och IST tokens hos barn med olika språkkombinationer var däremot
förväntat då barngrupperna skiljde sig åt i ålder och därmed deras sätt att skapa
narrativer.

Sammanfattningsvis kan man säga att data från föreliggande studie ligger inom
förväntade ramar för deltagarnas ålder, samt i linje med resultat från andra studier inom
COST.

6.4. METODDISKUSSION
Deltagare. Rekrytering av deltagarna gick utan anmärkningar. Första mötet med barnen
visade att några av dem inte visste vad det skulle handla om och de fick då detta
förklarat för sig av testledaren. Bortfallet av tre barn p.g.a. deras bristande kompetens i
svenska eller ryska var svårt att förutse med tanke på att föräldrarna fick
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informationsbrev med tydliga urvalskriterier innan själva testningen.  Möjlig orsak till
oenigheter mellan föräldrarnas bild av barnens språkkunskap och det som krävdes för
deltagande i studie är att föräldrarna snabbläste informationsbrevet eller feltolkade
frasen ”förstå och tala båda språken”. Försöksdeltagarnas ålder hade ytterst liten
spridning och detta anses som en styrka. Dock var antalet deltagare lågt (13) och detta
anses som en svaghet.  Tre av deltagarna var successivt tvåspråkiga och detta gav ett
intressant resultat i vissa fall, dock är det svårt att generalisera resultaten p.g.a. få
deltagare i gruppen. Jämstora språkgrupper skulle leda till säkrare resultattolkning.

Material. Bedömningsmaterialet (Bohnacker, 2012; Gagarina et. al., 2012) som
användes i föreliggande studie var väl utvecklat i jämförelse med tidigare versioner som
använts i de flesta logopedstudenternas uppsatser under 2012-2013 och som där fått
många förbättringsförslag (Leback & Nilsson, 2012; Härdelin & Naylor, 2012; Haessig
& Tuvås, 2013; Koivistoinen, 2012). Vid testning av förståelse vid tre tillfällen
användes den gamla versionen av förståelsefrågor som bara innehöll nio frågor (den nya
versionen innehöll 10 frågor). Olikheter i slutpoängen i förståelsefrågorna jämställdes
genom att analysera resultat på den tionde frågan separat. Att visa alla sex bilderna från
början och sedan två bilder i taget uppfattades ibland av testledaren som missledande då
vissa barn så gärna ville komma fram så fort som möjligt till narrativens höjdpunkt och
nästan hoppade över beskrivningen av de första två bilderna. Bedömning och
poängsättning gjordes av en och samma person och detta kan anses som en svaghet i
studien. Dock dubbelkontrollerades alla oklarheter samt utvalda narrativer med
handledaren och detta anses höja studiens reliabilitet.

Procedur. Alla narrativinsamlingar gjordes av en och samma testledare. Detta kan ha
påverkat barnens språkanvändning genom att barnen hade enklare att kodväxla mellan
språk då de visste att testledaren behärskade båda språken. Risken för detta
minimerades då första och andra testtillfället pågick med 2 veckors mellanrum samt att
testledaren var extra tydlig med vilket språk de skulle tala genom att använda det
språket från dörren samt förbereda barnet i förväg att vid nästa tillfälle skulle de tala ett
annat språk. Att testa barnen i deras hemmiljö kan betraktas både som en styrka, då
barnet förmodligen kände sig mer avslappnat och bekvämt i hemmet, och som en
svaghet, då det i vissa fall var lite stökigt hemma. Exempelvis fanns andra syskon och
andra aktiviteter som kunde upplevas mer spännande än att titta på bilder hos
testledaren.
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7. SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING.
Jämförelser mellan ryska och svenska narrativer på makrostrukturell nivå visade att det
fanns mellanspråkliga likheter vad gällde SG. Även skillnader i IST tokens mellan
språken påvisades som kunde vara ett tecken på kulturella skillnader mellan svenska
och ryska. Förståelse och berättande kunde se olika ut hos ett och samma barn och både
bör därför testas för att få en helhetsbild av barnets språkliga förmåga.

Jämförelser av ryska och svenska narrativer på mikrostrukturell nivå visade att fel
ordval, utelämningar och kodväxlingar var typiska för barnens svagaste språk. Även
små skillnader i yttrandelängd (mätt i MLCU) och lexikal diversitet (mätt i TTR) mellan
ryska och svenska narrativer påvisades och kunde förklaras med de språkspecifika
morfologiska och syntaktiska skillnaderna mellan språken.

Jämförelser av ryska och svenska narrativer på makrostrukturell nivå mellan simultant
och successivt tvåspråkiga barn visade att de successivt tvåspråkiga barnen, som var
mycket starkare i ryska, använde regelbundet komponenterna outcome och attempt i sitt
modersmål ryska men inte varje gång i svenska. En möjlig orsak är att det är lättare att
forma narrativer i det starkaste språket. Exponeringstiden för språket verkade däremot
inte ha någon särskild inverkan på narrativernas komplexitetsnivå, dvs. två års
exponering för ett andraspråk räcker för att barnet ska kunna påvisa sina kunskaper i
narrativernas strukturella komplexitet oavsett språk. En kvalitativ analys visade att
successivt tvåspråkiga barn använde fler specifika tokens i kategorin linguistic verbs i
sina ryska narrativer. Detta kan vara ytterligare ett tecken på språkliga skillnader mellan
svenska och ryska, kulturellt betingade alternativt ett tecken på skillnader i ordförrådets
storlek mellan barn som utsatts för språket olika mycket.

Jämförelser av ryska och svenska narrativer på mikrostrukturell nivå mellan simultant
och successivt tvåspråkiga barn visade att kongruenssvårigheter i svenska påträffades
hos både simultant och successivt tvåspråkiga barn. Även skillnader i TTR-värdena
mellan ryska och svenska narrativer hos successivt tvåspråkiga barn påvisades och kan
förklaras med en kortare exponeringstid för det svenska språket än hos simultant
tvåspråkiga barn. Kongruenssvårigheter som endast visade sig i ryska narrativer av
simultant tvåspråkiga barn kan förklaras med en otillräcklig exponering för ryska och
det faktum att böjningssystemen i ryska och svenska språken har många olikheter.

Föreliggande studie bidrar med sin datainsamling inom COST Action IS0804 projekt
till kunskap om tvåspråkiga barns berättarförmåga och förhoppningsvis kommer den att
kunna användas vid vidare utformning av språkligt bedömningsmaterial som är avsett
för tvåspråkiga barn.

