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Sammanfattning 

Denna uppsats  beskriver  en  studie  av  svensk-ryska  barns  konsumtion av  ryskspråkiga  animerade

filmer  och  filmernas  effekter  för  barnens  språkutveckling  och  lärande.  Studien  bygger  dels  på  en

webbenkät, dels på intervjuer med rysktalande föräldrar som bor i  Sverige. 75 föräldrar till  barn i

åldrarna  1-11  år  besvarade  webbenkäten.  Sammanlagt  ingår  81  barn  i  enkätundersökningen.  9

föräldrar till barn i åldrarna 2-6 år intervjuades. Majoriteten av barnen visar tecken på att filmerna

bidrar till en ökning av ordförrådet. Övervägande delen av föräldrarna uppger dessutom att filmerna

ger  upphov  till  samtal  och  inspirerar  barnen  till  lek.  Studien  visar  samband  mellan  barnens

filmkonsumtion  och  faktorer  som  ålder  och  färdigheter  i  det  ryska  språket.  Effekterna  av  de

ryskspråkiga animerade filmerna för utvecklingen av barnens språkfärdigheter och föräldrarnas syn på

barnens mediekonsumtion diskuteras i ljuset av den sociokulturella teorin och Pierre Bourdieus teori

om disposition och kapital. 

Nyckelord: Audiovisuella medier, barn, flerspråkighet, lärande, ryska
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1. Inledning 

Användningen av audiovisuella medier bland barn har ökat och spridit sig ner i åldrarna under de

senaste  decennierna  (Singer  m.  fl.  2009,  Comstock  och  Scharrer  2012,  Tarpley  2012).  Den

traditionella  televisionen  i  Sverige  får  konkurrens  av  internet  med  det  ökade  utbudet  filmer  och

videoklipp (Findahl och Davidsson 2015). Internet erbjuder dagens tittare en möjlighet att ta del av

audiovisuella medier på olika språk som har producerats i olika delar av världen. För barn med annat

modersmål än svenska kan utländska medier som främst konsumeras på fritiden, utanför skolan och

förskolan, utgöra ett komplement till de relativt begränsade kontakterna med personer som talar deras

modersmål och på så sätt bidra till utvecklingen av färdigheterna i modersmålet. Effekterna av barns

medieanvändning  är  dock  omdiskuterade,  och  det  är  oklart  hur  barnens  utveckling  och  lärande

påverkas  av  deras  mediekonsumtion.1 Studien  fokuserar  på  effekterna av  medieanvändningen  hos

barn till rysktalande föräldrar som är bosatta i Sverige. 

Enligt  en  uppgift  från  Delegationen  för  migrationsstudier,  Delmi,  invandrade  865  personer  från

Ryssland till Sverige år 2015 med avsikt att stanna i landet i minst ett år.2 År 2014 var siffran 1144

personer, och år 2013 1124 personer enligt samma källa. Ryska talas även i andra länder än Ryssland

som har tillhört Sovjetunionen, och många människor som har invandrat till Sverige från dessa länder

har ryska som modersmål. Parkvall (2012) uppskattar antalet rysktalande personer i Sverige till ca 29

000, vilket innebär att ryska ligger på 18 plats bland Sveriges största språk. Rysktalande barn i Sverige

är ingen homogen grupp. En del av dem är födda i landet och exponeras både för ryska och för svenska

från födelsen.  Andra har flyttat till  Sverige tillsammans med sina föräldrar.  I  en del familjer  talas

endast ryska. I andra familjer talas även svenska eller endast svenska, vilket främst gäller familjer där

en av föräldrarna har svenska som modersmål. I familjer där den ena föräldern är rysktalande och den

andra har ett annat modersmål än ryska eller svenska exponeras barnen ofta för svenska och båda

föräldrarnas  modersmål.  En  del  föräldrar  är  själva  två-  eller  flerspråkiga  från  tidig  barndom.

Användningen av ryska hos rysktalande barn i Sverige skiljer sig från den hos barn som bor i en miljö

där ryska talas i alla sociala sammanhang. Rysktalande barn i Sverige brukar vanligtvis använda ryska

främst för kommunikation med sina familjemedlemmar och med släktingar och vänner under sina

resor till föräldrarnas ursprungsland. Utanför hemmet, främst i förskolan och i skolan, använder de

oftast svenska. En del barn talar svenska eller andra språk även i hemmet, vilket framför allt gäller

barn i familjer där bara en av föräldrarna talar ryska. Det innebär att användningen av ryska hos dessa

barn reduceras till ännu färre sammanhang. 

Nästan vart femte barn i  det svenska skolsystemet använder fler än ett  språk dagligen (Skolverket

2012, 2013). Enligt förskolans läroplan (Skolverket 2011) ska förskolan sträva efter att varje barn som

har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin förmåga att kommunicera både på svenska och på

sitt modersmål. I praktiken blir det dock svårt för personalen att möta varje barns behov i en förskola

1

. Se avsnitt 3 för en översikt av publikationer som belyser de audiovisuella mediernas positiva
och negativa effekter för barns utveckling.

2 Se http://www.delmi.se, tillgängligt 20160521
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där  barnen  talar  olika  språk.  Den  mångkulturella  förskolans  uppdrag  är  komplicerat  och

motsägelsefullt. För att barn med annat modersmål än svenska ska ha goda möjligheter att göra sig

förstådda krävs att det ska finnas personal i förskolan som talar deras modersmål. Samtidigt ställer

föräldrarna  krav  på  personalens  kunskaper  i  svenska,  och  protester  uppstår  om  många  i

personalgruppen  har  annat  modersmål  än  svenska  (Björk-Willén  m.  fl.  2013).  Utan  rysktalande

personal  och  modersmålslärare  i  ryska  i  förskolan  blir  de  ryskspråkiga  barnens  möjligheter  att

använda och utveckla  sina  färdigheter  i  det  ryska  språket  inom förskoleverksamheten i  praktiken

obefintliga. Den modersmålsundervisning som erbjuds i skolan begränsas i regel till ett fåtal timmar.

Ett  antal  organisationer,  till  exempel  Abvgdejka,3,  Eurika4 och  Kolobok5 i  Stockholm  och  Skruv

(Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland)6 i  Malmö erbjuder ryskspråkig

verksamhet för barn i olika åldrar i syfte att främja de rysktalande barnens lärande och utveckla deras

färdigheter i  det  ryska språket.  Sådan verksamhet  finns dock bara på vissa orter  och erbjuds mot

avgifter, vilket betyder att den inte är tillgänglig för alla barn: vissa barnfamiljer kan tvingas att avstå

från den på grund av långa restider eller låga inkomster. Dessutom bedrivs verksamheten enbart på

helgerna,  vilket  innebär  att  barnens  kontakter  med  rysktalande  personer  på  vardagarna  förblir

begränsade. För dessa barn blir ryskspråkiga audiovisuella medier en av de få källorna till språkligt

inflöde på ryska. 

Denna studie fokuserar på svensk-ryska barns användning av ryskspråkiga animerade filmer. Studien

bygger  på  en  enkätundersökning  och  intervjuer  med  rysktalande  föräldrar  som  bor  i  Sverige.

Informanterna  besvarar  ett  antal  frågor  kring  sina  barns  konsumtion  av  sådana  filmer  och  dess

effekter för utvecklingen av barnens språkliga och kommunikativa färdigheter. Ökad kunskap inom

området  kan vara av intresse  för  föräldrar,  modersmålslärare och andra personer  som ofta möter

flerspråkiga barn. Uppsatsen är disponerad enligt följande. I avsnitt 2 presenteras studiens syfte och

frågeställningar. Avsnitt 3 ger en översikt av tidigare forskning som är relaterad till  de frågor som

studien  fokuserar  på.  Avsnitt  4  beskriver  metoderna  som  används  i  studien.  Avsnitt  5  ger  en

beskrivning av informanterna och deras bakgrund. Studiens resultat redovisas och analyseras i avsnitt

6. Avsnitt 7 ägnas åt en avslutande diskussion och förslag på framtida studier inom området.

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte

Studien  syftar  till  att  undersöka  effekterna  av  ryskspråkiga  animerade  filmer  för  lärandet  och

utvecklingen av färdigheterna i modersmålet hos rysktalande barn som är varaktigt bosatta i Sverige

utifrån  föräldrarnas  observationer.  Resultaten  kommer  att  ge  ökad  kunskap  om  de  audiovisuella

mediernas effekter för flerspråkiga barns utveckling och lärande.

3 http://abvgdejka.se/ (tillgängligt 160815)

4 www.eurika.se (tillgängligt 160416)

5 http://wordpress.kolobok.se/  (tillgängligt 160416)

6 http://www.skruv.org/ (tillgänglig 20151221)
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2.2 Frågeställningarna

Studien fokuserar på följande frågeställningar.

1. Hur kan de svensk-ryska barnens konsumtion av ryskspråkiga animerade filmer kopplas till deras

ålder, färdigheter i det ryska språket och förekomsten av högläsning i hemmet?

2. Hur påverkas utvecklingen av barnens språkliga och kommunikativa färdigheter av ryskspråkiga

animerade filmer?

3.  Hur  upplever  föräldrarna  att  barnens  språkfärdigheter  påverkas  av  de  ryskspråkiga  animerade

filmer som barnen tar del av?

3 Tidigare forskning 

I  detta  avsnitt  ges  en  översikt  av  publikationer  och  teorier  om  lärande  som  har  valts  ut  med

utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar. Avsnitt 3.1 handlar om modersmålets utveckling

i andraspråksmiljö och bidrar till en bättre förståelse av frågeställningarna. I avsnitt 3.2 presenteras

forskning  om  barns  användning  av  audiovisuella  medier  i  Sverige  och  i  andra  länder.  Med

audiovisuella medier avses den traditionella televisionen och alla elektroniska resurser med video och

film. Denna forskning kan framför allt relateras till studiens två första frågeställningar. Avsnitt 3.3 ger

en kort översikt av resultat från tidigare forskning som behandlar audiovisuella medier som resurs för

barns lärande,  framför allt  språkinlärning.  Detta avsnitt  kan kopplas  till  samtliga frågeställningar.

Avsnitt 3.4. beskriver den sociokulturella teorin som bygger på L. Vygotskijs arbeten, och avsnitt 3.5.

ger en beskrivning av P. Bourdieus teori om dispositioner och kapital och introducerar begrepp som

kommer att användas i diskussionen kring studiens resultat.

3.1 Modersmålets utveckling i andraspråksmiljö

Enligt  Abrahamsson och  Bylund (2012)  är  det  vanligt  att  interaktionen  på  modersmålet  (L1)  hos

personer som bor i en miljö där ett annat språk talas är begränsad till ett fåtal sammanhang samt att

mängden av språkligt inflöde på L1 är reducerad. Därför är behärskningen av L1 hos personer som inte

är bosatta i  en miljö där L1 talas ofta olik den hos personer som använder L1 i alla sammanhang.

Abrahamsson och Bylund talar om två vanliga fenomen: attrition, dvs. nedgång av tidigare förvärvade

språkfärdigheter  vid  reducerad  kontakt  med  språket,  och  ofullständig  inlärning  som  innebär  att

färdigheterna aldrig tillägnas. Mindre ordförråd, avvikelser i användningen av morfologiska former

och i viss mån avvikelser i syntaxen är vanliga yttringar av attrition eller ofullständig inlärning enligt

Abrahamsson och Bylund. Attrition och ofullständig inlärning kan förekomma hos barn i rysktalande

familjer som flyttar till  Sverige och börjar använda ryska i mindre utsträckning än vad de gjorde i

hemlandet.  I  viss  mån kan  attrition  förekomma även  hos  föräldrar.  Barn  som föds  i  Sverige  och

exponeras  för  ryska i  alltför  liten utsträckning riskerar  att  inte  tillägna sig  de färdigheter  som de

behöver för att kunna kommunicera på ryska i alla sammanhang. Det gäller inte minst barn i familjer

där bara en av föräldrarna talar ryska. Olika faktorer kan spela in, till exempel oro hos föräldrarna som

är osäkra på barnens förmåga att tillägna sig både svenska och ryska7, bristande motivation hos barnen

eller tidsbrist som gör att föräldrar saknar möjlighet att ägna sig åt lärandeaktiviteter tillsammans med

7 N. Ringblom, personlig kommunikation
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barnet i syfte att stödja språkutvecklingen8. Ringblom (2012) beskriver en fallstudie av sin egen dotter

vars färdigheter i det ryska språket inte utvecklades i samma utsträckning som hennes färdigheter i

svenska trots att modern regelbundet talade ryska med henne. Ringblom nämner att tvåspråkighet

oftast inte är ett krav för barn till föräldrar med olika modersmål. Barn som bor i Sverige måste inte

tala ryska, vilket gör att kunskaper i ryska inte alltid prioriteras. Ringblom och många andra, bland

annat  Abrahamsson  och  Bylund  (2012)  och  La  Morgia  (2011),  framhåller  vikten  av  regelbunden

kontakt  med  L1  och  varierande  språkligt  inflöde  för  att  färdigheterna  i  L1  hos  barn  ska  kunna

utvecklas. Bristande kontakter med rysktalande personer kan delvis kompenseras med högläsning som

generellt  har  visat  sig  främja utvecklingen av  ordförrådet  och grammatiken hos  barn samt  hjälpa

barnen  att  bekanta  sig  med  skriftspråket,  vilket  på  sikt  gynnar  utvecklingen  av  deras  läs-  och

skrivfärdigheter (Körling 2012, Sandvik och Spurkland 2011, Westerlund 2009). Även audiovisuella

medier kan vara en viktig källa till språkligt inflöde för dessa barn.

3.2 Barn och audiovisuella medier 

Audiovisuella  medier  utgör  idag  en  del  av  vardagen  för  många  barnfamiljer.  En  studie  som

genomfördes bland barnfamiljer från 16 olika länder, bland annat Storbritannien, Irland, Frankrike

och Portugal, visade att 72% av barnen i åldrarna 2-12 år föredrog att spendera sin fritid framför tv-

apparaten (Singer m. fl. 2009). Comstock och Scharrer (2012), Hogan (2012), von Feilitzen (2012) och

Tarpley (2012) nämner flera studier som bekräftar att många barn i Europa och i USA exponeras för

audiovisuella medier flera timmar om dagen. Enligt Findahl och Davidsson (2015) och von Feilitzen

(2012) får den traditionella televisionen konkurrens av internetresurser som gör det möjligt att välja

när man vill se programmen. Användningen av internet i Sverige har enligt Findahl och Davidsson

(2015) gått ner i åldrarna under de senaste åren. 67% av landets tvååringar använder internet, och 32%

gör det varje dag. Vid 6-årsåldern har hälften av barnen blivit dagliga användare av internet. De yngsta

barnen  använder  internet  främst  för  att  se  filmer  och  videoklipp.  Vuxnas  kontroll  över  barns

mediekonsumtion minskar allteftersom barnen blir äldre (Greenberg och Rampoldi-Hnilo 2012). Det

ökade  antalet  tv-apparater,  datorer,  surfplattor  och  mobiltelefoner  i  hemmet  bidrar  också  till  att

föräldrar har allt mindre kontroll över sina barns medieanvändning (von Feilitzen 2012).

Det  råder  delade  meningar  om effekterna  av  barns  medievanor  för  deras  utveckling  och  lärande.

Samtidigt  som  utbudet  av  audiovisuella  medier  för  barn  ökar  hörs  varningar  för  risker  som

mediekonsumtion medför. Bellieni m. fl. (2010) ser televisionen som en orsak till många problem hos

barn  såsom  minskad  fysisk  aktivitet,  övervikt,  beteendestörningar  och  koncentrationssvårigheter.

Lagercrantz (2013) talar om liknande problem hos barn som tillbringar mycket tid framför skärmen

och hävdar  dessutom att  hämmad språkutveckling  kan bli  en av  följderna.  Bickham m.  fl.  (2012)

hänvisar till undersökningar som tyder på att television kan leda till minskad interaktion mellan barn

och föräldrar vilket i sin tur kan ha negativa följder för barnens utveckling. Även Pagani m.fl. (2013)

och Zimmerman m. fl.  (2007a) varnar för de audiovisuella mediernas negativa effekter.  Samtidigt

finns det empiriska studier som pekar på att audiovisuella medier kan främja barns lärande (Bickham

m. fl., 2012, Howard Gola m. fl., 2012, Kirkorian m. fl., 2008, Robb m.fl., 2009, Roseberry m.fl.,2009,

Vandewater,  2011).  Tarpley  (2012)  förklarar  att  de  nya  teknologierna  som bland  annat  möjliggör

8 Personlig kommunikation med flera rysktalande föräldrar som inte deltog i studien
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exponering för videoklipp och filmer bara är verktyg och att deras inverkan på barns utveckling och

lärande beror på sättet att använda dem. En studie av Barr m. fl. (2010) tyder på att exponeringen för

tv-program som riktar sig till vuxna kan ha negativa effekter för små barns kognitiva utveckling medan

barnprogram  inte  förknippas  med  samma  risker.  Forskarnas  uppfattningar  om  de  audiovisuella

mediernas  effekter  för  fantasins  utveckling  hos  barn är  motstridiga enligt  Valkenburg och Calvert

(2012) som samtidigt noterar att det finns relativt få studier som undersöker mekanismerna bakom de

audiovisuella mediernas positiva eller negativa påverkan på barns fantasi.

Att tala om effekterna av medieanvändningen blir enligt Comstock och Scharrer (2012) meningsfullt

endast om man tar hänsyn till  hur mediet används. Comstock och Scharrer beskriver olika sätt att

konsumera  audiovisuella  medier  som  ha  observerats  hos  vuxna  och  barn  i  olika  åldrar.9

Mediekonsumtionen kan vara ritualistisk och instrumentell. Ritualistisk mediekonsumtion innebär att

tittaren bestämmer sig för att se något program och väljer bland de program som finns tillgängliga.

Syftet  med  sådan  mediekonsumtion  är  tittandet  i  sig,  vanligtvis  som  en  form  av  underhållning.

Instrumentell mediekonsumtion styrs däremot av programmens innehåll: tittaren är intresserad av ett

visst program eller en viss typ av program, till exempel filmer eller program som handlar om ett visst

tema,  och  målmedvetet  väljer  att  se  just  dem.  Olika  responssätt  kan  observeras  hos

mediekonsumenter. Tittaren kan ge mediet företräde och prioritera tittandet framför andra aktiviteter.

Lågt engagemang innebär att tittaren inte ger mediet sin fulla uppmärksamhet och inte är engagerad i

programmets innehåll. Vid  monitoring ägnar tittaren mediet precis så mycket uppmärksamhet som

behövs  för  att  förstå  det  viktigaste  av  innehållet.  Uppmärksamheten  sjunker  vid  redundanta  och

förutsägbara scener och episoder och stiger när något oväntat visas. Medieanvändningen kan enligt

Comstock  och  Scharrer  (2012)  klassificeras  som  primär,  sekundär eller  tertiär aktivitet  vid  olika

tillfällen och hos olika tittare. När medieanvändningen är den primära aktiviteten ägnar sig tittaren

främst  åt  att  se  programmet.  Medieanvändning som sekundär  aktivitet  innebär  att  tittaren ägnar

någon annan aktivitet det mesta av uppmärksamheten samtidigt som programmet visas. När tittaren

är upptagen med andra aktiviteter än att se programmet och endast uppmärksammar de viktigaste

eller  oväntade  moment  i  programmet  som  visas  (monitoring)  blir  medieanvändningen  en  tertiär

aktivitet. 

Empiriska studier visar att redan 14-24 månader gamla barn kan härma och minnas det de har sett på

en tv-skärm (Meltzoff 1988). Barn i olika åldrar tenderar att visa intresse för olika typer av program.

Genom erfarenhet lär de sig att känna igen program som kan vara av intresse för deras åldersgrupp

(Bickham m. fl. 2012). Preferenserna utvecklas ganska tidigt. Comstock och Scharrer (2012) hänvisar

till en studie av en grupp barn i USA från 1972 som visade att 4 av 5 treåringar i gruppen kunde nämna

ett  favoritprogram  som  de  brukade  se.  Studier  visar  att  barns  uppmärksamhet  mot  ett  program

varierar  beroende  på  hur  väl  barnen  förstår  innehållet  i  programmet  (Krcmar  m.  fl.  2007).

Valkenburg och Vroone (2004) beskriver hypotesen om "lagom diskrepans".  Enligt  denna hypotes

visar barn i regel mest intresse för stimuli som delvis kan inkorporeras i deras förståelseschema. De

9. Flera av de studier som till handlar egentligen om traditionell television, men kunskapen kan även

appliceras på andra medier, till exempel film och video som är tillgängliga via internet och visas på en

datorskärm, via en surfplatta, mobiltelefon eller en tv-apparat med internetuppkoppling.
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visar mindre uppmärksamhet mot det som är för enkelt eller för komplext. Även Bryant m. fl. (2012)

refererar till publikationer som bekräftar att uppmärksamheten är störst när mediets innehåll erbjuder

något nytt utan att vara för svårt att förstå. Barnens preferenser ändras allteftersom deras förmåga att

förstå allt mer avancerat innehåll i programmen utvecklas. Olika faktorer hos barn som kan påverka

deras  uppmärksamhet  mot  mediet  nämns  i  forskningspublikationer:  ålder,  kön,  intelligens,

personlighet  samt  vana  och  kännedom  av  olika  tekniker  och  egenskaper  som  kännetecknar

audiovisuella  medier  (Bryant  m.  fl.).  Von Feilitzen (2012)  hänvisar  till  studier  som visar  att  barn

generellt föredrar program av hög kvalitet samt att de ofta väljer program som är producerade i deras

hemland framför utländska program. En del undersökningar som von Feilitzen också refererar till

visar att barn i olika länder kan tolka innehållet i samma program på olika sätt.

Begreppen som Comstock och Scharrer  (2012)  använder  för  att  beskriva olika sätt  att  konsumera

audiovisuella medier kommer att användas i analysen av studiens resultat och diskussionen kring de

svensk-ryska barnens konsumtion av ryskspråkiga animerade filmer. Resultaten kommer att kopplas

till studierna av barns mediekonsumtion (Findahl och Davidsson 2015, Comstock och Scharrer 2012,

Hogan  2012,  Tarpley  2012,  von  Feilitzen  2012).  Forskningen  om  barns  mediepreferenser,

uppmärksamheten  mot  mediet  och  förståelsen  av  innehållet  (Bickham m.  fl.  2012,  Comstock  och

Scharrer 2012, Krcmar m. fl. 2007, Valkenburg och Vroone 2004) är relevant för diskussionen kring

de svensk-ryska barnens val av filmer.

