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Sammandrag
Denna studie undersökte frågan om det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet
som utövades på fritiden och andraspråksinlärning med fokus på andraspråkstalares
fundamentsanvändning. Fundament är ett språkligt led innan det finita verbet. Tidigare
forskning har visat att fysisk aktivitet har positiva effekter på språkinlärning. Denna
forskning har främst gjorts i kontrollerade experiment. Den aktuella studien syftade därför
till att undersöka om det även fanns ett samband utanför en experimentell studie, närmare
bestämt på fritiden.
I undersökningen deltog 49 andraspråkstalare och deras svar i en ifylld enkät samt
kompletterande intervju utgjorde studiens undersökningsmaterial. I intervjun eliciterades
fritt tal med hjälp av tre frågor. Informanternas fundamentsanvändning studerades
kvantitativt genom två beroendevariabler: ord per fundament och andel utbyggda
fundament. Variationen i dessa variabler analyserades som en funktion av fem oberoende
variabler: deltagarnas idrottsvanor (i antal dagar per vecka och intensitetsnivå), mors
utbildningsbakgrund, vistelsetiden i Sverige, samt graden av användning av det svenska
språket på fritiden.
Resultatet visade att en högre frekvens av fysisk aktivitet (i gånger per vecka)
korrelerade signifikant med en av de beroende variablerna (andel utbyggda fundament).
Detta antyder att sambandet mellan fysisk aktivitet och språkinlärning även kan påvisas
utanför en experimentell studie och att det kan gälla grammatiken. Regeringen vill utöka
undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa och den här studiens resultat skulle i framtiden
kunna bidra till en rekommendation för en särskild satsning på idrottsaktiviter även
utanför skolan för exempelvis nyanlända.
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1 Inledning
Denna studie undersöker sambandet mellan fysisk aktivitet och språkinlärning.
Som blivande ämneslärare på gymnasial nivå i idrott och hälsa och svenska som
andraspråk fascineras jag av forskning som undersöker effekter av fysisk aktivitet och
vad som kan underlätta språkinlärning. I mitt blivande yrke som lärare kan jag för det ena
fortsätta arbetet med att erbjuda barn och ungdomar fysisk aktivitet. Jag kommer för det
andra kunna se samband mellan mina två ämnen genom att aktivt utforma min
idrottsundervisning så att den på bästa möjliga sätt även gynnar mina elever i svenska
som andraspråk. Jag blir motiverad av den här möjligheten och vill bidra till en ökad
förståelse av detta samband.
Tidigare forskning har undersökt effekter av fysisk aktivitet på språkinlärning och
resultaten visade att ordinlärning underlättas av fysisk aktivitet som också kan ge ett bättre
skolresultat hos elever i skolan (Fritz, 2017; Liu, Sulpizio, Kornpetpanee & Job, 2017).
En möjlig förklaring är att personer som utövar fysisk aktivitet har en sundare inställning
till hälsa och en förbättrad kognitiv funktion. En annan förklaring kan vara att det är ett
samband mellan intensiteten i den fysiska aktiviteten och blodgenomströmning i hjärnan
som underlättar inlärning. Detta stöds av forskning som visar att språkinlärning
underlättas om inlärrning sker direkt efter en fysisk aktivitet som utövas med hög
intensitet (Winter et al., 2007).
Det finns andra faktorer som är kända för sitt samband med språkinlärning.
Vistelsetid i landet och att inläraren utsätts för samtalssituationer och en anpassad
interaktion av infödda talare kan få positiv effekt på språkinlärning (Abrahamsson, 2009;
Krashen,

1982;

Long,

1985).

Socioekonomiska

faktorer

som

föräldrarnas

utbildningsbakgrund har också ett positivt samband med språkinlärning (Abrahamsson,
2009). Socioekonomisk status är dock en faktor som vi inte kan påverka. Något som vi
däremot kan ändra på är förutsättningarna till att kunna erbjuda mer fysisk aktivitet till
elever på skolan och på fritiden. Det är därför det är så intressant att fortsätta utforska
sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärning.
Största delen av forskning som undersökt samband mellan fysisk aktivitet och
språkinlärning har gjorts i kontrollerade experiment (Fritz, 2017; Liu et al., 2017; Winter
et al., 2007). Jag ville undersöka om det även fanns ett samband utanför en experimentell
studie, närmare bestämt på fritiden. Regeringen gav Skolverket i uppdrag att lämna
förslag som syftar till mer rörelse under skoldagen för alla elever i Sverige. Ett av
förslagen från Skolverket var att utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa med

2

100 timmar i grundskolan från och med 2019 (Regeringen, 2018). Studiens resultat skulle
kunna bidra till en rekommendation där regeringen satsar på idrottsaktiviter även utanför
skolan för exempelvis nyanlända.

1.1 Syfte
Fundament beskrivs som det språkliga led innan det finita verbet i en sats. Ett exempel
på ett fundament är nu i meningen nu vill jag leka där vill är ett finit verb. Denna studie
undersökte om fysisk aktivitet som utövades på fritiden korrelerade med
andraspråkstalares användning av fundament. Studien ingick i ett uppsatsprojekt med
totalt fem studenter som undersökte grammatiska eller fonetiska aspekter i svenskan och
hur de realiserades av andraspråkstalare. En inlärares fundamentsanvändning
kvantifierades i form av två beroende variabler: genomsnittligt antal ord per fundament
och andelen utbyggda fundament. Den fysiska aktiviteten uppmättes både gällande hur
ofta deltagarna i studien bedrev fysisk aktivitet och med vilken intensitet de själva
uppskattade att de gjorde det. Uppsatsen utgick från följande frågeställning: Finns det
något

samband

mellan

fysisk

aktivitet

fundamentsanvändning?
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på

fritiden

och

andraspråkstalares

2 Bakgrund och tidigare forskning
Det finns olika faktorer som kan underlätta andraspråksinlärningen, exempelvis
socioekonomisk status och att utsättas för miljöer där det nya språket används
(Abrahamsson, 2009; Kraschen, 1982; Preston, 1989; Swain, 1985). Nyare forskning har
visat att fysisk aktivitet kan underlätta inlärning (Fritz, 2017; Liu et al., 2017; Winter et
al., 2007). Forskning på fundament visar att det finns skillnader i fundamentsanvändning
beroende på inlärarnas språkliga mognad, modersmål och fundamentens textgenre
(Hultman & Westman, 1977; Westman, 1974).

2.1 Begrepp och definitioner
2.1.1 Fundament
Fundament är det språkliga led som placeras i den första positionen i huvudsatsen och
förankrar satsen kommunikativt i en diskurs. I fundamentet placeras ofta känd
information, det vill säga information som talare och lyssnare känner till. I meningen det
svenska laget vann tävlingen är orden det svenska laget fundament eftersom det står före
det finita verbet medan resten av meningen är ny information (Svensson & Lindgren,
2015). I den här studien undersöktes informanternas fundamentsanvändning genom två
beroende variabler: ord per fundament och andel utbyggda fundament. Variationen i
dessa variabler analyserades som en funktion av fem oberoende variabler: deltagarnas
idrottsvanor (i antal dagar per vecka och intensitetsnivå), mors utbildningsbakgrund,
vistelsetiden i Sverige, samt graden av användning av det svenska språket på fritiden.
2.1.2 Förstaspråk och andraspråk
Informanterna i denna studie hade både ett förstaspråk och andraspråk. Förstaspråk, även
kallat för modersmål, är det språket en individ tillägnar sig först. Förstaspråket har
exponerats genom föräldrar eller andra vårdnadshavare och man kan ha flera förstaspråk.
Andraspråket betecknas som det språk som exponerats efter att ett första språk har börjat
etableras eller är etablerat (Abrahamsson, 2009).
2.1.3 Fysisk aktivitet
Denna studie undersökte om det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet och
andraspråkstalares fundamentsanvändning. Inom faktorn fysisk aktivitet undersöktes
informanternas frekvens i fysisk aktivitet (i gånger per vecka) och intensitetsnivå (ingen
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till hög intensitet). Fysisk aktivitet definieras fysiologiskt som all den kroppsrörelse vi
utövar när vi inte vilar (FYSS, 2016). Kroppsrörelsen förbrukar energi och fysisk aktivitet
kan exempelvis ske i hemmet, under transporter, på fritiden och under organiserad fysisk
träning. Exempel på fysisk aktivitet är muskelförstärkande träning, även kallat
styrketräning, som utövas i strukturerad form. Intensitet beskrivs som höjning av puls och
andning vid fysisk aktivitet och FYSS (2016) använder de relativa intensitetsmåtten låg
till hög. Låg intensitet ger en liten märkbar höjning av puls och andning. Hög intensitet
ger en markant höjning av puls och andning medan maxnivåer nås i mycket hög intensitet.

2.2 Forskning om fundament
Forskning antyder att orden i fundamenten kan avspegla textens komplexitet och genre.
Det krävs en språklig mognad för att kunna producera långa fundament men även för att
kunna tolka texter med korta fundament (Hellspong & Ledin, 1997; Platzack, 1985;
Svensson & Lindgren, 2015). Forskning visade även att förstaspråket påverkar det nya
språkets fundamentsanvändning (Bohnacker & Rosén, 2009; Svensson & Lindgren,
2015).
Det har diskuterats huruvida fundamentslängden är kopplad till svårigheter att tolka
texten. Texter med långa fundament ställer krav på läsarens memoreringsförmåga
(Hellspong & Ledin, 1997). Det kan förklaras med att det kan vara svårt att få en överblick
med utbyggda och långa fundament och en text med korta fundament kan indikera att det
blir svårt för läsaren att förstå texten eftersom det finns för lite information (Platzack,
1985). Det visade sig även i en undersökning att texter av elever på gymnasial nivå har
genomsnittligt kortare fundament än texter skrivna av vuxna (Hultman & Westman,
1977). I undersökningen fanns det även skillnader i texter som bedömts med höga och
låga betyg. Elever som skrev texter med långa fundament som innehöll en hög grad av
adverbial fick låga betyg medan de som innehöll många nominala led fick högre betyg
(Hultman & Westman, 1977). Undersökningen visade alltså att textens kvalité inte gick
att bedöma enbart genom att räkna ut den genomsnittliga fundamentslängden eftersom
fundament som innehöll många nominala led är ofta kortare än adverbiella fundament.
I en undersökning om genomsnittlig fundamentslängd i olika tidningsgenrer som
var skrivna av vuxna, skiljde sig fundamentslängden beroende på tidningsgenre
(Westman, 1974). Resultaten varierade mellan 2,8 till 3,9 ord per fundament. I den
aktuella studien undersöktes andraspråkstalarnas antal ord per fundament och andel
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utbyggda fundament. Studien definierade alla fundament som har tre eller fler ord som
utbyggda fundament.
Strukturen i fundamenten kan skilja sig beroende på vilket modersmål inläraren har.
Personer med svenska som modersmål är benägna att fylla fundament med ett tematiskt
subjekt eller en komponent med lågt informationsvärde, exempelvis det formella
subjektet det i det är många svenskar här medan personer med tyska som modersmål har
en benägenhet att fylla fundament med rematiska subjekt i fundamentet, alltså ny
informantion: många svenskar är här (Bohnacker & Rosén, 2009). I en annan studie som
undersöktes strukturella skillnader i fundament beroende på modersmål fick två elever
med svenska som förstaspråk och två elever med svenska som andraspråk skriva ett brev
till skolministern. En av eleverna med svenska som andraspråk fyllde fundamenten med
ny information som egentligen skulle framhävts starkare om det placerats i remat. Eleven
kunde inte heller hantera formella subjekt (Svensson & Lindgren, 2015).
Eftersom vi har sett att fundamentets innehåll verkar vara språk- och genre
beroende, men även beroende på språklig mognad, kan vi genom att undersöka
beroendevariablerna antal ord per fundament och andel utbyggda fundament möjligtvis
förvänta oss att andraspråkstalare av svenska på lägre nivå producerar kortare fundament
än mera avancerade talare.