Denna studie innehåller ett avsnitt (6.2) där ett försök att jämföra föreliggande
studieresultat med resultat från andra studier inom COST gjordes. Det skulle underlätta
för alla framtidsstudier samt bidra till standardisering av COST materialet om en
databas med samtliga resultat på individnivå skapades. En sådan databas skulle kunna
innehålla avidentifierad bakgrundsinformation om deltagare samt kvantitativ och i vissa
fall kvalitativ beskrivning av bedömningsresultat.
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För att kunna använda detta bedömningsmaterial kliniskt behövs mer studier om
narrativ förmåga hos tvåspråkiga barn med språkstörning på basis av COST materialet
samt normering för olika åldrar.
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9. BILAGOR1. Informationsbrev till föräldrar på svenska.2. Informationsbrev till föräldrar på ryska.3. Skriftligt samtycke.4. Bildmaterial (Baby Birds. Baby Goats).5. Bakgrundsfrågor på svenska.6. Bakgrundsfrågor på ryska.7. Bedömningsformulär till Baby Birds på svenska.8. Bedömningsformulär till Baby Birds på ryska (förståelsefrågor).9. Bedömningsformulär till Baby Goats på svenska.10. Bedömningsformulär till Baby Goats på ryska (förståelsefrågor).11. Transkriptionsregler och söksträngar för analysen i CLAN.12. Makrostrukturell komplexitet. Poängsättning anges enskild för varje barn.



Bilaga 1.

Enheten för Logopedi, Institutionen för
neurovetenskap & Institutionen för

lingvistik och filologi
Alena Olsson

Handledare: Ute Bohnacker

Vill ditt barn delta i en studie som handlar om rysk-svensktalande barns berättande?

Hej!
Jag heter Alena Olsson och jag skriver examensarbete på logopedprogrammet vid Uppsala
universitet. Arbetet handlar om hur rysk-svensktalande barn berättar en saga.

Språkutveckling hos tvåspråkiga barn ser annorlunda ut än hos enspråkiga barn, trots detta
bedöms alla barn efter enspråkiga barns normer. Detta leder ofta till en felaktig bedömning av
barnets språkliga förmåga. Jag vill undersöka hur barnen berättar, t.ex. vilken information de
väljer att förmedla, i vilken ordning och vilka ord de använder.

Denna studie är en del i ett europeiskt forskningsprojekt vid namn COST Action IS0804. Mer
information om detta kan du hitta på deras hemsida www.bi-sli.org

Jag hoppas att du och ditt barn vill vara med i studien och bidra till ny kunskap om språklig
förmåga hos tvåspråkiga barn och utveckling av bedömningsmaterial.

Deltagare
Till studien söker jag barn som går i förskoleklass eller årskurs ett och är födda 2006 eller
2007.  Barnen ska både tala och förstå ryska och svenska och ha hört och talat båda språken
regelbundet i minst två år. Barnen ska inte ha någon känd språkstörning eller neuropsykiatrisk
störning.

Vad innebär deltagande för er?

Jag kommer att träffa ditt barn två gånger under ca. 30 minuter på skolan alt. klubb för
rysktalande familjer. Med hjälp av bilder får barnet berätta en saga. Berättandet kommer att
spelas in och analyseras senare. Jag kommer också att ställa några frågor till dig med hjälp av
ett formulär för att få en bra bild om ditt barns språkutveckling och språkanvändning.

Allt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att skäl behöver anges.
Som tack för ett deltagande får barnet en liten bok.



Personuppgifter
Alla personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och allt material förvaras på
Institutionen för Lingvistik och Filologi vid Uppsala universitet.

Intresseanmälan och samtycke
Om du samtycker till ditt barns deltagande i studien, ber jag dig att fylla i bifogat
svarsformulär. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig, se kontaktuppgiften
nedan. Jag pratar både ryska och svenska. Hoppas du tycker att detta låter intressant!

Med vänlig hälsning,

Alena Olsson
073-631 56 12
alena.khursan.0754@student.uu.se

Under handledning av

Ute Bohnacker
Professor i lingvistik
Institutionen för lingvistik och filologi
Uppsala Universitet



Bilaga 2.

Кафедра логопедии, факультет
Неврологии и
факультет Лингвистики и Филологии

Студент: Елена Ульсон
Научный руководитель: профессор
Уте Бохнакер

Хочет ли ваш ребенок принять участие в исследовании о возможностях
двуязычных детей в составлении рассказа.

Здравствуйте,

Меня зовут Елена Ульсон.  Я пишу экзаменационную работу на тему «Составление
рассказа по серии сюжетных картинок у русско-шведско говорящих детей» в рамках
логопедической программы Упсальского университета.

На сегодняшний день, оценить речевое развитие двуязычного ребенка непросто.
Поскольку речевое развитие двуязычных детей отличается от речевого развития
одноязычных сверстников,  делать выводы о речевом развитии двуязычного ребенка,
основываясь на нормах речевого развития детей, владеющих только одним языком не
рекомендуется. Большинство речевых тестов, существующих в логопедической
практике на сегодняшний день, опробованы и предназначены только для одноязычных
детей. Нехватка речевых диагностических методик предназначенных именно для
двуязычных детей может привести к тому, что двуязычные дети с речевыми
проблемами не будут вовремя выделены из общей массы детей и, поэтому  не смогут
получить необходимой помощи.

Наше исследование  является  частью  европейского исследовательского проекта под
названием COST Action IS0804. Подробнее о проекте вы можете прочесть на сайте
www.bi-sli.org.

Я надеюсь, что Вы и ваш ребенок пожелают принять участие в этом исследовании и,
тем самым, внести вклад  в науку о речевой способности двуязычных детей и в
разработку диагностического материала.

Участники
Для данного исследовательского проекта приглашаются дети 6-7 лет, которые
посещают нулевой или первый класс.  Дети должны говорить и понимать русский и
шведский языки, а также слышать и говорить  на обоих языках регулярно в течение
последних двух лет. Дети, имеющие неврологические, нервно-психические или
речевые диагнозы, не могут принимать участия в данном исследовании.

Хранение персональной информации



Конфиденциальность всей персональной информации гарантируется. Полученные в
ходе исследования данные будут храниться закрытыми в отделении «Логопедия», на
факультете неврологии в Упсальском университете.

Как проходит тестирование
Логопед-студент Елена Ульсон встретится с вашим ребенком дважды,
продолжительность каждой встречи 30 минут. Ребенку будет предложена серия
картинок, по которым он должен составить рассказ. Рассказ ребенка будет записан с
помощью диктофона для последующего анализа. Место проведения - клуб для
русскоговорящих детей и их родителей или дома у ребенка, по усмотрению родителей.
Родитель ребенка получит бланк с вопросами о речевом развитии ребенка.

Участие  добровольно и участники имеют право прервать свое участие в исследовании
без указания причины.

Согласие на участие в исследовании
Если ваш ребенок хочет принять участие в данном исследовании свяжитесь со мной по
телефону 073- 635612 или маилу lena.olsson@yandex.ru.  Надеюсь что вы
заинтересовались этим предложением.

С Уважением,

Елена Ульсон
Студент отделения логопедии, факультета неврологии
Упсальского университета

073-6315612
alena.khursan.0754@student.uu.se

Научный руководитель
Уте Бохнакер
Профессор лингвистики
ute.bohnacker@lingfil.uu.se
Отделение лингвистики и филологии
Упсальский  университет



Bilaga 3
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: ..........................................................................................