3.3. Audiovisuella medier som resurs för lärande och modersmålsstöd 

Medier kan delvis  kompensera för flerspråkiga barns bristande kontakter med personer som talar

deras modersmål. Till exempel beskriver Zhang (2009) audiovisuella medier som en källa till språkligt

inflöde för ungdomar som talar mandarin och som bor i USA. Även La Morgia (2011) i sin studie av

barn som talar italienska och engelska tar hänsyn till barnens mediekonsumtion. Empirisk forskning

visar att audiovisuella medier kan bidra till att öka ordförrådet hos små barn (Howard Gola m fl 2012,

Kirkorian  m  fl  2008,  Robb  m.  fl.  2009,  Vandewater  2011).  Effekterna  av  film  och  television  för

språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn har studerats av Uchikoshi (2006), Hudon m.fl. (2013) samt

Van  Horn  och  Kan  (2016).  Linebarger  och  Piotrowski  (2009)  redogör  för  en  studie  där  barn  i

förskoleåldern utvecklade sin berättandeförmåga med hjälp av ett tv-program. Krcmar m. fl. (2007) i

sin studie kommer fram till att de minsta barnen har svårt att lära sig ord genom att exponeras för

audiovisuella  medier.  Vandewater  (2011)  visar  dock  att  programmet  Baby  Einstein’s  Baby

Wordsworth leder  till  det  receptiva  ordförrådets  ökning  hos  små barn.  Enligt  Asamen och  Berry

(2012) kan audiovisuella medier dessutom förmedla kunskap om olika kulturer och på så sätt bidra till

mångkulturell fostran.

Alla audiovisuella medier bidrar inte lika mycket till barns lärande. Forskning visar att läreffekten är

starkt beroende av mediernas innehåll (Bickham m. fl. 2012, Bryant m. fl. 2012, Howard Gola m. fl.

2012). Krcmar m. fl. (2007)  resonerar om samband mellan förståelsen och uppmärksamheten hos

barn  som  exponeras  för  medier.  Innehållet  måste  vara  begripligt  för  att  barnet  ska  bevara

uppmärksamheten, och uppmärksamhet behövs för att lärande ska kunna ske. Lärande är dock en

komplex process. Ökad uppmärksamhet mot mediet leder inte alltid till ökad förståelse av innehållet

och mer effektivt  lärande (Bickham m. fl.  2012).  Barns ålder och utvecklingsnivå kan vara viktiga
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faktorer för deras förmåga att uppfatta och tolka mediets lärande budskap (Mares och Woodard 2012).

Många, bland annat Bittman m. fl. (2011), Jordan (2012), Linebarger och Vaala (2010),  Pempek m. fl.

(2011), Strouse m. fl. (2013) och van Vliet m.fl. (2013) framhåller vikten av vuxnas stöd i samband med

användning av audiovisuella medier i lärande syfte. Howard Gola m.fl. (2012) hänvisar till en empirisk

studie där en grupp barn som såg en film jämfördes med en annan grupp barn som exponerades för

samma film i kombination med en lärares förklaringar. Båda grupperna lärde sig ett antal nya ord.

Den grupp som fick stöd av en lärare uppvisade dock bättre resultat. Nussenbaum och Amso (2016)

diskuterar effekterna av social  interaktion i  rätt  mängder för att  främja ordinlärningen hos barn i

samband med exponeringen  audiovisuella  medier.  Roseberry  m.fl.  (2009)  talar  om betydelsen  av

interaktionen med vuxna vid inlärningen av verb från en film hos små barn. Howard Gola m.fl. (2012)

nämner att vuxna som interagerar med barnen under exponeringen för audiovisuella medier kan bidra

med  information  som  främjar  språkutvecklingen:  till  exempel  kan  de  i  sina  kommentarer  till

handlingen använda ord som inte nämns explicit i programmet. Det är just interaktion med vuxna och

inte  enbart  vuxnas närvaro som har  betydelse  för  lärandet.  Att  vuxna är  närvarande medan barn

exponeras  för  audiovisuella  medier leder  inte alltid till  en  dialog mellan dem (Jordan 2012).  Rätt

innehåll i medierna som motsvarar barnets utvecklingsnivå och stöd från vuxna vid exponeringen för

medierna är förutsättningar för en framgångsrik lärprocess. Samband mellan barnets utvecklingsnivå,

mediets innehåll, vuxnas mediering och effekterna av mediet för utvecklingen av barnets språkliga och

kommunikativa färdigheter kommer att  diskuteras i  denna uppsats. Forskningen om effekterna av

audiovisuella  medier  för  barns  språkfärdigheter  och  berättandeförmåga  (Howard Gola  m fl  2012,

Hudon m. fl. 2013, Kirkorian m. fl. 2008, Krcmar m. fl. 2007, Linebarger och Piotrowski 2009, Robb

m. fl. 2009, Uchikoshi 2006, Van Horn och Kan 2016, Vandewater 2011), sambanden mellan barnets

utvecklingsnivå, förståelsen av mediets innehåll och läreffekten (Bickham m. fl.  2012, Bryant m. fl.

2012, Howard Gola m. fl. 2012, Krcmar m. fl. 2007, Mares och Woodard 2012) samt vuxnas mediering

och dess betydelse vid användningen av audiovisuella medier i  lärande syfte (Bittman m. fl.  2011,

Howard Gola m.fl.  2012, Jordan 2012, Linebarger och Vaala 2010,  Nussenbaum och Amso 2016,

Pempek m. fl.  2011,  Roseberry  m.fl.  2009,  Strouse m.  fl.  2013,  van Vliet  m.fl.  2013)  kommer att

kopplas till diskussionen kring studiens resultat.

3.4. Lärande i det sociokulturella perspektivet

Den sociokulturella  teorin  bygger  på  Lev  Vygotskijs  arbeten  om individens  utveckling,  språk  och

lärande (Säljö 2014).  Ett  av de viktigaste begreppen i den sociokulturella teorin är  mediering som

innebär användning av redskap i syfte att lära och förstå omvärlden. Vygotskij talade om två typer av

redskap: materiella, eller fysiska, och språkliga, mentala eller psykologiska. En penna och en dator är

exempel  på  materiella,  eller  fysiska  redskap.  Språkliga,  mentala  eller  psykologiska  redskap  är

exempelvis  teckensystem och begrepp.  De språkliga redskapen formas av kulturer och traditioner.

Enligt Säljö menar många företrädare för den sociokulturella traditionen att de två typen av redskap

förekommer tillsammans och är beroende av varandra. En tryckt bok består av fysiskt material, men

innehållet i boken är skrivet med hjälp av ett teckensystem och uttrycker idéer och begrepp. Boken kan

kallas för ett kulturellt redskap som bygger både på intellektuella redskap och fysiskt material. Enligt

Subrahmanyam och Greenfield (2012) kan datorer och internet ses som nya kulturella redskap som

spelar en stor roll i människornas utveckling och lärande. 
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Vygotskij anser att varje funktion i individens utveckling uppträder först på den sociala nivån, mellan

individer,  och  sedan  på  den  individuella  nivån,  i  själva  individens  medvetande  (Säljö  2014).  När

människor  tänker  använder  de  språkliga  redskap.  Mediering  kan  ske  genom  undervisning  eller

indirekt genom samtal, samspel och andra aktiviteter. Appropriering är ett annat viktigt begrepp i den

sociokulturella teorin. Appropriering innebär att människan lär sig använda kulturella redskap. När

barnet lär sig sitt modersmål är det en form av appropriering .  

Vygotskij (1934) menar att en människa som behärskar ett visst begrepp eller en viss färdighet är nära

att behärska nya begrepp eller färdigheter som bygger på den befintliga kunskapen. Steget mellan det

kända  och  det  nya  får  dock  inte  vara  alltför  stort,  dvs.  den  nya  kunskapen  bör  ligga  inom  den

proximala  utvecklingszonen.  För  att  tillägna  sig  den  nya  kunskapen  behöver  individen  stöd  och

instruktioner  från  andra  människor  som redan  besitter  denna  kunskap.  Denna  process  kallas  på

engelska för  scaffolding (Säljö 2014).  I  början behövs mycket  stöd,  men allteftersom lärprocessen

pågår kan stödet avta, och när individen behärskar färdigheten kan stödet upphöra helt. Begreppen

inom den sociokulturella teorin kan appliceras på olika lärsituationer. I denna studie kommer dessa

begrepp  att  användas  i  diskussionen  kring  de  svensk-ryska  barnens  informella  lärande  genom

exponering för ryskspråkiga audiovisuella medier.

3.5. Pierre Bourdieus teori om dispositioner och kapital

Den franske  sociologen  Pierre  Bourdieu  bygger  upp  sin  teori  kring  ett  antal  nyckelbegrepp  (Gytz

Olesen 2004). Ett av de viktigaste begreppen är  dispositioner, dvs. en individs uppfattningar om sig

själv  och  omvärlden.  Dispositioner  skapas  under  bestämda  omständigheter  och  ger  upphov  till

praktiker som är förenliga med dessa omständigheter och som därmed ses som rationella av själva

individen. Dispositionerna leder individen till vad hen själv uppfattar som fria val  men som i själva

verket  åtminstone delvis  är  en konsekvens av dispositionerna.  Ett  system av  dispositioner  formar

habitus som bygger på individens erfarenheter och som ofta blir avgörande för beslut hen fattar, ofta

utan att hen själv är medveten om det. Rummet där dispositionerna och praktikerna utvecklas kallas

för ett fält. Ett fält kan inkludera olika aktörer och domineras av doxa, dvs. uppfattningar som tas för

givna och inte ifrågasätts. 

Bourdieu (1986) talar om olika former av kapital. Förutom det  ekonomiska kapitalet som utgörs av

materiella tillgångar kan individer besitta kulturellt kapital som till exempel kan bestå av kunskaper,

bildat språk, dispositioner och habitus. Kulturellt kapital kan omfatta även konkreta tillgångar som

böcker och musik samt utbildningsbevis och titlar. Gytz Olesen (2004) talar om  utbildningskapital

som  en  form  av  kulturellt  kapital.  Socialt  kapital är  kontakter,  nätverk  och  medlemskap  i

organisationer. Olika former av kapital kan bilda symboliskt kapital, dvs. tillgångar och resurser som

tillskrivs värde i ett visst socialt sammanhang. Precis som det ekonomiska kapitalet kan gå i arv kan

även det kulturella kapitalet förmedlas till nästa generation. Föräldrarna i denna studie besitter ett

kulturellt kapital i form av kunskaper i ryska och kunskap om den ryska kulturen som de förmedlar till

sina barn. Detta gör att Bourdieus idéer och begrepp är relevanta för denna studie och kommer att

användas i analysen av materialet.
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4. Metod 

I  följande  avsnitt  beskrivs  metoden  som  används  i  denna  studie.  Avsnitt  4.1  beskriver

datainsamlingsmetoderna. Avsnitt 4.2 förklarar principerna bakom bearbetningen och analysen av det

insamlade materialet. Avsnitt 4.3 ägnas åt etiska överväganden.

4.1. Datainsamlingen

Två  metoder,  en  kvantitativ  och  en  kvalitativ,  tillämpades  i  denna  studie  (se  Bryman 2011).  Den

kvantitativa studien genomfördes med hjälp av en webbenkät som riktade sig till rysktalande föräldrar

i Sverige. Den kvalitativa undersökningen består av semistrukturerade intervjuer med föräldrar som

tillhör samma målgrupp samt en analys av vissa svar ur webbenkäten. 10 Den kvantitativa och den

kvalitativa  undersökningen  är  lika  viktiga  och  kompletterar  varandra:  enkätundersökningen  ger

kvantitativa data som inte kan erhållas vid enbart en kvalitativ studie, medan kvalitativt material från

intervjuerna bidrar till  bättre förståelse  av det  som ligger  bakom siffrorna.  En kombination av en

kvantitativ  och  en  kvalitativ  metod  kan  ge  en  mer  fullständig  bild  av  ett  problem  eller  fenomen

(Bryman 2011) och tycks lämpa sig väl för studier av ett så komplext och mångsidigt område som

barns konsumtion av audiovisuella medier. 

4.1.1. Webbenkät 

Den kvantitativa datan i denna studie erhölls genom en webbenkät som innehöll 25 öppna frågor kring

familjens bakgrund, barnets språkfärdigheter samt medieanvändning och dess effekter. Webbenkäter

är en metod som ger möjlighet att på ett snabbt och enkelt sätt samla in data från ett antal informanter

som har tillgång till internet och som befinner sig på olika orter. Bryman (2011) nämner flera fördelar

med webbenkäter, bland annat flexibilitet, låg kostnad för att administrera ett urval som finns på olika

ställen samt att webbenkäter går fort att administrera. Öppna frågor används för att möjliggöra mer

detaljerade  och  nyanserade  svar  än  vad  som  kan  erhållas  genom  svarsalternativ.  Bryman  (2011)

nämner att det ofta är svårare att bearbeta öppna frågor jämfört med slutna frågor med fastställda

svarsalternativ. Öppna frågor har dock enligt Bryman flera fördelar. Öppna frågor ger respondenterna

möjlighet att svara med egna ord, leder inte deras tankar i någon viss riktning samt lämnar utrymme

för oförutsedda svar. Dessa fördelar är viktiga med tanke på att studiens frågeställningar fokuserar på

ett komplext och mångsidigt fenomen: barns användning av audiovisuella medier. Genom att svara på

öppna  frågor  utan  att  hänvisas  till  fasta  svarsalternativ  fick  föräldrarna  möjlighet  att  med  egna

formuleringar  beskriva  sina  observationer,  ställningstaganden  och  reflektioner  kring  sina  barns

medieanvändning. 

4.1.2. Intervjuer 

Metoden  som  tillämpades  i  denna  undersökning,  semistrukturerad  intervju,  beskrivs  av  Bryman

(2011)  och  innebär  att  intervjuaren  ställer  frågor  till  undersökningspersonerna  utifrån  en

intervjuguide, men samtidigt har möjlighet att vid behov förklara, förtydliga de befintliga frågorna

eller ställa ytterligare frågor beroende på intervjupersonens svar. Det gör undersökningen flexibel och

kan ge information som inte framkommer i en enkätundersökning. 

10 Samma föräldrar erbjöds möjligheten att delta i båda delstudierna om de önskade.
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4.1.3. Genomförande av datainsamlingen

Enkätundersökningen  genomfördes  med  hjälp  av  den  kostnadsfria  tjänsten  Google  Formulär.

Frågorna i webbenkäten formulerades med utgångspunkt från studiens frågeställningar och tidigare

forskning om barns mediekonsumtion (Bickham m. fl.  2012,  Comstock och Scharrer  2012,  Hogan

2012,  Tarpley  2012,  von  Feilitzen  2012,  Bickham  m.  fl.  2012,  Valkenburg  och  Vroone  2004),  de

audiovisuella mediernas effekter för barns lärande och utvecklingen av språkfärdigheterna hos barn

(Bickham m. fl. 2012, Bryant m. fl. 2012, Howard Gola m. fl. 2012, Hudon m. fl. 2013, Kirkorian m. fl.

2008, Krcmar m. fl. 2007, Linebarger och Piotrowski 2009, Mares och Woodard 2012, Robb m. fl.

2009, Uchikoshi 2006, Van Horn och Kan 2016, Vandewater 2011), vuxnas mediering i samband med

barns konsumtion av audiovisuella medier (Bittman m. fl. 2011, Howard Gola m.fl. 2012, Jordan 2012,

Linebarger och Vaala 2010, Nussenbaum och Amso 2016, Pempek m. fl. 2011, Roseberry m.fl. 2009,

Strouse m. fl. 2013, van Vliet m.fl. 2013) och barns språkutveckling, särskilt förstaspråksutveckling i

andraspråksmiljö (Abrahamsson och Bylund 2012,  La Morgia 2011,  Ringblom 2012, Zhang 2009).

Några av frågorna berör familjens bakgrund, språkanvändingen i familjen, förekomsten av högläsning

i  hemmet,  barnets  färdigheter  i  ryska  och  i  andra  språk,  kontakter  med  rysktalande  personer,

frekvensen av exponeringen för ryskspråkiga animerade filmer, val av filmer och vuxnas mediering.

Analysen av  svaren ska visa  om det  finns samband mellan några av dessa faktorer  och filmernas

effekter för barnets språkbruk. Andra frågor handlar om förekomst av ord och uttryck ur ryskspråkiga

animerade filmer  i  barnens tal,  barnens lek  och kommunikation med föräldrarna under  och efter

exponeringen för filmerna samt föräldrarnas uppfattning om filmernas roll i barnets språkutveckling

och lärande.11 Språket som används i enkäten är ryska, och samtliga respondenter besvarade frågorna

på  ryska.  Intervjuerna  genomfördes  vid  personliga  möten,  via  telefon  och  via  tjänsten  Skype.

Programmet MP3 Skype Recorder 4.20 användes för inspelning av intervjuerna. Intervjuguiden som

användes i denna studie innehåller samma frågor som webbenkäten samt ytterligare några frågor om

familjens bakgrund.12 Följdfrågor ställdes till intervjupersonerna med utgångspunkt från deras svar på

frågorna  i  intervjuguiden.  Intervjupersonerna  gavs  möjlighet  att  fritt  berätta  om  sina  barns

mediekonsumtion samt om sina funderingar kring medierna och deras effekter för barnens utveckling

och lärande. Även intervjuerna genomfördes på ryska.

4.1.4. Urval

Deltagarna  till  båda  undersökningarna  värvades  via  Facebookgrupperna  Rysktalande  mammor  i

Sverige,  Ryssar i Sverige och Ryska riksförbundet i Sverige. Medlemmarna i gruppen Rysktalande

mammor i  Sverige är  kvinnor som talar  ryska,  är  permanent bosatta i  Sverige och har barn eller

väntar barn. De två andra grupperna riktar sig till rysktalande immigranter som är varaktigt bosatta i

Sverige. Många av medlemmarna i dessa grupper tillhör studiens målgrupp, föräldrar till rysktalande

barn som bor i Sverige, vilket var främsta anledningen till att dessa grupper valdes ut. Ett meddelande

på ryska till gruppmedlemmarna med information om studien och inbjudan till deltagande skrevs i de

tre grupperna.13  Sociala nätverk som Facebook ger möjlighet att på kort tid kostnadsfritt nå ett stort

antal potentiella undersökningsdeltagare som befinner sig på olika orter och som undersökaren aldrig

11 Se bilaga 1

12 Se bilaga 2
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har varit i kontakt med förut. Den främsta nackdelen med detta urval är att personer som inte är med i

de  aktuella  Facebookgrupperna  eller  som  överhuvudtaget  inte  har  en  Facebookkonto  aldrig  nås.

Bryman (2011) nämner flera nackdelar med undersökningar som genomförs online. Enligt Bryman

utgör  internetanvändare  ett  skevt  urval  av  befolkningen  eftersom  de  tenderar  att  ha  en  högre

utbildning, vara yngre och ha en bättre ekonomi. Detta kan ses som ett problem. Samtidigt är det dock

känt att utbildningsnivån bland personer som har invandrat till Sverige från Ryssland, Ukraina och

Vitryssland  är  generellt  hög:  cirka  60%  av  dem  har  minst  en  treårig  eftergymnasial  utbildning

(Statistiska centralbyrån 2014). En stor del av målgruppen för denna studie är födda och uppvuxna i

de ovannämnda länderna. Det innebär att målgruppens generella utbildningsnivå borde vara relativt

hög.  Äldre  personer  ingår  antagligen  inte  i  målgruppen med  tanke  på  att  studien  vänder  sig  till

föräldrar till yngre barn. Inkomstnivån i målgruppen kan variera. Men personer med låga inkomster,

bland annat nyanlända arbetssökande, finns representerade även i de tre Facebookgrupperna.14 Dessa

faktorer minskar förhoppningsvis de negativa effekterna av det skeva urvalet. 

4.2. Bearbetning och analys

Enkätsvaren bearbetades för en kvantitativ undersökning enligt principerna som beskrivs av Bryman

(2011). Många av svaren var korta och entydiga och bestod enbart av ord som "ja", "nej", uppgifter om

exempelvis  barnens ålder ("5 år")  eller  frekvensen av exponeringen för filmerna ("dagligen")  mm.

Sådana svar kunde användas utan att  behöva tolkas.  Vissa  svar grupperades  för  att  lättare  kunna

hanteras i beräkningarna. Svar som "3 gånger i veckan", "3-4 gånger i veckan", "några gånger i veckan"

föll under kategorin "flera gånger i veckan", medan svar som "varje dag", "varje kväll", "en gång om

dagen" samlades under kategorin "dagligen". Längre svar tilldelades koder som i sin tur delades in i

kategorier.  Till  exempel  var  svaren  på  frågorna  om barnens  språkfärdigheter  och  om hur  barnen

inspirerades av filmerna i sina lekar ofta långa och utförliga. Kodningen var datadriven, vilket innebär

att koderna inte hade bestämts på förhand utan tog form som en följd av läsningen av alla svar (se

Lindgren 2014). De kategoriserade enkätsvaren låg till  grund för den kvantitativa undersökningen.

Resultaten av den kvantitativa undersökningen presenteras i  ett  antal  tabeller  som visar samband

mellan olika faktorer och fenomen (se Hjerm 2014). Intervjudatan kodades och kategoriserades enligt

samma principer som de långa enkätsvaren (Bryman 2011, Lindgren 2014). Både intervjudatan och

enkätsvar som beskriver föräldrarnas observationer, funderingar, åsikter och känslor behandlas som

kvalitativ data. Den kvalitativa datan bidrar till en bättre förståelse av de resultat som framkommer i

den kvantitativa studien. 

Analysen av den kvantitativa datan bygger på hermeneutikens principer (Bryman 2011, Lindgren 2014,

Thomassen  2007,  Westlund  2015).  Den  hermeneutiska  cirkeln,  eller  den  hermeneutiska  spiralen

(Lindgren 2014, Thomassen 2007) är en iterativ process där den som analyserar datan rör sig melan

helheten och delar av datan som tolkas. Delarna betraktas i ljuset av helheten, medan förståelsen av

13. I början var studien tänkt att fokusera på barn i förskoleåldern, men då några av respondenterna
som besvarade enkäten visade sig ha barn i åldrarna upp till 11 år justerades urvalet i efterhand. Vid
analysen av resultaten delades barnen i grupper efter ålder.

14 Tillgång till Internet i Sverige kräver dessutom ingen hög inkomst. Av de 650 000 svenskar som
inte  hade  tillgång  till  internet  år  2015  uppgav  endast  3%  att  internetuppkoppling  var  för  dyr
(Findahl och Davidsson 2015). 
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helheten  fördjupas  tack  vare  förståelsen  av  delarna.  Denna  analysmetod  lämpar  sig  väl  för

bearbetningen av kvalitativ data som inte kan räknas eller mätas utan behöver tolkas (Lindgren 2014,

Thomassen 2007). Den kvalitativa datan analyserades med hänsyn till de kritiska frågor som enligt

Thornberg och Fejes  (2015)  bör ställas  vid bedömningen av kvalitativa  studier.  Resultaten av den

kvantitativa undersökningen, kvalitativa data och sambanden mellan barnens medieanvändning och

olika faktorer hos barnet och familjen diskuteras med hänsyn till  den sociokulturella teorin (Säljö

2014, Vygotskij 1934) och Pierre Bourdieus teori om dispositioner och kapital (Bourdieu 1986, Gytz

Olesen 2004).