2.3 Effekter av fysisk aktivitet
Fysiskt aktivitet har flera fysiologiska effekter. Bortsett från positiva effekter på hälsan
antyder forskning även ett samband mellan fysisk aktivitet och språkinlärning (Fritz,
2017; Liu et al., 2017; Winter et al., 2007).
Eftersom allt fler barn inte klarar betygskriterierna för gymnasial nivå i svensk
skola undersöktes möjligheten om ökad fysisk aktivitet leder till bättre akademiska
resultat (Fritz, 2017). Studien undersökte även om en ökad fysisk aktivitet i grundskolan
gör att risk för benskörhet minskar i vuxen ålder. Fyra skolor medverkade i
undersökningen och standardundervisningstiden för idrott och hälsa var 60 minuter per
vecka. En av skolorna valdes som interventionsskola där undervisningstiden i idrott och
hälsa ökade från 60 till 200 minuter fördelat på 40 minuter per dag och de andra tre
skolorna fungerade som kontrollgrupp med standardundervisningstid. För utvärdering av
akademiskt resultat inkluderades alla barn i årskurs 9 mellan 2003 och 2012 i hela Sverige
(1161807 barn) och interventionsskolan (633 barn) (Fritz, 2017). Resultatet visade att
eleverna från interventionskolan fick minskad risk för benskörhet och pojkarna fick ett
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bättre akademiskt resultat än genomsnittet. För flickorna var det ingen signifikant skillnad
vilket kunde förklaras med att flickorna hade sedan tidigare ett högt akademiskt resultat
(Fritz, 2017).
Forskning antyder även ett samband mellan fysisk aktivitet och språkinlärning. I en
studie undersöktes sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärning av vokabulär på
kinesiska modersmålstalare med engelska som andraspråk (Liu et al., 2017). Studien
bestod av ett vokabulärtest och en inlärningsdel. I vokabulärtestet visades fyrtio skrivna
ord till en korresponderande svartvit bild från kategorierna djur, objekt och yrken. Alla
ord var okända och i vokabulärtestet användes fyra verb för att skapa tjugo korrekta och
tjugo inkorrekta meningar. Inlärarna såg ord-bild par i fem sekunder i inlärningsdelen.
Studien bestod av totalt nio testsessioner och åtta av testsessionerna genomfördes direkt
efter inlärningsdelen och den sista gjordes en månad efter den sista inlärningsdelen. Fyrtio
informanter deltog i studien och hälften utövade fysisk aktivitet i form av cykling och
resterande informanter hade en stillasittande position. Resultatet visade att inlärning av
främmande vokabulär i samband med fysisk aktivitet ger bättre resultat än inlärning i
stillasittande position (Liu et al., 2017).
I en annan studie om den fysiska aktivitetens påverkan på ordinlärning fick vuxna
tyska män lära sig ordförråd under tre förutsättningar: högintensiv sprint, 40 minuter
lågintensiv löpning eller femton minuters stillasittande (Winter et al., 2007). Urvalet
bestod av informanter som var fysiskt aktiva på fritiden. Under träningsfasen läste
informanterna ord från ett konstgjort språk och såg en bild av ett objekt och fick ange om
paren var korrekta. Direkt efter träningen, efter en vecka och igen efter sex-åtta månader
var de avbildade föremålen ersatta med motsvarande tyska ord. Deltagarna var tvungna
att ange om det talade ordet och bilden av objektet korresponderade med det tyska ordet.
Studien visade att vid inlärning under fysisk aktivitet med hög intensitet var ordinlärning
20 procent snabbare i förhållande till lågintensitetsträningen. Studien visade vid
högintensiv träning effekter på inlärning och positiva effekter på det långsiktiga minnet.
En möjlig förklaring är ett samband mellan fysisk aktivitet och blodgenomströmning i
hjärnan som har positiva effekter för inlärning (Winter et al., 2007).
Den redovisade forskningen visade att språkinlärning gynnas av utövandet av fysisk
aktivitet om inlärningen sker samtidigt eller i direkt anslutning till aktiviteten i en
kontrollerad miljö. Därför är det intressant att testa om vi kan hitta samband mellan
andraspråkstalares språkinlärning och fysisk aktivitet som utövas i en icke-kontrollerad
miljö och inte nödvändigtvis i anslutning till någon formell undervisningsituation.
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2.4 Andra faktorer som har samband med andraspråksinlärning
Bortsett från effekter av fysisk aktivitet så har det sedan tidigare varit känt att andra
faktorer kan påverka andraspråksinlärning, exempelvis socioekonomisk status, kognitiv
färdighetsnivå och språklig interaktion i det nya språket (Abrahamsson, 2009; Krashen,
1982; Ohlstain, Shohamy, Kemp & Chatow, 1990; Preston, 1989; Skehan, 1990; Swain,
1985).
2.4.1 Socioekonomisk status
Det som har visat sig ha samband med andraspråksinlärningen är bland annat
utbildningsbakgrund och de erfarenheter och traditioner från olika sociala klasser som
man har med sig till skolan (Abrahamsson, 2009; Preston, 1989). Socioekonomisk status
innefattar olika sociologiska variabler som korrelerar med inlärning av språk. Yrke,
utbildning och inkomst är några av dessa men också föräldrars utbildningsbakgrund vilket
kan korrelera med den formella andraspråksinlärningen (Abrahamsson, 2009).
I en studie undersöktes cognitive academic level proficiency (CALP), vilket innebär
den kognitiva akademiska färdighetsnivån hos engelska andraspråksinlärare med
israeliska som modersmål (Ohlstain et al., 1990). Inlärarna var indelade i kategorier
baserat på deras socioekonomiska status. Inlärarna som kom från bättre förhållanden hade
en högre utvecklad kognitiv akademisk färdighetsnivå i deras förstaspråk vilket
resulterade

i

bättre

andraspråksinlärning.

Även

Skehan

(1990)

undersökte

socioekonomisk status i sin studie av andraspråksinlärare i franska och tyska. Barn som
var uppväxta i medelklassen hade enklare att lära sig andraspråk än barn från en lägre
klass. En möjlig förklaring till resultatet var att barn från en lägre klass har svårare att
tolka kontextualiserat språk.
2.4.2 Språklig interaktion
En annan faktor som kan påverka andraspråksinlärning är språkligt inflöde vilket avser
det som andraspråkstalaren stöter på i texter och yttranden (Krashen, 1982).
Inflödeshypotesen utgör en av fem hypotester i Krashens monitormodell och bygger på
att inflödet är begripligt och för att andraspråkstalaren skall utveckla sitt målspråk bör
inflödet vara på en högre nivå (Krashen, 1982). Enligt Swain (1985) är det även viktigt
med ett begripligt utflöde vilket innebär vikten av att andraspråkstalare får delta i
interaktion för att få en kontinuerlig utveckling. I den här studien blev informanterna även
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tillfrågade hur länge de hade vistats i Sverige, eftersom mer tid innebär fler möjligheter
till att utsättas för ett begripligt inflöde och utflöde.

2.5 Elever i skolan
Merparten av andraspråkstalarna i aktuella studien var ungdomar som gick i grundskolan
eller gymnasiet. I ämnet idrott och hälsa skall eleverna ges möjlighet att utveckla
kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur hälsan påverkas genom
livet (Skolverket, 2011). Trots forskning som visar positiva effekter på inlärning i
samband med fysisk aktivitet (se 2.3) har en nyligen redovisad rapport visat att barn och
ungdomar rör på sig allt mindre. 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna nådde
den rekommenderade mängden av fysisk aktivitet (Centrum för idrottsforskning, 2017).
Det finns en skillnad i akademiskt resultat mellan elever födda i Sverige och elever
med utländsk bakgrund. Utländskt födda elever hade lägre genomsnittlig nivå i ämnena
matematik, naturkunskap och läsförståelse (Skolverket, 2016). Eftersom akademiskt
resultat har blivit sämre i skolan fick Skolverket uppdrag från regeringen att presentera
en plan i att få barn och ungdomar mer fysiskt aktiva. Därför har regeringen beslutat att
öka undervisning i grundskolan i ämnet idrott och hälsa med 100 timmar (Regeringen,
2018). Elever och ungdomar är benägna att röra sig i allt mindre utsträckning och den här
studien kan mynna ut i en rekommendation att erbjuda fysisk aktivitet på fritiden,
exempelvis till nyanlända.

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning
Tidigare forskning har visat att det fanns flera faktorer som har ett samband med hur
inlärning av ett nytt språk utvecklas, som till exempel inlärares möjlighet till interaktion
i det nya språket och socioekonomiska faktorer som föräldrarnas utbildningsbakgrund
(Abrahamsson, 2009; Krashen, 1982; Ohlstain et al., 1990; Preston, 1989; Skehan, 1990;
Swain, 1985).
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Forskning på effekter av fysisk aktivitet har visat att inlärning i direkt anslutning
till en fysisk aktivitet underlättar exempelvis ordinlärning. Fysisk aktivitet kan även höja
elevers skolresultat och det finns positiva effekter på hälsan (Fritz, 2017; Liu et al., 2017;
Winter et al., 2007). De flesta studier som har undersökt samband mellan fysisk aktivitet
och språkinlärning har gjorts i kontrollerade experiment och dessutom fokuserat på
ordinlärning (Fritz, 2017; Liu et al., 2017; Winter et al., 2007). Den aktuella studien hade
som mål att komplettera den tidigare forskningen genom att undersöka om ett samband
mellan fysisk aktivitet och andraspråksinlärning kan påvisas utanför ett laboratorium och
samtidigt om det kan gälla fler språkliga drag än vokabulären. Därför har den här studien
undersökt

sambandet

mellan

fysisk

aktivitet

som

utövas

på

fritiden

och

andraspråkstalares fundamentsanvändning.
Forskning på fundament visar att förstaspråket kan påverka det nya språkets
fundamentsanvändning (Bohnacker & Rosén, 2009; Svensson & Lindgren, 2015).
Dessutom finns det en antydan att fundamentets längd kan vara ett tecken på språklig
mognad (Hellspong & Ledin, 1997; Platzack, 1985; Svensson & Lindgren, 2015). Detta
motiverade valet av fundament och dess längd som ett lämpligt undersökningsobjekt för
denna studie.
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3 Metod och material
Syftet var att undersöka om det fanns en korrelation mellan fysisk aktivitet och
andraspråkstalares fundamentsanvändning. En kvantitativ ansats valdes för studien, i och
med att mycket data behövde samlas in (Denscombe, 2016). Beroendevariablerna antal
ord per fundament och andel utbyggda fundament är två kvantitativa mått som är reliabla
att ta fram.

3.1 Urval och avgränsningar
Studien baserades på 49 andraspråkstalare fördelat på 28 män, 19 kvinnor och 2
informanter som varken identifierat sig som man eller kvinna. Informanternas ålder hade
ett medelvärde på 18,7 år och varierade mellan 13 och 53 år. I studien finns 22 olika
modersmål representerade. Av dessa 22 modersmål hade 14 informanter arabiska som
modersmål och 8 informanter hade dari som modersmål. Resterande 20 modersmål
varierade mellan 1 till 2 informanter.
Studien använde en kombination av ett explorativt och representativt urval. Ett
representativt urval förknippas med kvantitativa studier i relativt utforskade områden och
ett explorativt urval i relativt outforskade områden (Denscombe, 2016). Studien utgjordes
av kvantitativa metoder men eftersom studien genomfördes under en begränsad tidsram
samtidigt som många informanter behövdes var det svårt att hitta de med kontrollerade
egenskaper vilket motiverar en kombination av urval (Denscombe, 2016). Urvalet har
gjorts genom att skicka intresseförfrågan till skolor. Träff bestämdes med de skolor som
gav ett positivt svar till intresseförfrågan. Totalt ställde 49 informanter upp.
Avgränsningar i studien var att två informanter uteslöts från studien på grund av
låg språklig nivå på andraspråket svenska. Den här studien var en del av ett uppsatsprojekt
där det gavs möjlighet att undersöka om fysisk aktivitet eller dans korrelerar med
andraspråksinlärning. Vid fördelningen av informanternas enkätsvar (Figur 1) kan vi se
att det var få informanter som inte deltog i någon fysisk aktivitet. Det var åtta informanter
som inte fyllde i någon frekvens av fysisk aktivitet. De forskare i uppsatsprojektet som
undersökte om dans korrelerar med andraspråksinlärning tillfrågade informanter om de
deltog i någon dansaktivitet (Bilaga A). Fem av dessa åtta informanter som inte deltog i
en fysisk aktivitet deltog i dansaktiviteter, vilket också är en form av fysisk aktivitet.
Bristen på tidigare forskning om eventuella samband mellan dans och språkinlärning
gjorde att studien undersökte eventuella korrelationer mellan fysisk aktivitet och
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andraspråksinlärning. Fundament i bisatser analyserades inte på grund av svårigheter att
bedöma det transkriberade materialet.

Figur 1. Histogram över enkätsvaren gällande fysisk aktivitet. Y-axeln visar antalet svar.
X-axeln visar de fem respektive sex svarsalternativen. De blå staplarna visar
informanternas frekvens av fysisk aktivitet där 0 = aldrig, 1 = en gång i veckan, 2 = tvåtre gånger i veckan, 3 = fyra-fem gånger i veckan och 4 = varje dag. De orangea staplarna
visar informanternas intensitetsnivå vid fysisk aktivitet där 0 = ingen intensitet, 1 = låg
intensitet och 5 = hög intensitet.

3.2 Forskningsetiska aspekter
Surveyundersökningen samt ljudupptagningen raderades efter studiens genomförande,
allt enligt vetenskapsrådets etiska regler (Vetenskapsrådet, 2017). Varje informant fick
ett kodnamn för att inte röja deras identitet och informanterna fick skriva under ett
samtycke om att ingå i studien (Bilaga D). För att studien inte ska upplevas av etisk
känslig karaktär fick målsmän skriva under ett samtycke för informanter under 15 år
(Bilaga E).