Lämnas till Alena Olsson eller skickas till:

Alena Olsson
Hammarbacksvägen 18F
72467 Västerås



Bilaga 4.

Figur 1. Bildmaterial Baby Birds.

Figur 2. Bildmaterial Baby Goats.



Bilaga 5.
Bakgrundsfrågor

1. Barnets namn (förnamn,
efternamn)____________________________________________

2. Födelsedatum_______________
3. Går ditt barn i daghem/skola/fritidsverksamhet?

o Ja, dagskola/skola/fritidsverksamhet ___________ (namn) från och med_____
o Nej

Om ja, hur många timmar per vecka?____________

4. I vilket land föddes barnet?
o I Sverige o I landet där man

pratar ryska
o I ett annat land

(vilket)______

5. Hur länge har barnet bott i Sverige? _________________________(år, månader)

6. Är det ditt första barn? Andra? Kryssa rätt nummer

o 1 o 2 o 3 o Annat
(nummer)_

7. Hur gammal var ditt barn när hon/han sa sina första ord?  ___år   ____ månader

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 Upprepade öroninflammationer

o Nej
o Ja

o Nej
o Ja, hur många?
o Plaströr?

11. Hör ditt barn normalt nu?



o Nej o Ja

12. Information om föräldrar.

13. Vilket språk talar du med ditt barn?
Mor Far

oMitt första språk oMitt första språk
oMitt andra språk oMitt andra språk
oBåde första språket och andra

språket
oBåde första språket och andra

språket
oEtt annat språk/andra språk;

vilka____
oEtt annat språk/andra språk;

vilka____
14. Vilket språk talar ditt barn nu?

o Ryska o Svenska o Andra språk,
vilka?

15. Vilka språk hör ditt barn i sitt vardagsliv?
o Ryska o Svenska o Andra språk,

vilka?
16. Från vilken ålder började barnet höra svenska

o Från födelsen
o Före 1 års ålder

o Före 3 års ålder
o Före 5 års ålder o Från ___ år

17. Från vilken ålder började barnet höra ryska
o Från födelsen
o Före 1 års  ålder

o Före 3 års ålder
o Före 5 års ålder o Från ___ år

18. Hör ditt barn ryska
o På förskola

eller skola
o Med vänner

o Med syskon/
föräldrar/
andra släktingar

o TV/dator/böcker
o Annat

19. Hör ditt barn svenska
o På förskola

eller skola
oMed vänner

o Med syskon/
föräldrar/andra
släktingar

o TV/dator/böcker
o Annat

20. Hur ofta hör ditt barn olika språk i sitt vardagsliv (alla vardagsaktiviteter inräknade)
Ryska Svenska Andra språk

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

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

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

Vilket är ditt
första språk?

Vilket är
ditt andra
språk?

Vilka andra
språk talar
du?

Hur länge
har du bott
i Sverige?

Utbildning Yrke

Mor

Far



21. Bedöm ditt barns språkkunskaper genom att markera det rätta alternativet

Hur väl förstår barnet ryska?
o Väldigt bra o Bra o Otillräckligt o Mycket

otillräckligt

Hur väl förstår barnet svenska?
o Väldigt bra o Bra o Otillräckligt o Mycket

otillräckligt

Hur väl talar barnet ryska?
o Väldigt bra o Bra o Otillräckligt o Mycket

otillräckligt

Hur väl talat barnet svenska?
o Väldigt bra o Bra o Otillräckligt o Mycket

otillräckligt

22. Vilket språk talar ditt barn bäst just nu?
oRyska o Svenska o Andra språk,

vilka________
23. Föredrar barnet ett av språken framför de andra?

o Nej o Ja, vilket?______

24.
Specificera
hur ofta du
har utfört
följande
aktiviteter
med ditt
barn under
senaste
månaden?

Ryska Svenska

Aldrig Två
gånger i
månaden

En
eller
två

gånger
i

veckan

Nästan
varje
dag

Aldrig Två
gånger i
månaden

En
eller
två

gånger
i

veckan

Nästan
varje
dag

Berätta
historier
Läsa böcker

Lyssna på
sånger eller
sjunga
Titta på
TV/DVD/
Data spel



Bilaga 6.
Опросник для родителей

1. Имя и фамилия
ребенка__________________________________

2. Дата рождения_________________________________
3. Посещает ли Ваш ребенок детский сад/начальную школу в настоящее время?

o Да, детский
сад

o Да, начальную
школу

o Нет

Если да,  укажите количество часов в неделю _____
4. Где родился Ваш ребенок?

o В Швеции o В стране с русским
языком

o В другой стране

5. Как давно Ваш ребенок живет в Швеции (укажите количество лет и
месяцев)_________________

6. Какой по счету ребенок в семье?
1             2           3       4

7. В каком возрасте Ваш ребенок начал говорить первые слова _________

8. У Вас когда-нибудь вызывало тревогу речевое развитие Вашего
ребенка?__________________________________________

9. У кого-нибудь в Вашей семье есть проблемы речевого характера?
o Нет o Да, укажите у кого (папа, мама,

брат или сестра)______

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

o Нет o Нет
o Да o Да, сколько раз? ____

o Ставили ушную трубочку
(шунтирование)

11. Как Вы считаете, Ваш ребенок хорошо слышит?
o Нет o Да

12. Информация о родителях

Родной
(первый)
язык

Второй
язык

Какими
языками
владеете

Как долго
живете в
Швеции

Образование

Мать



Отец
13. На каком языке Вы говорите с Вашим ребенком

Мать Отец
o На моем родном (первом) o На моем родном (первом)

o На моем втором языке o На моем втором языке

o На родном и втором языках o На родном и втором языках

o На другом языке, укажите
на каком ________

o На другом языке (языках),
укажите на каком________

14. На каких языках Ваш ребенок говорит в настоящее время?
o На русском

языке
oНа шведском

языке
o На других языках,

укажите каких_____

15. С какими языками сталкивается Ваш ребенок?
o Русский язык o Шведский язык o Другие языки,

укажите какие_____

16. В каком возрасте ребенок столкнулся с русским языком
o С рождения
o До года

o До 3х лет
o До 5 лет

o После 5 лет

17. В каком возрасте ребенок столкнулся со шведским языком
o С рождения
o До года

o До 3х лет
o До 5 лет

o После 5 лет

18. Ваш ребенок сталкивается с русским языком
o В детском саду

или школе
o В общении с

друзьями

o В общении с
родными

o Посредством
телевидения/и
нтернета

o Посредством книг
o В других случаях

(каких)________

19. Ваш ребенок сталкивается со шведским языком
o В детском саду

или школе
o В общении с

друзьями

o В общении с
родными

o Посредством
телевидения/и
нтернета

o Посредством книг
o В других случаях

(каких)________

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

Русский язык Шведский язык Другой язык
o 25%
o 50%
o 75%
o 100%

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

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

21. Оцените речевые навыки Вашего ребенка



Насколько хорошо Ваш ребенок понимает русский язык
o Очень хорошо o Скорее хорошо o Скорее плохо o Очень плохо