4.3. Etiska överväganden

Undersökningen  genomfördes  enligt  vetenskapsrådets  fyra  forskningsetiska  principer:

informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet  (Vetenskapsrådet,

2002). Ett meddelande på ryska till potentiella  undersökningsdeltagare skrevs i Facebookgrupperna

Rysktalande  mammor i  Sverige,  Ryssar  i  Sverige  och  Ryska riksförbundet  i  Sverige.  Meddelandet

innehöll information om studiens syfte, och de som ville medverka i undersökningen erbjöds att fylla i

webbenkäten eller lämna sina kontaktuppgifter för att delta i en intervju.15 Alla potentiella deltagare

hade möjlighet att ställa frågor kring undersökningen. På så sätt togs hänsyn till informationskravet

och  samtyckeskravet  vid  planeringen  av  studien.  Deltagarna  informerades  om  att  de  skulle  vara

anonyma.  I  analysen  och  diskussionen  kring  resultaten  används  inga  namn  och  inga  personliga

detaljer  som  gör  det  möjligt  att  identifiera  föräldrarna  eller  barnen.  På  så  sätt  iakttas

konfidentionalitetskravet. Med hänsyn till nyttjandekravet kommer material från undersökningen inte

att  spridas.  Att  känsliga  uppgifter  om  informanter  som  medverkar  i  studien  inte  sprids  gör  att

informanterna skyddas från risken för skada och kränkning i samband med studiens genomförande,

vilket i sin tur innebär att hänsyn har tagits till individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2011).

5. Informanterna
Nedan följer  en kortfattad presentation av informanterna.  75 föräldrar  till  barn i  åldrarna 1-11  år

besvarade webbenkäten. Några av dessa föräldrar har flera barn i aktuella åldrar; sammanlagt berör

studien 81 barn. Genomsnittsåldern är cirka 4 år. Könsfördelningen mellan barnen är ganska jämn: 40

av dem är flickor, 39 är pojkar, och i 2 fall har föräldrarna inte angett barnens kön. 9 av barnen är

under 2 år och 7  av barnen är 7 år eller äldre. Resten av barnen i studien är mellan 2 och 6 år gamla.16

9 föräldrar till barn i åldrarna 2-6 år intervjuades.17

Majoriteten av föräldrarna i enkätundersökningen uppger att deras barn bor med två föräldrar. Flera

av  barnen  har  syskon.  Några  av  föräldrarna  uppger  att  det  även  finns  andra  släktingar  som bor

tillsammans  med  familjen.  Föräldrarnas  utbildningsnivå  är  generellt  sett  hög:  66  av  mödrarna  i

enkätundersökningen (88%) och 56 av fäderna (74,7%) har eftergymnasial utbildning. 2 av mödrarna

och 3 av fäderna har dessutom doktorsexamen.18 En av fäderna har utbildning på grundskolenivå, och

15 Se bilaga 3.

16 Se figur 1 i bilaga 4.

17 Uppgifterna från intervjuerna är inte inkluderade i den kvantitativa undersökningen.
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en respondent har inte besvarat frågan om faderns utbildningsbakgrund. Resten av föräldrarna har

gymnasial utbildning.19 

Barnen i enkätstudien är födda i olika länder. 46 (56,8%) är födda i Sverige, 10 (12,4%) är födda i

Ryssland och ytterligare 8 (9,9%) är födda i länder som har tillhört Sovjetunionen och som har en stor

rysktalande minoritet: Azerbajdzjan, Estland, Kyrgyzstan, Lettland och Ukraina.20 13 av informanterna

besvarade inte frågan om sina barns födelseland som var den första frågan i webbenkäten. Vad det

beror på är oklart.21 Av de befintliga resultaten framgår det dock att över hälften av alla barnen är

födda i Sverige och att åtminstone 22,2% av barnen är födda i Ryssland eller i ett land med en stor

ryskspråkig minoritet. 

6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten av studien. Resultatbeskrivningen är uppdelad i flera teman som

kopplas  till  studiens  frågeställningar.  I  avsnitt  6.1  beskrivs  språkanvändningen  i  informanternas

familjer och barnens språkfärdigheter.  Dessa uppgifter kommer sedan att  användas i  diskussionen

kring sambanden mellan barnens medieanvändning och olika faktorer hos barnen och deras familjer

(studiens  frågeställning  1).  I  avsnitt  6.2  analyseras  barnens  medievanor.  Denna  information  har

relevans  för  studiens  samtliga  frågeställningar.  Avsnitt  6.3  kartlägger  och  diskuterar  barnens  och

föräldrarnas val av ryskspråkiga animerade filmer. Här besvaras studiens frågeställning 1. Avsnitt 6.4

ägnas åt effekterna av barnens mediekonsumtion för deras språkutveckling och lärande. I detta avsnitt

diskuteras ordinlärning, barnens benägenhet att ställa frågor kring orden och handlingen i filmerna till

vuxna,  filmernas  inverkan  på  barnens  lek  och  samtal  med  föräldrarna  samt  föräldrarnas  syn  på

barnens  medieanvändning  och  dess  effekter.  Uppgifterna  som  presenteras  och  diskuteras  i  detta

avsnitt är relevanta för studiens frågeställningar 2 och 3. I varje avsnitt i resultat- och analysdelen

presenteras  först  resultaten av  den kvantitativa  studien.  Därefter  kompletteras  dessa resultat  med

information som inhämtats via intervjuerna, och resultaten diskuteras i ljuset av tidigare forskning och

teorier om lärande.22

18.  Enkäten  innehöll  inga  frågor  om föräldrarnas  födelseland,  men det  är  rimligt  att  anta  att  en
betydande del av dem är födda i Ryssland, Ukraina eller Vitryssland med tanke på att majoriteten av
dem anger ryska, vitryska och ukrainska som sina modersmål samt att flera uppger att deras barn är
födda i Ryssland eller i Ukraina. I så fall stämmer resultatet överens med uppgiften från Statistiska
centralbyrån (2014) om den höga utbildningsnivån bland immigranter från Ryssland,  Ukraina och
Vitryssland.

19.  Även de föräldrar som intervjuades  men inte deltog i  enkätundersökningen uppger  att  de har
eftergymnasial utbildning.

20. Se figur 2 i bilaga 4.

21. Problemet kan antagligen bero på ett tekniskt fel som antingen gjorde att frågan inte syntes eller

som ledde till att en del svar försvann. 

22. En del av de uppgifter som har erhållits via intervjuerna är redundanta och redovisas inte separat.
Endast  den  information  ur  intervjuerna  som  inte  framgår  av  den  kvantitativa  undersökningen
diskuteras.
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6.1. Barnens språkanvändning och språkfärdigheter

I följande avsnitt beskrivs språkanvändningen och språkfärdigheterna hos barnen i studien. Avsnitt

6.1.1. beskriver användningen av ryska och andra språk i barnens närmaste omgivning. Uppgifter om

barnens färdigheter i ryska och andra språk enligt deras föräldrar presenteras i avsnitt 6.1.2. Avsnitt

6.1.3 handlar om högläsning i informanternas hem. Analysen av resultaten i senare delar av uppsatsen

kommer att  visas om och hur några av faktorer hos barnen och deras  familjer  som presenteras  i

följande avsnitt kan kopplas till barnens konsumtion av ryskspråkiga animerade filmer, vilket ger ett

svar på studiens första frågeställning.

6.1. 1. Språken i barnens omgivning

69 av mödrarna i enkätstudien (92%) har ryska som modersmål. 3 av mödrarna är tvåspråkiga sedan

barndomen. En av dem talar ryska och vitryska, och två talar ryska och ukrainska. Ytterligare 3 mödrar

har kumykiska, spanska respektive ukrainska som modersmål. 38 av fäderna (50,7%) har ryska som

modersmål, och 19 har svenska. 3 av fäderna är tvåspråkiga och talar ryska och vitryska, ryska och

georgiska respektive armeniska och persiska. Andra modersmål som är representerade bland fäderna

är arabiska (3), azerbajdzjanska (3), ukrainska (2), engelska (1), georgiska (1), kinesiska (1), kirgiziska

(1), kumykiska (1), polska (1) och uzbekiska (1). I 36 av familjerna har båda föräldrarna ryska som sitt

enda modersmål. Modern har ryska som modersmål och fadern har svenska som modersmål i 19 av

familjerna.  I  38  av  familjerna  (50,7%)  talas  endast  ryska.  Både  ryska  och  svenska  talas  i  15  av

familjerna (20%). I 3 av familjerna talas endast svenska, och i en familj talas svenska och engelska.

Resten av familjerna använder ryska och ytterligare ett, två eller tre språk för vardagskommunikation.

Det innebär att 70 av de 75 familjerna (93,3%) använder ryska i hemmet. Svenska är på andra plats

och används i  25  av  familjerna  (33,3%).  Sammanlagt  används 10 språk  i  familjerna  som deltar  i

enkätundersökningen.23 

43  av  föräldrarna  uppger  att  barnen  ofta  eller  åtminstone  någon  gång  i  veckan  träffar  andra

rysktalande  personer  än  föräldrarna:  mor-  eller  farföräldrar,  andra  släktingar  och  vänner.  28  av

föräldrarna svarar att deras barn inte har regelbunden kontakt med andra rysktalande personer. 4

uppger  att  barnen ofta  eller  dagligen  talar  med rysktalande  släktingar  via  Skype.  Över  hälften  av

familjerna (57%) har således regelbunden kontakt med rysktalande släkt och vänner utanför hemmet,

och ytterligare 5,3% regelbundet använder Skype för att kommunicera på ryska. Många av barnen

tycks  dock  ha  begränsade  möjligheter  att  använda  ryska  utanför  familjekretsen,  vilket  stämmer

överens med studier om modersmålsanvändningen hos minoritetsspråkiga personer (Abrahamsson

och Bylund 2012).  Bara en av föräldrarna uppger att  barnet dagligen talar  ryska utanför hemmet.

Många  föräldrar  har  svårt  att  säga  exakt  hur  ofta  deras  barn  talar  ryska  med  andra  än

familjemedlemmarna.24 Alla föräldrar  som intervjuades talar  ryska med sina barn.  Att  föräldrarna

föredrar att kommunicera med sina barn på det språk som de behärskar bäst tycks vara naturligt. 25 Att

de  behärskar  ryska  bättre  än  svenska  är  dock  inte  det  enda  skälet  till  att  de  väljer  att  tala  ett

23 Se figur 3 i bilaga 4.

24 Se figur 4 i bilaga 4.

25 Intervjupersonen 7  är dessutom relativt nyanländ och har inte hunnit lära sig svenska.
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minoritetsspråk  med sina  barn.  Flera  av  respondenterna  visar  en  vilja  att  förmedla  sitt  språkliga

kapital till sina barn (se Bourdieu 1986 och Gytz Olesen 2004). Intervjupersonen 2 talar alltid ryska

även om barnet svarar på svenska och läser endast ryskspråkiga böcker för sitt barn. Intervjupersonen

1 undviker att sjunga på svenska tillsammans med barnet och anser att det är den andra föräldern med

svenska som modersmål som bör sjunga svenska visor. Intervjupersonen 8 berättar om en mycket

positiv inställning till det ryska språket hos sina barn: även om barnen ibland har svårt att hitta rätt

ord när de talar ryska använder de gärna detta språk och är stolta över sin tvåspråkighet.

6.1.2 Barnens språkfärdigheter

Majoriteten av föräldrarna i enkätundersökningen uttrycker sig i positiva ordalag i sina svar på frågan

om  barnens  färdigheter  i  det  ryska  språket:  "hög  nivå",  "mycket  hög  nivå",  "utmärkt",  "goda

kunskaper",  "mycket  goda  kunskaper",  "talar  flytande",  "normala  kunskaper  för  barnets  ålder",

"utmärkt  för  barnets  ålder",  "motsvarar kunskaperna hos en infödd talare",  "som hos jämnåriga i

hemlandet". Några av föräldrarna till barn i 2-3-årsåldern noterar att barnens ryska är mer utvecklad

än deras svenska. Andra föräldrar uppger att deras barns kunskaper i ryska är begränsade eller ligger

på låg nivå. Några av barnen förstår ryska, men talar inte, och ett av de minsta barnen förstår svenska

bättre än ryska.26 Att språkfärdigheterna hos barn som växer upp i en miljö där deras modersmål inte

används  i  alla  sociala  sammanhang  inte  alltid  ligger  på  samma nivå  som språkfärdigheterna  hos

enspråkiga barn som talar majoritetsspråket bekräftas av forskning (Abrahamsson och Bylund 2012,

Ringblom 2012). Även barnens färdigheter i svenska och andra språk varierar. Totalt 28 av föräldrarna

i  enkätundersökningen  anser  att  deras  barns  ryska  är  mer  utvecklad  jämfört  med svenska.  14  av

föräldrarna  uppger  att  barnens  svenska  är  mer  utvecklad  än  ryska.  24  av  föräldrarna  uppger  att

barnens färdigheter i ryska och svenska ligger på ungefär samma nivå. Intervjupersonen 2 berättar att

barnet började tala svenska i samband vid förskolestarten vid 15 månader och att svenskan kom att bli

barnets starkaste språk. Intervjupersonen 3 uppger däremot att det dröjde innan barnet som talade

ryska började tala även svenska på förskolan.

Det är svårt att bedöma barnens faktiska språkfärdigheter endast utifrån föräldrarnas kortfattade svar.

Mer detaljerade uppgifter om barnens språkförståelse,  aktiva ordförråd, grammatik, uttal,  läs- och

skrivfärdigheter  saknas  i  datan  från  enkätundersökningen  och  intervjuerna.  Det  framgår  dock  av

föräldrarnas svar att de flesta av barnen i studien behärskar ryska väl för sin ålder, och att de allra

flesta barnen som är över 2 år gamla behärskar ryska åtminstone i begränsad omfattning. Att 5 av

barnen  under  2  år  inte  talar  ryska  kan till  betydande  grad  bero  på  barnens  låga  ålder.  Barnen  i

enkätstudien kan grovt delas in i två grupper: de som behärskar ryska på hög eller relativt hög nivå (53

barn,  65,4%)  och  de  som  har  begränsade  kunskaper  i  ryska  (28  barn,  34,6%).27 I  fortsättningen

kommer denna gruppindelning att användas i analysen av enkätsvaren. 

6.1.3 Högläsning 

Forskning visar att högläsning hjälper barn att utveckla ordförrådet och grammatiken samt bekanta

sig med skriftspråket, vilket i  sin tur främjar läs- och skrivinlärningen (Körling 2012, Sandvik och

26 Föräldrarnas svar visas i tabell 1 i bilaga 4.

27 Se tabell 2 i bilaga 4.
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Spurkland 2011, Westerlund 2009). Frågor om högläsning i informanternas familjer ingick därför i

webbenkäten och i intervjuguiden. Samtliga föräldrar i enkätstudien uppger att de åtminstone ibland

läser böcker för sina barn. 49 av föräldrarna gör det dagligen, och 15 svarar att de gör det ofta eller

flera gånger i veckan. 6 av föräldrarna läser åtminstone ibland böcker för sina barn. 5 av föräldrarna

uppger att de gör det sällan. De föräldrar som uppger att de dagligen eller flera gånger i veckan läser

böcker för sina barn är i majoritet oavsett barnens ålder.28 Flera föräldrar nämner böcker av kända

ryska barnboksförfattare som Agnija Barto, Samuil Marsjak, Nikolaj Nosov, Vladimir Suteev, Kornej

Tjukovskij  samt  böcker  av  bland annat  Astrid  Lindgren  i  rysk  översättning.  I  flera  familjer  läser

föräldrarna förutom ryskspråkiga böcker även böcker på svenska och andra språk för sina barn. 4 av

föräldrarna i enkätundersökningen menar att deras barn egentligen inte är intresserade av högläsning

men att de ändå försöker läsa för barnen eller samtala med dem kring bilderna i barnböcker för att

väcka barnens intresse för böcker. Även av intervjuerna framgår att de föräldrarna lägger stor vikt vid

högläsning.  Medan  en  del  föräldrar  endast  läser  ryskspråkiga  böcker  för  sina  barn  brukar

intervjupersonen 5 även läsa böcker på svenska eftersom utbudet av svenskspråkiga böcker som finns

att köpa eller låna är större. Alla ryskspråkiga barnböcker som finns på de närmaste biblioteken har

redan blivit lästa, och barnet vill hela tiden höra nya berättelser. Intervjupersonen 6 lånar däremot

svenskspråkiga barnböcker på ett bibliotek och översätter texten till ryska medan hen läser.  Strävan

att väcka intresse för läsning hos barnen kan ses i ljuset av Bourdieus teori (Gytz Olesen 2004) och

relateras till de högutbildade föräldrarnas habitus. 

Majoriteten av föräldrarna i enkätstudien oavsett barnens färdigheter i ryska brukar läsa böcker för

sina barn varje dag eller flera gånger i veckan. Föräldrar till de barn som behärskar ryska på högre nivå

läser dock i något större utsträckning: 35 av dessa barn (66%) hör sina föräldrar läsa böcker varje dag.

Bland barnen vars färdigheter i  ryska är begränsade är det 16 barn (57,1%) som dagligen hör sina

föräldrar  läsa  böcker.29 Högläsningen  kan  vara  en  bidragande  faktor  i  barnens  språkutveckling

(Körling  2012,  Sandvik  och  Spurkland  2011,  Westerlund  2009).  Samtidigt  har  barn  med  bättre

språkförståelse  lättare  att  förstå  handlingen  i  böcker  och  kan  därför  vara  mer  intresserade  av

högläsning, även om undantag finns.  Något som inte framgår av materialet är hur många sidor eller

berättelser föräldrarna brukar läsa vid varje tillfälle, hur komplexa texterna är vad gäller ordförrådet

och meningsbyggnaden samt hur stor andel av de böcker de läser för barnen är på andra språk än

ryska. Fördjupade och mer detaljerade studier av familjernas vanor och den litteratur som de läser

behövs för att det ska bli möjligt att dra långtgående slutsatser om sambandet mellan högläsning och

barnens färdigheter i det ryska språket.

6.2 Exponering för ryskspråkiga audiovisuella medier

I enkätstudien uppger alla föräldrarna att deras barn åtminstone ibland ser ryskspråkiga animerade

filmer. Alla kan dock inte precisera exakt hur ofta barnen tar del  av filmerna. Totalt 51 av barnen

(63%) ser ryskspråkiga animerade filmer varje dag, 8 (9,9%) ser dem flera gånger i veckan, och 13

(16%)  ser  filmerna  1-2  gånger  i  veckan  eller  mer  sällan.  Ytterligare  9  av  barnen  brukar  enligt

föräldrarna se ryskspråkiga animerade filmer men av föräldrarnas svar framgår inte hur ofta de gör

28 Tabell 3 i bilaga 4 visar frekvensen av högläsning i familjer med barn i olika åldrar.

29 Se tabell 4 i bilaga 4.
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det.30 Några av barnen kan enligt föräldrarna se filmerna i upp till 4 timmar under samma dag. Detta

stämmer överens med många studier som visar att barn är flitiga användare av audiovisuella medier

(Findahl och Davidsson 2015, Comstock och Scharrer 2012, Hogan 2012, Tarpley 2012, von Feilitzen

2012).31 Av  intervjudatan  framgår  att  flera  av  föräldrarna  försöker  styra  och  begränsa  barns

mediekonsumtion. Till exempel anser intervjupersonen 8 att barn inte bör exponeras för audiovisuella

medier  alltför  ofta  och ser  till  att  andra aktiviteter,  till  exempel  högläsning och rollek,  prioriteras

framför film. Även intervjupersonerna 1 och 9 ser till att barnen även ägnar sig åt andra aktiviteter än

att se filmer på sin fritid.

Andelen barn i  enkätstudien som ser  ryskspråkiga animerade filmer  varje  dag eller  flera  gånger  i

veckan tycks vara större bland barnen som behärskar ryska på relativt hög nivå än bland de barn vars

färdigheter i ryska är begränsade. Det är dock svårt att se exakt hur stor skillnaden är eftersom alla

föräldrar inte har kunnat svara exakt på frågan hur ofta deras barn exponeras för filmerna.32 Precis

som i fallet med högläsning kan skillnaden bero på att barn med bättre färdigheter i ryska är mer

intresserade av att  se ryskspråkiga filmer eftersom de har lättare att  förstå handlingen i filmerna.

Samtidigt kan exponeringen för filmerna bidra till att ordförrådet växer, vilket flera studier pekar på

(Howard Gola m fl 2012, Hudon m.fl. 2013, Kirkorian m fl 2008, Linebarger och Piotrowski 2009,

Robb m. fl. 2009, Uchikoshi 2006, Van Horn och Kan 2016, Vandewater 2011).

De flesta barnen oavsett ålder (79%) väljer alltid eller ofta att se animerade filmer på ryska.33 Det gäller

även några av  de minsta barnen som ännu inte  talar  och således  kan säga vilken film de vill  se.

Föräldrarna preciserar inte hur barnen förklarar för  dem vad de vill  titta på.  Möjligen gör de det

genom att peka på skärmen. Det är svårt att utifrån detta material avgöra vilka faktorer som påverkar

barnens val. Ett antagande som dock kan göras är att de ryskspråkiga filmer som barnen väljer väcker

barnens intresse genom att ligga på en lämplig nivå vad gäller svårighetsgrad och begriplighet, vilket

skulle stämma överens med forskning (Bryant m. fl. 2012, Krcmar m.fl. 2007, Valkenburg och Vroone

2004). Föräldrarnas preferenser måste vara en viktig faktor även i de fall när barnen själva väljer vad

de vill se, särskilt när det gäller de minsta barnen som ännu inte kan exempelvis söka på internet eller

välja tv-kanaler utan vuxnas hjälp. De ryskspråkiga filmer som barnen föredrar att se har i många fall

antagligen blivit introducerade av en vuxen, även om större barn lätt kan komma åt nya filmer genom

att exempelvis klicka på länkar i webbläsaren. Föräldrar kan på olika sätt direkt eller indirekt påverka

barnens val av filmer. 6 av de 8 barnen i enkätstudien som sällan eller aldrig väljer att se ryskspråkiga

filmer brukar ändå se dem varje dag eller nästan varje dag enligt deras föräldrar, vilket innebär att

vuxna väljer att exponera barnen för dessa filmer trots att barnen själva inte ber om det. 3 av de minsta

barnen har dessutom äldre syskon, och det är möjligt att de åtminstone ibland väljer att se det som

deras  syskon  brukar  se.  Intervjupersonen  2  och  intervjupersonen  4  betraktar  ryskspråkiga

audiovisuella medier som en källa till språkligt inflöde och brukar föreslå filmer på ryska då barnens

30 Tabell 5 i bilaga 4 visar hur ofta barn i olika åldrar ser ryskspråkiga animerade filmer.

31 Det är viktigt att inte glömma att dessa resultat gäller ryskspråkiga animerade filmer och inte säger
något om hur ofta barnen tar del av filmer på andra språk.

32 Se tabell 6 i bilaga 4.

33 Tabell 7 i bilaga 4 visar hur ofta barnen i olika åldrar väljer att se ryskspråkiga animerade filmer.
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ryska tycks vara svagare än deras svenska. Det finns samband mellan barnens färdigheter i ryska och

deras val av filmer. De barn i enkätstudien som behärskar ryska väl brukar enligt föräldrarna i större

utsträckning välja att se filmer på ryska än de barn vars färdigheter i ryska är begränsade (83% jämfört

med 67,7%).34 Som det redan har nämnts är det tänkbart att  barn med goda språkfärdigheter har

lättare att förstå handlingen i filmerna och därför är mer motiverade att se dem (se Bryant m. fl. 2012,

Krcmar m. fl. 2007 och Valkenburg och Vroone 2004). En del svar från föräldrarna bekräftar detta.