3.3 Datainsamling
De forskningssmetoder som användes i studien var enkät och intervju. Intervjun bestod
av ett språkfärdighetstest som spelades in. Enkäten samlade in bakgrundsinformation om

12

informanterna, exempelvis information om informanternas vistelsetid i Sverige, språk på
fritiden, det vill säga utanför skolan och mors utbildningsbakgrund.
3.3.1 Enkät
Den första forskningsmetoden var en webbaserad enkät med frågeformulär. Det finns
olika former av enkäter och den vanligaste typen i samhällsvetenskaplig forskning består
i att ställa frågor (Denscombe, 2016). Metoden var lämplig till ändamålet eftersom en stor
mängd data samlades in under en snäv tidsram. Enkät är en vanlig metod att kartlägga
olika samhälleliga aspekter och den ger stöd för den empiriska insamlingen (Denscombe,
2016). Google Frågeformulär användes på grund av smidighet i datahantering och som
ett hjälpmedel för analys av data (Google u.å.).
Enkäten (Bilaga A) innehöll två frågor relaterade till fysisk aktivitet: frekvens av
fysisk aktivitet (hur ofta informanten utövar någon fysisk aktivitet) och intensitet (hur
ansträngande den fysiska aktiviteten är). Bakgrundsinformation som ligger till grund för
studiens oberoende variabler, mors utbildningsbakgrund, vistelsetid i sverige och språket
som talas mest på fritiden, fanns också med i enkäten (Bilaga A).
3.3.2 Intervju
Den andra forskningsmetoden bestod av en intervju vars syfte var att elicitera talat språk,
det vill säga ett språkfärdighetstest genomfördes. Öppna frågor användes för att kunna
avgöra andraspråkstalarnas antal ord per fundament och andel utbyggda fundament
(Bilaga B).
Intervjun bestod av en strukturerad- och semistrukturerad intervju. Den var
strukturerad eftersom andraspråkstalarna fick tre frågor upplästa som de besvarade så
utförligt som möjligt och semistrukturerad i den mån att om de inte förstod frågorna fick
de följdfrågor som inte var strukturerade utan följde kontexten i svaren (Denscombe,
2016). Intervjun spelades in med hjälp av två mobiltelefoner för att undvika tekniska
problem. Forskaren hjälpte till med ifyllnad av enkätundersökningen i en dator ifall
informanterna inte förstod någon fråga. Forskaren hade med sig den tekniska
utrustningen.

3.4 Bearbetning av material och analysmetod
Det inspelade materialet avlyssnades och transkriberades genom att skriva ner svaren på
de tre frågorna (Bilaga C) manuellt i ett google drive dokument. Fundament räknades
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mekaniskt från de transkriberade intervjuerna och fundament som hade tre eller fler ord
beskrevs som utbyggda fundament. I det transkriberade materialet skrevs fundamenten
med röd färg och intervjuarens frågor skrevs med fet stil. Ett exempel på ett fundament
som är utbyggt är från informant H08: ”Alla i min familj gillade…” där informanten hade
fyra ord innan finita verbet (Bilaga C).
Sambanden mellan andraspråkstalarnas fundamentsanvändning och ett antal
oberoende variabler undersöktes med hjälp av regressionsanalyser (linjära modeller) som
genomfördes i statistikprogrammet R (R Core Team, 2017). Varje regressionsanalys
inkluderade antingen faktorn som beskrev frekvensen av fysisk aktivitet eller intensiteten,
dvs. hur ansträngande man upplevde sin fysiska aktivitet. Dessa faktorer analyserades
sedan med de oberoende variablerna: Fysisk aktivitet (fem kategorier), intensitet (sex
kategorier), moderns utbildningsbakgrund (sex kategorier), tid i Sverige (sex kategorier),
språk på fritiden (tre kategorier: både och/svenska/annat än svenska) för att undersöka
om de var statistiskt signifikanta med de beroende variablerna antal ord per fundament
och andel utbyggda fundament.

3.5 Validitet och reliabilitet
Studien uppnådde god validitet och reliabilitet även om de går att ifrågasätta. Metoderna
bestod av en enkät med frågor (Bilaga A) och en dataelicitering i form av en intervju med
tre frågor (Bilaga B). Frågeställningen i studien var att undersöka eventuella samband
mellan fysisk aktivitet och andraspråkstalares fundamentsanvändning. Den kunde
besvaras eftersom vid enkätundersökningen fyllde informanter i deras vanor i fysisk
aktivitet och en intervju med öppna frågor genomfördes. Validiteten går att ifrågasätta
eftersom i enkäten fanns det ingen valmöjlighet att fylla i vilken fysisk aktivitet
informanterna utövade. Hade det funnits en valmöjlighet hade studien kunnat undersöka
om det fanns skillnader i fundamentsanvändningen beroende på vilken fysisk aktivitet
informanterna utövade.
Studien undersökte två variabler, antal ord per fundament och andel utbyggda
fundament. Dessa variabler representerar en formell aspekt av fundamentsanvändningen,
vilket innebär att räkna fundament manuellt och detta ger reliabilitet. Dessa variabler
innehöll nödvändigtvis inte hela sanningen utan det fanns en grammatisk aspekt i
fundamentsanvändningen som inte den här studien undersökte.
Analysen bygger på forskarens egen summering av ord i en transkiberad text. Hade
transkriptionen och analysen inneburit några subjektiva bedömningar, så hade man
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behövt utföra ett test av interbedömarreliabilitet (Malterud, 1998). Men eftersom analysen
enbart bestod i en mekanisk räkning av ord i fundamenten och ingen djupare grammatisk
analys eller bedömning anses analysen vara objektiv och reliabel. En annan aspekt om
tillförlitligheten i metoden är att andra forskare skall kunna applicera metoden och få
samma resultat. Dock går det att ifrågasätta studiens generaliseringsmöjlighet eftersom
endast 47 informanter ingick.
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4 Resultat
Resultatet från studien indikerar en statistiskt signifikant korrelation mellan en av de
oberoende variablerna och en av de beroende variablerna i en av de fyra linjära
regressionsmodellerna (Tabell 1-4). Studien visade att informanter med högre frekvens
av fysisk aktivitet per vecka har högre andel utbyggda fundament (Tabell 3). Resultatet
visar annars inga statistiskt signifikanta korrelationer i någon av regressionsmodellerna.
Ingen av de fyra regressionsmodellerna har kunnat modellera datavariationen på ett
signifikant sätt: R varierar mellan 0,07 och 0,12 (Tabell 1-4), vilket innebär att modellerna
2

har endast kunnat förklara mellan 7% och 12% av variationen i värderna för de beroende
variablera.

Tabell 1
Antal ord per fundament med fysisk aktivitet
Oberoende variabel
Förväntat värde
standardfel
Mors utbildningsbakgrund
0,01
0,03
Vistelsetid i Sverige
-0,01
0,04
Språk på fritiden: båda
0,11
0,13
Språk på fritiden: svenska
0,20
0,15
Fysisk aktivitet (ggr per vecka)
0,07
0,06
2
Resultat för hela modellen: R = 0.10, F(5,37)=0.82, p>.05

t
0,34
-0,22
0,87
1,33
1,33

p
>,05
>,05
>,05
>,05
>,05

Notering: Mors utbildningsbakgrund och vistelsetid i Sverige är faktorer med sex steg (sex
svarsalternativ), språk på fritiden har tre kategorier (”annat”, ”både” och ”svenska”, där “båda” = både
svenska och ett annat språk; värdena för kategorierna ”båda” och ”svenska” anger skillnaden mot
kategorin “annat” språk), och fysisk aktivitet (i gånger per vecka) är en faktor med fem steg. Förväntat
värde anger den uppskattade effektens storlek per steg i faktorn. p-värdet visar om det finns ett signifikant
samband mellan den oberoende variabeln och antalet ord per fundament (p> ,05 är inte signifikant).

Tabell 2
Antal ord per fundament med intensitet
Oberoende variabel
Förväntat värde standardfel
Mors utbildningsbakgrund
0,02
0,03
Vistelsetid i Sverige
-0,01
0,04
Språk på fritiden: båda
0,11
0,13
Språk på fritiden: svenska
0,19
0,15
Intensitet (ingen till hög intensitet) 0,04
0,04
2
Resultat för hela modellen: R = 0.08 F(5,37)=0.66, p>0.05

t
0,64
-0,23
0,89
1,26
1,01

p
>,05
>,05
>,05
>,05
>,05

Notering: Intensitet (ingen till hög intensitet) är en faktor med sex steg. För övrigt se notering i tabell 1.
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Tabell 3
Andel utbyggda fundament med fysisk aktivitet
Oberoende variabel
Förväntat värde (%)
standardfel
Mors utbildningsbakgrund
0,11
0,01
Vistelsetid i Sverige
0,07
0,01
Språk på fritiden: båda
1,45
0,04
Språk på fritiden: svenska
1,69
0,05
Fysisk aktivitet (ggr per vecka)
3,57
0,02
Resultat för den här modellen: R = 0,13 F(8,36)=1,10, p>0,05

t
0,11
0,06
0,38
0,37
2,11

p
>,05
>,05
>,05
>,05
<,05 *

2

Notering: Förklaring av modellen hänvisas till tabell 1.

Tabell 4
Andel utbyggda fundament med intensitet
Oberoende variabel
Förväntat värde (%)
Mors utbildningsbakgrund
0,62
Vistelsetid i Sverige
-0,38
Språk på fritiden: båda
1,60
Språk på fritiden: svenska
14,72
Intensitet (ingen till hög intensitet) 1,55
Resultat för hela modellen: R = 0,07 F(5,37)=0,58, p>0,05

standardfel
0,01
0,01
0,04
0,05
0,01

t
0,60
-0,03
0,40
0,31
1,37

p
>,05
>,05
>,05
>,05
>,05

2

Notering: Förklaring av modellen hänvisas till tabell 2.

I Tabell 1-4 anger förväntat värde den uppskattande effekten per steg i faktorn, som
modellen räknar fram baserat på föreliggande värdena. Till exempel kan vi för den
statistiskt signifikanta korrelationen (Tabell 3) se att effekten av fysisk aktivitet (i gånger
per vecka) på andel utbyggda fundament uppskattas till en ökning med 3,57 % per steg
på skalan, det vill säga beroende på hur många gånger informanten utövar fysisk aktivitet.
En informant som tränar exempelvis 4-5 gånger i veckan uppskattas alltså av modellen
att producera 3,57 % fler utbyggda fundament än en informant som tränar bara 2-3 gånger
i veckan (se även Figur 2b).
I Figur 2-6 presenteras resultaten i form av låddiagram. Ett låddiagram är lämpligt
för att visuellt jämföra data från olika grupper och är ett verktyg för att sammanfatta
resultatet på ett överskådligt sätt: Det vågräta strecket i mitten av varje låda visualiserar
gruppens medianvärde. Lådan markerar den andra och tredje kvartilen (dvs. lådan
innehåller 50% av mätvärdena), små punkter representerar utliggare (definieras som
värden vars avstånd från lådan är minst 1,5 gånger avståndet mellan den nedre och övre
kvartilen), och de lodräta strecken som går ut från lådan markerar spridningen, alltså
gruppens högsta och lägsta värde när man bortser från utliggare.
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Figur 2. Låddiagram över resultaten för fysisk aktivitet per vecka (dagar). Både a) och
b) antyder svagt att informanter som utövar fysiskt aktivitet oftare tenderar att producera
högre antal ord per fundament och högre andel utbyggda fundament men endast
korrelationen i b) är signifikant (Tabell 3). Båda diagrammen visar en stor spridning.
För 6-7 dagar i veckan syns endast medianvärdet, vilket förklaras av att det var två
informanter med samma resultat.
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Figur 3. Låddiagram över resultaten för fysisk aktivitet (uppskattad intensitet). A) och b)
antyder svagt att den högsta kategorin av intensitet leder till högre andel utbyggda
fundament. Diagrammen visar att spridningen är stor och ingen av tendenserna är
signifikant.

Figur 4. Låddiagram över resultaten för vanligaste språket på fritiden. A) antyder svagt
att informanter som använder sig av svenska på fritiden har högre antal ord per fundament
och b) antyder svagt att informanter som använder sig av båda språken tenderar ha högre
andel utbyggda fundament. Spridningen i diagrammen var stora och ingen av tendenserna
är signifikanta.
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Figur 5. Låddiagram över resultaten för mors utbildningsbakgrund. A) och b) antyder
svagt att de som har längst utbildningsbakgrund har både högre antal ord per fundament
och högre andel utbyggda fundament. Diagrammen visar en stor spridning i resultaten
och ingen av tendenserna är signifikanta.

Figur 6. Låddiagram över resultaten för vistelsetid i Sverige. A) och b) antyder inga
statistiskt signifikanta korrelationer. Spridning i diagrammen tenderar att bli större vid
längre vistelsetid i Sverige.
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I låddiagrammen kan vi se att de finns en antydan till en positiv korrelation med
både frekvens och intensitet vid utövandet av fysisk aktivitet (Figur 2 & 3), men det är
bara den ena tendensen som är signifikant (Figur 2). Figur 2b visar att medianvärdet är
runt 10 procent för andel utbyggda fundament när informanterna inte utövar någon fysisk
aktivitet och runt 30 procent när informanterna utövar fysisk aktivitet nästan varje dag
eller varje dag. Låddiagrammen antyder även att informanter som använder svenska på
fritiden har högre antal ord per fundament (Figur 4) och andraspråkstalare vars mor har
längst utbildningsbakgrund har högre antal ord per fundament och andel utbyggda
fundament (Figur 5), men dessa tendenser är inte signifikanta. Detsamma gäller för
resultaten över diagrammen i vistelsetid för Sverige (Figur 6) som inte visade några
signifikanta tendenser.
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5 Diskussion
Syftet och frågeställningen med denna studie var att undersöka om det fanns en
korrelation mellan fysisk aktivitet och andraspråkstalares fundamentsanvändning.
Tidigare forskning har undersökt samband mellan fysisk aktivitet och språkinlärning i
kontrollerade experiment (Liu et al., 2017; Winter et al., 2007). Jag undersökte om det
fanns ett samband mellan språkinlärning och fysisk aktivitet som utövas på fritiden.
Studien användite två forskningsmetoder, en enkät och en intervju. Enkäten användes för
att undersöka informanternas bakgrund angående hur ofta de utövar fysisk aktivitet och
med vilken intensitetsnivå, mors utbildningsbakgrund, vistelsetid i Sverige och vilket
språk informanterna använde på fritiden. Intervjun bestod av tre öppna frågor. Det
insamlade materialet transkriberades och analysen bestod av mekanisk räkning av orden
i fundamenten. Eventuella samband mellan andraspråkstalarnas fundamentsanvändning
och de oberoende variablerna undersöktes med hjälp av statistikprogrammet R (R Core
Team, 2017).
Frågeställningen kan delvis besvaras genom att studien visade att det fanns en
statistiskt signifikant korrelation mellan en av de beroende variablerna (andel utbyggda
fundament) och en av de oberoende variablerna, nämligen fysisk aktivitet (i gånger per
vecka). Resultaten visade dock ingen korrelation med aktivitetens intensitetsnivå (se 5.1),
som i tidigare forskning har visats kunna ha en fysiologisk effekt, där ökad
blodgenomströmning i hjärnan är fördelaktig för inlärning (Winter et al., 2007). Denna
effekt verkar alltså inte vara relevant i denna studie (se 5.1).
Resultaten i övrigt visade inte några statistiskt signifikanta korrelationer, vilket i sin
tur möjligen kan betyda att de två beroende variablerna inte var tillräckligt valida (se 5.2).
Diskussionen avslutas med en fortsatt metodisk reflektion om datainsamlingen (se 5.3)
och en slutsats (se 5.4).