Насколько хорошо Ваш ребенок понимает шведский язык
o Очень хорошо o Скорее хорошо o Скорее плохо o Очень плохо

Насколько хорошо Ваш ребенок говорит на  русском языке
o Очень хорошо o Скорее хорошо o Скорее плохо o Очень плохо

Насколько хорошо Ваш ребенок говорит на шведском языке
o Очень хорошо o Скорее хорошо o Скорее плохо o Очень плохо

22. Как Вы считаете, на каком языке Ваш ребенок говорит лучше в настоящее
время?

o На русском o На шведском o На другом языке

23. Какому языку ребенок отдает предпочтение
o Русскому o Шведскому o Другому

24.
Пожалуйста, укажите,
как часто Ваш ребенок
в течение последнего
месяца

На русском языке На шведском языке

Ни
разу

Два
раза

Один
-два
раза в
недел
ю

Почти
кажды
й день

Ни
разу

Два
раза

Один-
два
раза в
недел
ю

Почти
каждый
день

Рассказывал истории
Читал/слушал
литературу (сказки,
стихи, рассказы)
Слушал песни или пел
Смотрел
телевизор/DVD/играл в
компьютерные игры



Bilaga 7.

Bedömningsmall för Fågelungarna (Berättande)

Avsnitt I: Produktion

A. Berättelsestruktur; B. Makrostrukturell komplexitet; C. Internal State Terms (IST)

A. Berättelsestruktur

1 Om du är tveksam eller om barnets svar inte finns i denna bedömningsmall, konsultera manualen.
2 Skriv ner barnets respons här eller indikera Ingen respons.
3 Noll poäng för fel eller inget svar, 1 poäng för ett korrekt svar, 2 poäng för omnämnande av både tid och

plats.

Exempel på korrekt respons1 Poäng Kommentar2

A1. Setting

Tid och/eller platsreferens, t.ex. det var en
gång, en dag, för längesen…
i en skog/ på en äng/ i en trädgård/ i ett
fågelbo/ i ett träd

0  1  23

Episod 1: Fågelmamman (Episodkaraktärer: fågelmamman och fågelungarna)

A2.
IST as

initiating
event

<Fågelmamman/pappan etc.> såg att
fågelungarna var hungriga/ ville ha mat
Fågelungarna var hungriga/ ville ha mat/
frågade efter mat

0      1

A3. Goal
Fågelmamman ville mata ungarna/ hitta
mat/ hämta mat/ mask

0      1

A4. Attempt
Fågelmamman flög iväg/ hämtade mat/
letade efter mat/ mask

0      1

A5. Outcome

Mamman hittade /hade hämtat/ tagit med
sig mat/ mask/ kom med mat/ matade
ungarna
Fågelungarna fick mat/ mask

0      1

A6.
IST as

reaction

Mamman var glad/ nöjd
Fågelungarna var glada/ nöjda/ inte
hungriga längre

0      1

Episod 2: Katten (Episodkaraktärer: katten och fåglarna)

A7.
IST as

initiating
event

Katten såg mamman flyga iväg/ att mamman
flög iväg / såg att ungarna var ensamma/ såg
mat/
Katten var hungrig/ det vattnades i munnen på
katten/ katten tänkte ‘mums’

0      1

A8. Goal
Katten ville äta upp/ fånga/ ta/ döda
fågelungarna/ en fågel

0      1

A9. Attempt
Katten klättrade upp i trädet/ hoppade upp/
försökte nå/ ta/ fånga en fågelunge

0      1

A10. Outcome Katten tog tag i/ fångade en fågelunge 0      1

A11.
IST as

reaction
Katten var glad
Fågeln/Fåglarna var rädd/-a

0      1



B. Makrostrukturell komplexitet

Antalet AO-
sekvenser

Antalet ensamma G
(utan A eller O)

Antalet GA- / GO-
sekvenser

Antalet GAO-
sekvenser

B1. B2. B3. B4.

C. Internal State Terms (IST)

C1. Totalt antal IST (tokens). IST inkluderar:

Perceptual state terms t.ex. se, höra, känna, lukta, märka; Physiological

state terms t.ex. törstig, hungrig, trött, mätt, ont;

Consciousness terms t.ex. levande, vaken, sovande; Emotion terms t.ex.

ledsen, glad, arg, orolig, besviken, rädd, skrämd, modig, trygg, nöjd,

överraskad, förvånad;

Mental verbs t.ex. vilja, tänka, veta, glömma, bestämma sig, tro, undra,

ha/göra en plan;

Episod 3: Hunden (Episodkaraktärer: hunden, katten och fåglarna)

A12.
IST as

initiating
event

Hunden såg att fågeln var i fara/ att katten
fångat/ tagit/ hade en fågel 0      1

A13. Goal
Hunden bestämde sig för att/ ville stoppa
katten/ hjälpa/ skydda/ rädda fåglarna/ fågeln

0      1

A14. Attempt
Hunden drog ner katten/ attackerade/ anföll
katten/ tog tag i kattens svans

0      1

A15. Outcome
Hunden jagade iväg/bort katten
Katten släppte fågeln/ sprang iväg
Fågeln/fåglarna räddades

0      1

A16.
IST as

reaction

Hunden var glad/ lättad/ stolt över att ha
räddat fågelungarna
Katten var arg/ sur/ besviken
Fågeln/ fåglarna var lättade/ glada/ i
säkerhet/ trygga

0      1

A17. Total score out of 17:



Linguistic verbs/ verbs of saying and telling t.ex. säga, kalla, skrika, varna,

fråga.



Avsnitt II: Förståelse (Berättande)

Exempel på
korrekta svar

Exempel på
felaktiga svar

Poäng Kommentar

0

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

Uppvärmningsfråga, poängsätts inte

D1.

Varför flyger
fågelmamman iväg? (peka
på bild 1-2)

(Episod 1: Goal/ IST as
initiating event)

för att hämta/ leta
efter mat/  vill/
ska hämta mat/
mask (till
ungarna)/

fågelungarna vill
ha mat/ är
hungriga

flyger iväg/ ska
till jobbet/ för
att hämta
pappan/

för att katten är
där

0      1

D2.

Hur känner sig
fågelungarna här? (peka på
bild 1)

(IST as initiating event)

de är hungriga/
mår dåligt

bra/ glada/
förvånade/
ensamma/
ledsna/ rädda

0      1

D3.

(Fråga bara D3 om barnet
ger ett korrekt svar på D2
utan förklaring/anledning.

Om en korrekt förklaring
ges på D2, ge en poäng på

D3 och fortsätt till D4.)