Till exempel har intervjupersonen 3 en känsla att barnet föredrar filmer på ryska eftersom hens ryska

är mer utvecklad än svenska. Samtidigt kan filmerna främja utvecklingen av barnens språkfärdigheter

(Howard Gola m fl 2012, Hudon m.fl. 2013, Kirkorian m fl 2008, Linebarger och Piotrowski 2009,

Robb m. fl. 2009, Uchikoshi 2006, Van Horn och Kan 2016, Vandewater 2011 ). 

Majoriteten  av  barnen  i  enkätstudien  brukar  åtminstone  ibland se  ryskspråkiga  animerade  filmer

tillsammans med någon vuxen. 31 av barnen (38,3%) ser dem alltid eller oftast i vuxet sällskap.35 De

yngsta  barnen  ser  filmer  i  vuxet  sällskap  i  större  utsträckning  än  de  äldre  barnen. 36 Barn  med

begränsade kunskaper i ryska ser ryskspråkiga filmer tillsammans med vuxna oftare än de barn som

behärskar ryska väl.37 Bara 3 av de barn vars färdigheter i ryska är begränsade brukar sällan eller aldrig

se filmerna i vuxet sällskap. 2 av dessa barn ser dock överhuvudtaget sällan filmer på ryska. Skillnaden

kan bero  på  att  föräldrarna  till  barnen  med  begränsade  färdigheter  i  ryska  i  större  utsträckning

försöker ge sina barn stöd och hjälp i samband med exponeringen för filmerna. Föräldrarna till 4 av

barnen  som  behärskar  ryska  på  låg  nivå  och  som  ofta  ser  film  tillsammans  med  vuxna  uppger

dessutom att deras barn sällan eller aldrig väljer ryskspråkiga filmer, och ytterligare en förälder till ett

barn i denna grupp uppger att det alltid är föräldrarna som bestämmer vilka filmer barnet ska se. I

dessa fall kan det röra sig om föräldrarnas försök att påverka barnens mediekonsumtion till förmån för

ryska filmer: föräldrarna väljer filmer och ser dem tillsammans med barnen. Vad som inte framgår av

enkätsvaren är hur föräldrarna beter sig när de gör barnen sällskap vid exponeringen för filmerna, hur

mycket uppmärksamhet de ägnar åt mediet och barnet och i hur stor utsträckning de erbjuder barnen

stöd och förklaringar av handlingen eller orden.  Endast i intervjuerna uppger inrervjupersonerna 1, 4,

5, 6 och 8 att de brukar samtala med barnen och ge förklaringar när de ser filmerna tillsammans med

sina  barn.  Tidigare  studier  har  visat  att  föräldrar  och  barn  som  tar  del  av  audiovisuella  medier

tillsammans  inte  alltid  diskuterar  innehållet  (Jordan  2012).  Mer  information  om  barnens  och

föräldrarnas uppmärksamhet  och kommunikation med barnen skulle möjliggöra en bedömning av

effekterna som föräldrarnas närvaro har vid exponeringen för filmerna. 

34 Se tabell 8 i bilaga 4.

35 Detta resultat  kan jämföras  med resultaten av en studie  som presenteras  av Zimmerman m.fl.
(2007b). 32% av de 1009 föräldrar till barn under 2 år som intervjuades uppgav att de alltid var
närvarande när deras barn såg tv-program.

36 I tabell 9 i bilaga 4 anges hur ofta barnen i olika åldrar som deltar i studien brukar se ryskspråkiga

animerade filmer tillsammans med någon vuxen.

37 Tabell 10 i bilaga 4 visar hur fördelningen mellan barnen vars kunskaper i ryska är goda och barnen

med  begränsade kunskaper i ryska är ser ut.
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6.3. Barnens val av filmer

Detta avsnitt ägnas åt de filmer som barnen i studien föredrar att se enligt deras föräldrar och en

diskussion kring barnens val av filmer.  Forskning kring barns lärande genom audiovisuella medier

(Bickham m. fl. 2012, Bryant m. fl. 2012, Howard Gola m. fl. 2012) visar att mediernas innehåll och

svårughetsgrad har en avgörande betydelse för läreffekten hos barn. En kortfattad beskrivning av de

filmer som ses av flest barn i studien ges därför i detta avsnitt för att ge en uppfattning om innehållet

och  språket  i  filmerna  samt  synliggöra  skillnaderna  mellan  filmerna  vad  gäller  svårighetsgrad.  I

beskrivningarna  ges  referenser  till  en  frekvensordlista  som  bygger  på  material  från  Ryska

Nationalkorpusen, en språkdatabas bestående av text och transkriberat tal som representerar olika

språkliga  genrer.38 Frekvensordlistan  är  sammanställd  av  Ljasjevskaja  och  Sjarov  (2009)  och

innehåller  ca  5000  mest  frekvent  förekommande  ord  i  delkorpusen  som  består  av  transkriberat

talspråk. Ord som inte ingår i  denna ordlista kan ses som relativt  lågfrekventa i  talspråket,  vilket

innebär att barn som exponeras för ryska huvudsakligen genom vardagssamtal med stor sannolikhet

sällan  eller  aldrig  hör  dessa  ord.  Uppgifter  om  förekomster  av  lågfrekventa  ord  används  för

uppskattningen av svårighetsgraden hos olika filmer som barnen i studie exponeras för.39 

6.3.1 Filmernas innehåll 

Föräldrarna i enkätundersökningen nämner över 170 olika animerade filmer och serier. De filmer som

ses av flest barn i enkätstudien40 är serien  Masha och Björnen (34 barn, 42%), serien  Fixarna (29

barn, 35,8%), serien Luntik och hans vänner (24 barn, 29,6%), serien Vänta du bara (21 barn, 25,9%),

Nalle Puh (den ryska versionen,  16  barn,  19,8%),  serien  Greta Gris (i  rysk  översättning,  15  barn,

18,5%), serien  Familjen Barboskin (14 barn, 17,3%) serien  Smesjariki (13 barn, 14,8%) och de två

filmerna om Karlsson på taket (den ryska versionen, 10 barn, 12,4%).

Masha och Björnen

Den animerade serien Masha och Björnen skapades vid studion Animaccord i Moskva, Ryssland,41 och

började visas på rysk television år 2012. Serien har översatts till flera språk och visats bland annat i

Sverige  via  Barnkanalen.  Huvudkaraktärerna  är  flickan  Masha  och  den  antropomorfiska  Björnen.

Masha är nyfiken, busig och ibland besvärlig, men Björnen har ett stort tålamod. Varje avsnitt är en

berättelse med en början och ett slut. Serien innehåller ganska lite tal, yttranden är både korta och få.

De flesta orden är relativt högfrekventa i talspråket enligt Ljasjevskaja och Sjarov (2009): gröt, hare,

varg,  leka,  sova.  Samma yttranden upprepas ofta  flera  gånger.  Björnen kommunicerar  mest  med

interjektioner och gester. Karaktärernas mimik och kroppsspråk fungerar ofta som ersättning för ord.

Det är möjligt att förstå det mesta av handlingen utan att behärska ryska.  

38 Se http://ruscorpora.ru 

39 I denna uppsats ges endast en mycket kortfattad beskrivning av filmerna. En mer detaljerad analys
av innehållet filmerna med bedömning av filmernas svårighetsgrad för barn kan genomföras i en
fördjupad studie i framtiden.

40 Här diskuteras enbart de filmer som ses av minst 10 barn i enkätstudien.

41 http://www.animaccord.com/, tillgängligt 160525
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Fixarna 

Den animerade serien Fixarna som bygger på en bok av E. Uspenskij utvecklades vid studion Aeroplan

i Moskva, Ryssland och började visas i rysk television år 2010.42 Serien har översatts till flera språk och

visats i Sverige via Barnkanalen. Fixarna är små varelser som bor inne i olika maskiner och apparater.

Huvudpersonerna i serien är pojken Dim Dimytj och fixarna Simka, Nollan, Masia, Papus och Dedus. I

varje avsnitt löser fixarna något vargadsproblem eller lagar något som är trasigt. Samtidigt förklarar de

hur olika saker ser ut inuti och fungerar. Begrepp som till exempel  katapult,  kugghjul och lysdiod

förklaras  eller  illustreras  med bilder.  En del  ord som förekommer i  serien,  till  exempel  katapult,

kugghjul och  lysdiod, är  inte  inkluderade i  frekvensordlistan  (Ljasjevskaja  och Sjarov  2009).  Det

innebär  att  dessa  ord  har  en  relativt  låg  frekvens  i  vardagsspråket.  Lågfrekventa  ord,  komplexa

begrepp och förekomsten av långa meningar med bisatser gör att serien ställer ganska höga krav på

tittarens språkförståelse. Samtidigt blir serien en utmaning för barn med goda språkfärdigheter som

ges möjlighet att bekanta sig med nya begrepp. Intervjupersonen 3 nämner att serien  Fixarna även

kan  vara  intressant  för  vuxna.  Intervjupersonen  6  har  en  positiv  uppfattning  om  serien,  och

intervjupersonerna 7 och 8 som är kritiska mot många av nyare ryskproducerade animerade filmer

anser att serien  Fixarna utmärker sig genom sin goda kvalitet. Intervjupersonen 7 noterar dock att

serien kan vara för svår för yngre barn.

Luntik och hans vänner

Serien  Luntik  och  hans  vänner utvecklades  i  samarbete  med pedagoger  vid  Studio  Melnitsa  i  St

Petersburg, Ryssland, och började visads på rysk television år 2006.43 Varje avsnitt är en självständig

berättelse. Luntik är en liten utomjordisk varelse som hamnade på jorden där han lärde känna olika

antropomorfiska djur, bland annat Lilla Biet, gräshoppan Kuzja, nyckelpigan Mila, spindeln Shnjuk

och masken Kornej Kornejevitj. Tillsammans med sina vänner utforskar Luntik omgivningen, lär sig

mycket om naturen, livet och relationer, löser problem och reflekterar över etiska dilemman. Många

ord som betecknar bland annat djur, växter och naturfenomen, till exempel  sandkrypare,  lysmask,

nektar, pilträd, dagg, åska förekommer i serien. Alla ord ingår inte i frekvensordlistan av Ljasjevskaja

och Sjarov (2009), vilket betyder att deras frekvens i det ryska talspråket är relativt låg. Begrepp som

dröm, hem, vänskap, rädsla, talang  förklaras. Dessa ord finns med i frekvensordlistan, men eftersom

de  betecknar  abstrakta  begrepp  kan  deras  betydelser  vara  oklara  för  yngre  barn.  Variationen  i

ordförrådet är stor, meningar med bisatser förekommer i serien, och tittaren måste ha en tämligen god

språkförståelse för att kunna förstå  handlingen. 

Vänta du bara!

Vänta du bara! är en serie som skapades 1969 vid studion Sojuzmultfilm44 och nya avsnitt fortsatte att

produceras under många år.  Huvudkaraktärerna är de antropomorfiska Vargen och Haren. I  varje

avsnitt försöker Vargen fånga Haren, men Haren lyckas alltid komma undan.  "Nå, Haren, vänta du

42 http://fixiki.ru, tillgängligt 20160525

43 Se http://melnitsa.com, tillgängligt 20151221

44 http://soyuzmultfilm.ru/, tillgängligt 160525
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bara!" är  en  fras  som Vargen  uttalar  i  slutet  av  varje  avsnitt  när  han  inser  att  han  återigen  har

misslyckats. Det är en av de få fraser i denna serie som överhuvudtaget innehåller ytterst lite tal, med

undantag för interjektioner. Handlingen är fullt begriplig för en tittare som inte behärskar ryska alls.

Nalle Puh

Den ryska serien om Nalle Puh består av tre delar. Den skapades under åren 1969-1972 vid studion

Sojuzmultfilm i Moskva, Ryssland, och bygger på en rysk översättning av A. A. Milnes bok. Det finns

dock vissa skillnader mellan boken och filmens handling.  Huvudkaraktärerna är den antropomorfiska

björnen Nalle Puh och hans vänner: grisen Nasse, åsnan Ior, Kaninen och Ugglan. Serieavsnitten är

självständiga berättelser som beskriver olika situationer. I serien förekommer sånger som innehåller

påhittade icke-ord. Serien innehåller exempel på ord som ingår i vardagsvokabulären: honung, bjuda

på (ngt),  förstöras  (se  Ljasjevskaja  och  Sjarov  2009).  Vissa  ord  som  förekommer  i  filmerna,  till

exempel surra och lya finns dock inte med i frekvensordlistan. Dessa ord kan upplevas som vanliga av

en vuxen person med ryska som modersmål. Att de har låg frekvens i talspråkskorpusen tyder dock på

att de sällan används i vardagssamtal, vilket innebär att de kan vara okända för vissa barn i studien.

Filmkaraktärerna använder vanligt talspråk, men talar ibland fort och något otydligt. Tittaren behöver

behärska ryska och ha ett tämligen utvecklat ordförråd för att förstå handlingen.

Greta Gris

Greta Gris är en brittisk serie som skapades år 2004 och som har översatts till flera språk, bland annat

ryska och svenska. Huvudkaraktärerna är de antropomorfiska grisarna Greta och George och deras

föräldrar. Handlingen i serien är enkel och beskriver vardagssituationer som många barn känner igen

sig i. En berättarröst kommenterar handlingen. Meningarna är relativt korta, och meningsbyggnaden

är enkel. Ord och fraser upprepas. De flesta orden som används i serien tillhör vardagsvokabulären. En

del  ord,  till  exempel  papegoja,  kurragömma,  detektiv,  ingår  dock  inte  i  frekvensordlistan

(Ljasjevskaja och Sjarov 2009). Språket är anpassat efter yngre barn med ett relativt litet ordförråd

som dock måste behärska språket på en grundläggande nivå för att kunna förstå hela handlingen.

Familjen Barboskin

Den  animerade  seien  Familjen  Barboskin utvecklades  vid  Studio  Melnitsa  i  St  Petersburg.45

Huvudkaraktärerna är de antropomorfiska hundvalparna Druzhok, Lisa, Rosa, Gena och Lillen som är

syskon. Varje avsnitt är en humoristisk berättelse som beskriver en händelse i familjens liv. I serien

används informellt vardagsspråk. Genas ordval är dock mer avancerat.  Flera ord och uttryck som kan

vara  nya  för  många  barn,  till  exempel  ciliat,  insekt,  utomjording,  intergalaktisk gemenskap och

vetenskaplig  metod,  används  i  serien  men  inte  förklaras.  Orden  ciliat,  insekt,  utomjording,

intergalaktisk ingår inte i frekvensordlistan (Ljasjevskaja och Sjarov 2009). Druzhok använder ibland

avvikande morfologiska former som inte stämmer överens med språknormen, och Lisa kan inte uttala

r-ljudet.  Obekanta ord och avvikelser  från normen kan göra det  svårt  för  ett  barn med bristande

45 Se http://melnitsa.com, tillgängligt 20151221

21

http://melnitsa.com/


språkförståelse att följa handlingen. För att förstå handlingen i vissa avsnitt behöver tittaren dessutom

känna till fakta om bland annat betygssystemet i den ryska skolan.

Smesjariki

Den animerade serien Smesjariki utvecklades vid studion Petersburg i St. Petersburg, Ryssland.46 Den

har översatts till  olika språk och visats i olika länder. Titeln  Smesjariki är en förkortning av orden

смешные (smesjnýe), "roliga", och шарики (sjáriki), "kulor, bollar". Seriens karaktärer är stiliserade

djur, Kaninen Krosh, Igelkotten, fåret Barash, korpen Kar-Karytj,  björnen Kopatytj,  grisen Njusha,

älgen  Losiash,  pingvinen  Pin  och  ugglan  Sovunja.  Tillsammans  ägnar  de  sig  åt  vardagssysslor,

samtalar  och  löser  problem. Varje  avsnitt  är  en  kort  berättelse  där  en  berättarröst  kommenterar

handlingen. Begrepp som inspiration, sinnesstämning, elektricitet, teori,  mekaniker,  robot nämns i

serien, men de flesta av dem förklaras inte. Några av dessa ord, till exempel inspiration och robot, är

relativt lågfrekventa i vardagsspråket (Ljasjevskaja och Sjarov (2009). För att förstå handlingen bör

tittaren ha en god språkförståelse och ett tämligen utvecklat ordförråd.

Karlsson på taket

De två filmerna om Karlsson på taket,  Lillebror och Karlsson och  Karlsson är tillbaka,  skapades år

1968 respektive 1970 vid studion Sojuzmultfilm i Moskva, Ryssland. Filmerna bygger på böcker av

Astrid  Lindgren.  Det  finns  dock  skillnader  mellan  handlingen  i  böckerna  och  i  filmerna.

Huvudpersonerna är pojken Lillebror och Karlsson, en man som kan flyga tack vare en propeller på

ryggen. För att förstå hela handlingen behöver tittaren en god språkförståelse. Många av orden som

förekommer i filmerna tillhör vardagsvokabulären:  tak,  sylt,  slagsmål,  samtal,  motor,  begåvad,  bli

sjuk m. fl. Ord som landning och spöke som också används i filmerna har lägre frekvens i talspråket

enligt Ljasjevskaja och Sjarov (2009). I filmerna förekommer uttryck vars betydelser kan vara oklara

för många barn, till exempel i sina bästa år, lugn, bara lugn och en världslig sak.

6.3.2 Sambanden mellan val av filmer och olika faktorer hos barnen

Det finns vissa skillnader mellan barnen i olika åldrar som ingår i enkätstudien vad gäller filmer som

de föredrar att se.47 Skillnaderna är dock inte stora, och det är svårt att se något tydligt mönster, vilket

antagligen också beror på att var och en av dessa filmer endast ses av ett fåtal (0-8 barn) inom varje

åldersgrupp.  En  studie  med  fler  informanter  skulle  kanske  möjliggöra  generella  slutsatser.

Skillnaderna mellan barn med goda och begränsade färdigheter i ryska vad gäller deras val av filmer är

mycket tydligare.48 Serien  Masha och Björnen tycks vara mer populär hos barnen vars färdigheter i

ryska är begränsade: 46,4% av dessa barn ser denna serie. Bland barnen med goda färdigheter i ryska

är siffran 39,6%. Däremot är det fler barn med goda färdigheter i ryska som ser serien Fixarna (39,6%

jämfört med 28,6%).49 Detsamma gäller serien Luntik och hans vänner:  35,9% av barnen med goda

46 http://www.skapetersburg.ru/index.php, tillgängligt 160529.

47 Se tabell 11 i bilaga 4.

48 Se tabell 12 i bilaga 4.

49. Det är värt att titta närmare på barnen med begränsade färdigheter i ryska som ser serien Fixarna.
Enkätsvaren visar att 6 av dessa 8 barn överhuvudtaget sällan brukar titta på filmer. Föräldrarna till 3
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färdigheter i ryska och 17,6 % av barnen med begränsade färdigheter brukar se den enligt föräldrarna.

Även serierna  Greta Gris,  Familjen Barboskin och  Smesjariki ses i större utsträckning av barn med

goda färdigheter i ryska.

En förklaring till skillnaden mellan de två grupperna kan vara att serierna skiljer sig åt vad gäller det

språkliga innehållet. För att förstå handlingen i serierna  Fixarna och Luntik och hans vänner behöver

barnet  ett  relativt  stort  ordförråd  och  en god språkförståelse.  Detsamma gäller  serierna  Familjen

Barboskin och Smesjariki, och i viss mån även Greta Gris. Serien Masha och Björnen ställer däremot

inte lika höga krav på tittaren. För barn som behärskar ryska väl ligger innehållet i serier som Fixarna

inom den proximala utvecklingszonen (se Vygotskij 1934). För dessa barn kan serier som Fixarna bli

en källa till viktiga språkliga redskap i form av abstrakta begrepp som kan komma till nytta i andra

sammanhang än i  vanliga vardagssamtal.  För barn vars ryska är  begränsad kan det däremot vara

svårare  att  förstå  handlingen i  en sådan serie  på grund av  alltför  många okända ord och en mer

komplex meningsbyggnad. Steget mellan det som barnet redan behärskar och det nya blir helt enkelt

för  stort.  Serien Masha  och  Björnen kan  vara  lagom  utmanande  för  barn  med  begränsad

språkförståelse. Resultaten tyder dock på att även denna serie kan bidra till att ord och uttryck lärs in:

3 av föräldrarna ger exempel på fraser ur denna serie som deras barn använder,  och en av dessa

föräldrar uppger  att   barnets färdigheter i  ryska är  begränsade.  Tidigare  forskning visar samband

mellan förståelsen av mediets innehåll och uppmärksamheten mot mediet (Bryant m. fl. 2012, Krcmar

m. fl. 2007,  Valkenburg och Vroone 2004). Enligt hypotesen om "lagom diskrepans" (Valkenburg och

Vroone) brukar barn föredra stimuli som de delvis kan inkorporera i sitt befintliga förståelseschema,

men visar mindre uppmärksamhet och intresse för det som är för komplext eller för enkelt. Men andra

ord är de mer intresserade av just det som ligger inom deras proximala utvecklingszon. Valkenburg

och  Vroone  talar  i  huvudsak  om  barn  i  olika  åldrar  som  föredrar  olika  stimuli  beroende  på  sin

generella  utvecklingsnivå.  Denna  hypotes  skulle  dock  kanske  åtminstone  delvis  appliceras  på

skillnaderna i barns språkfärdigheter. Detta skulle i så fall kunna förklara varför barn med begränsade

färdigheter i  ryska visar mindre intresse för serien  Fixarna  än för serien  Masha och Björnen:  det

språkliga  innehållet  i  serien  Masha  och  Björnen ligger  antagligen  inom  deras  proximala

utvecklingszon, medan serien Fixarna är språkligt sett för svår.

Det  framgår  dock  av  enkätsvaren  att  serien  Masha och  Björnen  är  generellt  populär  hos  barnen

oavsett deras färdigheter i ryska, även om intresset hos barn med goda färdigheter är mindre. 29 av de

34 barnen som ser denna serie brukar  oftast  själva  välja  vad de ska se.  Seriens  popularitet  beror

antagligen på att  den är underhållande,  även om den förmodligen inte bidrar lika mycket  till  alla

barnens lärande. En annan serie som ses av barn i båda grupperna är Vänta bara. Föräldrarna till 18

av de totalt 20 barn som brukar se den väljer enligt föräldrarna själva vilka filmer de ska titta på.