5.1 Effekter av fysisk aktivitet
Informanter som utövade fysisk aktivitet oftare producerade högre andel utbyggda
fundament. Denna korrelation förefaller sig vara ett förväntat resultat eftersom forskning
antyder att elever som utövar fysisk aktivitet varje dag i skolan får ett bättre akademiskt
resultat (Fritz, 2017). Bättre akademiska resultat kan i sin tur förknippas med språklig
mognad och mer komplexa fundament (Hultman & Westman, 1977; Platzack, 1985;
Svensson & Lindgren, 2015). Det som hade varit intressant att undersöka i denna
signifikanta korrelation är vad för fysisk aktivitet informanterna utövade. Forskning som
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antyder att elever får ett bättre akademiskt resultat om de erbjuds fysisk aktivitet varje
dag bedrevs i kontrollerade miljöer (Fritz, 2017). Min studie undersökte informanternas
aktivitetsvanor i en icke-kontrollerad miljö på fritiden. De hade varit intressant att
undersöka fundamentsanvändningen beroende på vilken aktivitet de utförde.
Studien undersökte dock en relaterad fråga, nämligen med vilken intensitet
informanterna utövade fysisk aktivitet, men analyserna med intensitetsnivå som
oberoende variabel visade inga statistiskt signifikanta korrelationer. Till detta föreslår jag
att det kan finnas tre olika möjliga förklaringar. För det första mättes intensitetsnivån i
denna studie i form av en subjektiv bedömning, genom informanternas svar om vilken
intensitetsnivå de hade vid utövandet av fysisk aktivitet. Ett exempel på en subjektiv
bedömning är att en person upplever löpning som högintensiv medan den i själva verket
skulle ha klassificerats som lågintensiv om den mättes objektivt, till exempel med hjälp
av en pulsmätare (FYSS, 2016). Eftersom informanterna inte tillfrågades i enkäten vilken
form av fysisk aktivitet de utövade kunde jag inte heller bedöma om informanternas
uppskattade intensitetsnivåer verkade rimliga.
Det finns dock även annan möjlig förklaring. Forskning visade att ordinlärning är
effektivare när inlärningssituationer sker direkt efter ett högintensivt träningspass, och
denna

effekt

har

förklarats

som

en

fysiologisk

effekt

som

har

med

blodgenomströmningen i hjärnan att göra (Winter et al., 2007). Det betyder att, för att
mina informanter skulle ha haft nytta av en sådan effekt, så skulle de behövt utsätta sig
för inlärningssituationer (t.ex. en lektion i svenska, eller kanske ett ingående samtal på
svenska) i direkt anslutning till sina träningspass. Om detta var fallet har vi dock ingen
kunskap om, eftersom informanterna inte tillfrågades vad de brukar göra direkt efter ett
träningspass. Det är alltså mycket möjligt att informanterna i regel inte utsattes för en
inlärningssituation direkt efter träningen, så att den fysiologiska effekten av högintensiv
träning som beskrivs inte är relevant i deras fall (Winter et al., 2007). Detta kan alltså
vara en andra förklaring till att intensitet inte korrelerade med informanteras
fundamentsanvändning.
En tänkbar tredje förklaring har att göra med att denna studie undersökte ett
grammatiskt drag, medan de refererade experimentella studierna som visade på effekter
av (intensiv) träning undersökte ordinlärningen (Liu et al., 2017; Winter et al., 2007). Det
är tänkbart att effekten av högintensiv träning underlättar ordinlärning, men inte
nödvändigtvis har effekt på den språkliga mognad som avspeglas i fundamentslängd
(Platzack, 1985; Svensson & Lindgren, 2015). Det betyder att även om informanterna
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faktiskt regelbundet hade deltagit i en svensklektion direkt efter ett träningspass så är det
inte säkert att detta skulle ha resulterat i en korrelation mellan deras träningsintensitet och
deras fundamentsanvändning.
Det finns alltså olika möjliga förklaringar till varför de beroende variablerna inte
korrelerade med intensitetsnivå. I samband med dessa förklaringar har jag uteslutit att en
fysiologisk effekt, det vill säga ökad blodgenomströmning i hjärnan som underlättar
inlärning, skulle vara relevant i denna studie. Detta ger också en indirekt förklaring till
den statistiskt signifikanta korrelationen i denna studie, mellan andelen utbyggda
fundament och fysisk aktivitet mätt i gånger per vecka. Om den fysiologiska effekten inte
kan förklara sambandet som hittades, så måste någon annan förklaring ligga bakom
sambandet. Istället kan det bero på informanternas levnadsvanor som resultarat i bättre
kognitiva förmågor (Winter et al., 2007).

5.2 Effekter av språklig interaktion, förstaspråket och
socioekonomisk status
Även om inga fler statistiskt signifikanta korrelationer hittades utöver den mellan
fysisk aktivitet (i gånger per vecka) och andelen utbyggda fundament, visade resultaten
från låddiagrammen en svag antydan om korrelation för några av de övriga oberoende
variablerna. Informanter som använde det svenska språket mest på fritiden hade högre
antal ord per fundament medan informanter som använde både svenska och sitt
förstaspråk mest på fritiden hade högre andel utbyggda fundament. Detta resultat antyder
att interaktion i det nya språket kan möjligtvis resultera till en effektivare inlärning av ett
språk och ett genomsnittligt längre fundament (Kraschen, 1982; Swain, 1985). Det kan
möjligtvis vara ett tecken på en utvecklad språklig mognad men inget som kan bekräftas
i studien (Hultman & Westman, 1977). Att de informanter som hade fler utbyggda
fundament av att använda både svenska och förstaspråket kan möjligtvis förklaras genom
influens av deras förstaspråk. Forskning visade exempelvis att en del förstaspråk
använder rematiska subjekt i fundamenten som ofta innehåller mer information istället
för formella subjekt (Bohnacker & Rosén, 2009; Svensson & Lindgren, 2015). Studien
hade dock en stor variation av olika modersmål och således kan inte detta bekräftas i
studien. En möjlighet för framtida studier skulle kunna vara att inkludera ett annat urval
av modersmål. På så sätt kan resultatet eventuellt visa en korrelation mellan influens av
modersmål och andel utbyggda fundament.
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Vad gäller mors utbildningsbakgrund, så antydde låddiagrammen inget starkt
samband med någon av de två beroende variablerna, borsett från att de informanterna vars
mor hade minst 12 år i utbildningsbakgrund hade ett något högre antal ord per fundament
och högre andel utbyggda fundament. Utbildningsbakgrund är ofta kopplat till
socioekonomisk klass och forskning visade att barn och ungdomar vars föräldrar kommer
från en högre klass har oftast bättre förutsättningar för inlärning (Abrahamsson, 2009,
Ohlstain et al., 1990; Skehan, 1990).
Inget

av

dessa

fundamentsanvändning

och

förväntade

sambanden

språkanvändning

på

mellan
fritiden

informanternas
respektive

mors

utbildningsbakgrund kunde dock i studien bekräftas genom tydliga och statistiskt
signifikanta korrelationer. Detta skulle kunna betyda att de två beroende variablerna, som
endast avspeglar fundamentens längd, men inte deras grammatiska struktur, inte var
tillräckliga för att avspegla informanternas språkliga mognad. Med andra ord är de två
beroende variablerna möjligen inte tillräckligt valida, och därför kan vi inte heller veta
hur relevant den enda signifikanta korrelationen som hittades i studien egentligen är.

5.3 En reflektion kring datainsamlingen
Till studiens forskningsmetoder behövdes mycket data. Tack vare att studien ingick
i ett uppsatsprojekt kunde vi trots en begränsad tidsram samla in tillräckligt med
informanter vilket troligtvis inte hade gått att göra själv under denna tid och vilket även
gällde vid utformningen av enkäten. En negativ aspekt med den begränsade tidsramen var
fördelningen av informanternas svar i enkäten. I studien var det få informanter som inte
deltog i någon aktivitet. I enkäten fyllde informanterna i om de antingen utövade dans
eller fysisk aktivitet på fritiden. Anledningen till att även informanternas dansvanor
undersöktes var att studien ingick i ett uppsatsprojekt där andra forskare undersökte
antingen grammatiska eller fonetiska variabler. Fem av åtta informanter som inte utövade
fysisk aktivitet utövade någon form av dansaktivitet på fritiden, vilket är en form av fysisk
aktivitet. Hade det varit fler informanter som inte utövade fysisk aktivitet kanske studien
hade haft ett annat resultat.

5.4 Slutsatser
Denna studie fokuserade på sambandet mellan fysisk aktivitet och andraspråkstalares
språkinlärning. I studien fanns det ett samband mellan att utöva fysisk aktivitet oftare och
högre andel utbyggda fundament. Jag har argumenterat att sambandet som hittades inte
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förklaras av en direkt fysiologisk effekt, det vill säga att fysisk aktivitet stimulerar hjärnan
vilket i sin tur kan underlätta inlärning. Istället kan det vara ett indirekt samband att
informanterna har sundare levnadsvanor som resulterat i bättre kognitiva förmågor
(Winter et al., 2007). Även om resultatet inte är helt säkerhetsställt på grund av ett möjligt
problem med validiteten hos de beroende variablerna finns det potential för att undersöka
denna eller någon annan språklig aspekt i framtiden.
Denna studie undersökte till exempel enbart den formella aspekten och inte några
grammatiska aspekter av fundament. Jag rekommenderar att vidare forskning kan forsätta
att undersöka den formella aspekten i studien med några modifikationer eller att
undersöka andra språkliga aspekter. Förslag på modifikationer är att ha en jämnare
fördelning av informanter i vad gäller deras vanor av fysisk aktivitet. Eftersom den här
studien hade få informanter som inte utövade fysisk aktivitet kan framtida forskning
använda ett annat urval. Antingen skulle det behövas fler informanter som inte utövar
fysisk aktivitet eller hälften som utövar och hälften som inte utövar fysisk aktivitet.
Eftersom det var informanternas egna subjektiva bedömning i vilken intensitet de utövade
sin fysiska aktivitet skulle framtida forskning kunna använda exempelvis pulsmätare för
att vara mer säker på informanternas intensitetsnivå. Pulsmätare är något som inte enbart
kan användas i kontrollerade experiment utan informanterna kan använda pulsmätaren på
fritiden. I den här studien fyllde informanterna enbart i om de utövade fysisk aktivitet.
Framtida forskning kan låta informanterna specifiera vilken den fysiska aktiviteten är. På
så sätt kan forskaren se om resultatet beror på vilken typ av fysisk aktivitet informanten
utövade.
Trots att inte frågeställningen kunde besvaras helt fanns det en statistiskt signifikant
korrelation och det ger mig som blivande ämneslärare i idrott och hälsa och svenska som
andraspråk motivation att fortsätta arbetet med att erbjuda fysisk aktivitet i skolan och på
fritiden. Resultatet i studien kan även underlätta min framtida planering av undervisning
på så sätt att jag kan dra nytta av båda ämnena för att utveckla inlärning. Regeringen har
till exempel beslutat att öka undervisningstiden i grundskolan i ämnet idrott och hälsa
med 100 timmar (Regeringen, 2018). Om mina resultat kan bekräftas i framtida forskning
med hjälp av modifikationer på metoden enligt mina förslag, så kan det vara en
rekommendation att starta en särskild satsning för idrottsaktiviteter på fritiden. Studien
har gjort mig tillräckligt motiverad för att bidra till utveckling av andraspråkstalares
språkinlärning.
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Bilagor
Bilaga A Enkät
Enkät
1.

Kodnamn

___________________

2.

Jag är…
o Kvinna
o Man
o Annat

3.

Min ålder:

___________________

4.

Hur många år har du bott i Sverige?
o 0-1 år
o 1-2 år
o 2-3 år
o 3-4 år
o 4-5 år
o Mer än 5 år

5.

Har din mamma gått i skolan? (Om ja, hur många år?)
o Nej
o Ja, 1-3 år (motsvarande lågstadiet)
o Ja, 4-6 år (motsvarande mellanstadiet)
o Ja, 7-9 år (motsvarande högstadiet)
o Ja, 10-12 år (motsvarande gymnasiet)
o Ja, mer än 12 år (motsvarande högskole-/universitetsutbildning
o Jag vet inte

6.