Varför tror du att
fågelungarna är hungriga/
mår dåligt etc.?4

därför att dom har
öppna munnar/
gapar/ skriker
efter mat/

därför att
mamman flyger
iväg för att hämta
mat/ kom tillbaka
med en mask/ mat
till dem/

fågelungar är
alltid hungriga

därför att de är
glada/ sjunger/

de vill också
följa med/

rädda för katten/
för att de ser
katten/ de vill
inte bli uppätna

0      1

D4.

Varför klättrar katten upp i
trädet? (peka på bild 3)

(Episod 2: Goal)

vill fånga/ ta/ ha/
äta/ döda en
fågelunge/ passar
på att ta en unge/

därför att katter
gillar/ tycker om

för att leka/ vill
leka med
fågelungarna

0      1

4 Använd samma IST som getts av barnet som svar på D2.



att fånga/ äta
fåglar

D5.

Hur känner sig katten här?
(peka på bild 5-6)

(IST as reaction)

sur/ ledsen/
besviken/ arg/
missnöjd/
fortfarande
hungrig/ dum/
mår dåligt/ är
rädd

mår bra/ har kul/
är glad/ vill leka

0      1

D6.

(Fråga bara D6 om barnet
ger ett korrekt svar på D5
utan förklaring/anledning.

Om en korrekt förklaring
ges på D5, ge en poäng på

D6 och fortsätt till D7.)

Varför tror du att katten är
sur/ arg/
ledsen/ besviken/ mår
dåligt etc.?5

för att den inte
fick fåglarna/ fick
ingen mat/ är
fortfarande
hungrig/

är rädd för
hunden/ därför att
hunden jagar
(iväg) den/ drog i
kattens svans/ bet
katten i svansen

glad/ vill leka/
börjar flyga/

därför att
hunden tog
kattens mat/
hunden ska ta
fåglarna istället

0      1

D7.

Varför drog hunden katten
i svansen? (peka på bild 5)

(Episod 3: Goal)

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

därför att den ser
att fågeln är i fara

ville äta upp
fågelungen
(själv)/ var
hungrig/

ville äta upp
katten/ leka med
katten/ för att
hundar inte
tycker om katter

0      1

D8.

Tänk dig nu att hunden
vänder sig om och ser
fåglarna.

Hur skulle hunden känna
sig då? (peka på bild 6)

(IST as reaction)

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

dålig/ arg/ sur/
dum/ ledsen/
”Jag måste
fånga katten”/
hungrig 0      1

D9.

(Fråga bara D9 om barnet
ger ett korrekt svar på D8
utan förklaring/anledning.

Om en korrekt förklaring
ges på D8, ge en poäng på

D9 och fortsätt till D10.)

Varför tror du att hunden

därför att den
jagade iväg/ bort
katten/

därför att hunden
räddade fåglarna/
(den ser att)
fåglarna är

därför att den
ler/ ser snäll ut/
hundar ser ut så/

därför att
hunden inte fick
katten/

0 1

5 Använd samma IST som getts av barnet som svar på D5.



känner sig bra/ glad/ stolt/
duktig etc.?6

trygga/ glada/
räddade/ oskadda/
i säkerhet igen

ville äta upp
fåglarna själv

D10.

Vem tycker fågelmamman
bäst om, katten eller
hunden?
Varför?

Hunden.– Ge
minst ett skäl (den
räddade
fågelungen/
hjälpte fåglarna/
jagade bort
katten)

Katten./ Jag vet
inte/ annat
irrelevant svar

0      1

D11. Total poäng av 10:



Bilaga 8.

Protokoll för Fågelungarna (Baby Birds)
Berättande (Rysk version)

Barnets namn: ________________________________
Födelsedatum: ________________________________
Testningsdatum:_______________________________
Ålder vid testning (i mån): _______________________
Kön:_________________________________________
Testledarens namn: _____________________________
Exponering för L2 (i mån): _______________________
Datum för förskolestart: __________________________
Förskolans namn: _______________________________

Se till att kuverten är på bordet innan testningen påbörjas. Förbered inspelningsutrustningen
för att kunna spela in sessionen. Påbörja inspelningen innan uppvärmningsfasen.

Uppvärmningsfas (Warming-up)
Fråga till exempel: Vem är din bästa vän? Vad tycker du om att se på TV? Tycker du om att
berätta sagor? Tycker du om att lyssna på sagor? 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.

Instruktioner
Sitt mittemot barnet. Säg till barnet: “Här är tre kuvert. Det är olika bilder i varje kuvert. Välj
ett kuvert och Välj ett kuvert och sen får du berätta en saga för mig.”
Vik fram bilderna så att hela sekvensen endast är synlig för barnet. ”Titta först på alla
bilderna, men berätta inte något för mig ännu. Bara du får se sagan.” ”är du beredd?” Vik
ut de 2 första bilderna. Säg till barnet: ”Nu får du berätta sagan för mig. Här börjar sagan.
Titta på dom här två bilderna. Hur vill du börja din saga?” Tillåten prompt om barnet har
svårt att komma igång: ”Berätta för mig vad som händer här.” (peka på bilden).
När barnet har berättat klart om de 2 första bilderna, vik fram de 2 efterföljande. Upprepa tills
sagan är slut. Tillåtna promptar om barnet tystnar i mitten av sagan: ”Händer det något mer?”,
”Fortsatt.”, ”Hände det något mer på bilderna/i sagan?”, ”Ska vi se vad som händer
mera/nu/sen då?” Om barnet slutar prata utan att visa att han/hon är färdig, fråga: ”Är vi klara
med sagan?” eller ”Säg till när du är klar”.
När barnet har berättat färdigt, beröm barnet och ställ sedan förståelsefrågorna.

Часть 2: Понимание (Рассказ)
Вариант
правильного
ответа

Вариант
неправильного
ответа

Баллы Примечание

0 Тебе понравилась
история/сказка

Вопрос для разминки баллов не дает.

D1 Почему птица улетает?
(укажите на 1 и 2
картинки)

Хочет
покормить
птенцов/ найти
червяков или

Улетела/ на
работу/ за
папой

0  1



(Episod 1: Goal/ IST as
initiating event)

еду

Птенцы
голодные

Потому что там
кот

D2 Как чувствуют себя
птенцы?

Плохо

Они голодные

Хорошо
Они радуются/
волнуются/
боятся

0  1

D3 Вопрос D3 задается в том
случае, если ребенок
правильно и без
дополнительных
пояснений ответил на
вопрос D2. Если ребенок
дал объяснение уже при
ответе на вопрос D2, то 1
балл за вопрос D3
начисляется
автоматически без
постановки самого
вопроса. Переходите к
следующему вопросу D4.

Почему ты думаешь, что
птенцы голодные/
чувствуют себя плохо?