Denna serie innehåller ytterst lite tal och bidrar knappast till utvecklingen av språkfärdigeterna, men

den erbjuder underhållning. Serien är något mer populär bland barnen med mer utvecklad ryska, men

skillnaden är inte stor. Här är det dock viktigt att inte enbart jämföra procent av barn i båda grupperna

som brukar se serien, utan även tänka på att det totala antalet barn i en av grupperna som ser denna

av barnen i  denna grupp uppger  dessutom att  deras  barn sällan väljer  ryskspråkiga filmer,  vilket
innebär att det kan vara vuxna och inte barnen själva som väljer denna serie som egentligen kräver god
språkförståelse. 
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serie är väldigt litet (6 barn). De ryska versionerna av Nalle Puh och Karlsson på taket ses av barn i

båda grupperna. Majoriteten av barnen som ser dessa filmer brukar enligt föräldrarna själva välja vad

de ska se. Barn vars ryska är begränsad tycks se dem i något större utsträckning än de som behärskar

ryska väl. Det är oklart vad det beror på, och även i detta fall är det svårt att dra långtgående slutsatser

utifrån det lilla antalet barn som ser filmerna. Något som dock kan ha betydelse i detta sammanhang

är  att  dessa  filmer  som skapades  för  flera  decennier  sedan  och  som har  varit  populära  hos  flera

generationer av barn utgör en del av den kultur för barn som föräldrarna i studien växte upp med. Till

skillnad från nyare serier som är nya även för föräldrarna kan dessa gamla "klassiker" från studion

Sojuzmultfilm betraktas som en del av föräldrarnas kulturella kapital som de vill förmedla till barnen

(se Bourdieu 1986 och Gytz Olesen 2004). De kan ha tidigt introducerat dessa filmer för barnen och

väckt deras intresse för huvudkaraktärerna. Barn som på grund av begränsad språkförståelse inte kan

förstå alla ord och dialoger i dessa filmer kan ändå bli roade av att se de kända karaktärerna, Nalle Puh

och Karlsson på taket, som föräldrarna har talat om. Detta kan förklara de äldre filmernas popularitet

hos barnen med begränsade färdigheter i ryska.

Att  föräldrarna direkt  eller  indirekt  kan påverka barnens val  av  filmer bekräftas  av intervjudatan.

Intervjupersonen  4  lade  märke  till  sitt  barns  intresse  för  bilar  och  introducerade  ryskspråkiga

animerade  filmer  som  handlade  om  bilar  i  syfte  att  öka  det  språkliga  inflödet  på  ryska.

Intervjupersonerna 7 och 8 är kritiska mot flera av de ryska filmerna som har producerats under de

senaste åren och föredrar att visa barnen äldre filmer som dagens föräldrar såg när de var barn. Även

intervjupersonerna 5 och 9 försökte introducera äldre filmer till sina barn som dock föredrog nyare

serier och Disneyfilmer. Antagligen lockas barnen av klarare färger och bättre bildkvalitet i den nya

filmproduktionen. Barnens val av filmer kan även påverkas av syskon, kamrater och andra personer i

deras  omgivning.  Till  exempel  uppger  intervjupersonen  5  att  barnet  brukar  se  serien  Fixarna

tillsammans med ett äldre syskon. Det finns även andra faktorer som kan avgöra vilka filmer barn vill

se. Barnet till intervjupersonen 2 föredrar serier framför kortare filmer. Barnet till intervjupersonen 3

vill  däremot  hellre  se  korta  filmer  med  relativt  lite  tal  trots  sin  goda  språkförståelse.  Barnen  till

intervjupersonerna  4  och  6  har  få  favoriter  och  ser  gärna  samma  filmer  många  gånger  i  rad.

Fördjupade studier med fler informanter skulle behövas för kartläggning av alla faktorer som styr

barnens val av filmer.

6.4 Effekterna av exponeringen för ryskspråkiga animerade filmer

I detta avsnitt diskuteras effekterna av exponeringen för de ryskspråkiga filmerna hos olika grupper av

barn i studien. 

6.4.1 Filmerna och högläsning

68,6% av barnen i enkätstudien som dagligen ser ryskspråkiga animerade filmer hör sina föräldrar

läsa böcker varje dag. Föräldrarna till barnen som ser filmerna några gånger i veckan läser oftare: 75%

av dem uppger att de dagligen läser böcker för sina barn. Bland de barn som ser filmerna varje dag

finns 5 (9,8%) som sällan hör sina föräldrar läsa böcker.  Detta skulle kunna vara en följd av den

dagliga exponeringen för audiovisuella medier som enligt Comstock och Scharrer (2012) kan leda till

att barn och ungdomar läser mindre och som i så fall även kan påverka frekvensen av högläsning i

barnfamiljerna.  Å andra  sidan är  andelen barn  som dagligen hör  sina föräldrar  läsa  böcker  lägre
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(38,5%)  bland  de  barn  som  sällan  ser  filmerna.  Det  är  svårt  att  dra  långtgående  slutsatser  om

sambandet mellan exponeringen för audiovisuella medier i  allmänhet och högläsning utifrån dessa

resultat, dels eftersom familjerna som ofta ser ryskspråkiga animerade filmer är överrepresenterade

bland deltagarna, dels eftersom det saknas uppgifter om hur ofta barnen i studien exponeras för andra

audiovisuella medier. Vad som dock kan sägas är att högläsning är vanligt förekommande även i de

familjer där barnen dagligen ser ryskspråkiga animerade filmer.50 Att föräldrarna i studien värdesätter

högläsning framgår tydligt även av intervjuerna. Intervjupersonen 1 nämner exempelvis att hen gärna

väljer filmer till sitt barn som är baserade på kända böcker och sagor som Askungen och Tummelisa. 

6.4.2. Filmerna och ordinlärning

Tidigare forskning visar att vuxnas mediering i samband med exponeringen för audiovisuella medier i

lärande syfte kan ha betydelse för läreffekten (Bittman m. fl. 2011, Howard Gola m.fl. 2012, Linebarger

och Vaala 2010,  Nussenbaum och Amso 2016, Pempek m. fl. 2011, Roseberry m.fl. 2009, Strouse m.

fl. 2013 och van Vliet m.fl. 2013). Frågor kring vuxnas mediering ingick därför både i webbenkäten och

i  intervjuerna.  Enkätstudien  visar  att  barnen under  3  år  aldrig  brukar  be föräldrarna  att  förklara

betydelserna hos ord som de hör i  filmerna.  Det  beror troligen på att  de  ännu inte har utvecklat

förmågan att formulera sådana frågor. 39,3% av alla barnen som är 3 år eller äldre brukar be vuxna att

förklara nya ord som förekommer i ryskspråkiga animerade filmer. Ytterligare 12,5% gör det sällan.

Föräldrarna till 42,9% av barnen som är 3 år eller äldre uppger att deras barn aldrig ber dem förklara

ord som förekommer i filmer.51  Flera av föräldrarna vars barn aldrig ber om förklaringar har intrycket

att barnen inte behöver hjälp för att förstå handlingen. I intervjun berättar dock intervjupersonen 9 att

det ibland kan vara svårt att avgöra om hens barn som sällan ställer frågor verkligen förstår allt som

sägs i filmerna. Andelen barn som aldrig ber om förklaringar är större bland barnen vars färdigheter i

ryska är mindre utvecklade (47,4% jämfört med 38,9%).52 Det betyder dock knappast att de behöver

mindre hjälp och stöd vid exponeringen för ryskspråkiga filmer. En möjlig förklaring är att en del av

dem kan ha svårt att  formulera frågor.  Det  är  också möjligt  att  några av barnen med begränsade

kunskaper i ryska är vana vid att inte förstå varje ord, eller att de okända orden är så många att de helt

enkelt inte orkar be vuxna om förklaring varje gång när ett nytt ord dyker upp. 

Barnen i enkätstudien som ofta exponeras för ryskspråkiga animerade filmer är mindre benägna att be

vuxna om att förklara ord i filmerna än de som sällan exponeras för dessa filmer: 28,1% av barnen som

ser filmerna varje dag och 60% av barnen som bara ser filmerna någon gång i veckan brukar be om

förklaringar.53 Det är möjligt att dagliga tittare lyckas förstå de flesta orden utan att fråga vuxna vad de

betyder just tack vare den frekventa exponeringen för filmerna. Barn som ofta ser samma film eller

serie har större chans att lära sig orden som förekommer i den genom att höra dem många gånger. Det

kan dock finnas andra förklaringar. Observationer av barnen under exponeringen för filmerna skulle

kunna ge ett svar på frågan. Det skulle till exempel kunna visa sig att de barn som ser filmerna varje

50 Se tabell 13 i bilaga 4.

51 Se tabell 14 i bilaga 4.

52 Se tabell 15 i bilaga 4.

53 Se tabell 16 i bilaga 4. Barn under 3 år och barn vars föräldrar inte uppger hur ofta de ser fimerna
har uteslutits.
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dag ägnar mediet midre uppmärksamhet än de som ser filmerna några gånger i veckan. Dagliga tittare

kan vara mer benägna att använda mediet som en sekundär eller tertiär aktivitet som är underordnad

andra aktiviteter som till exempel lek (se Comstock och Scharrer 2012). Detta kan leda till att de helt

enkelt inte uppmärksammar alla nya ord som förekommer i filmerna. Instrumentell användning av

mediet som primär aktivitet då barnet avsätter tid åt att se en viss konkret film och ägnar den mycket

uppmärksamhet kan i större utsträckning förekomma bland barn som ser filmerna mer sällan.

Något som kan tyckas överraskande är att över hälften av barnen över 3 år i enkätstudien som alltid

eller oftast ser ryskspråkiga filmer tillsammans med vuxna (9 av 16 barn) aldrig ställer frågor om ord i

filmerna till dessa vuxna. Fördjupade studier med observationer krävs för att det ska bli möjligt att

förklara detta. Observationer av barn och föräldrar under exponeringen för filmer kan till exempel visa

att föräldrar ofta befinner sig i samma rum som barnen men inte talar om filmen som visas, d v s. att

mediering  uteblir  trots  vuxnas  närvaro.  Att  barn  och  vuxna  ofta  tar  del  av  audiovisuella  medier

tillsammans utan att  samtala kring innehållet  har framkommit i  tidigare forskning (Jordan 2012).

Intervjupersonen 2 nämner att barnet aldrig ser filmer utan att någon vuxen befinner sig i samma

rum, men att vuxna inte alltid samtalar med barnet under exponeringen för filmerna. Det är också

möjligt  att  föräldrarna  i  vissa  fall  ger  förklaringar  innan  barnen  hinner  ställa  frågor.  En  av  de

intervjuade föräldrarna, intervjupersonen 4, brukar faktiskt ofta förklara ord som kan vara nya för

barnet utan att barnet ber om det. Intervjupersonen 1 försöker däremot bedöma barnets reaktioner

och ger förklaringar när barnet visar tecken på att inte förstå handlingen. Preferens för ryskspråkiga

filmer tycks inte öka benägenheten att be vuxna att förklara betydelserna hos ord som förekommer i

dessa filmer. 37,8% av barnen som alltid eller ofta väljer att se ryskspråkiga filmer brukar be vuxna att

förklara ordens betydelser. 20% gör det sällan, och 40% brukar aldrig göra det enligt deras föräldrar.54

Det är möjligt att dessa barn ofta väljer samma filmer och känner att de förstår handlingen utan att

behöva be vuxna om förklaringar. Det är dock svårt att dra generella slutsatser angående sambanden

mellan preferensen för ryskspråkiga filmer och benägenheten att be vuxna om förklaringar eftersom

barn  som  regelbundet  väljer  att  se  animerade  filmer  på  ryska  är  i  majoritet  bland  barnen  i

enkätstudien.

Användning av ord ur filmer är förmodligen det tydligaste tecknet på att nya ord lärs in. Föräldrarna

till  58 av de 81 barnen i enkätstudien (71,6%) uppger att  de har hört sina barn använda ord som

barnen har lärt sig genom att se ryskspråkiga animerade filmer.55 Barnen under 2 år med ett undantag

använder enligt föräldrarna aldrig ord ur filmerna, vilket troligen beror på barnens låga ålder. 4 av

föräldrarna till  barn under  2 år  uppger dock att  deras  barn upprepar ljud,  härmar intonationen i

filmerna och använder interjektioner (som också kan betraktas som ord).  Det innebär att  även de

yngsta barnen med ett  litet  ordförråd inhämtar någon form av kunskap ur filmerna. Det stämmer

överens  med  resultaten  av  studien  som  har  genomförts  av  Vandewater  (2011)  och  som  visar  att

audiovisuella medier kan bidra till utvecklingen av det receptiva ordförrådet hos barn under 2 år.  

54 Se tabell 17 i bilaga 4. I ett fall är det oklart hur ofta barnet väljer att se ryskspråkiga filmer. Detta
barn och barn under 3 år har uteslutits.

55 Se tabell 18 i bilaga 4.
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Howard Gola m. fl. (2012) hänvisar till flera studier som pekar på att barn kan lära sig ord genom

audiovisuella  medier  som  riktar  sig  till  barn  och  är  utvecklade  för  att  användas  i  lärande  syfte.

Exponering för program som enbart är underhållande eller som riktar sig till vuxna ger inte samma

resultat.  Att  medier som riktar sig till  vuxna inte leder till  inlärning av ord beror sannolikt på att

innehållet i sådana program ligger utanför barnens proximala utvecklingszon (Vygotskij 1934) och inte

väcker tillräcklig uppmärksamhet hos barnen för att ordinlärning ska kunna ske (se Bryant m. fl. 2012,

Krcmar  m.  fl.  2007  och  Valkenburg  och  Vroone  2004).  Resultaten  av  denna  studie  tyder  på  att

åtminstone en del av de animerade filmer som barnen i studien brukar se främjar utvecklingen av

deras produktiva ordförråd och således fungerar som ett medel för att stödja deras lärande inom deras

proximala  utvecklingszon  (se  Vygotskij  1934).  Det  är  dock  svårt  att  endast  utifrån  denna  data

uppskatta läreffekten och avgöra vad det är som barnen egentligen lär sig genom att se filmerna. En av

föräldrarna i studien nämner att barnet inte alltid använder orden ur filmerna i rätt sammanhang. Det

innebär  att  barn  åtminstone  i  en  del  fall  kan  memorera  ord  ur  filmer  men  missuppfatta  deras

betydelser. I sådana fall kan vuxnas förklaringar vara en lösning (se Bittman m. fl. 2011, Howard Gola

m.fl. 2012, Linebarger och Vaala 2010,  Nussenbaum och Amso 2016, Pempek m. fl. 2011, Roseberry

m.fl. 2009, Strouse m. fl. 2013 och van Vliet m.fl. 2013 som diskuterar vuxnas mediering i samband

med exponeringen för audiovisuella medier). Barnen i enkätstudien som behärskar ryska väl använder

ord ur filmer i större utsträckning än de barn vars färdigheter i ryska är begränsade (79,3% jämfört

med 57,1%).56 Det kan ha att göra med att barn med bättre färdigheter i ryska överhuvudtaget talar

mer  och  har  ett  större  ordförråd.  Men  det  är  tydligt  att  barn  i  båda  grupperna  visar  tecken  på

ordinlärning, vilket har stöd i tidigare forskning (Howard Gola m fl 2012, Hudon m.fl. 2013, Kirkorian

m fl 2008, Robb m. fl. 2009, Uchikoshi 2006, Van Horn och Kan 2016, Vandewater 2011). Fördjupade

studier kunna visa vilka effekter audiovisuella medier har för utvecklingen av ordförrådet hos barn

med olika språkfärdigheter. 

En jämförelse mellan barn som ser ryskspråkiga animerade filmer olika ofta visar att andelen barn

som enligt föräldrarna använder ord ur ryskspråkiga filmer är lägst bland de barn som ser filmerna 1-2

gånger i veckan eller mer sällan (61,5%).57 Bland barnen som ser filmerna varje dag är andelen 74,5%.

Ytterligare  3  av  de  barnen  som  ser  filmerna  varje  dag  härmar  ljud,  intonation  eller  använder

interjektioner ur filmerna. Barn som enligt föräldrarna exponeras för filmerna ofta eller flera gånger i

veckan använder ord ur filmerna i större utsträckning än de som ser filmerna varje dag. Det kan bero

på att dagliga tittare oftare använder mediet som en sekundär eller tertiär aktivitet (se Comstock och

Scharrer 2012). Detta leder till att de inte lär sig orden i lika stor utsträckning som barnen i den andra

gruppen som inte ser filmerna lika ofta men ägnar dem större uppmärksamhet när de ser dem. En

annan möjlig förklaring är att barn som ser filmerna lite mer sällan är mer benägna att tala om dem

under de tider när de inte tittar, vilket gör att de får fler tillfällen att använda ord som är relaterade till

handlingen och karaktärerna. Ett problem som uppstod under genomförandet av datainsamlingen är

är att  alla föräldrarna inte kunde uppge exakt  hur ofta deras barn exponeras för filmerna.  Denna

56 Se tabell 19 i bilaga 4.

57 Se tabell 20 i bilaga 4. Barn vars föräldrar inte uppger hur ofta de ser filmerna har uteslutits.
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osäkerhet tillsammans med det faktum att barn som exponeras för filmerna dagligen överhuvudtaget

är i majoritet gör att det blir svårt att bedöma den verkliga skillnaden mellan grupperna. Vad som

däremot framgår av resultaten är att över hälften av alla barnen oavsett hur ofta de ser ryskspråkiga

animerade filmer visar tecken på att deras ordförråd ökar i samband med exponeringen för filmerna.

Som det redan har nämnts bekräftas resutaten av tidigare forskning inom området (Howard Gola m fl

2012, Hudon m.fl. 2013, Kirkorian m fl 2008, Robb m. fl. 2009, Uchikoshi 2006, Van Horn och Kan

2016, Vandewater 2011).

Exponeringen för ryskspråkiga filmer tillsammans med vuxna är ytterligare en faktor som kan vara

relevant i detta sammanhang. Andelen barn som använder ord ur filmer är störst bland de barn som

ibland ser  filmerna tillsammans med någon vuxen (79%).  Bland barnen som alltid eller  oftast ser

filmerna tillsammans med någon vuxen är siffran 64,5%, och bland barnen som alltid eller nästan

alltid ser filmerna utan vuxet sällskap 57,1%.58 Det är oklart varför de barn som alltid eller oftast ser

filmerna tillsammans med vuxna använder ord ur filmerna i  mindre utsträckning än de som bara

ibland har sällskap av vuxna vid exponeringen för filmerna. En trolig förklaring är att föräldrar som

bara  ibland ser  filmer  tillsammans  med barnen  ägnar  mediet  och  barnet  större  uppmärksamhet,

förklarar  och  kommenterar  handlingen,  vilket  underlättar  inlärningen  av  nya  ord.  Föräldrar  som

uppger att de ser film med barnen varje dag eller nästan varje dag kan däremot i större utsträckning

befinna sig i samma rum som barnen utan att interagera med dem under exponeringen för filmer.

Flera studier talar för att vuxnas mediering i samband med exponeringen för audiovisuella medier kan

öka läreffekten (Bittman m. fl., 2011, Linebarger och Vaala, 2010, Pempek m. fl., 2011, Strouse m. fl.,

2013, van Vliet m.fl., 2013, Howard Gola m.fl., 2012). I dessa studier talas det om just mediering och

inte bara närvaro av en vuxen. Intervjupersonen 2 uppger dock att vuxna i familjen ofta är närvarande

men samtalar inte med barnet  under exponeringen för filmerna.  Även tidigare  forskning visar att

föräldrar  kan  ta  del  av  audiovisuella  medier  tillsammans  med  sina  barn  utan  att  mediering

förekommer (Jordan 2012).  En annan förklaring till skillnaden är att barn som alltid eller oftast ser

filmerna tillsammans med sina föräldrar känner mindre behov av att  berätta om dessa filmer för

föräldrarna just därför att de har sett filmerna tillsammans, vilket gör att de mer sällan får tillfälle att

använda ord som är relaterade till filmerna. Att vuxnas stöd vid exponeringen för ryskspråkiga filmer

kan ha effekt intygas dock av intervjupersonen 4 som uppger att hens barn i första hand har lärt sig de

ord ur filmer som har upprepats och förklarats av en vuxen.  Ytterligare en faktor som kan spela roll för

barnens benägenhet att använda ord ur filmer är deras preferens för filmerna på ryska. 81% av de barn

i enkätstudien som alltid eller  ofta väljer att  se ryskspråkiga animerade filmer brukar enligt  deras

föräldrar använda ord ur dessa filmer.59 Det är möjligt att barnens intresse för filmerna leder till större

läreffekt. Det är dock svårt att dra generella slutsatser utifrån denna data eftersom det bara finns ett

fåtal barn i studien som sällan eller aldrig väljer ryskspråkiga filmer.

58 Se tabell 21 i bilaga 4.

59 Se tabell 22 i bilaga 4. Ett barn vars föräldrar inte uppger hur ofta hen väljer ryskspråkiga filmer
har uteslutits.
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Något  som är  viktigt  att  ha i  åtanke i  diskussionen  kring de  audiovisuella  mediernas  effekter  för

barnens ordförråd är att medierna inte utgör barnens enda källa till språkligt inflöde på ryska. Att ett

barn använder ett ord som förekommer i en film behöver inte nödvändigtvis betyda att barnet har lärt

sig ordet genom att se filmen. Intervjupersonen 7 blir ibland osäker på om nya ord som hens barn

använder kommer från en film som barnet har sett eller från någon annan källa. Samtidigt är det känt

att de svensk-ryska barnen exponeras för ryska i begränsad omfattning jämfört med sina jämnåriga i

länder där många talar ryska och där ryska används i fler sociala sammanhang (se Abrahamsson och

Bylund 2012 och Ringblom 2012). Begränsat språkligt inflöde innebär minskade chanser att bekanta

sig med nya ord och uttryck utanför hemmet. Flera av föräldrarna i enkäten och i intervjuerna ger

exempel på ord och fraser som deras barn använder och som de sannolikt har lärt sig just genom

filmer. Intervjupersonen 1 nämner att hens barn använder ord som förekommer i animerade filmer

och som sällan eller aldrig används i dagligt tal. Barnet till intervjupersonen 9 använder ord som hen

inte kan ha hört i andra sammanhang än i filmerna. Flera föräldrar har hört sina barn använda ord och

fraser ur konkreta filmer och serier som de känner igen: Fixarna (intervjupersonen 4), Greta Gris och

Smesjariki (intervjupersonen 5), Masha och Björnen (intervjupersonen 6). Detta talar för att filmerna

kan fungera som en källa till ord som sällan förekommer i vardagssamtal och som kan vara okända för

svensk-ryska barrn. Dessutom kan förekomsten av redan bekanta ord  i en film bidra till att befästa

ordkunskapen hos den unga tittaren.

6.4.3. Filmer som  ger upphov till samtal och lek 

Över hälften av alla barnen i enkätstudien brukar enligt deras föräldrar åtminstone ibland tala om

filmer som de har sett.60 Det gäller även de minsta barnen som ännu inte kan berätta handlingen utan

nämner karaktärerna, till exempel Greta Gris. Några av barnen berättar om de ryskspråkiga filmerna

på svenska. Intervjudatan innehåller exempel på hur filmerna lockar barnen till samtal. Det fyraåriga

barnet till  intervjupersonen 3 brukar berätta om det hen har lärt sig genom att se serien  Fixarna.

Intervjupersonen 9 uppger att hens barn delar med sig av sina reflektioner över handlingen i filmerna.

Flera föräldrar nämner i enkätsvaren att deras barn brukar sjunga sånger ur ryskspråkiga animerade

filmer. Medan intervjupersonen 2 talar om filmerna i sin intervju börjar hens barn som är närvarande

under intervjun sjunga en sång ur serien Fixarna. 