Har din pappa gått i skolan? (Om ja, hur många år?)
o Jag vet inte
o Ja, 1-3 år (motsvarande lågstadiet)
o Ja, 4-6 år (motsvarande mellanstadiet)
o Ja, 7-9 år (motsvarande högstadiet)
o Ja, 10-12 år (motsvarande gymnasiet)
o Ja, mer än 12 år (motsvarande högskole-/universitetsutbildning
o Jag vet inte

7.

Min ålder när jag kom till Sverige.
o Innan jag fyllde 13 år
o Efter jag fyllt 13 år

8.

På en skala 1-5 hur roligt tycker du det är att lära dig ett nytt språk? (där 1 är

roligt och 5 är tråkigt)
o 5 (väldigt tråkigt)
o 4 (ganska tråkigt)
o 3 (varken roligt eller tråkigt
o 2 (ganska roligt)
o 1 (väldigt roligt)

9.

Vilket modersmål har du?

___________________

10.

Vilket språk talar du mest på fritiden?
o Svenska
o Annat
o Båda ungefär lika mycket

11.

Hur ofta utövar du någon idrotts-/fysisk aktivitet på fritiden?
o Aldrig/Sällan
o 1 gång i veckan
o 2-3 gånger i veckan
o 4-5 gånger i veckan

II

o Nästan varje dag/varje dag

12.

Hur ansträngande är din idrotts-/fysiska aktivitet på en skala från 1-5 där 1 är låg

och 5 är hög
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
o Jag utövar ingen idrotts-/fysisk aktivitet

13.

Utövar du någon form av dansaktivitet?
o Aldrig/Sällan
o 1 gång i veckan
o 2-3 gånger i veckan
o 4-5 gånger i veckan
o Nästan varje dag/varje dag

14.

Hur ansträngande är din dans aktivitet på en skala från 1-5 där 1 är låg och 5 är

hög
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
o Jag utövar ingen dans

15.

Om du utövar någon fysisk aktivitet. Hur mycket tid spenderar du i träningslokalen

före och efter den specifika träningen?
o Mer än 20 minuter
o 20-30 minuter
o 10-20 minuter
o 1-10 minuter
o Ingen alls/jag tränar hemma

III

16.

Om du utövar dans. Hur mycket tid spenderar du i träningslokalen före och efter

den specifika träningen?
o Mer än 20 minuter
o 20-30 minuter
o 10-20 minuter
o 1-10 minuter
o Ingen alls/jag tränar hemma

17.

Om du utövar någon fysisk aktivitet. Vad pratar du för språk med de andra du tränar

med?
o Svenska
o Annat språk än svenska
o Både svenska och ett annat språk (men mest svenska)
o Både svenska och ett annat språk (men mest ett annat språk
o Jag tränar inte på fritiden

18.

Om du utövar någon fysisk aktivitet. Vad pratar du för språk med de andra du tränar

med?
o Svenska
o Annat språk än svenska
o Både svenska och ett annat språk (men mest svenska)
o Både svenska och ett annat språk (men mest ett annat språk
o Jag tränar inte på fritiden

IV

Bilaga B Intervjufrågor
Del 1: Intervjufrågor

- till projektet: “Kan andraspråksinlärning gå som en dans”
Ordföljd och fundamentsbruk:

1. Berätta om något du inte gillar och varför du inte gillar det?

2. Berätta hur du tillagar din favoriträtt.
3. Titta på de här bilderna och berätta sen en historia om vad som hänt. Börja med “Det
var en gång en älg…”

V

Bilaga C Transkriberade intervjuer och bedömning
Fundament står skrivet i rött och det som står skrivet i fet stil i intervjun innebär
följdfrågor från forskaren.
H01
Fråga 1:
Det är svårt men det som jag inte gillar är att vakna så tidigt på morgonen. Därför man är ganska
trött. Därför våra hockeyträningar slutar runt 9 eller 10. Man är hemma ganska sent och så måste
man vakna till skolan. Så de var typ det.
Fråga 2:
Ja alltså jag har många favorit mat men jag lagar mat ganska ofta därför föräldrar är i jobbet och
jag måste ha mat innan träning. Därför lagar jag mat ganska ofta.
Vilken är den bästa favoriträtten?
Alltså ja det är bara något med kött, potatis eller ris. Ofta gör jag chili con carne för det är inte så
svårt att laga.
Fråga 3:
Det var en gång en älg som sköt. Vad heter den?
Jägaren kanske?
Jägaren sköt en älg som i regnet så det var inte så bra. Han fick en blixt på sig så blev han skadat
så kanske blev det lite karma kan man säga. För det som han gjorde.

H02
Fråga 1:
En person eller vad menar du?
Vad som helst
Jag gillar inte vinter för det är kallt och man kan inte gå ut och man kan inte umgås med sina
kompisar ute. Ja men sommar är bäst
Finns det något mer med vintern som gör att du inte gillar det?
Det är mörkt. Hela tiden mörkt.
Hur påverkas ditt humör?
Det är tråkigt
Blir du ledsen eller arg?
Ibland arg

Fråga 2:
Min favorit mat. Jag lagar bäst men jag kan inte så mycket, att laga mat ja.
Vad lagar du för mat?
Afghansk mat.
VI

Vad innehåller det?
ris och kött, lammköt och morot. Det finns många saker vet inte, stark mat

Fråga 3:
Det är svårt att berätta. Det var en gång en älg som med militär. som vill skjuta på honom eller
henne sen träffar hans huvud eller sen hans huvud blir sönder. Jag vet inte vad jag ska säga om
det.
men man kan tänka sig att han kanske träffas av något
Som kommer från himlen.. vad heter det?
blixt?
aah.. Blixt jag vet

H03
Fråga 1:
Något som jag inte gillar i världen eller i livet?
Japp vad som helst
Det kan också vara i skolan och sånt. När det är personer som irriterande varje gång du har gjort
fel eller typ skratta åt dig att om du gör något som typ ja hur ska jag förklara det. Alltså ja det
jobbigaste är att någon ska ta åt dig och sånt. Att om typ lägger i sig och typ irriterande typ. Till
exempel om du jobbar och såna saker och sånt. Du kan inte koncentrera dig och sånt, ja typ sånt

Fråga 2:
Kan man också säga här på hemkunskapen till exempel som vi har här?
Ja det kan du. Berätta om något rätt ni har gjort på hemkunskapen och hur?
Ja vi följer uppgifterna i boken. Hur vi ska göra maten. Till exempel om vi ska baka kakor till
julen, pannkakor, ja mer såna saker. Ja vi följer uppgiften som står i boken
Vilken är den godaste favoriträtten som du har gjort?
Ja det kan jag säga. Pizza.. mellan… makaroner och ja sås, biff och ja med typ ris

Fråga 3:
Det var någon gång en älg som typ var i naturen, typ i skogen sen han var alltså gick runt. Sen
han där alltså kan man kalla honom jagaren?
Ja
Ja han jagade typ slog han. Han vill typ skjuta han. så fort älgen ja blev rädd såklart och jagaren
ville typ döda han eller typ fånga han. Sen fick han en, blev han elictriciterad av oskar. Han blev
typ ja hur ska man förklara, typ till jag vet inte ordet.
Han blev nästan liksom bränd?

VII

Ja han blev bränd sen alltså typ vinden tog han.
Vad hann älgen göra efter att han fått den här blixten?
Han blev chockad, han blev chockad. Sen han sprang.

H04
Fråga 1:
Jag gillar inte prata med min pappa eller typ någon som frågar mig. Vad heter det efternamn.
Vill du förklara varför?
Alltså det går inte förklara. Därför det är svårt att förklara. Du kan fråga min lärare.

Fråga 2:
Som vad gillar mat?
Japp och berätta hur du lagar den?
Jag gillar alltså pizza. Jag lagar med min mamma.
Hur gör du den då med din mamma?
Alltså jag kan inte säga. Jag vet inte hur jag ska förklara det.
Gör ni något bröd?
Ja sen vad heter det, tomatsås, ost. Sen jag gör. Efter den vi har salt men jag gillar alltså pizza
med pizza bara. Det är min favoritmat.

Fråga 3:
Alltså det är älg som står vid träd och han vill döda honom, typ så. Alltså typ vad heter så, som
ringar som dödar honom/han? som död.
Vad tror du det innebär då?
Vad heter den som ute? Det blir ah..
Blixt?
Ja blixt. Sen han blir alltså typ svart. Blir eld, jag tror den. Han blir alltså, älgen, blir, alltså går.

H05
Går tyvärr inte transkribera den här intervjun för inläraren använder alldeles för mycket engelska.

H06
Fråga 1:
Jag gillar allt.
Det kanske finns något du tycker är sådär. T.ex att någon säger något dumt.
Jag inte lära men två pojkar och slåss. Den är inte bra och nej bara det.
Fråga 2:

VIII

Nej jag inte laga mat. Min mamma lagar mat.
Vad lagar din mamma för mat?
Pizza, lasagne, pommes, korv, allt.
Fråga 3:
Den han vill döda, död den. Han vill döda.
Vad händer sen?
Den gå, springa.

H07
Fråga 1:
Jag hatar en person som pratar mycket som pratar hela tiden om ingenting som jag hatar han. Jag
pratar inte med han. Jag blir arg.

Fråga 2:
Sån arabisk mat. Som en hämta kyckling och sallad och ris. Vi lämnar i vatten, sånt varmt vatten.
Sen vi lagar och bara sån kyckling blir bra, varm. De är det.

Fråga 3:
Här han vill döda den älg, älgen och här som det regnar som man kommer den, vad heter den?
En blixt?
Ja en blixt till han därför att han kanske karma och han glad nu och han springer.

H08
Fråga 1:
Jag är faktiskt den person som gillar inte dem precis dem som inte är sociala människor. Dem
som hjälper inte. Jag är den person faktiskt. Och varför?
På vilket sätt menar du att de inte liksom hjälper till eller?
Till exempel om jag hjälper till en människa och sen han hjälper inte till, till mig. Så jag tänker
jag behöver den person till exempel min vän eller något i mitt liv eller inte. För att det kan påverka
mitt liv och så. Han kan göra något dåligt till mig till exempel.

Fråga 2:
Min godaste mat så jag har lagat mitt recept faktiskt. En dag jag, alltså vi bodde i Litauen och jag
var ensam hemma och det fanns bara lax, spagetti, tomater och paprika så jag måste äta något så
bara tänkte och vad kan jag göra. Så jag har mixat lax med spagetti och det var jättegott faktiskt
så. Alla i min familj gillade det faktiskt och jag gillar att laga mat jätte mycket.
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Fråga 3:
Han promenerade och det var jättedåligt väder ute. Det regnade och efter några minuter kom en
man och ville hota honom. Sen det började, hur kan man säga.. åska och den åska kommer till i
den människa som ville hota honom och han försvann och den älg han bara springde iväg. men
det är jättekonstigt. Jag tror det påverkar lite hur du lever till exempel. Hur det påverkar ditt liv.

H09
Fråga 1:
Det finns en person som heter Youssef. Det är bara så att när vi spelar med playstation. Ja när han
förlorar han blir arg och han vill inte fortsätta att spela. När han vinner han skrattar och du vet
typ, vad heter det, säger fula ord typ att han vann och att så.

Fråga 2:
Typ vad heter det. Alltså vi säger köttbullar för jag har gjort det igår. Så hur jag lagar det? Jag
hade tagit kött och typ vi la dom i kylskåpet och först vi hade tagit ägg på dom och lite salt. Sen
vi la dom i kylskåpet. Sen efter tio minuter vi har tagit ut dom och stekade dom.

Fråga 3:
Det var en regndag och det var en vän som skulle skjuta en älg på skogen. Han stoppade honom
och det alltså det som jag ser att han pekade vapen på honom men jag vet inte vad den heter och
han skulle bara skjuta honom typ ja de var det.

H10
Fråga 1:
Jag vet inte riktigt
Det kan vara t.ex en matträtt, en person, något väder
Jag gillar inte, vad heter det vinterväder.
Varför inte?
För att man kan inte spela fotboll så mycket. Man kan inte gå. Man får bara sitta hemma för det
är skit kallt.
Vad är det mer?
Om man går ut kan kläder bli smutsiga, eller, jag vet inte.

Fråga 2:
Spagetti eller ägg.
Kan du beskriva hur du gjorde spagetting eller ägg från start till slut?

X

Jag fyllde lite vatten i kastrullen. Jag vet inte. Sen la jag spagetti kastrullen. Sen kokade jag
spagetti och när spagetti koka så färdig så.

Fråga 3:
Jaha. Det var en älg som flyr från en jagare. En jagare. Han bara springa, springa, springa. Vad är
det? ah Det fanns någon träd som stoppade honom så jagaren sköt honom.

H11
Fråga 1:
Jag vet inte vilken men jag gillar inte dans till exempel. Jag har aldrig dansat så jag inte gillar den.
Varför tror du att du inte gillar dans?
Jag testa inte dans så mycket men jag har testat nu i idrott. Så jag gillar inte det. Det är inte min
grej

Fråga 2:
Jag lagar mat. Fast kyckling med ris det är min favorit.
Hur gör du då?
Jag gör det, för den ris med vatten. Kanske 30 minuter eller så jag väntar. Sen jag skickar med
varm kyckling och sånt. Sen när det är färdigt gör jag, gör jag också den kyckling med sås. Sen
blandar den alla. Sen och gör också med potatis i under. Sen jag lägger lite olja. Sen jag väntar
30 minuter och sen blandar allt.