Потому что у
них открыты
клювики/ они
просят есть

Потому что
мама улетела за
едой/ прилетела
с червячком

Птенцы всегда
голодные

Потому что они
радуются/ поют

Они тоже хотят
полетать

Они боятся
кота/ видят
кота/ не хотят
чтобы кот их
съел

0  1

D4 Почему кот лезет на
дерево? (укажите на
картинку 3)
(Episod 2: Goal)

Хочет поймать/
схватить/
съесть/ убить
птенца

Потому что коту
нравится ловить
птичек/кушать
птичек

Хочет поиграть
с птенцами

0  1

D5 Как чувствует себя кот
вот здесь? (укажите на
картинку 5 и 6)

Расстроен/
огорчен/ зол/
недоволен/ все
еще голоден/
плохо себя
чувствует/
боится

Рад/ чувствует
себя хорошо/
хочет поиграть

0  1

D6 Вопрос D6 задается в том
случае, если ребенок
правильно и без
дополнительных
пояснений ответил на
вопрос D5. Если ребенок
дал объяснение уже при
ответе на вопрос D5, то 1

Потому что
птенцы ему не
достались/ не
получил еды/
остался
голодным

Боится собаки/

Рад/ хочет
поиграть

Потому что
собака забрала
еду кота

0  1



балл за вопрос D6
начисляется
автоматически без
постановки самого
вопроса, а сам вопрос D6
пропускается.
Переходите к вопросу
D7.

Почему кот
расстроен/огорчен/боится

потому что
собака гонется
за ним /
схватила его за
хвост/ укусила
за хвост

D7 Почему собака схватила
кота за хвост? (укажите
на картинку 5)
(Episod 3: Goal)

Решила
остановить кота/
спасти птенцов/

Потому что
видела, что
птенцы в
опасности

Хотела сама
съесть птенцов/
была голодная
Хотела съесть
кота/ поиграть с
котом
Потому что
собаки не
любят котов

0  1

D8 Представь себе, что
собака обернулась и
видит птенцов.

Как чувствует себя
собака? (укажите на
картинку 6)
(IST as reaction)

Хорошо/
радуется/
довольна собой/
чувствует себя
героем

Плохо/ зла/
расстроена/
голодная

”Я должна
поймать кота”

0  1

D9 Вопрос D9 задается в том
случае, если ребенок
правильно и без
дополнительных
пояснений ответил на
вопрос D8. Если ребенок
дал объяснение уже при
ответе на вопрос D8, то 1
балл за вопрос D9
начисляется
автоматически без
постановки самого
вопроса. Вопрос D9
пропускаете. Переходите
к вопросу D10.

Почему ты думаешь, что
собака довольна собой/
радуется?

Потому что она
отпугнула кота

Потому что она
спасла птенцов/
птенцы в
безопасности/
птенцы
радуются

Потому что она
улыбается/
добрая/ собаки
все такие

Потому что
собака не
поймала кота

Хотела сама
съесть птенцов

0  1

D10 Кто нравится маме
птенцов больше кот или
собака?

Собака.
(Ребенок дает
как минимум

Кот.
Я не знаю.
Другой



Почему? одно пояснение)
Она спасла
птенцов/
отогнала кота

неподходящий
ответ

D11 Сумма набранных баллов из 10:



Bilaga 9.

Bedömningsmall för Getungarna (Berättande)

Avsnitt I: Produktion

A. Berättelsestruktur; B. Makrostrukturell komplexitet; C. Internal State Terms (IST)

A. Berättelsestruktur

Exempel på korrekt respons1 Poäng Kommentar2

A1.
Setting

Tid och/eller platsreferens, t.ex. det var en
gång, en dag, för längesen…
i en skog/ på en äng/ vid en sjö/ vid en damm

0 1  23

Episod 1: Getmamman (episodkaraktärer: getungen och getmamman)
A2.

IST as
initiating

event

Getungen var rädd/ i fara/ höll på att
drunkna/ behövde hjälp/ skrek/ ropade på
mamman
<Getmamman/geten/bocken etc.> såg att
ungen var rädd/ i fara/ drunknade/ inte kunde
simma/ var orolig för ungen i vattnet

0      1

A3.
Goal

Getmamman ville hjälpa/ rädda ungen/ få/
knuffa upp ungen ur vattnet

0      1

A4.
Attempt

Getmamman sprang/ gick ner i vattnet/
knuffade

0      1

A5.

Outcome

Getmamman knuffade upp ungen ur vattnet/
räddade ungen
Getungen var räddad/ uppe ur vattnet/ på
land

0      1

A6.
IST as

reaction

Getmamman var glad/ lättad
Getungen var lättad/ nöjd/ glad/ inte rädd
längre

0      1

Episod 2: Räven  (episodkaraktärer: räven och getungen)
A7. IST as

initiating
event

Räven såg att mamman tittade bort/ såg att
ungen var ensam/ att det fanns mat/ var
hungrig

0      1

A8. Goal Räven ville fånga/ äta/ döda ungen 0      1
A9.

Attempt
Räven hoppade/ sprang fram/ mot geten/
försökte nå/ ta/ fånga ungen

0      1

A10. Outcome Räven tog/ fick tag i/ fångade ungen 0      1
A11. IST as

reaction
Räven var glad
Getungen var rädd

0      1

1 Om du är tveksam eller om barnets svar inte finns i denna bedömningsmall, konsultera manualen.
2 Skriv ner barnets respons här eller indikera Ingen respons.
3 Noll poäng för fel eller inget svar, 1 poäng för ett korrekt svar, 2 poäng för omnämnande av både tid och

plats.



Episod 3: Fågeln (episodkaraktärer: fågeln, räven, getungen)
A12. IST as

initiating
event

Fågeln såg att ungen/ geten var i fara/ att
räven hade fått tag i geten
Getungen var i fara

0      1

A13. Goal
Fågeln bestämde sig/ ville stoppa räven/
hjälpa/ skydda/ rädda ungen

0      1

A14.
Attempt

Fågeln bet räven i svansen/ attackerade/
jagade räven

0      1

A15.
Outcome

Fågeln jagade iväg/bort räven
Räven släppte ungen/ sprang iväg
Getungen räddades

0      1

A16.

IST as
reaction

Fågeln var lättad/ glad/ stolt över att ha räddat
getungen
Räven var arg/ sur/ besviken
Getungen/ getterna var lättade/ glada/ i
säkerhet/ trygga

0      1

A17. Total poäng av 17:

B. Makrostrukturell komplexitet

Antalet AO-
sekvenser

Antalet ensamma G
(utan A eller O)

Antalet GA- / GO-
sekvenser

Antalet GAO-
sekvenser

B1. B2. B3. B4.

C. Internal State Terms (IST)

C1. Totalt antal IST (tokens). IST inkluderar:

Perceptual state terms t.ex. se, höra, känna, lukta, märka; Physiological

state terms t.ex. törstig, hungrig, trött, mätt, ont;

Consciousness terms t.ex. levande, vaken, sovande; Emotion terms t.ex.



ledsen, glad, arg, orolig, besviken, rädd, skrämd, modig, trygg, nöjd,

överraskad, förvånad;

Mental verbs t.ex. vilja, tänka, veta, glömma, bestämma sig, tro, undra,

ha/göra en plan;

Linguistic verbs/ verbs of saying and telling t.ex. säga, kalla, skrika, varna,

fråga.