83% av barnen i enkätstudien som har goda färdigheter i ryska brukar åtminstone ibland berätta om

filmerna för sina föräldrar. Bland barn vars färdigheter i ryska är begränsade är siffran 64,3%. 61 Barn

som exponeras för ryskspråkiga animerade filmer varje dag tycks vara mindre benägna att tala om

filmerna än de barn som ser dessa filmer mer sällan. 58,9% av barnen som ser filmerna varje dag

brukar berätta om dem för sina föräldrar.  Bland barnen som exponeras  för  filmerna 1-2 gånger  i

veckan eller mer sällan är andelen 69,2%.62 Vad skillnaden beror på är oklart. En möjlig förklaring är

att barn som oftare exponeras för filmer kan vara mer benägna att använda dem som en sekundär eller

tertiär aktivitet (se Comstock och Scharrer 2012). Det kan även finnas andra förklaringar, till exempel

60 Se tabell 23 i bilaga 4.

61 Se tabell 24 i bilaga 4. Antalet barn som brukar tala om filmerna och antalet barn som bara ibland
talar om filmerna har summerats.

62 Se tabell 25 i bilaga 4.
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att barn som sällan exponeras för filmer brukar komma ihåg dem i efterhand. De två barn som ser

filmerna mest sällan (30 minuter i veckan respektive en gång varannan vecka) brukar dock inte tala

om filmerna enligt föräldrarna.

54,8% av barnen i studien som alltid eller oftast ser ryskspråkiga animerade filmer i sällskap av någon

vuxen brukar berätta om filmerna för vuxna, och 12,9% berättar om filmerna ibland. Bland barnen

som ibland har vuxet sällskap när de exponeras för filmerna är siffrorna 67,4% respektive 18,7%. 5

(71,4%) av de 7 barnen som sällan eller aldrig ser filmerna tillsammans med vuxna brukar berätta om

dem för vuxna, och ett av dessa 7 barn gör det ibland.63 Skillnaden kan bero på att barn som oftare ser

filmerna tillsammans med föräldrarna mer sällan känner att de har anledning att berätta om filmerna

för  föräldrarna  just  därför  att  föräldrarna  också  har  sett  dessa  filmer.  Detta  bekräftas  av

intervjupersonen 5 vars barn oftast brukar se filmerna tillsammans med en av föräldrarna. Det kan

även finnas andra förklaringar till skillnaden som fördjupade studier med observationer av barn och

föräldrar under exponeringen för filmerna skulle kunna ge. Vad som dock tydligt framgår av resultaten

är  att  filmerna i  många  fall  kan ge  upphov till  samtal  kring  handlingen  och  karaktärerna mellan

barnen och vuxna. Att samtal och muntliga berättelser spelar en stor roll i barns språkutveckling och

lärande är känt sedan länge (se bl. a. Gjems, 2011 och Thomsen, 2013). Berättande och samtal kring

filmerna kan bidra till utvecklingen av flera viktiga färdigheter såsom förmågan att argumentera och

tala i abstrakta termer. För barn som relativt sällan exponeras för ryska utanför hemmet kan sådana

samtal  dessutom utgöra  ett  tillfälle  för  att  använda  ryska  till  att  tala  om något  annat  än  vanliga

vardagsämnen, något som minoritetsspråkiga barn ofta saknar (se Abrahamsson och Bylund 2012).

Föräldrarna till 56 av barnen i enkätstudien (69,1%) uppger att handlingen och karaktärerna i filmerna

på  ett  eller  annat  sätt  speglas  i  barnens  lekar,  vilket  stämmer  överens  med  en  del  forskning

(Valkenburg och Calvert 2012). Ytterligare 11,1 % av barnen  inspireras av filmerna i sina lekar ibland.

Några exempel ges av de intervjuade föräldrarna. Barnens rollek inspireras av filmerna: de härmar

prinsessor  ur  filmerna  (intervjupersonen  9),  Greta  Gris  (intervjupersonen  5)  och  karaktärerna  ur

serien Fixarna (intervjupersonen 6). Intervjupersonen 3 berättar att hens barn bad om att få en tårta

dekorerad  med  karaktärerna  ur  serien  Poli  Robocar på  sitt  födelsedagskalas.  19,8%  av  barnen  i

enkätstudien använder dock aldrig handlingen eller karaktärerna ur filmerna i sina lekar.64 

86,8% av barnen i  enkätstudien som har  goda färdigheter i  ryska hämtar  inspiration ur  filmerna

åtminstone ibland när de leker. Bland barnen med begränsade färdigheter i ryska är siffran 67,9%.65

Skillnaden kan bero på att barn med mer utvecklade färdigheter i ryska förstår handlingen bättre än

barnen med svagare språkförståelse. En jämförelse mellan barn som exponeras för filmerna dagligen,

några gånger i veckan och 1-2 gånger i veckan eller mer sällan visar att barn som ser filmerna sällan i

större utsträckning använder sig av filmkaraktärerna i sina lekar än de som ser filmerna ofta.66 Det

63 Se tabell 26 i bilaga 4.

64 Se tabell 27 i bilaga 4.

65 Se tabell 28 i bilaga 4. Antalet barn som brukar använda handlingen eller karaktärerna ur filmerna i
sina lekar och antalet barn som gör det ibland har summerats.

66 Se  tabell  29  i  bilaga  4.  De  barn  vars  föräldrar  inte  uppger  hur  ofta  de  ser  filmerna  är  inte
inkluderade.
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finns ingen entydig förklaring till denna skillnad. Den kan bero på att barn som ser filmerna oftare är

mer benägna att använda mediet som en sekundär eller tertiär aktivitet (se Comstock och Scharrer

2012) och inte ägnar handlingen lika mycket uppmärksamhet som de barn som exponeras för filmerna

mer sällan. En annan förklaring är att barn som dagligen ser filmerna för omväxlingens skull i större

utsträckning föredrar lekar som inte har att göra med filmerna. Det är dessutom viktigt att komma

ihåg att antalet barn i denna studie som exponeras för ryskspråkiga animerade filmer varje dag eller

flera gånger i  veckan är mycket större än antalet barn som ser filmerna mer sällan, vilket gör det

riskabelt att dra långtgående slutsatser om skillnaderna mellan dessa grupper. Barn som alltid eller

oftast ser filmerna tillsammans med vuxna använder sig av filmhandlingen och karaktärerna i sina

lekar i något mindre utsträckning än de som bara ibland ser filmerna i vuxet sällskap. 4 av de 7 barnen

som alltid ser filmerna ensamma använder filmhandlingen eller karaktärerna i sina lekar.67 De andra

tre barnen gör det aldrig. Inte heller här är det möjligt att dra generella slutsatser utifrån dessa resultat

med tanke på snedfördelningen mellan grupperna. Dessutom finns det fler faktorer som kan påverka

barns  benägenhet  att  använda  filmkaraktärer  i  sina  lekar,  till  exempel  tillgång  till  leksaker  som

föreställer filmkaraktärerna och böcker som bygger på filmernas handling. Många varor som tillverkas

och  säljs  idag  och  som  riktar  sig  till  barn  är  dekorerade  med  karaktärer  ur  populära  animerade

barnfilmer,  och  leksaker  som  är  inspirerade  av  filmer  är  mycket  vanliga.  Till  exempel  uppger

intervjupersonen 3 är att figurer som föreställer karaktärerna ur serien Greta Gris finns bland barnets

leksaker. På så sätt blir barn påminda om filmerna som de har sett, och även barn som inte har sett en

viss film kan bekanta sig med dess karaktärer genom leksaker och bilder. Fördjupade studier med

observationer skulle antagligen kunna ge svar på de frågor som resultaten väcker.

6.4.4. Föräldrarnas uppfattning om filmernas roll i barnens språkutveckling

67  av  de  75  föräldrarna  i  enkätstudien  (89,3%)  svarar  ja  på  frågan  om  de  tror  att  ryskspråkiga

animerade filmer har en effekt för deras barns språkutveckling.68  2 av föräldrarna svarar att filmerna

kanske har en effekt, och 4 anser att exponering för filmerna kan fungera som ett komplement till

andra aktiviteter, till exempel högläsning, för att stärka barnens språk. En förälder anser att filmerna

har  en effekt  för  språkutvecklingen hos  äldre  barn,  men inte  hos  de allra  minsta,  vilket  stämmer

överens med en del forskning (Bickham m. fl. 2012, Krcmar m. fl. 2007). 6 av föräldrarna (8%) tror

inte att  filmerna på ett  märkbart  sätt  kan bidra till  språkutvecklingen hos deras barn.  En av dem

tillägger att språket enligt hens mening utvecklas genom kommunikation mellan människor. Denna

förälder uppger dock samtidigt att hens barn brukar använda ord som förekommer i filmerna, vilket

innebär att filmerna ändå har viss effekt för tillväxten av barnets ordförråd. Två av föräldrarna menar

att filmerna inte enbart bidrar till språkutvecklingen utan även till barnens förståelse för hur man ska

bete sig  i  olika situationer.  Barnen i  fråga är  20 månader  respektive 3 år.  Båda barnen har  goda

färdigheter i ryska för sin ålder och exponeras för ryskspråkiga animerade filmer varje dag. 

Föräldrar till barn med begränsade färdigheter i ryska som är med i enkätstudien anser i något större

utsträckning att de ryskspråkiga animerade filmerna bidrar till barnens språkutveckling än föräldrarna

67 Se tabell 30 i bilaga 4.

68 Se tabell 31 i bilaga 4.
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till barnen med goda färdigheter i ryska.69 Alla föräldrar som svarar nej på frågan om filmerna bidrar

till barnens språkutveckling har barn som behärskar ryska väl. 3 av föräldrarna till barn med goda

färdigheter i ryska anser att filmerna är ett komplement till andra källor till språkligt inflöde såsom

böcker. Bland föräldrarna till barn med begränsade färdigheter i ryska är det ingen som svarar nej på

frågan eller  nämner högläsning i  detta sammanhang.  Det är  möjligt  att  barn med mer utvecklade

färdigheter i  ryska använder språket i större utsträckning och i  fler situationer vilket gör att deras

föräldrar inte tillskriver audiovisuella medier lika stor roll som föräldrar till barn vars färdigheter i

ryska är  begränsade.  Det  är  dock  tydligt  att  majoriteten  av  föräldrarna  i  båda grupperna tror  på

filmerna positiva effekter för barnens språkutveckling. Den uppfattning om filmernas positiva effekter

som  delas  av  majoriteten  av  föräldrarna  i  studien  har  stöd  i  forskningen:  flera  studier  visar  att

audiovisuella  medier  kan bidra till  utvecklingen av barns språkfärdigheter förutsatt  att  mediernas

innehåll är anpassat efter barnens ålder och utvecklingsnivå (Howard Gola m fl 2012, Hudon m.fl.

2013, Kirkorian m fl 2008, Linebarger och Piotrowski 2009, Robb m. fl. 2009, Uchikoshi 2006, Van

Horn och Kan 2016, Vandewater 2011). Analysen av de animerade filmerna som barnen i denna studie

tar del av visar att det rör sig om filmer som riktar sig till barn. De flesta filmerna innehåller mycket tal

med  exempel  på  både  högfrekventa  ord  och  ord  med  lägre  frekvens  som  sällan  förekommer  i

vardagsspråket. Begrepp som kan vara nya eller oklara för yngre barn introduceras och förklaras i flera

av  filmerna.  Samtidigt  tycks  innehållet  i  filmerna  ligga  inom  barnens  proximala  utvecklingszon

(Vygotskij 1934) vad gäller handlingen och språket. Att många av barnen använder ord som de har lärt

sig genom att se filmerna, inspireras av filmerna i sina lekar, berättar om filmerna och reflekterar över

handlingen  kan  ses  som  konkreta  tecken  på  utveckling  av  deras  språkliga  och  kommunikativa

färdigheter,  vilket  innebär  att  föräldrarnas  uppfattning om filmernas positiva  effekter för  barnens

lärande stämmer överens med verkligheten.

Föräldrarna till barnen i enkätstudien som exponeras för ryskspråkiga animerade filmer varje dag tror

på  filmernas  positiva  effekter  för  utvecklingen  av  barnens  färdigheter  i  ryska  i  något  mindre

utsträckning än barn till föräldrar som ser filmerna mer sällan.70 Det har tidigare nämnts att barn som

ser filmerna mer sällan är mer benägna att tala om dem och inspireras av dem i sina lekar. Det kan

vara  det  som  gör  att  föräldrarna  till  barn  som  relativt  sällan  exponeras  för  filmerna  märker  av

effekterna i större utsträckning än föräldrarna till de barn som ser filmerna varje dag. Föräldrar som

alltid  ser  filmerna  tillsammans  med sina  barn  tror  på  filmernas  positiva  effekter  i  något  mindre

utsträckning än de som mer sällan eller aldrig ser filmerna tillsammans med barnen.71 Det är möjligt

att föräldrar som har större förväntningar på filmernas lärande effekt i större utsträckning låter sina

barn se filmerna ensamma.

Bland de intervjuade föräldrarna går åsikterna om filmernas effekter isär. Intervjupersonen 1 är kritisk

mot  många av  de barnfilmer  som har  producerats  under  de senaste  åren samt  anser  att  frekvent

exponering för audiovisuella medier kan vara skadlig för barn. Även intervjupersonen 7 kritiserar den

69 Se tabell 32 i bilaga 4.

70 Se tabell 33 i bilaga 4.

71 Se tabell 34 i bilaga 4.
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nyare filmproduktionen. Grafiken i serien  Smesjariki tilltalar inte intervjupersonen 7. Serien  Luntik

och  hans  vänner får  också  kritik  för  grafiken  och  upplevs  dessutom  av  intervjupersonen  7  som

moraliserande och full av pekpinnar. Intervjupersonen 7 ser inte exponeringen för filmerna som ett

sätt att förbättra barnets språkfärdigheter och tror mer på samtal och högläsning. Intervjupersonen 9

uppger  att  filmerna  bidrar  till  utvecklingen  av  barnets  ordförråd,  men försöker  begränsa  barnets

exponering  för  audiovisuella  medier.  Andra  föräldrar  talar  mest  om  filmernas  positiva  effekter.

Intervjupersonen 5 vars barn vanligtvis talar ganska lite ryska har lagt märke till att barnet talar mer

efter att ha sett ryskspråkiga filmer. Intervjupersonen 4 har medvetet sökt ryskspråkiga filmer som

skulle  kunna  intressera  barnet  för  att  främja  utvecklingen  av  barnets  färdigheter  i  ryska.

Intervjupersonen 2 anser att  filmerna spelar en stor roll  i  utvecklingen av språkfärdigheterna hos

barnet som saknar kontakter med jämnåriga rysktalande och möjligheten att lära av andra barn på

samma  sätt  som  majoritetsspråkiga  barn  gör.  Barnfilmerna  kommer  enligt  intervjupersonen  2

närmare  barnets  perspektiv  och  fungerar  som  ett  viktigt  komplement  till  barnets  kontakter  med

rysktalande  vuxna.  Intervjupersonen  2  noterar  dessutom  att  ord  som  sällan  används  i  språket

förekommer i filmerna, vilket stämmer överens med de beskrivningar av ett antal populära filmer och

serier som ges i avsnitt 6.3.1.  "Det känns till och med att filmerna bidrar mer till utvecklingen av

språket  hos  barnet  än  vad  vardagssamtalen  gör",  säger  intervjupersonen  2.  Intervjupersonen  3

noterar att barnets färdigheter i ryska utvecklas i snabb takt trots att barnet tillbringar flera timmar

om dagen i den svenskspråkiga förskolan. Detta kan åtminstone delvis vara filmernas förtjänst enligt

intervjupersonen 3 som samtidigt tillägger att filmernas innehåll spelar en stor roll för läreffekten: det

som bidrar till utvecklingen av barnets språkfärdigheter är dialoger i filmerna som barnet kan förstå.

På frågan om filmerna bidrar till barnets språkutveckling svarar intervjupersonen 3:  "Det beror på

vilka filmer det är. Jag tror att om det är filmer där det förekommer dialoger på en lämplig nivå och

inte filmer för barn som är 12-13 år gamla så är svaret ja. Barnet hör ju ryskt tal, hör nya ord och

lär sig hur man kan använda dem. Det är häftigt att se hur barnets språk utvecklas utan att man

som förälder gör något särskilt för det". Att innehållet och begriplighet har betydelse för läreffekten

bekräftas av forskning inom området (Bryant m. fl. 2012, Comstock och Scharrer 2012, Krcmar m. fl.

2007, Valkenburg och Vroone 2004). Intervjupersonen 8 känner sig kluven. Hela hens familj, både

föräldrarna och barnen, ägnar generellt sett ganska lite tid åt audiovisuella medier. Barnen exponeras

för filmer endast någon gång per vecka, och andra aktiviteter, såsom högläsning och rollek, prioriteras.

Intervjupersonen 8 anser att barn inte bör exponeras för audiovisuella medier alltför ofta. Dessutom

upplever hen att handlingen och karaktärerna i filmer ofta gör ett alltför starkt intryck på barnen som

exempelvis kan bli rädda för häxan i filmen eller mycket ledsna när Askungen tappar sin sko.  "Det är

nog för tidigt för dem att se filmer, de är för små", säger intervjupersonen 8. Samtidigt noterar hen i

likhet med intervjupersonen 2 att ord som sällan används i vardagsspråket förekommer i filmer. Detta

gör att  intervjupersonen 8 ibland funderar på att  barnen "för språkets skull"  kanske borde oftare

exponeras för filmerna. Föräldrarnas kluvna inställning till de ryskspråkiga animerade filmerna och

deras effekter för barnens lärande och utveckling speglar en konflikt mellan två vanliga föreställningar

om barns medieanvändning. Å ena sidan känner föräldrarna en oro för de audiovisuella mediernas

skadliga verkan. Å andra sidan ses medierna som en värdefull resurs och ett pedagogiskt redskap som

kan främja barnens lärande och utvecklingen av deras språkfärdigheter.

33



7. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av ryskspråkiga animerade filmer för lärandet

och utvecklingen av färdigheterna i modersmålet hos rysktalande barn som bor i Sverige. I följande

avsnitt  sammanfattas  resultaten  med  utgångspunkt  från  studiens  frågeställningar.  Problem  som

uppstod i  samband med genomförandet av datainsamlingen och analysen lyfts upp, och förslag på

fortsatta studier inom området presenteras.

7.1. Resultatdiskussion

Studiens första frågeställning handlar om hur de  svensk-ryska barnens konsumtion av ryskspråkiga

animerade filmer kan kopplas till deras färdigheter i det ryska språket och andra faktorer hos barnen

och deras familjer. Resultaten visar att det finns samband mellan barnens färdigheter i ryska och deras

konsumtion av ryskspråkiga animerade filmer. Daglig exponering för filmerna är vanligare bland barn

som behärskar ryska väl. Barn med goda färdigheter i ryska brukar i större utsträckning välja att se

animerade  filmer  på  ryska  och  föredrar  ofta  andra  filmer  än  barnen  vars  färdigheter  i  ryska  är

begränsade.  Detta  kan  relateras  till  forskningen  om  samband  mellan  barns  utvecklingsnivå  och

preferenser vad gäller audiovisuella medier (Bryant m. fl. 2012, Comstock och Scharrer 2012, Krcmar

m.fl. 2007, Valkenburg och Vroone 2004) och förklaras med att barn tenderar att visa större intresse

för medier vars innehåll ligger inom deras proximala utvecklingszon (Vygotskij 1934).72 

Samtidigt är det möjligt att filmerna har bidragit till utvecklingen av färdigheterna i ryska hos barn

som ofta exponeras för dessa filmer. Filmernas effekter för barnens språkutveckling och lärande är

föremålet  för  studiens andra frågeställning.  Av  enkätundersökningen och intervjuerna framgår  att

många av  barnen i  studien visar  tecken på att  deras  ordförråd ökar  tack  vare  filmerna.  Filmerna

återspeglas  dessutom  i  barnens  lekar  och  ger  upphov  till  samtal,  vilket  tycks  främja  barnens

kommunikativa färdigheter och ger föräldrarna tillfällen att introducera och förklara ännu fler begrepp

och språkliga uttryckssätt. Barnen med goda färdigheter i ryska brukar i större utsträckning använda

ord som de sannolikt har lärt sig genom filmerna, samtala med vuxna om filmerna som de har sett och

inspireras av filmernas handling och karaktärer i sina lekar. Resultaten stämmer överens med tidigare

forskning  som  pekar  på  de  audiovisuella  mediernas  positiva  effekter  för  utvecklingen  av  barns

språkfärdigheter (Howard Gola m fl 2012, Hudon m.fl. 2013, Kirkorian m fl 2008, Linebarger och

Piotrowski 2009, Robb m. fl. 2009, Uchikoshi 2006, Van Horn och Kan 2016, Vandewater 2011). Det

finns tecken på att vuxnas mediering i samband med att barn exponeras för filmerna har betydelse för

ordinlärningen. Även detta har stöd i tidigare forskning (Bittman m. fl. 2011, Howard Gola m.fl. 2012,

Linebarger och Vaala 2010, Nussenbaum och Amso 2016, Pempek m. fl. 2011, Roseberry m. fl. 2009,

Strouse m. fl. 2013, van Vliet m.fl. 2013).  Vuxnas frekventa närvaro leder dock inte alltid till att fler

ord lärs  in  och används  eller  till  ökad benägenhet  att  be  vuxna om förklaringar  och samtala  om

filmerna med vuxna. Daglig exponering för filmerna leder inte heller automatiskt till ökad läreffekt.

Lärprocessen är komplex, och flera faktorer tycks spela in.

Studiens  tredje  frågeställning  handlar  om  föräldrarnas  uppfattning  om  hur  barnens  lärande  och

språkfärdigheter påverkas av filmer som de ser. Resultaten visar att föräldrarnas uppfattningar om de

72 Se avsnitt 3.3.
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animerade filmernas roll för lärandet går isär. Majoriteten av dem tror på filmernas positiva effekt för

utvecklingen av språkfärdigheter hos barnen, medan andra anser att filmernas roll i barnens lärande i

bästa fall är marginell. Vad som dock kan sägas om alla föräldrarna i studien är att deras användning

av audiovisuella medier som riktar sig till barn inte är oreflekterad utan grundar sig på deras tankar

om vad som är bäst för barnens utveckling och lärande. De försöker inte sällan direkt eller indirekt

påverka barnens val av filmer genom att kritiskt granska filmerna och välja ut det som enligt deras

mening  är  lämpligt.  Särskilt  den  nyare  filmproduktionen  ses  med  ett  kritiskt  öga.  Många  är

närvarande  medan barnen  exponeras  för  filmerna,  och  flera  uppger  att  de  vid  behov  ger  barnen

förklaringar för att underlätta förståelsen av handlingen. Flera av respondenterna försöker begränsa

exponeringen för filmerna och avsätta tid åt  annat,  till  exempel  högläsning,  rollek och samtal.  De

animerade filmerna är i föräldrarnas ögon antingen kulturella redskap som främjar lärande (se Säljö

2o12) eller underhållning som inte får inskränka på lärandefrämjande aktiviteter.