Fråga 3:
Jag förstår inte vad jag ska göra.
Du ska hitta på vad du tror händer på bilderna.
Jag ska bara gissa?
Precis. lek med fantasin
Ja kanske den kanske dödar honom som “skorde” den här eller.

H12
Fråga 1:
Något. Jag gillar inte dansa.
Varför gör du inte det?
För att jag kan inte dansa. Jag har aldrig dansat och vi hade en uppgift förra veckan att vi måste
göra en dans och visa en dans. Det var jättejobbigt för mig, att dansa och jag gillar inte det.

Fråga 2:
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Det förstår jag inte
Lagar du mat?
Ja inte. Ja ibland jag lagar.
Kan du berätta om någon maträtt och hur du tillagar den?
Jag lagar ibland afghansk mat till exempel en special afgansk ris. Det kallas för kabali pulao och
ibland jag lagar det och jag måste berätta hur jag lagar det? När man lagar kabali pulao man
behöver ris, olja, lök och vad mer man behöver. Så vi börjar att först varma olja och sen vi jag
kan inte berätta hur i svenska.

Fråga 3:
Det var en gång en älg och det var en gång en älg och en man kan säga en soldat vill skjuta någon
i dålig väder. Det regnar och när han ville skjuta den person den vad kallas det?
Blixt?
Ja blixt kom och dödade den soldaten och den soldat försvinn.

H13
Fråga 1:
Till exempel som vad?
precis vad som helst
Om jag ska vara ärlig. Jag gillar inte att en person kommer och sviker en annan person. Till
exempel jag har haft en tjej. Vi var tillsammans i nästan tre månader och sen efter tre månader
hon släppte mig på en gång. Det är jättesvårt att man , utan att anledning kommer och släpper och
det är verkligen jättesvårt. Hon kommer direkt och jag har inga känslor mot dig och kommer alltså
och lämnar. Det är jag hatar den person som kommer och lämnar på en gång utan anledning och
man kan säga så.
Sen man kan säga så här också. Jag gillar inte att om vi pratar om politik. Att politikerna kommer
och sviker, alltså kommer och… Först till exempel Stefan Löfven han kommer har sagt att europa
bygger inga murar 2015 han har sagt så och sen efter två år, alltså ensamkommande kommer och
så lär, och de ungdomarna kommer och lär sig svenska. Dom kommer hit och hittar nya vänner.
Dom just nu vet hur Sverige fungerar och sen efter två år dom ska kasta ut till sitt land. Det är
inte okej. Dom måste just nu “ah vi kan inte ta emot alla” men okej om ni inte kan ta emot alla
varför de välkomnar de alla? Alltså i landet i Sverige, alltså stänger gränsen. Eller om ni tänker
att det är jättesvårt, så Sverige och sen just nu det är inte okej att kasta ut ungdomar. Dom kommer
och har lärt sig allt. Dom går i skolan. Dom gör bra saker i samhället. Dom vill ge något tillbaka
och arbeta och ge sånt skatt som socialdemokraterna säger. “Ni kommer och bara lever på bidrag”
och det är inte så och kanske vi när vi var under 18, kanske vi bara två, ett år vi fick alltså bidrag
men just nu vi måste till 65 årig när man bli pension, alltså när man blir 65 måste betala skatt.
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Alltså blir 40-45 måste ge något tillbaka till Sverige och det är inte just nu okej att Sverige att
dom som vill ha, alltså att kasta ut ungdomar. Dom måste just nu ta ansvar, dom som just nu i
Sverige och det är tycker jag, det är helt bra att man jobbar och kan ge något tillbaka till samhället.
Det är för mig, jag gillar inte att kasta ut efter två år.

Fråga 2:
Alltså om jag ska vara ärlig. Jag har aldrig lagat mat. Jag kan bara laga ägg om jag ska vara ärlig.
Jag gillar alltså jag vet inte hur jag ska säga svensk mat eller afgansk mat. Jag gillar mest alltså
man kan säga pasta, pasta med köttbullar och sånt. Mest sås och allt. Jag gillar, jag kan inte laga
den, men jag gillar det. Och sen lagar, alltså jag gillar afghansk som heter Kaboli. Man kan säga
Kaboli. Ja det är jättegott.Ja jag tycker om så mycket den maten.

Fråga 3:
Det finns en person som hittade, vad är det? Är det får eller vad är det?
Det är en älg
Aha en älg. Han försöker döda älgen men älgen alltså har blivit jätterädd och sen, ja han försöker
den man kan säga det finns en ord på svenska. Jagare?
Jägare?
Jägare försöker döda den älgen men ja, han var rädd så mycket och sen den andra bilden. Oj det
kommer åska på hans huvud och sen ja han blir svart helt jag tror. Man måste koppla på den bilden
också eller behövs?
Ja det är en historia egentligen så du vet när du läser en vanlig serietidning så är ju detta egentligen
en historia då.
Aha okej. Jag ska säga. Den andra bilden han försökte alltså döda älgen men åska kommer från
himlen och på hans huvud och sen kan kunde inte döda alltså den älgen och sen tredje bilden och
jag tror han blir. Den jägaren blir besviken han tror jag inte. Hela hans kropp blir svart och sen ja
jag tro ja och sen ja den sista bilden. Ja den jägaren orkar inte göra någonting jag vet inte. Han
lever fortfarande eller inte men den älgen har flytt, flytt på sig därifrån.

J01
Fråga 1:
Jag gillar inte att få bensinstopp för man kommer ingenstans.

Fråga 2:
Allt jag kan laga det är macka så jag brukar ta bröd, smör, ost, skinka. Sen gör jag exakt likadant
på en annan macka. Bröd, smör, ost, skinka. Sen lägger jag ihop det och så äter jag.
Vad vill du inte ha på din macka?
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Ja det är en bra fråga, lök kanske.
Varför gillar du inte lök?
Det smakar lustigt ibland. Jag gillar lök till kött istället.

Fråga 3:
Ja men älg blir skrämd av en gubbe. Gubben fick blixt i sig sen blir han helt svartrök och då
sprang älgen iväg.

J02
Fråga 1:
Jag inte gillar jag tror något mat som jag inte gillar för exempel, konstiga dom musslor eller något
eller dom fluglarv som nu liksom populär. Jag har aldrig smakat i aldrig vill smaka

Fråga 2:
Ja det är enkel, sallad. Jag tycker om mycket olika grönsaker. Det spelar ingen roll.
Kan du berätta hur man gör en sallad?
Sallad? Jag hämtar matolja, och en citron och tomater. Kan bli gurka och kan bli vanlig sallad och
sen blanda ihop och sen lite krydda med mixkrydda.

Fråga 3:
Det står en älg och en jägare, ja som jagar, som vill jaga en älg och kommer fram en älg och jägare
skjuter honom eller ja, skrämde. Det krak. Det liksom kommer i en moln eller jag vet inte det så.
och vad händer sen?
Älgen var också skrämd och han sprang iväg.

J03
Fråga 1:
Jag tänkte att när jag börja prata svenska innan. Jag kan inte prata så mycket så på affären, på
livsmedel sa jag var mest byta till engelska och jag är bra på engelska och till nu om jag pratar
svenska och dom. Jag pratar med dom kan inte förstå va, uttala för du vet att till nu det är lite svårt
att uttala rätt ordet på svenska. Ja det

Fråga 2:
Jag ska prata om barbeque, syriska barbeque. Det är lammkött eller nötkött. Vi har med lite
kryddor och jag grillar dom på grill. Jag gillar det mat när jag har fest eller ja och vi dricker lite
alkohol också som öl och ouzo på svenska jag tror ja.
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Fråga 3:
Det var en gång en älg, han på skogen och träffa med jakt, jakter
En jägare
En jägare och jägaren tar han och försöker att skjuta han och om han hade vad kallas den. Det
blixt han hade och sen den älg springa från den jägaren.

J04
Fråga 1:
Jag gillar inte att känna att inte ha tid för att avsluta något. Något som jag brukar göra. Det gillar
jag inte. Jag känner mig stressad: Jag tycker det duger inte och jag vill leverera ett bra arbete.
Fråga 2:
Ja jag ser till att jag har alla ingredienser hemma. I kylskåp eller ja vad heter den lilla kammaren,
inte skrubben den annan. I alla fall och jag då plockar jag fram mina ingredienser och då ska det
bli ugnstekt pannkaka och då blandar jag det som ska vara med i en burk, rör om, hackar och
tärnar grönsaker som jag vill ha med. Sätter på ugnen. Häller det hela in i en pajform och sen
hamnar det i ugnen och får grädda det.

Fråga 3:
Jägaren ställer älgen. Älgen verkar skrämd dock hittar på något som jägaren. Nej jägaren blir
träffad av en blixt och som tur för älg blev han kolsvart och ja, bränd, så var det ingenting att
älgen missa livet idag.

J05
Fråga 1:
Jag inte gillar min syster därför han är mycket jobbig.

Fråga 2:
Jag ska gå till affären och köpa en pizza. Efter jag stoppar in micro, ja.

Fråga 3:
Han vill hitta en älg men blixt skjuter honom men älg springer iväg.

J06
Fråga 1:
Jag gillar inte fotboll därför jag kan inte spela.
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Fråga 2:
Går tyvärr ej tyda vad informanten säger. mellan 22-29 sekunder. Efter det säger informanten:
ost, tomat och Laga i en ugn.

Fråga 3:
Jägare skjuter älgen men blixt träffa honom och sen han blir för och älgen går i vägen.

J07
Fråga 1:
Jag gillar inte äta gris och jag kan inte säga varför jag gillar inte det för att det är ifrån religionen
och sen jag är muslim och i islam säger att man inte får äta gris. Ja jag gillar inte gris.

Fråga 2:
Min favoritmat är ris och kyckling och vi lagar ris på en annat sätt. Vi lägger först risen i vatten
nästan 5 minuter för att bli lite mjukare. Sen vi tar riset från vatten och lägger riset i en kastrull
och plus lite olja och lite salt. Vi väntar nästan 20 minuter, typ 20 minuter och för kyckling också.
Vi lägger kyckling i olja och jag vet inte vad den, alltså när man lägger olja.
Marinera?
Ja kanske alltså ja sen detta.

Fråga 3:
Ja. Alltså i första bilden jag såg en jägare som ska jaga en älg. Sen den jägaren träffar en åskar
sen jag vet inte jägaren dör eller ej men sen den älg går därifrån.

J08
Fråga 1:
Jag gillar inte cardio för att cardio är jättejobbigt och jobbigt om man göra dom varje dag och kan
inte man få växa muskler för om man göra cardio varje dag.

Fråga 2:
Min favoriträtt mat att göra en mixa banan och mjölk som kan man göra dom som dricka eller
som kan. Ibland man kan äta dom inte bara dricka.

Fråga 3:
Det vara finns en älg som springer i skogen och vara finns en jägare som vill skjut den älg men
den älg vara jätterädd och han springer mycket. När jägare kolla på den älg och vill skjuta honom
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han får en “krik” . Det blir jättedåligt och jägare får en “krik” och den älg såg jägare död och sen
springa.

J09
Fråga 1:
Jag gillar inte att vakna inte, att vakna inte på morgonen, tidigare alltså. För att det blir jättejobbigt
för mig för att jag sover inte på tiden. Jag sover så sent på natten sen jag brukar vakna klockan
sex på morgonen fast jag bor borta från staden och sen det blir så svårt att klara.

Fråga 2:
Min favoriträtt är afghanska ris och jag är inte så duktig att laga på. Men jag bara har problem att
jag brukar inte använda alla sakerna på tiden. Så i allafall jag kan laga den här ris men inte så bra
som andra människor som lagar och den där är min favoriträtt och jag kommer lära.

Fråga 3:
Det var en älg och en jägare försökte att döda den där älgen och väder var. Det var oväder och det
regna och sen den jagare försökte döda älg och sen den jagare innan att döda älg. Jagare dog av
blixt och sen den där älg fick att fly och överleva.

J10
Fråga 1:
Jag gillar inte att spela med dem spel i mobilen och tycker inte. Det är tråkigt för mig när jag
spelar och ibland när dem andra spelar så brukar jag sitta med dom och spela lite men de är också
tråkigt för mig när jag spelar.

Fråga 2:
Min favoritmat det är afganska mat som kallas för kaboli och det är jättegod mat så kan man laga
den på en sätt. Det finns ett typer av afganska maten som kallas för kaboli usbaki och det mest
kända i Afghanistan och vi äter mest när vi var i Afghanisktan. Vi lagar först, vi kokar ris, vi
kokar vatten och lägger ris i en och sen kokar kött och lägger man in morot och russin. Så det är
mest jag tycker om, om maten.

Fråga 3:
Här finns det ett man i skogen och vill skjuta en älg och det man säger det ska regna, det regnar
och han nästan att skjuta honom och sen det kommer mycket regn och åskan kommer och han
blir träffad. Åskan träffar honom och den andra bilden som visar att mannen helt blir svart och
kan inte skjuta älgen och sen älgen springer iväg och jaktmannen står kvar.
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001
Fråga 1:
Alltså jag tycker inte om det, om vad? Om vad ens? om träna eller om vad?
Om vad som helst.
Jag tycker inte om pappa.
varför inte?
För att han. han tycker inte om mig. Han har slagit mig och så.