Avsnitt II: Förståelse (Berättande)

Exempel på
korrekta svar

Exempel på
felaktiga svar

Poäng Kommentar

0

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

Uppvärmningsfråga, poängsätts inte

D1.

Varför är getmamman i
vattnet? (peka på bild1-2)

(Episod 1: Goal/IST as
initiating event)

vill(e) rädda/ hjälpa
getungen/ är rädd att
ungen ska drunkna/
ser att ungen är i
fara/ är rädd/ håller
på att drunkna/ är
orolig för ungen/
getungen skriker
efter hjälp

badar/ leker/
simmar/ vill bada/
vill svalka sig/

för att tvätta sig/
för att tvätta
getungen

0     1

D2.

Hur känner sig getungen
här? (peka på getungen i
vattnet, bild 1)

(IST as initiating event)

är rädd/ i fara/ mår
dåligt/ känner “Jag
drunknar”

bra/ glad/ leker/
det är skönt i
vattnet/ svalkar
sig/ fryser/ känner
sig kall/törstig/
hungrig/ ren/
smutsig/ dum

0     1

D3.

(Fråga bara D3 om barnet
ger ett korrekt svar på D2
utan förklaring/anledning.

Om en korrekt förklaring
ges på D2, ge en poäng på

D3 och fortsätt till D4.)

Varför tror du att getungen
är rädd/ mår dåligt etc.?4

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

därför att den
simmar/ badar/
leker i vattnet/ är
hungrig/

fick inte vara i
vattnet/ fick inte
stå/ vara där

(svar som endast
säger att
getungen befinner
sig i vattnet ger
inte poäng)

0     1

D4.

Varför hoppar räven fram?
(peka på bild 3)

(Episod 2: Goal)

vill fånga/ ta/ äta/
döda getungen/

passar på att ta/

för att/ vill leka
med getungen

0     1

4 Använd samma IST som getts av barnet som svar på D2.



fånga ungen (när
mamman tittar bort/
inte ser/ är borta)

D5.

Hur känner sig räven här?
(peka på bild 5-6)

(IST as reaction)

sur/ arg/ ledsen/
dum/ besviken/
missnöjd/ rädd/
fortfarande hungrig/
mår dåligt

glad/ mår bra/
leker/ har kul/ vill
leka

0     1

D6.

(Fråga bara D6 om barnet
ger ett korrekt svar på D5
utan förklaring/anledning.

Om en korrekt förklaring
ges på D5, ge en poäng på

D6 och fortsätt till D7.)

Varför tror du att räven är
sur/ arg/ ledsen/ besviken/
mår dåligt etc.?5

för att den inte fick
getungen/ försökte ta
ungen men fick den
inte/ är fortfarande
hungrig/

är rädd för fågeln/
därför att fågeln bet
den i svansen/ jagade
den

därför att fågeln
såg att geten var i
fara/

därför att räven
springer iväg/
bort/ skuttar
omkring/ vill
leka/ Jag vet inte

0 1

D7.

Varför biter fågeln räven i
svansen? (peka på bild 5)

(Episod 3: Goal)

beslöt sig för att/
ville stoppa/ hindra
räven/ för att räven
ska släppa/ låta geten
gå/

ville rädda/ hjälpa/
skydda geten/ därför
att den ser att
getungen är i fara

vill äta upp
getungen (själv)/

vill äta upp räven/

vill leka med
räven

0     1

D8.

Tänk dig nu att fågeln
vänder sig om och ser
getterna.

Hur skulle fågeln känna sig
då? (peka på bild 6)

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

dålig/ arg/ sur/
dum/ ledsen/
hungrig/ ”Jag
måste fånga
räven”

0     1

D9.

(Fråga bara D9 om barnet
ger ett korrekt svar på D8
utan förklaring/anledning.

Om en korrekt förklaring
ges på D8, ge en poäng på

D9 och fortsätt till D10.)

Varför tror du att fågeln
känner sig bra/ glad/
duktig/ stolt etc.?6

därför att den jagade
iväg/ bort räven/
stoppade räven/

därför att den
räddade getungen/
(den ser att) getterna
är trygga/ glada/
räddade/ oskadda/ i
säkerhet igen/

räven kommer inte
att komma tillbaka

därför att den ler/
ser snäll ut/ fåglar
ser ut så/

därför att den är
arg på räven/

den ville äta
getungen själv

0     1

5 Använd samma IST som getts av barnet som svar på D5.
6 Använd samma IST som getts av barnet som svar på D8.



nu

D10.

Vem tycker getmamman
bäst om, räven eller fågeln?
Varför?

Fågeln. – Ge minst
ett skäl (räddade
getungen/ hjälpte
getterna/ jagade bort
räven)

Räven./ Jag vet
inte/ annat
irrelevant svar

0     1

D11. Total poäng av 10:



Bilaga 10.

Protokoll för Getungarna (Baby Goats)
Berättande (Rysk version)

Barnets namn: ________________________________
Födelsedatum: ________________________________
Testningsdatum:_______________________________
Ålder vid testning (i mån): _______________________
Kön:_________________________________________
Testledarens namn: _____________________________
Exponering för L2 (i mån): _______________________
Datum för förskolestart: __________________________
Förskolans namn: _______________________________

Se till att kuverten är på bordet innan testningen påbörjas. Förbered inspelningsutrustningen för att
kunna spela in sessionen. Påbörja inspelningen innan uppvärmningsfasen.

Uppvärmningsfas (Warming-up)
Fråga till exempel: Vem är din bästa vän? Vad tycker du om att se på TV? Tycker du om att berätta
sagor? Tycker du om att lyssna på sagor? 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.

Instruktioner
Sitt mittemot barnet. Säg till barnet: “Här är tre kuvert. Det är olika bilder i varje kuvert. Välj ett
kuvert och Välj ett kuvert och sen får du berätta en saga för mig.”
Vik fram bilderna så att hela sekvensen endast är synlig för barnet. ”Titta först på alla bilderna, men
berätta inte något för mig ännu. Bara du får se sagan.” ”är du beredd?” Vik ut de 2 första bilderna.
Säg till barnet: ”Nu får du berätta sagan för mig. Här börjar sagan. Titta på dom här två bilderna.
Hur vill du börja din saga?” Tillåten prompt om barnet har svårt att komma igång: ”Berätta för mig
vad som händer här.” (peka på bilden).
När barnet har berättat klart om de 2 första bilderna, vik fram de 2 efterföljande. Upprepa tills sagan
är slut. Tillåtna promptar om barnet tystnar i mitten av sagan: ”Händer det något mer?”, ”Fortsatt.”,
”Hände det något mer på bilderna/i sagan?”, ”Ska vi se vad som händer mera/nu/sen då?” Om barnet
slutar prata utan att visa att han/hon är färdig, fråga: ”Är vi klara med sagan?” eller ”Säg till när du
är klar”.
När barnet har berättat färdigt, beröm barnet och ställ sedan förståelsefrågorna.