Enkätundersökningen  och  intervjuerna  ger  en  del  information  om både  föräldrarna  och  barnen  i

studien.  Majoriteten  av  föräldrarna  har  ryska  som  sitt  enda  modersmål  eller  som  ett  av  sina

modersmål,  men även  svenska och andra språk  används i  många av  familjerna.  De högutbildade

föräldrarna bär på ett stort kulturellt kapital som de vill föra vidare till sina barn (se Bourdieu 1986

och Gytz  Olesen 2004).  De tycks  vara engagerade i  sina barns utveckling och vill  främja barnens

lärande. Många av barnen har bristande möjligheter att använda ryska utanför familjekretsen, vilket är

ganska vanligt när det gäller personer som lever i  en andraspråksmiljö (Abrahamsson och Bylund

2012).  Ändå har  majoriteten av dem goda färdigheter  i  det  ryska språket,  vilket  säger  en del  om

föräldrarnas strävan att  förmedla sitt  språkliga kapital  (Säljö 2012) till  den nya generationen som

växer upp i en miljö där ryska inte är majoritetsspråket. En betydande del av föräldrarnas språkliga

kapital förblir dold för barnen när det språkliga inflödet  från föräldrarnas sida begränsas till samtal

som  rör  vardagsrutinerna  där  bara  en  del  av  föräldrarnas  språkliga  uttrycksmedel  kommer  till

användning. Resultaten av denna studie visar att högläsning är frekvent förekommande i deltagarnas

familjer  och  att  respondenterna  gärna  väljer  ryskspråkiga  böcker  för  att  läsa  för  sina  barn.

Högläsningen kan i detta fall  betraktas i  ljuset av den sociokulturella teorin (Säljö 2012, Vygotskij

1934): böckerna fungerar som kulturella redskap med vars hjälp nya begrepp introduceras och ger

upphov  till  samtal  där  ännu  fler  begrepp  kommer  till  användning.   Även  filmerna  kan  ses  som

kulturella redskap som på samma sätt bidrar till att barnen bekantar sig med nya begrepp och som

lockar till samtal med vuxna. Samtliga barn i studien ser ryskspråkiga animerade filmer åtminstone

ibland, och majoriteten av barnen brukar själva välja att se animerade filmer på ryska. Vuxna är dock

ofta närvarande när barnen ser filmerna, och i många fall försöker de direkt eller indirekt påverka

barnens val av filmer. 

7.2. Metoddiskussion

Resultaten  av  enkätundersökningen  och  intervjudatan  innehåller  inte  all  information  som  skulle

behövas  för  långtgående  slutsatser  om  hur  exakt  de  ryskspråkiga  animerade  filmerna  bidrar  till

utvecklingen av barnens språkliga och kommunikativa färdigheter. Det som saknas är bland annat mer

detaljerade uppgifter om familjernas bakgrund, användningen av språken i familjerna, högläsningen,

barnens språkfärdigheter, ritualistisk eller instrumentell konsumtion av medierna och användning av
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medierna  som  primär,  sekundär  eller  tertiär  aktivitet  (se  Comstock  och  Scharrer  2012),  vuxnas

mediering samt barnens reaktioner och syn på medierna. Frekvensordlistan som bygger på material

från Ryska Nationalkorpusen (Ljasjevskaja och Sjarov 2009) och som används i diskussionen kring

filmerna  representerar  det  ryska  talspråket  generellt  sett,  men  inte  språkbruket  hos  rysktalande

familjer i Sverige som kan skilja sig från det hos barnfamiljer i Ryssland. Mer representativ data skulle

behövas för bedömning av familjernas språkanvändning. Uppgifterna om barnens färdigheter i ryska

som används i denna studie grundar sig enbart på föräldrarnas ord. Språktester och intervjuer med

barnen skulle kunna ge mer tillförlitliga data om barnens spåkförståelse,  receptiva och produktiva

ordförråd, grammatik och kommunikativa färdigheter. 

Ett problem som uppstod vid analysen av enkätsvaren var hanteringen av vaga och otydliga svar där

det inte framgick till exempel exakt hur ofta barnen exponerades för ryskspråkiga animerade filmer i

sällskap av vuxna. Vissa svar blev svåra att koda, vilket ledde till brister i den kvantitativa analysen av

datan. Bryman (2011) som nämner flera fördelar med öppna frågor varnar samtidigt för att svaren på

öppna frågor kan bli svårare att koda, vilket gör databearbetningen mer arbetskrävande. Problemet

hade kunnat undvikas genom användning av svarsalternativ i stället för öppna frågor. Det hade dock

lett till andra problem. Först och främst hade svaren blivit mindre detaljerade då respondenterna hade

saknat möjlighet att besvara frågorna med egna ord. En del relevant information hade inte kunnat

erhållas  genom  frågor  med  fasta  svarsalternativ.  Även  detta  stämmer  överens  med  Brymans

resonemang kring öppna frågor och fasta svarsalternativ. Dessutom hade en del av svaren kunnat bli

missvisande. Att respondenterna i vissa fall inte har kunnat ge exakta svar på alla frågor visar att de

har varit osäkra, vilket är viktigt att ha i åtanke. De flesta föräldrarna i studien har antagligen inte

medvetet ägnat sig åt att observera sina barn i forskningssyfte. Deras svar på frågorna bygger på det de

råkar minnas, deras ungefärliga uppskattningar och subjektiva bedömningar. Ett otydligt svar från en

osäker respondent kan ses som mer tillförlitligt än ett fast svarsalternativ som felaktigt har valts av

respondenten på grund av glömska eller felbedömning. En studie som kombinerar flera olika metoder

såsom intervjuer och observationer av barn och föräldrar under exponeringen för audiovisuella medier

skulle kunna vara lösningen.  Datan från intervjuerna och observationerna skulle kunna analyseras

kvalitativt. Samtidigt skulle en studie av ett större antal barnfamiljer kunna resultera i uppgifter som

även skulle kunna ligga till grund för en kvantitativ studie.

Något som kan ses som ett problem är att barnen med goda färdigheter i ryska utgör en majoritet i

denna studie. En studie av fler barn med begränsade färdigheter i det ryska språket skulle ge mer

tillförlitliga data som skulle kunna ligga till grund för generella slutsatser. Att föräldrarna i studien har

en hög utbildningsnivå är ganska väntat både med tanke på den generellt höga utbildningsnivån hos

immigranter från Ryssland (Statistiska centralbyrån 2014) och det faktum att personer som deltar i

webbaserade studier ofta tenderar att ha en relativt hög utbildning (Bryman 2011). Barnen i studien

präglas antagligen av de högutbildade föräldrarnas habitus och har börjat utveckla dispositioner som

gör att de på ett effektivt sätt tillägnar sig det kulturella kapital (se Bourdieu 1986) som förmedlas av

föräldrarna direkt genom samtal eller indirekt genom kulturella redskap som böcker och filmer (se

Säljö 2012). Det hade dock varit intressant att även nå föräldrar med lägre utbildningsnivå. Ingen av
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mödrarna i studien har svenska som modersmål, medan fäderna med svenska som modersmål finns

representerade, vilket också är en brist i urvalet. 

7.3. Fortsatta studier

Fördjupade studier med fler deltagare som har olika bakgrund, bland annat fler föräldrar med lägre

utbildning och mödrar med svenska som modersmål, och fler barn i olika åldrar skulle kunna ge en

mer fullständig bild av mediekonsumtionen hos svensk-ryska barn och dess effekter. Olika metoder

såsom observationer, språktester och intervjuer med barn skulle kunna tillämpas. Fler aspekter av

barnens konsumtion av ryskspråkiga audiovisuella medier skulle kunna diskuteras i framtida studier,

till exempel mediernas innehåll ur det kulturella perspektivet och genusperspektivet samt fördelarna

och nackdelarna med olika internetresurser som innehåller barnfilmer. Von Feilitzen (2012) nämner

studier som har visat att barn i olika länder kan tolka innehållet i samma film på olika sätt. Det hade

varit  intressant  att  undersöka  om  det  finns  skillnader  i  hur  de  svensk-ryska  barnen  och  deras

jämnåriga i Ryssland uppfattar och tolkar innehållet i ryskproducerade filmer.

Denna studie, liksom tidigare forskning, visar att audiovisuella medier kan bidra till utvecklingen av

färdigheterna  i  modersmålet  (Howard  Gola  m  fl  2012,  Hudon  m.fl.  2013,  Kirkorian  m  fl  2008,

Linebarger  och  Piotrowski  2009,  Robb  m.  fl.  2009,  Uchikoshi  2006,  Van  Horn  och  Kan  2016,

Vandewater 2011). Samtidigt är det ganska uppenbart att det inte räcker att sätta barnet framför tv-

apparaten  eller  datorn  för  att  lärande  ska  ske.  Många  faktorer  spelar  roll,  bland  annat  mediets

innehåll,  barnets  ålder  och  utvecklingsnivå,  uppmärksamheten  och  vuxnas  mediering.  Fortsatta

studier skulle kunna ge mer kunskap om hur audiovisuella medier kan användas på det mest effektiva

sättet  som pedagogiska verktyg för att stödja lärandet hos flerspråkiga barn.
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Bilaga 1. Enkätfrågorna

Nedan följer frågorna i webbenkäten som besvarades av föräldrarna i studien. Frågorna är översatta

från ryska.

1. Var är barnet fött?

2. Barnets kön

3. Barnets ålder

4. Vilka bor tillsammans med barnet?

5. Finns det rysktalande personer utanför familjekretsen som barnet brukar umgås med?

6. Moderns modersmål

7. Moderns utbildning

8. Den andra förälderns modersmål

9. Den andra förälderns utbildning

10. Vilka språk används i hemmet?

11. Hur ofta hör barnet ryska utanför hemmet?

12. Hur ofta besöker barnet ett land där många rysktalande bor?

13. Hur bedömer du barnets färdigheter i ryska?

14. Hur bedömer du barnets färdigheter i andra språk?

15. Hur ofta ser barnet ryskspråkiga animerade filmer?

16. Hur ofta väljer barnet att se animerade filmer på ryska (i stället för filmer på andra språk)?

17. Hur ofta ser barnet ryskspråkiga animerade filmer tillsammans med någon vuxen?

18. Vilka är barnets favoritfilmer?

19. Brukar barnet be om att förklara ord som hen har hört i ryskspråkiga animerade filmer?

20. Brukar barnet använda ord som hen har hört i ryskspråkiga animerade filmer?

21. Brukar barnet berätta om ryskspråkiga animerade filmer?

22. Brukar barnet inspireras av ryskspråkiga animerade filmer i sina lekar?

23. Brukar barnet se filmer på andra språk än ryska?

24. Anser du att ryskspråkiga animerade filmer påverkar ditt barns språkutveckling?

25. Hur ofta brukar vuxna i familjen läsa böcker för barnet?

43



Bilaga 2 . Intervjuguiden
Intervjuerna med föräldrarna bygger på följande frågor. Frågorna är översatta från ryska.

Barnets ålder, födelseland, hälsotillstånd

Vem bor barnet med? Vad har dessa personer för modersmål? Vilka språk talas i hemmet?

Finns det rysktalande släktingar som barnet ofta umgås med?

Hur ofta talar barnet ryska hemma och utanför hemmet?

Hur ofta besöker barnet Ryssland eller ett annat land där många talar ryska?

Barnets färdigheter i ryska

Barnets färdigheter i andra språk

Brukar barnet se ryskspråkiga animerade filmer? Hur ofta? Vilka filmer ser barnet?

Brukar barnet se ryskspråkiga animerade filmer ensamt eller tillsammans med någon vuxen?

Händer det att barnet träffar på okända ord i de animerade filmerna? Brukar barnet fråga vad orden

betyder? Brukar föräldrarna förklara ordens betydelser?

Har föräldrarna hört barnet använda ord eller uttryck ur filmerna?

Brukar barnet prata med vuxna om filmerna, berätta eller diskutera handlingen?

Brukar barnet härma filmkaraktärerna eller använda dem i sina lekar?

Brukar barnet se animerade filmer på andra språk? Föredrar barnet ryskspråkiga filmer eller filmer på

andra språk?

Brukar föräldrarna läsa böcker för barnet? Hur ofta? Vilka böcker?

Föräldrarnas utbildningsnivå

Föräldrarnas medievanor: hur ofta de ser tv-program och filmer, på vilka språk

Har  föräldrarna  några  funderingar  kring  barnets  medievanor  och  mediernas  inverkan  på  barnets

lärande och språkutveckling?
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Bilaga 3. Meddelandet till potentiella deltagare

Ett meddelande på ryska med följande innehåll skickades till tre ryskspråkiga Facebookgrupper. 

Kära föräldrar!

Jag skriver en uppsats i pedagogik och behöver intervjua några rysktalande föräldrar som bor i Sverige
med sina barn. Intervjuerna kan genomföras vid ett personligt möte eller via Skype och ska handla om
animerade  filmer  på  ryska.  Även  föräldrar  vars  barn  sällan  eller  aldrig  ser  animerade  filmer  är
välkomna att delta. 

Alla  deltagare  kommer  att  vara  anonyma.  Inga  namn  eller  detaljer  som  gör  att  personer  kan
identifieras  kommer  att  nämnas  i  uppsatsen.  Intervjuerna  kommer  inte  att  publiceras,  och  inga
utomstående kommer att kunna ta del av materialet.

De som är intresserade att delta kan skicka ett personligt meddelande till mig för att komma överens
om tid.

Föräldrar som inte har möjlighet att delta i en intervju kan fylla i en enkät som också handlar om
animerade filmer. Även föräldrar till  barn som inte brukar se animerade filmer eller som föredrar
filmer på svenska eller andra språk är intressanta.
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Bilaga 4. Sammanställningen av enkätsvaren i tabeller
och diagram

Figur 1. Fördelningen mellan barnen i olika åldrar i studien

Figur 2. Barnens födelseländer
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Figur 3. Språken som talas i familjerna
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Figur 4. Användning av ryska utanför hemmet

48

1
9

10

13

3
6

28

7
4

Dagligen
Ofta, regelbundet
Flera gånger i 
veckan
1-2 gånger i veckan
Några gånger i 
månaden
Ibland
Sällan
Aldrig
Svårt att säga



Tabell 1. Föräldrarnas bedömning av barnens färdigheter i ryska fördelad efter barnets ålder.

Färdig-
heter i 
ryska/

ålder

Hög 
nivå

Ganska 
hög nivå

Mer 
utvecklad
än 
svenska 

Be-
gränsad

Talar ej, 
men 
förstår

Talar ej, 
begränsad 
förståelse 
jämfört 
med 
svenska

Låg 
nivå

Talar 
varken 
ryska  
eller 
svenska 

Totalt 
antal 
barn 

Under
2 år

3
(33,3%)

1 (11,1%) 0 (0%) 0 (0%) 3
(33,3%)

1 (11,1%) 0 (0%) 1 (11,1%) 9 (100%)

2 år 4 (25%) 7
(43,8%)

2 (12,5%) 1 (6,3%) 1 (6,3%) 0 (0%) 1 (6,3%) 16
(100%)

3 år 5
(31,3%)

4 (25%) 1 (6,3%) 2
(12,5%)

1 (6,3%) 0 (0%) 3
(18,8%)

16
(100%)

4 år 5
(45,5%)

3
(27,3%)

0 (0%) 3
(27,3%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11
(100%)

5 år 6
(46,2%)

2
(15,4%)

0(0%) 3
(23,1%)

2 (15,4%) 0 (0%) 0 (0%) 13
(100%)

6 år 0 (0%) 4
(44,4%)

0 (0%) 2
(22,2%)

0 (0%) 0 (0%) 3
(33,3%)

9 (100%)

7  år
och
äldre

4
(57,1%)

2
(28,6%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1
(14,3%)

7 (100%)

Totalt 27
(33,3%)

23
(28,4%)

3 (3,7%) 11
(13,6%)

7 (8,6%) 1 (1,2%) 8
(9,9%)

1 (1,2%) 81
(100%)

Tabell 2. Indelningen av barnen i två grupper efter färdigheter i ryska

Färdigheter i ryska 
/ålder

Hög nivå Begränsad, låg nivå Totalt antal barn 

Under 2 år 4 (44,4%) 5 (55,6%) 9 (100%)

2 år 13 (81,3%) 3 (18,8%) 16 (100%)

3 år 10 (62,5%) 6 (37,5%) 16 (100%)

4 år 8 (72,7%) 3 (27,3%) 11(100%)

5 år 8 (61,6%) 5 (38,5%) 13 (100%)

6 år 4 (44,4%) 5 (55,6%) 9 (100%)

7 år eller äldre 6 (85,7%) 1 (14,3%) 7 (100%)

Totalt antal barn 53 (65,4%) 28 (34,6%) 81 (100%)
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Tabell 3. Högläsningens frekvens och barnens ålder

Högläsning/
ålder

Varje dag Ofta, flera 
gånger i 
veckan

Sällan Barnet 
tycker inte 
om 
högläsning

Inget svar Totalt antal 
barn 

Under 2 år 6 (66,7%) 1 (11,1%) 2 (22,2%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (100%)

2 år 11 (68,8%) 2 (12,5%) 0 (0%) 2 (12,5%) 1 (6,3%) 16 (100%)

3 år 9 (56,3%) 4 (25%) 0 (0%) 2 (12,5%) 1 (6,3%) 16 (100%)

4 år 7 (63,6%) 4 (36,4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (100%)

5 år 10 (76,9%) 1 (7,7%) 1 (7,7%) 0 (0%) 1 (7,7%) 13 (100%)

6 år 4 (44,4%) 4 (44,4%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (11,1%) 9 (100%)

7  år  eller
äldre

4 (57,1%) 2 (28,6%) 1 (14,3%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (100%)

Totalt 51 (63%) 18 (22,2%) 4 (4,9%) 4 (4,9%) 4 (4,9%) 81 (100%)

Tabell 4. Högläsningens frekvens och barnens färdigheter i ryska

Högläsning/

färdigheter  i
ryska

Varje dag Ofta,  flera
gånger  i
veckan

Sällan Barnet
tycker  inte
om
högläsning

Inget svar Totalt  antal
barn 

Hög nivå 35 (66%) 11 (20,8%) 2 (3,8%) 3 (5,7%) 2 (3,8%) 53 (100%)

Lägre nivå 16 (57,1%) 7 (25%) 2 (7,1%) 1 (3,6%) 2 (7,1%) 28 (100%)

Totalt 51 (63%) 18 (22,2%) 4 (4,9%) 4 (4,9%) 4 (4,9%) 81 (100%)
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Tabell 5. Exponering för ryskspråkig animerad film och barnens ålder 

Filmtittandets
frekvens/ålder

Ser  varje
dag

Ser ofta Ser  flera
gånger  i
veckan

Ser 1-2 gånger
i  veckan  eller
mer sällan

Ser film på 
ryska, men 
frekvensen är 
okänd

Totalt  antal
barn 

Under 2 år 6 (66,7%) 0 (0%) 2 (22,2%) 1 (11,1%) 0 (0%) 9 (100%)

2 år 12 (75%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (12,5%) 2 (12,5%) 16 (100%)

3 år 11 (68,8%) 1 (6,3%) 1 (6,3%) 3 (18,8%) 0 (0%) 16 (100%)

4 år 9 (81,8%) 0 (0%) 1 (9,1%) 0 (0%) 1 (9,1%) 11 (100%)

5 år 5 (38,5%) 1 (7,7%) 3 (23,1%) 4 (30,8%) 0 (0%) 13 (100%)

6 år 6 (66,7%) 1 (11,1%) 0 (0%) 2 (22,2%) 0 (0%) 9 (100%)

7 år eller äldre 2 (28,6%) 2 (28,6%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 7 (100%)

Totalt 51 (63%) 5 (6,2%) 8 (9,9%) 13 (16%) 4 (4,9%) 81 (100%)

Tabell 6. Exponering för ryskspråkiga animerade filmer och färdigheter i ryska

Tittandets
frekvens/

färdigheter i 
ryska

Ser varje dag Ser ofta Ser flera gånger
i veckan 

Ser  1-2
gånger  i
veckan  eller
mer sällan

Ser film på 
ryska, men 
frekvensen 
är okänd

Totalt antal 
barn 

Hög  eller
ganska  hög
nivå

36 (67,9%) 2 (3,8%) 6 (11,3%) 6 (11,3%) 3 (5,7%) 53 (100%)

Begränsad
eller låg nivå

15 (53,6%) 3 (10,7%) 2 (7,1%) 7 (25%) 1 (3,6%) 28(100%)

Totalt 51 (63%) 5 (6,2%) 8 (9,9%) 13 (16%) 4 (4,9%) 81 (100%)
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Tabell 7. Barnens preferens för  ryskspråkiga filmer och ålder 

Preferens/

ålder

Väljer  alltid
eller ofta

Väljer ibland Väljer  sällan
eller aldrig

Föräldrarna  
bestämmer 
alltid vad 
barnet ska se

Inget svar Totalt  antal
barn 

Under 2 år 8 (88,9%) 0 (0%) 1 (11,1%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (100%)

2 år 10 (62,5%) 1 (6,3%) 1 (6,3%) 4 (25%) 0 (0%) 16 (100%)

3 år 13 (81,3%) 1 (6,3%) 2 (12,5%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (100%)

4 år 10 (90,9%) 0 (0%) 1 (9,1%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (100%)

5 år 11 (84,6%) 0 (0%) 2 (15,4%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (100%)

6 år 7 (77,8%) 0 (0%) 1 (11,1%) 0 (0%) 1 (11,1%) 9 (100%)

7  år  eller
äldre

5 (71,4%) 1 (14,3%) 0 (0%) 1 (14,3%) 0 (0%) 7 (100%)

Totalt 64 (79%) 3 (3,7%) 8 (9,9%) 5 (6,2%) 1 (1,2%) 81 (100%)

Tabell 8. Barnens preferens för ryskspråkiga filmer och färdigheterna i ryska

Preferens/

färdigheter  i
ryska

Väljer  alltid
eller ofta

Väljer ibland Väljer  sällan
eller aldrig

Föräldrarna 
bestämmer 
alltid vad 
barnet ska se

Inget svar Totalt  antal
barn 

Hög  eller
ganska  hög
nivå

44 (83%) 2 (3,8%) 2 (3,8%) 4 (7,6%) 1 (1,9%) 53 (100%)

Begränsad
eller låg nivå

20 (71,4%%) 1 (3,6%) 6 (21,4%) 1 (3,6%) 0 (0%) 28 (100%)

Totalt 64 (79%) 3 (3,7%) 8 (9,9%) 5 (6,2%) 1 (1,2%) 81 (100%)
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Tabell 9. Exponering för ryskspråkiga filmer i vuxet sällskap och barnens ålder

Exponering  för
film  i  vuxet
sällskap/ålder

Ser  alltid  eller
oftast  filmer  i
vuxet sällskap

Ser  filmer  i  vuxet
sällskap ibland 

Ser  sällan  eller
aldrig  filmer  i
vuxet sällskap

Totalt antal barn 

Under 2 år 6 (66,7%) 3 (33,3%) 0 (0%) 9 (100%)

2 år 9 (56,3%) 7 (43,8%) 0 (0%) 16 (100%)