Fråga 2:
Nej. Jag kan inte laga den, men jag älskar den. Det är arabiska mat. Ja. Som heter.. Bami. Bami.
Vet du vad det är i den?
det… hahaha. Jag vet inte. Det är svårt.

Fråga 3:
Det är en man vill döda djur. en djur. Sen här en man krigar. en man krigar. där.. och.. Vad är det?
Det är han som är alldeles svart.
Jaha. Han som är svart och så… och här det är man svart. och det är hans fot. ja...

002
Fråga 1:
Nej.
Gillar du allt?
Alltså det finns några mat.. eh.. svamp och... ja.
Vad gillar du inte med svamp då?
Därför jag gillar inte.

Fråga 2:
Pommes.
Vet du hur man gör pommes?
ja.. Alltså det är inte bra varje dag, men jag gillar.
Om du ska göra dom, hur gör du då? Vet du hur man gör dem?
Ja det är lite svårt att förklara, men jag ska förska. öh.. Hämta olja. haha! Jag vet inte ens vad man
ska göra. Jag vet, men jag kan inte förklara.

Fråga 3:
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Han vill döda honom eller? Jag vet inte. och det regnar så mycket. så… ja. Alltså jag vet inte vad
heter den kommer?
Blixt.
Ja. Då dödar honom. så han blir.. blir bra här. Han gick, gå. och…

003
Fråga 1:
Ja… basketboll.
Varför inte?
Därför jag inte gillar. Jag gillar spela fotboll. Jag gillar inte basketboll

fråga 2:
ja, pizza.
Hur lagar man en pizza? Kan du berätta det för mig?
haha.. konstig. ja… först.. haha. Jag kan inte.
försök!
Man alltid göra på grönsaker och... mjöl. ost. en paprika, tomat, sallad som lägger på. Sen jag
lägger på.. schp… sån varm.

fråga 3:
Den ska döda den. sen. den. krig… och sen... och den tänker prata med den. Sen den dödar.

004
Fråga 1:
Nej. Jag gillar inte allt. faktiskt inte så mycket. Jag tycker inte om kränka eller elak mot varandra.
därför det var inte bra, mina känslor blev inte så bra. Som i syrien dom är inte snälla . Dom är inte
snälla i syrien. så. kanske?

Fråga 2:
Nej. Jag äter allt.
finns det något du brukar laga själv?
Kanske pasta.
Hur gör du när du lagar pasta då?
jag? först lök. sen tomater med nått. sen olja. sen.. Jag kan inte säga! Haha. Jag kan inte så mycket
svenska.
Försök!
sen pasta. jag… pasta och vatten. på… Vad heter?
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Spisen?
ja! sen… hahah. jag kan inte säga.

Fråga 3:
Han vill döda honom där. ja... kanske… frågar honom. eller? Vad som händer här?
Ser du vad det är som händer?
Ja. Men jag kan inte säga på svenska.
Kan du förklara? Ser du vad som kommer här?
ja! Vatten. ja ja ja, jag förstår! Det är regn. Ja. Jag förstår, sen han är död! Ja.
Och vad händer här?
Han är lite glad kanske? Sen han går. haha, jag vet inte.

005
Inte tillräcklig språklig nivå.
Jag gillar inte sometimes mat. öh.. it’s all because I...
svenska.
Det är… öh… alla? allt? jag… eh… Howe can I say this isn’t anything?
Det finns inget.
Det finns ingenting.. eh… det.. How can I say? Oh, god. det finns ingenting som jag inte
gillaaaaar. Gillar?

fråga 2:
Pizza.
vill du berätta hur du gör när du lagar maten.
Jag gå köpa. Nej, i live in a hotel so I don’t cook anything.
men hemma i italien, lagade du mat där?
Ja, spagetti, pasta.
Hur gjorde du då?
It’s difficult I can’t speak swedish yet.

Fråga 3.
det finns eh… det finns en man. han… han vill.. eh… döda, reindeer. efter… öm… blixt. han. en
efter, renen. det… han vill rymma. den man.

006
Fråga 1
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eh… vet inte alltså
Gillar du göra allt?
kanske!
ingenting du inte tycker om?
Jag tycker om allt.

fråga 2:
Ja jag kan spagetti och sånt.
hur gör du när du gör spagetti?
Spagetti som första sen värma vatten. sen.. spagetti i sen. så. Det är bara spagetti. och pommes
också! Det är lättast.

fråga 3:
Det var krigare här alltså.
om du börjar berätta från den rutan.
Det var en man som döda han. tror jag. det är som. som. vad heter den här. som bomben. ja...det
är som kriga sluta sen. han stannar bara.
och vad händer här?
Här? öh...Jag vet inte alltså.

007
Jag gillar inte rasism.
Varför?
Ja du. Jag tycker typ att alla liksom är lika mycket värda och att alla ska behandlas på samma sätt.
Trots det så är det liksom inte så överallt. Jag vet inte om ni hörde det här om det som har hänt i
Libyen när man liksom sålde svarta människor? eller?
Igår va?
Ja eller i förrgår att dom hade börjat med människohandel igen. och att dom liksom. Man typ. Att
det typ var som innan typ på 90-talet och 80-talet. Där man liksom ställde massa män i en rad
och ba’ han här är så bra och sen så han får typ 400 kronor, 700 kronor, så valde man eller väljde,
så valde man någon av dom och så. Det är typ det. Jag tycker liksom ja… att alla, liksom jag
själv, att jag liksom, att jag själv är mörkhyad och jag reagerar jättemycket till det, så jag vet inte,
men man kan ju inte göra någonting...över. Alltså man kan inte göra någonting åt saken och
speciellt om man är i min situation liksom. så jag vet inte. Jag tar upp det här med att alla är lika
mycket värda. Det är inte ens här i sverige, bara vissa platser man respekterar varandra och man..
andra platsen. Det är liksom i hela världen liksom. typ det.
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Fråga 2:
Oh my god nudlar. Det är inte så att jag lagar det själv. Jag köper ju det och sedan fixar jag det
själv och sedan äter jag typ det alla dagar i veckan.

Fråga 3:
Det var en regnig dag och en jägare eller vad fan är det? Någon person hittar en älg ute i skogen
och skulle skjuta honom men han blev träffad av en blixt istället och så blev han bränd..... om det
är så det är? Sen så sprang älgen iväg eller han rymde iväg. så.

008
Fråga 1:
Alltså ska jag läsa detta?
Nej, berätta. finns det något som du inte gillar?
Jag gillar inte instängda platser. Alltså när man är själv på en instängd plats.
Varför inte?
Jag är jätterädd. Alltså typ om vi säger att det här rummet är så och jag är själv där inne. Har inte
min mobil. jag har ingenting. och jag sitter där själv. Alltså jag kommer inte klara av det jag
kommer svimma.
det låter inte så kul.
Nej jag har varit med om det i Paris. toan alltså, den stängdes. Jag kunde inte öppna den och då
fick jag typ banka och skrika “kom hjälp mig snälla!” snälla help me pleace” sen kom han och
öppnade dörren och jag var så jävla rädd. Jag hade inte internet, jag kunde inte nå nån. Min mobil
var bara typ 2-3 procent, så jag fick panik. Och jag var själv på hotellet, så… Alltså jag kunde
inte sitta där och ta det lugnt, nej. jag bankade och jag var så jävla rädd. Jag höll på svimma jag
svär. ja…

Fråga 2:
Maträtt? Jag gillar.. Alltså mat eller dessert?
spelar ingen roll.
Jag gillar att göra äppelkaka och kladdkaka. det är fett gott!
hur lagar du äppelkaka?
Jag kollar alltid, varje gång jag gör den kollar jag recepten. Så jag glömmer men det är ju typ
mcyket mycket socker, smör, mycket äppel, alltså myckey ,mycket äppel, mycket kanel, det är
godast. Det är det jag kommer på nu.
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Fråga 1:
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öm… Jag vet inte. bollsporter kanske.
Varför inte?
för att jag är inte så bra med bollar, föutom tennis vet du. men om jag gör på fritiden eller
någonting så är jag jättedålig på bollsport.

Fråga 2:
Kanske pasta.
hur lagar du den?
Så man först gör såsen så köttfärs och sen ja… och sen tills den är stekt och. Sen man lägger till
såsen,tomatsås sen sånt och om man vill ha i, om man vill ha grönsaker i så kan man lägga till
den också. och...eh… och sen koka. Man har en panna med vatten och sen kokar man vatten och
sennär det kokar lägger man i pastan och sen kokar man antal minuter som det står på paketet.
haha

Fråga 3
Det var en gång en älg som gick runt i skogen och då träffade en jagare, jägare? Han vill skjuta
älgen. Sen blev det. Eftersom det var dåligt väder så var blixten kom in i jägaren och.. em. Då var
älgen riktigt em…. glad. för att då.. ja, då kunde jägaren inte skjuta honom längre så då sprang
han iväg.
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Fråga 1:
Skolmaten. Jag tycker inte om den.
Varför?
För alltså den (är) inte så god.så och eh… Dom har varje dag potatis och jag tycker inte så mycket
om potatis. därför.

Fråga 2:
Jag lagar inte, men min syster gör det. Så jag äter när hon lagar mat.
Vet du hur hon gör när hon lagar?
um.. nej. Jag tycker inte om att laga mat, därför.

fråga 3:
Här är det en jagare som jagar älgen och älgen är rädd här. och sen så här… Jag vet inte vad
händer här.
Det kommer en blixt.
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Jaha okej. Så här kommer en blixt och det får jägaren att. att.. hur säger man det? Nej. Det vet jag
inte. och sen, men här blir han som rök eller och här springer älgen.
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Fråga 1:
Jag gillar inte eh… att eh.. jag gillar inte att vakna tidiga på morgonen, för jag supertrött haha.

fråga 2:
Det finns en supergottt vegansk lasagn. nej! inte veg.. vegetheriansk lasange och… I have to say
everything? okej..En först du skär lök. Du sätter den på i panna. Sen du sätter lite tomat… puré.
sen lite salt och peppar och sen sätter lite spenat. Sen du måste koka ungefär 5-10 minuter i lööö..
temperatur. och sen. äh!

fråga 3:
Okej. Han vill skjuta älg och sen kommer en blixt på sin huvudet och senhahah älg undrar oh,
jesus vad händer. Sen han springer iväg.
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Fråga 1.
Jag tycker iomnte om om människor. Tror att dom vet allting bättre än mig. Det irriterar mig
jättemycket. Om människor är för långsamma. Om dom typ går framför mig och jag vill gå
igenom bara gå gå snälla men då går dom så långsamma och ja. För i Holland går allting snabbt
snabbt snabbt, men här går det litet långsammare och ja...

Fråga 2.
Jag lagar aldrig mat själv. Det gör mina föräldrar, men min favoriträtt är... jag tror köttbullar med
potatiskrocketter. Det tycker jag är gott!

Fråga 3.
ojojoj! Eh…Vad det är som händer, inte vad dom? En jägare skjuter en älg och sen blir
han påträffad av en blixt och kan han inte skjuta längre och älgen kan komma in igen.

013
Fråga 1.
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Någonting jag inte gillar. eh...Vad som helst? Jag hatar fisk. Jag tycker att den sån helt
otroligt äcklig smak på den helt otroligt. Det luktar illa och sen så smakar det bara värre.
Jag klarar inte av det.

Fråga 2.
Um… ja. Alltså jag gillar ju pizza eller någonting sånt annat, fastfood. Så jag liksom
brukar typ mest så här kanske order in som man säger på engelska, men ja…fast i så fall
nudlar. Då gör man det när man sätter nudlar i vatten liksom. Det vanliga.

Fråga 3.
Öh, det var en gång en jägare som var ute och jagade älg. När han hittade en älg så tänkte
han precis skjuta. Dom hade inga ord. Älgen var väldigt rädd. Han var inte en väldigt
modig älg som alla andra. Em. Sen så när han sköt så kom det en blixt out off nowhere.
på… i hans huvud som skadade honom väldigt rejält. Älgen såg detta som en bra tid att
springa därifrån och that’s gone.
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Fråga 1.
Alltså bara en sak? eh.. kriget i mitt land Syrien. de.. De är vi folket som drabbades av
det. Det finns dom som dog. eh… Dom som va tvungna att fly.

Fråga 2.
Jag lagar inte mat faktiskt.
Aldrig?
Nej.
ingen Syrisk mat?
Det finns ju jättemånga.
Någon du tycker om?
Ja, Loki! Den sort av växter man lagar den med kyckling och kryddor, typ koriander och
så. Sen man har ris vid den.

Fråga 3.
Det var en gång en älg som försökte undvika regn i skogen. Plötsligt så dök upp en. Vad
kallar man (pekar på bilden)?
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Jägare.
Jägare. Jägaren höll vapnet mot älgen. eh.. och plötsligt så kom det en blixt eh… som
träffade jägaren och han brändes. Kan man säga. eh… typ att han tackar gud. Sedan
springer han iväg.
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Fråga 1.
Nej, men alltså jag, mindre gillar. Kan man säga att ta mediciner för jag brukar alltid
glömma och då blir det något man inte tycker om.

Fråga 2.
Alltså jag brukar laga det maten som jag kan, alltså som är enkelt. Alltså till exempel
pasta kan man göra enkelt. men kokar vattnet och sedan bara lägger i. salt. ja. och ägg
kan jag göra. Alltså steka ett ägg. pannkakor, våfflor. ja, inge mer. Eller det är mer, men
jag kommer inte på.