Часть II Понимание (рассказ)
Вариант
правильного
ответа

Вариант
неправильного
ответа

Баллы Примечание

0 Тебе понравилась
история/ сказка

Вопрос для разминки баллов не дает.



D1 Почему коза зашла
в воду? (Укажите
на 1 и 2 картинки)
(Episod 1: Goal/
IST as initiating
event)

Хочет спасти
козленка
Волнуется за
козленка
Козленок зовет на
помощь

Купается/ плавает/
играет
Хочет помыть
козленка

0   1

D2 Как чувствует себя
козленок вот здесь
(укажите на
козленка, который
находится в воде
на 1 картинке)

(IST as initiating
event)

Плохо
Он испуган/боится

Хорошо/ доволен
Ему холодно
Он голодный

0 1

D3 Вопрос D3
задается в том
случае, если
ребенок правильно
и без
дополнительных
пояснений ответил
на вопрос D2. Если
ребенок дал
объяснение уже
при ответе на
вопрос D2, то 1
балл за вопрос D3
начисляется
автоматически без
постановки самого
вопроса.
Переходите к
следующему
вопросу D4.
Почему ты
думаешь, что
козленок боится?

Потому что он
упал в воду/ тонет
Он не умеет
плавать

Потому что он
плавает/ купается/
играет
Ему не разрешили
купаться в воде

Ответ, содержащий
единственную
фразу о том, что
козленок находится
в воде, баллов не
дает.

0 1

D4 Почему лиса
прыгает вперед?
(укажите на 3
картинку)

(Episod 2: Goal)

Хочет поймать/
схватить/
съесть/ убить
козленка

Пользуется тем,
что мама козленка
смотрит в другую

Хочет поиграть с
козленком

0  1



сторону/ не
замечает и хочет
поймать козленка

D5 Как чувствует себя
лиса здесь?
(укажите на
картинку 5 и 6)
(IST as reaktion)

Расстроена/ злая/
разочарована/
боится/ до сих пор
голодная

Хорошо/ играет/
веселится

0  1

D6 Вопрос D6
задается в том
случае, если
ребенок правильно
и без
дополнительных
пояснений ответил
на вопрос D5. Если
ребенок дал
объяснение уже
при ответе на
вопрос D5, то 1
балл за вопрос D6
начисляется
автоматически без
постановки самого
вопроса, а сам
вопрос D6
пропускается.
Переходите к
вопросу D7.
Почему ты
думаешь, что лиса
расстроена/
боится/ до сих пор
голодная

Потому что ей не
удалось поймать
козленка

Потому что она
боится птицы,
которая клюнула
ее в хвост

Потому что птица
видела, что
козленок в
опасности

Потому что лиса
убегает/ хочет
поиграть/ я не знаю

0  1

D7 Почему птица
схватила лису за
хвост
(Episod 3: Goal)

Решила остановить
лису/ спасти
козленка

Хотела сама съесть
козленка
Хотела съесть лису
Хотела поиграть с
лисой

0  1

D8 Представь себе,
что птица
оборачивается и
видит коз.

Как  чувствует
себя птица?

Хорошо/ гордится
собой
Считает себя
героем

Плохо/ расстроена/
злится/
” Я должна поймать
лису”

0  1



(укажите на
картинку 6)

D9 Вопрос D9
задается в том
случае, если
ребенок правильно
и без
дополнительных
пояснений ответил
на вопрос D8. Если
ребенок дал
объяснение уже
при ответе на
вопрос D8, то 1
балл за вопрос D9
начисляется
автоматически без
постановки самого
вопроса. Вопрос
D9 пропускаете.
Переходите к
вопросу D10.

Почему ты
считаешь, что
птица чувствует
себя хорошо/
довольна собой?

Потому что она
отпугнула лису/
остановила лису
Потому что она
спасла козленка

Лиса уже не
вернется назад

Потому что птица
улыбается/ она так
выглядит

Хочет сама съесть
козленка

0  1

D10 Кто нравится козе
больше лиса или
птица?
Почему?

Птица. (Ребенок
дает как минимум
одно пояснение)
Она спасла
козленка/ напугала
лису

Лиса. Я не знаю. 0  1

D11 Сумма набранных баллов из 10:



Bilaga 11.
Transkriptionsregler

%com Kommentar.
( ) När en del av ordet saknas men det finns

tydlig intention att försöksdeltagare ville
säga hela ordet, förkortningar av orden.

+… Trailing off/oavslutat uttrande.
+/ Avbrytning.
[+bch] Yttranden som inte tas med i analysen.
xx Ohörbart ord, otydligt, räknades som ett ord

i analysen.
<> Vid upprepning, självrättelse och

omformulering av fraser och även enstaka
fragment.

[?] Bästa gissningen; ej helt tydligt vad som
sades.

[= vad är det
där]

Kommentar eller yttrande som ej ansågs vara
en del av narrativen och därför räknades bort
i analysen.

(.) Pausen.
… I slutet av C-units vid fortsättning av

yttrandet.

Söksträngar för analys i CLAN

Medellängd på c-unit, MLCU
mlu +t*0* -t%mor -s”[+bch]”filnamn.cha

Type-token ratio, TTR
freq +t*0*-s”…” –s” [+bch]” filnamn.cha



Bilaga 12.Makrostrukturell komplexitet i barnens narrativer på svenska (sve) och ryska (rys).Poängsättning anges enskild för varje barn. Attempt (A), Outcome (O), Goal (G). Med färgmarkerades barnen med svenska som andra språk.
Barnets kod AO G (utan A eller O) GA-GA GAO

TAG rysBB 2 0 1 0

PAK rys BG 1 0 0 0

MIS rys BG 1 0 1 0

DAS rys BG 1 0 1 0

RAG rys BG 1 0 0 1

ANM rys BB 2 0 0 1

JAM rys BG 2 0 0 1

JAT rys BG 3 0 0 1

ANT rys BB 1 0 0 0

SOP rys BB 3 0 0 0

GRH rys BB 1 2 0 0

JUL rys BB 3 0 0 0

AMM rys BB 0 0 1 0

Barnets kod AO G (utan A eller O) GA-GA GAO

TAG sve BG 0 0 0 0

PAK sve BB 0 0 0 2

MIS sve BB 1 0 1 0

DAS sve BB 1 0 1 1

RAG sve BB 2 0 0 1

ANM sve BG 1 0 0 1

JAM sve BB 2 0 1 0

JAT sve BB 2 0 1 0

ANT sve BG 2 0 0 1

SOP sve BG 1 0 0 1

GRH sve BG 1 0 0 0

JUL sve BG 1 0 1 0

AMM sveBG 1 1 0 0