3 år 8 (50%) 8 (50%) 0 (0%) 16 (100%)

4 år 4 (36,4%) 7 (63,6%) 0 (0%) 11 (100%)

5 år 4 (30,8%) 7 (53,9%) 2 (15,4%) 13 (100%)

6 år 0 (0%) 6 (66,7%) 3 (33,3%) 9 (100%)

>7 år 0 (0%) 5 (71,4%) 2 (28,6%) 7 (100%)

Totalt 31 (38,3%) 43 (53%) 7 (8,6%) 81 (100%)

Tabell 10. Exponering för ryskspråkiga filmer i vuxet sällskap och barnens färdigheter i ryska

Exponering  för
film  i  vuxet
sällskap/

färdigheterna i 
ryska

Ser  alltid  eller
oftast  filmer  i
vuxet sällskap

Ser  filmer  i  vuxet
sällskap ibland 

Ser  sällan  eller
aldrig  filmer  i
vuxet sällskap

Totalt antal barn 

Hög nivå 17 (32,1%) 32 (60,4%) 4 (7,6%) 53 (100%)

Begränsat, låg nivå 14 (50%) 11 (39,3%) 3 (10,7%) 28 (100%)

Totalt 31 (38,3%) 43 (53%) 7 (8,6%) 81 (100%)
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Tabell 11. Barnens ålder och val av animerade filmer 

Ålder/film Under 2 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7  år  och
äldre

Masha  och
Björnen

7 6 8 4 2 4 3

Fixarna 2 4 6 4 7 3 3

Luntik 2 4 5 4 5 2 2

Vänta bara 1 2 6 3 4 3 2

Nalle Puh 1 5 4 2 1 1 2

Greta Gris 1 4 6 2 1 2 0

Barboskin 0 2 2 3 3 3 1

Smesjariki 2 1 2 2 3 2 2

Karlsson
på taket

0 3 2 0 1 2 2

Totalt antal
barn 

9 16 16 11 13 9 7

Tabell 12. Val av filmer och färdigheterna i ryska

Färdigheterna i ryska /film Hög nivå Lägre nivå

Masha och Björnen 21 (39,6%) 13 (46,4%)

Fixarna 21 (39,6%) 8 (28,6%)

Luntik och hans vänner 19 (35,9%) 5 (17,6%)

Vänta du bara 14 (26,4%) 6 (21,4%)

Nalle Puh 9 (17%) 7 (25%)

Greta Gris 12 (22,6%) 3 (10,7%)

Familjen Barboskin 10 (18,9%) 4 (14,3%)

Smesjariki 10 (18,9%) 2 (7,1%)

Karlsson på taket 2 (3,8%) 7 (25%)

Totalt antal  barn 53 (100%) 28 (100%)
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Tabell 13. Högläsning och exponering för ryskspråkiga filmer

Högläsning/

exponering för 
ryskspråkiga 
filmer

Högläsning
varje dag

Högläsning
några
gånger  i
veckan

Högläsning
mer sällan

Barnet tycker
inte om 
högläsning

Inget svar Totalt  antal
barn 

Ser film varje 
dag

35 (68,6%) 7 (13,7%) 5 (9,8%) 2 (3,9%) 2 (3,9%) 51 (100%)

Ser film ofta 3 (60%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 5 (100%)

Ser film flera 
gånger i veckan

6 (75%) 2 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (100%)

Ser film mer 
sällan

5 (38,5%) 7 (53,9%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7,7%) 13 (100%)

Totalt 49 (63,6%) 17 (22%) 5 (6,5%) 2 (2,6%) 4 (5,2%) 77 (100%)

Tabell 14. Barns frågor till vuxna angående ord i ryskspråkiga animerade filmer

Frågor till 
vuxna/ ålder 

Ber om 
förklaringar 

Ber sällan om 
förklaringar 

Ber inte om 
förklaringar 

Inget svar Totalt  antal
barn 

3 år 5 (31,3%) 2 (12,5%) 9 (56,3%) 0 (0%) 16 (100%)

4 år 3 (27,3%) 2 (18,2%) 6 (54,5%) 0 (0%) 11 (100%)

5 år 5 (38,5%) 2 (15,4%) 5 (38,5%) 1 (7,7%) 13 (100%)

6 år 5 (55,6%) 3 (33,3%) 1 (11,1%) 0 (0%) 9 (100%)

7 år eller äldre 4 (57,1%) 0 (0%) 2 (28,6%) 0 (0%) 7 (100%)

Totalt 22 (40%) 9 (16,4%) 23 (41,8%) 1 (1,8%) 55 (100%)

Tabell 15. Barns frågor till vuxna om ord i ryskspråkiga animerade filmer och deras färdigheter i ryska

Frågor  till
vuxna/
färdigheterna  i
ryska 

Ber  om
förklaringar 

Ber  sällan  om
förklaringar 

Ber  inte  om
förklaringar 

Inget svar Totalt  antal
barn 

Hög nivå 14 (38,9%) 7 (19,4%) 14 (38,9%) 1 (2,8%) 36 (100%)

Begränsade
färdigeter

8 (42,1%) 2 (10,5%) 9 (47,4%) 0 (0%) 19 (100%)

Totalt 22 (40%) 9 (16,4%) 23 (41,8%) 1 (1,8%) 55 (100%)

55



Tabell 16. Barns frågor till vuxna angående ord i ryskspråkiga animerade filmer och tittandets frekvens

Frågor  till
vuxna/
exponering  för
filmerna

Ber om 
förklaringar 

Ber sällan om 
förklaringar 

Ber inte om 
förklaringar 

Inget svar Totalt antal 
barn 

Ser filmerna 
varje dag  

9 (28,1%) 8  (25%) 14 (43,8%) 1 (3,1%) 32 (100%)

Ser filmerna 
ofta 

3 (60%) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%) 5 (100%)

Ser filmerna 
flera gånger i 
veckan

 4 (66,7%) 1 (16,7%) 1 (16,7%) 0 (0%)  6 (100%)

Ser filmerna 
någon gång i 
veckan eller 
mer sällan

6 (60%) 0 (0%)  4 (40%) 0 (0%) 10 (100%)

Totalt 22 (41,5%) 9 (17%) 21 (39,6%) 1 (1,9%) 53 (100%)

Tabell 17.  Barns frågor till vuxna angående ord i ryskspråkiga animerade filmer och benägenhet att

välja filmer på ryska

Frågor till 
vuxna/

benägenhet att 
välja 
ryskspråkiga 
filmer

Ber om 
förklaringar 

Ber sällan om 
förklaringar 

Ber inte om 
förklaringar 

Inget svar Totalt antal 
barn 

Väljer alltid 
eller ofta film 
på ryska

17 (37,8%) 9 (20%) 18 (40%) 1 (1,6%) 45 (100%)

Väljer  ibland
film på ryska

0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2 (100%)

Väljer sällan 
eller aldrig film
på ryska

3 (50%) 0 (0%) 3 (50%) 0 (0%) 6 (100%)

Föräldrarna 
väljer vad 
barnet ska se

1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

Totalt 21 (38,9%) 10 (18,5%) 22 (40,7%) 1 (1,9%) 54 (100%)
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Tabell 18. Användningen av ord ur ryskspråkiga animerade filmer och barnens ålder 

Användning  av
ord/ålder

Använder  ord
ur filmer 

Använder
sällan  eller
aldrig  ord  ur
filmer

Härmar  ljud,
intonation,
sjunger 

Inget svar Totalt  antal
barn 

Under 2 år 3 (33,3%) 1 (11,1%) 4 (44,4%) 1 (11,1%) 9 (100%)

2 år 11 (68,8%) 5 (31,3%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (100%)

3 år 13 (81,3%) 3 (18,8%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (100%)

4 år 11 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (100%)

5 år 8 (61,5%) 5 (38,5%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (100%)

6 år 8 (88,9%) 1 (11,1%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (100%)

7 år och äldre 4 (57,1%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 7 (100%)

Totalt 58 (71,6%) 16 (19,8%) 5 (6,2%) 2 (2,5%) 81 (100%)

Tabell 19. Användning av ord ur ryskspråkiga animerade filmer och barnens färdigheter i ryska

Användning  av
ord ur filmer/

färdigheterna i 
ryska

Använder ord 
ur filmer

Använder 
sällan eller 
aldrig ord ur 
filmer

Härmar ljud, 
intonation, 
sjunger 

Inget svar Totalt antal 
barn 

Hög nivå 42 (79,3%) 7(13,2%) 2 (3,8%) 2 (3,8%) 53 (100%)

Begränsade
färdigheter

16 (57,1%) 9 (32,1%) 3 (14,3%) 0 (0%) 28 (100%)

Totalt 58 (71,6%) 16 (19,8%) 5 (6,2%) 2 (2,5%) 81 (100%)
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Tabell 20. Användning av ord ur ryskspråkiga animerade filmer och tittandets frekvens

Användning  av  ord  ur
filmer/  tittandets
frekvens 

Använder 
ord ur 
filmer

Använder sällan 
eller aldrig ord ur 
filmer

Härmar ljud, 
intonation, 
sjunger 

Inget svar Totalt 
antal 
barn 

Ser filmerna varje dag  38 (74,5%) 8 (15,7%) 3 (11,5%) 2 (3,9%) 51
(100%)

Ser filmerna ofta 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%)

Ser filmerna flera 
gånger i veckan

6 (75%) 1 (12,5%) 1 (12,5%) 0 (0%) 8
(100%)

Ser filmerna någon 
gång i veckan eller mer 
sällan

8 (61,5%) 5 (38,5%) 0 (0%) 0 (0%) 13
(100%)

Totalt 56 (72,7%) 15 (19,5%) 4 (5,2%) 2 (2,6%) 77
(100%)

Tabell 21. Användning av ord ur ryskspråkiga animerade filmer och exponering för filmerna i vuxet

sällskap 

Användning  av
ord ur filmer/

exponering  för 
film  i vuxet 
sällskap 

Använder ord 
ur filmer

Använder 
sällan eller 
aldrig ord ur 
filmer

Härmar ljud, 
intonation, 
sjunger 

Inget svar Totalt antal 
barn 

Alltid eller 
oftast ser med 
vuxna

20 (64,5%) 7 (22,6%) 4 (12,9%) 0 (0%) 31 (100%)

Ibland 34 (79%) 6 (14%) 1 (2,3%) 2 (4,7%) 43 (100%)

Sällan eller 
aldrig

4 (57,1%) 3 (42,9%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (100%)

Totalt 58 (71,6%) 16 (19,8%) 5 (6,2%) 2 (2,5%) 81 (100%)
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Tabell 22. Användning av ord ur ryskspråkiga animerade filmer och barnens preferenser

Användning av 
ord ur filmer/

benägenhet att 
välja ryskspråkiga 
filmer

Använder 
ord ur 
filmer

Använder 
sällan eller 
aldrig ord ur 
filmer

Härmar ljud, 
intonation, 
sjunger 

Inget svar Totalt antal 
barn 

Väljer alltid eller 
ofta film på ryska

 51 (81%) 7 (11,1%) 4 (6,4%) 1 (1,6%) 63 (100%)

Väljer  ibland  film
på ryska

2 (66,7%) 1 (33,3%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%)

Väljer sällan eller 
aldrig film på 
ryska

2 (22,2%) 5 (55,6%) 1 (11,1%) 0 (0%) 9 (100%)

Föräldrarna väljer 
vad barnet ska se

1 (20%) 3 (60%) 0 (0%) 1 (20%) 5 (100%)

Totalt 57 (71,3%) 16 (20%) 5 (6,3%) 2 (2,5%) 80 (100%)

Tabell 23. Benägenhet att berätta om de ryskspråkiga animerade filmerna och barnens ålder 

Benägenhet att 
tala om 
filmerna/ålder

Talar om 
filmerna 

Talar ibland 
om filmerna

Talar sällan 
eller aldrig om 
filmerna

Berättar bara 
på svenska 

Totalt antal 
barn 

Under 2 år 5 (55,5%) 0 (0%) 4 (44,4%) 0 (0%) 9

2 år 10 (62,5%) 1 (6,25%) 5 (31,3%) 0 (0%) 16

3 år 11 (68,8%) 2 (12,5%) 2 (12,5%) 1 (6,25%) 16

4 år 7 (63,6%) 2 (18,2%) 2 (18,2%) 0 (0%) 11

5 år 5 (38,5%) 4 (30,8%) 2 (15,4%) 2 (15,4%) 13

6 år 8 (88,9%) 1 (11,1%) 0 (0%) 0 (0%) 9

7 år eller äldre 3 (42,9%) 3 (42,9%) 1 (14,3%) 0 (0%) 7

Totalt 49 (60,5%) 13 (16,1%) 16 (19,8%) 3 (3,7%) 81
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Tabell 24.  Benägenhet att berätta om de ryskspråkiga animerade filmerna och färdigeterna i ryska

Benägenhet att 
tala om 
filmerna/färdig
heterna i ryska

Talar om 
filmerna 

Talar ibland 
om filmerna

Talar sällan 
eller aldrig om 
filmerna

Berättar bara 
på svenska 

Totalt antal 
barn 

Hög nivå 35 (66%) 9 (17%) 9 (17%) 0 (0%) 53 (100%)

Begränsade
färdigheter

14 (50%) 4 (14,3%) 7 (25%) 3 (10,7%) 28 (100%)

Totalt 49 (60,5%) 13 (16,1%) 16 (19,8%) 3 (3,7%) 81 (100%)

Tabell 25. Benägenhet att tala om ryskspråkiga animerade filmer och tittandets frekvens 

Benägenhet att tala
om filmerna 
/exponering för 
filmerna

Talar om 
filmerna 

Talar ibland 
om filmerna

Talar sällan 
eller aldrig om 
filmerna

Berättar bara 
på svenska 

Totalt antal 
barn 

varje dag 30 (58,9%) 7 (13,7%) 12 (23,5%) 2 (3,9%) 51 (100%)

ofta 3 (60%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%)

flera  gånger  i
veckan

5 (62,5%) 1 (12,5%) 2 (25%) 0 (0%) 8 (100%)

Någon  gång  i
veckan  eller  mer
sällan

9 (69,2%) 1 (7,7%) 2 (15,4%) 1 (7,7%) 13 (100%)

Totalt 47 (61%) 11 (14,3%) 16 (20,8%) 3 (3,9%) 77 (100%)
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Tabell 26. Benägenhet att berätta om de ryskspråkiga animerade filmerna och exponering för filmerna
i vuxet sällskap

Benägenhet att tala 
om 
filmerna/exponering
för filmer i vuxet 
sällskap

Talar om 
filmerna 

Talar ibland 
om filmerna

Talar sällan 
eller aldrig om 
filmerna

Berättar bara 
på svenska 

Totalt antal 
barn 

Ser filmer alltid eller
oftast med vuxna

17 (54,8%) 4 (12,9%) 9 (29%) 1 (3,2%) 31 (100%)

Ser  filmer  med
vuxna ibland

29 (67,4%) 8 (18,6%) 6 (14%) 0 (0%) 43 (100%)

Ser sällan eller aldrig
filmer med vuxna

5 (71,4%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 0 (0%) 7 (100%)

Totalt 51 (63%) 13 (16%) 16 (19,8%) 1 (1,2%) 81  (100%)

Tabell 27. Lekar inspirerade av ryskspråkiga animerade filmer och barnens ålder 

Förekomst  av
element ur filmer i
lekarna/ålder

Brukar  använda
element  ur
filmerna i lekar

Använder  element
ur  filmerna  i
lekarna ibland

Använder  aldrig
element  ur
filmerna i lekar

Totalt antal barn

Under 2 år 7 (77,8%) 0 (0%) 2 (22,2%) 9 (100%)

2 år 9 (56,3%) 2 (12,5%) 5 (31,3%) 16 (100%)

3 år 13 (81,3%) 3 (18,8%) 0 (0%) 16 (100%)

4 år 9 (81,8%) 0 (0%) 2 (18,2%) 11 (100%)

5 år 8 (61,5%) 2 (15,4%) 3 (23,1%) 13 (100%)

6 år 5 (55,6%) 1 (11,1%) 3 (33,3%) 9 (100%)

7 år eller äldre 4 (57,1%) 2 (28,6%) 1 (14,3%) 7 (100%)

Totalt 55 (67,9%) 10 (12,4%) 16 (19,8%) 81 (100%)
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Tabell 28.  Lekar inspirerade av ryskspråkiga animerade filmer och barnens färdigheter i ryska

Förekomst  av
element  ur  filmer  i
lekarna/färdigheter
i ryska

Brukar  använda
element  ur
filmerna i lekar

Använder  element
ur  filmerna  i
lekarna ibland

Använder  aldrig
element  ur
filmerna i lekar

Totalt antal barn

Hög nivå 37 (69,8%) 9 (17%) 7 (13,2%) 53 (100%)

Begränsade
färdigheter

18 (64,3%) 1 (3,6%) 9 (32,1%) 28 (100%)

Totalt 55 (67,9%) 10 (12,4%) 16 (19,8%) 81 (100%)

Tabell 29. Lekar inspirerade av ryskspråkiga animerade filmer och tittandets frekvens 

Förekomst  av  element
ur  filmer  i
lekarna/exponeringens
frekvens

Brukar  använda
element  ur
filmerna i lekar

Använder
element  ur
filmerna i lekarna
ibland

Använder  aldrig
element  ur
filmerna i lekar

Totalt antal barn

Dagligen 33 (64,7%) 6 (11,8%) 12 (23,5%) 51 (100%)

Ofta 3 (60%) 2 (40%) 0 (0%) 5 (100%)

Ser flera gånger i veckan 6 (75%) 1 (12,5%) 1 (12,5%) 8 (100%)

Mer sällan 11 (84,6%) 0 (0%) 2 (15,4%) 13 (100%)

Totalt 53 (68,6%) 9 (11,7%) 15 (19,5%) 77 (100%)
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Tabell 30. Lekar inspirerade av ryskspråkiga animerade filmer och exponering för filmerna i vuxet

sällskap

Förekomst  av
element ur filmer i
lekarna/exponerin
gen  för  filmerna  i
vuxet sällskap

Brukar  använda
element  ur
filmerna i lekar

Använder  element
ur  filmerna  i
lekarna ibland

Använder  aldrig
element  ur
filmerna i lekar

Totalt antal barn

Ser  filmer  alltid
eller  oftast  med
vuxna

21 (67,7%) 4 (12,9%) 6 (19,4%) 31 (100%)

Ser  filmer  med
vuxna ibland

30 (69,8%) 6 (14%) 7 (16,3%) 43 (100%)

Ser  sällan  eller
aldrig  filmer  med
vuxna

4 (57,1%) 0 (0%) 3 (42,9%) 7 (100%)

Totalt 55 (67,9%) 10 (12,4%) 16 (19,8%) 81 (100%)

Tabell  31.  Föräldrarnas  uppfattning  om  filmernas  positiva  effekter  för  barns  språkutveckling  och
barnens ålder

Förälderns
uppfattning/
barnets ålder

Positiv
effekt
finns

Positiv
effekt
finns
kanske

Film
fungerar
som
komplement
till annat

Positiv
effekt
finns  bara
hos  äldre
barn 

Ingen
positiv
effekt

Inget svar Totalt  antal
barn 

Under 2 år 7
(77,8%)

1 (11,1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (11,1%) 0 (0%) 9 (100%)

2 år 12 (75%) 1 (6,3%) 1 (6,3%) 1 (6,3%) 1 (6,3%) 0 (0%) 16 (100%)

3 år 14
(87,5%)

0 (0%) 1 (6,3%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6,3%) 16 (100%)

4 år 10
(90,9%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (9,1%) 0 (0%) 11 (100%)

5 år 11
(84,6%)

0 (0%) 1 (7,7%) 0 (0%) 1 (7,7%) 0 (0%) 13 (100%)

6 år 8
(88,9%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (11,1%) 0 (0%) 9 (100%)

7  år  eller
äldre

5 (71,4%) 0 (0%) 1 (14,3%) 0 (0%) 1 (14,3%) 0 (0%) 7 (100%)

Totalt 67
(82,7%)

2 (2,5%) 4 (4,9%) 1 (1,2%) 6 (7,4%) 1 (1,2%) 81 (100%)
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Tabell  32.  Föräldrarnas  uppfattning  om  filmernas  positiva  effekter  för  barns  språkutveckling  och

barnens färdigheter i ryska

Förälderns
uppfattning
/barnets
färdigheter
i ryska

Positiv
effekt
finns

Positiv
effekt finns
kanske

Film
fungerar
som
kompleme
nt  till
annat

Positiv
effekt finns
bara  hos
äldre barn 

Ingen
positiv
effekt

Inget svar Totalt  antal
föräldrar 

Hög nivå 40 (81,6%) 0 (0%) 3 (6,1%) 1 (2%) 5 (10,2%) 0 (0%) 49 (100%)

Begränsade
färdigheter

23
(88,5%)

2 (7,7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3,9%) 26 (100%)

Totalt 63 (84%) 2 (2,7%) 3 (4%) 1 (1,3%) 5 (6,7%) 1 (1,3%) 75 (100%)

Tabell  33.   Föräldrarnas  uppfattning om filmernas positiva  effekter för  barns språkutveckling  och

exponeringens frekvens

Förälderns
uppfattning/

exponeringens
frekvens

Positiv
effekt
finns

Positiv
effekt  finns
kanske

Film
fungerar
som
komplem
ent  till
annat

Positiv
effekt finns
bara  hos
äldre barn 

Ingen
positiv
effekt

Inget svar Totalt antal
föräldrar  

Dagligen 40
(83,3%)

2 (4,2%) 2 (4,2%) 0 (0%) 4 (8,3%) 0 (0%) 48 (100%)

Ofta 4 (80%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 5 (100%)

Flera  gånger  i
veckan

7
(87,5%)

0 (0%) 1 (12,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (100%)

Mer sällan 9 (90%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) 10 (100%)

Inget svar 3 (75%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%)

Totalt 63
(84%)

2 (2,7%) 3 (4%) 1 (1,3%) 5 (6,7%) 1 (1,3%) 75 (100%)
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Tabell  34.  Föräldrarnas  uppfattning  om filmernas  positiva  effekter  för  barns  språkutveckling  och

frekvensen av exponeringen för filmera i vuxet sällskap

Förälderns
uppfattning/

frekvensen  av
exponeringen
i  vuxet
sällskap

Positiv
effekt
finns

Positiv
effekt  finns
kanske

Film
fungerar
som
komplemen
t till annat

Positiv
effekt finns
bara  hos
äldre barn 

Ingen
positiv
effekt

Inget svar Totalt antal
föräldrar 

Ser  filmer
alltid  eller
oftast  med
vuxna

24 (8o%) 2 (6,7%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 30 (100%)

Ser filmer med
vuxna ibland

33
(86,8%)

0 (0%) 2 (5,3%) 0 (0%) 3 (7,9%) 0 (0%) 38 (100%)

Ser sällan eller
aldrig  filmer
med vuxna

6 (85,7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14,3%) 0 (0%) 7 (100%)

Totalt 63 (84%) 2 (2,7%) 3 (4%) 1 (1,3%) 5 (6,7%) 1 (1,3%) 75 (100%)
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