Fråga 3.
En man skjuter ett djur. och vet jag inte vad som händer. Det sker någon bomb eller nått.
och sen dör den mannen. Eller han blir helt svart. ja…
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Fråga 1.
Vad som helst? att något som jag inte gillar. jag… Alltså… det är lite själviskt, men jag
vill, att veta om, när man pratar. När vi diskuterar om någonting jag vill veta om ämnet.
Det kan vara vad som helst. ett ämne i skolan, eller någon mat eller något i världen.
Alltså jag hatar krig. Jag hatar krig... för att jag tänker alltid den att, jag fick många
förutsättningar. Jag fick alltså många saker här i Sverige. Jag är väldigt tacksam, men det
är fortfarande... det är inte mitt land. och om man tänker så. Jag borde inte ha varit här.
Jag borde ha varit i mitt land med min befolkning, med min familj och ja.. jag saknar
faktiskt mitt land, men på grund av situationen jag kan inte vara här och dom nya
flyktingar som kommer hit eh.. Alltså jag kan tänka mig att jag känner jag är en av dom
så jag vill verkligen hjälpa dom. Vi har någonting gemensamt. Att vi alla hatar krig och
våld och vapen och sånt.
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Fråga 2.
Ärligt talat jag gillar inte svensk maträtter.
Du kan berätta om någon annan rätt.
Vi har en maträtt i Afghanistan som heter Kaboli så att det tar ganska långt tid att laga
den. Det är väldig god.
Hur lagar man den, vet du det?
Man blandar ganska många saker. Man blandar ris med morot och russin och lammkött
så att det blir något spännande tillslut.

Fråga 3.
Så vi har någon som vill hantera, men… mh.. Alltså vi har ett ordspråk i vårt språk exakt
på det här situation. Att man vill göra något illa mot någon, men plötsligt det händer
samma sak eller något värre på sig själv. Han försöker alltså döda älget, hantera den, men
det händer något illa istället. Det blir tvärtom situationen på den här mannen. Det är
intressant.
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Fråga 1.
em.. Jag tycker typ om nästan allt.
Finns det ingenting du inte gillar?
Em.. Jag tycker inte om att handla. för det är typ. Vi har ju typ en sån stor familj med sju.
så det är typ, om vi handlar då är det jättemycket och det är stressigt och sånt. Så det är
typ därför jag inte gillar att handla.

Fråga 2.
em.. Jag lagar mest själv eller för hela familjen, men jag tar mest kines eller sånt mat. typ
asiatisk mat.
Har du någon speciell rätt du tycker att du gör bra?
eh.. Det är typ mest typ att göra kyckling och sen med ris eller nudlar. Man delar
kycklingfilé i bitar sedan filéar man det. Sen lagar man ris eller nudlar.

Fråga 3.
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Jagare som har hittat en älg och han vill döda den, men då fanns det en blixt och det
skrämde han jagaren och älgen var typ, det är tur. Sedan gick han ifrån den.
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Fråga 1.
Alltså skolamat är bra, men jag tror det alltid vara vegitariskt mat. Vi har iblaand ris och
kyckling. Alltså där jag växa upp jag äta oftats ris och kyckling men i skolan mer
grönsaker. Ibland det är bra men det inte alltid, så… jag gillar inte det.

Fråga 2.
Enda maträtt jag kan laga varje dag. Jag bli aldrig trött. det är ris och kyckling. så den är
min favoritmat jag äter den nästan varje dag. Jag gillar inte ost, jag gillar inte sån där lite
blandad.
om du lagar själv hur gör du då?
Alltså man lagar ris och kyckling på olika sätt. Miin land där jag kommer från, alltså först
man ställer ris i vatten för ungefär 50 30 minuter, så den blir lite mjukare. sen man gör
lite alltså.. grillar kyckling jättegod, och när du kokar den här ris alltså den blir mjuk och
fin för då. It must be in the water for 30 minutes.

Fråga 3.
Alltså det handlar om typ våld.. Alltså jag tror det handlar om våld att nån blir angripna
av polis eller polis? Nej?
Jägare.
Jägare, ja. ja, Det är den som den handlar om. sen den person blir död. Alltså den här
jägare skjuter den person. Bang bang. Sen dog den person.
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Fråga 1.
Alltså är det maträtt eller vadå?
Vad som helst.
Ormar.
Ormar? Varför tycker du inte om Ormas?
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För det är så här lite vidrigt. Alltså du vet när man kollar på dom man får så här gåshud.
Det känns inte okej, det bara är så. och sen det är inte min typ av djur.

Fråga 2.
Pizza. Först gör man en deg. Eller? Säger man en deg eller ett deg? ja, en deg och sen
tomatsås över och sen lägger man vad man vill.

Fråga 3.
Någon hotar någon. Det är typ två personer. eller inte två personer det är en hund och sen
en någon har ett gevär. Börjar den här eller slutar den här?
Här.
En hotar. eller det kanske är en soldat? ja, Kanske hittar en tjuv och sen så stoppar han
honom och sen krack, skjuter honom? Sen så blir han jätterädd och springer han iväg.
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Fråga 1.
Jag tycker inte om när jag är sjuk. För det är jobbigt att vara sjuk.

Fråga 2.
Kanske pizza.
Vet du hur man lagar pizza?
Nej, inte direkt.
Lagar du aldrig mat?
Nej, eller i hemkunskapen.
Kan du inte berätta om något du lagat där?
Vi lagade pizza. Först gjorde vi degen och sen så lät vi det typ… vad heter det? gäsa. Sen
la vi på pålägg och så och så la vi det i ugnen och så blev det pizza. ja.

Fråga 3.
Det är en man som vill skjuta.. vad är det? en älg kanske? Sen han sköt honom. eller nått.
eller? Vad händer här?
Ja, vad händer? du ser att det kommer en blixt?
jaha. Han blir ner… blixtrad eller vad det heter. Sen brann han ner eller nått. Så han sprang
bort han älgen så han inte skulle bli nedskjuten.
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Fråga 1.
Tjafsa typ med någon. Jag orkar typ inte tjafsa med någon, men får ont i huvudet. Man
vinner ändå inget på det. Jag tror inte att man vinner något på det heller.

Fråga 2.
Just det pizza.
Vet du hur man lagar pizza?
Ja. Alltså man tar degen först. Alltså mjöl och gäst och allt detta och sedan gör man degen
och så lägger man tomatsås eller pizzasås. sen typ kyckling, allt, grönsaker. Sedan lägger
jag ost. in i ugnen. ja...

Fråga 3.
En jägare som får ont eller som har en sån hära vapen mot en älg. Älgen är rädd. När han
skulle typ skjuta älgen så... ja just det. fick alltså.. Karma. och sen här så.. ja just det. haha,
just det. Här han sprang iväg älgen.
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Fråga 1.
typ.. matte. Det är svårt alltså, man måste tänka. Matte och engelska. Engelska jag kan
ingenting och därför det är svårt.

Fråga 2.
Sushi.
Vet du hur man gör det?
Nej.
Du kan inte gissa.
Haha nej.
Brukar du laga någon mat?
Jag brukar.. ja fast. mitt hemland du vet. ägg och sånt. dom lättaste. Först man lägger i
olja sen lite alltså tomat och lite salt och keddu… och ja, sen ägger. ja typ.. Sen man bara
lägger typ fem minuter så blir…
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Fråga 3.
Han. haha. Vad är det här alltså?
En älg.
Han skjuter älgen.. Han ser ut väldigt arg och … sen… Jag ser ingenting.
ser du att det är en blixt som träffar honom här?
Ja… ja just det. Ja. Det regnar här, sen det blixt på han så han springer. Han typ dör eller
nått.
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Fråga 1.
Jag inte tycker om.. ormar gillar jag inte. hajar det är... alltså jag gillar inte bara dom du
vet.
Varför det?
Jag ser dim jag blir så här.. dom är otäcka, det är vad jag skulle säga. Jag gillar inte bara.
Varför otäcka?
Vassa tänder. stora. ja…

Fråga 2.
Favoritmat? Pasta. Kyckling. sån här du vet, kycklingcurry.
Hur lagar du det?
Först pastan jag häller i vatten i sån här burk, så här.. sen lite salt. sen pastan. Sen lägger
jag locken så det värmer snabbare. sen kycklingen så tar jag bara och skör i små kuber,
så bitar. så det är många. Jag slänger smör, sån här fet smör.. Sen så steker jag dom sen
så äter jag bara.

Fråga 3.
Mannen försöker skjuta älgen. Är det en älg? ja, älgen, Sen när han ska skjuta.. då kommer
sån här blixt på honom, så han kunde inte skjuta älgen. Sen så blir han typ svart eller
rostig jag vet inte.. svart?
Sotig?
Ja, från blixten! ja.
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Fråga 1:
Jag har ingen aning. um, Jag gillar inte korta lunchraster för då hinner man inte med
allting.

Fråga 2:
ja, Jag har ingen aning. Min favoriträtt brukar variera lite, men just nu brukar jag bara
skära morötter, lägga det i en stekpanna med lite lök och sen så låter jag det stekas lite.
Sen gör jag typ lite ris till bara. Sen blandar jag ihop det. Det är inte så komplicerat.

Fråga 3:
Det var en gång en älg som stötte på en jägare. eh.. och.., Jägaren ville då skjuta älgen,
men en blixt kom som slog ner jägaren och älgen stack.
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Fråga 1:
Eh, Oförstående människor typ alltså som inte har sin information rätt, så. Det stör mig
väldigt mycket när dom dra förhastade slutsatser om saker.

Fråga 2:
Ska jag säga den eller ska jag ba…?
Du kan berätta hur du gör.
Jag gå på frihand. Jag har ingen speciell favoriträtt utan jag typ så här kan jag göra. Så
testar jag lite olika. oftast så här currygryta eller typ tacos. Det är på fri hand.

Fråga 3:
Det var en gång en älg som blev hotad av en jägare. Precis innan han skulle skjuta älgen,
så slog en blixt ner på honom och älgen sprang iväg för sitt liv.
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Fråga 1:
Just det.. eh… ja, gilla… Va fan nu blev jag helt ställd. eh… gillar inte? När grejer är för
stressiga. När man inte tycker man hinner med mycket och när man liksom ska göra massa
skaer som det egentligen inte finns tid med.
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Fråga 2:
eh.. ge mig mycket tid på det. Eh..snitta ..ganska mycket fina scharlottenlök. Sedan får
det liksom ta den tiden det får ta. ingen stress bara lugn och ro. Sen får det bli det bästa
det blir.
Med scharlottenlöken?
Ja. Det är så gott.

Fråga 3:
En jägare som vill skjuta en älg, men får blixt i skallen och då blir älgen lite ställd och
sen flyr han därifrån.
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UPPSATS ANGÅENDE HUR DANS PÅVERKAR
ANDRASPRÅKSINLÄRNINGEN
Vi är fem studenter som studerar till gymnasielärare i Svenska som andraspråk vid
Linnéuniversitetet. Just nu skriver vi på våra c-uppsatser där syftet är att öka förståelsen
för hur dans och fysisk aktivtet på fritiden påverkar andraspråksinlärningen. Arbetet
kommer att baseras på inspelningar och enkäter.
Att delta i studien är frivilligt och innebär att vi spelar in vårt samtal och lyssnar på det i
efterhand. Den insamlade informationen kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s.
materialet kommer att transkriberas så att det inte ska gå att identifiera dig eller någon
annan. Ett fingerat namn på dig och på skolan kommer att användas. Materialet kommer
enbart att användas till denna studie och utöver oss själva, kommer även vår handledare
Gilbert Ambrazaitis ta del av materialet. När examensarbetet är godkänt kommer det
finnas tillgängligt via Linnéuniversitetets hemsida. Då kommer även inspelningarna att
raderas.
Studien följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf)
vilket bland annat innebär att du kan avbryta din medverkan när du vill utan vidare
förklaring. Om du i efterhand kommer på att du inte vill delta i undersökningen hör du
av dig till oss. Kontakta gärna oss om du har några frågor.
Hälsningar
Elin Persson, Julius Sjöstedt, Emmy Axelsson, Kajsa Nordmark och Hans Axhed
Studenter vid Ämneslärarutbildningen, Linnéuniversitetet
Handledare
Gilbert Ambrazaitis
Jag har tagit del av ovanstående och ger mitt godkännande till observation och
inspelning
Namn: ...............................................................................................................
Skola: ................................................................................................................

Ort: .................. Datum: ............... Underskrift:
.................................................................................
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Samtyckesblankett
Elevens namn: ....................................................... Klass: ...........

Samtycke till inspelning av samtal och
enkät
Hej,
Jag heter Hans Axhed och studerar till ämneslärare i svenska som andraspråk vid
Linnéuniversitetet. Jag skriver ett examensarbete om hur fysisk aktivitet på fritiden påverkar
andraspråksinlärningen. Arbetet är viktigt för att få ny kunskap om språkutveckling.
Jag behöver göra en inspelning av ett samtal och en enkätundersökning.
Inget barn kommer kunna identifieras i examensarbetet, och alla inspelningarna kommer att
raderas når uppsatserna är godkända. Inspelningen kommer ta ca. 15 minuter. I övrigt kommer
projektet följa vetenskapsrådets etiska riktlinjer. [GA1] Läs mer här:
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Mitt barn får vara med på inspelning och enkät. KRYSSA ett alternativ:
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