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Abstrakt 
 

Syftet med föreliggande undersökning är att ta reda på huruvida vuxna 

andraspråkstalare av svenska, med arabiska som modersmål, uppfattar framtid som 

något som metaforiskt sett ligger framför eller bakom talaren. Genom en experimentell 

ansats och kvantitativ analys mättes tidskognitionen hos 45 deltagare som fick utföra ett 

experiment och fylla i en tidsfokusenkät, båda utformade av de la Fuente et al. (2014). 

Desutom kompletterades empirin med en språklig bakgrundsenkät. Uppsatsens hypotes 

säger att erfarenheten med svenska som andraspråk i någon mån påverkar individens 

tidskognition, där vistelsetid i Sverige och användningsfrekvens av svenska torde ha 

störst betydelse. Resultaten från experimentet visar att en majoritet (ca två tredjedelar) 

av deltagarna hanterar sin tidskognition på ett liknande sätt som målspråkstalarna och 

placerar framtiden framför talaren, medan minoriteten av deltagarna istället placerar 

dåtiden framför talaren. Resultaten från tidsfokusenkäten visar att deltagarna, oavsett 

tidskognition, tenderar att i högre grad fokusera på framtiden, och inte på förfluten tid. 

De statistiska beräkningarna påvisar ett samband med förändrad tidskognition och 

mängden svenskstudier. Slutsatsen man kan dra är att erfarenheten med svenska som 

andraspråk påverkar tidskognitionen i riktning mot målspråkstalarna: inlärare med 

längre svenskstudier uppvisar oftare en tidskognition i enlighet med målspråkstalarna. 

Hypotesen bekräftas således när det gäller att erfarenheten med svenska som andraspråk 

påverkar deltagarnas tidskognition, men refuseras vad gäller vilken specifik faktor det är 

som ligger bakom.   
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1 Inledning 
 

 
Tid och rum är intimt sammanlänkat hos oss människor. Språkligt rör vi oss alltid på ett 

eller annat sätt runt dessa dimensioner, exempelvis lokaliserar vi händelser och föremål 

i tid och rum. Men är sättet att tala och tänka kring dessa dimensioner universella – 

oavsett språk och kultur? Svaret är med största sannolikhet nej, och studier har på 2000-

talet kunnat påvisa att olika språk och kulturer använder sig av de två parametrarna tid 

och rum på mycket olika sätt (se till exempel Boroditsky 2001; Núñez & Sweetser 

2006; de la Fuente et al. 2014). Föreliggande studie riktar in sig på tidsdimensionen och 

försöker utröna vad som händer med människors sätt att tänka om tid när de flyttar från 

sin moderkultur till en annan kultur och lär sig ett nytt språk. Förändras 

tidsuppfattningen – och i sådana fall i vilken grad och varför? 

 Studien ingår i ett tvärvetenskapligt fält kallat psykolingvistik, i vilket forskning 

kring kopplingen mellan språk och tänkande ingår. Det centrala i föreliggande studie rör 

huruvida arabisktalande som flyttar till Sverige förändrar sin tidskognition, eller mer 

specifikt, sin kategorisering av begreppet framtid. Med tanke på att dagens globala 

samhälle förändras i snabb takt på alla tänkbara områden och människor flyttar över 

nationsgränser mer än någonsin tidigare i historien (Cummins 2000), är studier av denna 

typ, det vill säga om kopplingen mellan språk och tänkande hos flerspråkiga individer, 

ytterst aktuella. Extra viktigt är det att utröna om byte av kultur och språk påverkar 

andraspråkstalares tidskognition, och det yttersta målet med denna studie är att försöka 

fastslå vilka faktorer, däribland undervisning, som påverkar tidsuppfattningen. 

 Uppsatsen är upplagd på följande sätt:  Avsnitt 2 undersöker tidigare forskning och 

teorin för den allmänna kopplingen kring språk och tanke; för förhållandet mellan 

tvåspråkighet och tanke och dess bakomliggande faktorer och processer samt redogör 

för hur individer i olika kulturer, såväl enspråkiga som tvåspråkiga, förhåller sig till 

tidskognition och hur kopplingen mellan språk och tanke i detta avseende ser ut. Avsnitt 

3 anger uppsatsens syfte, frågeställning och hypotes. Avsnitt 4 beskriver uppsatsens 

praktiska del och redogör för metod, material, procedur och deltagare i utförda 

experiment. I avsnitt 5 redovisas experimentens resultat, och i avsnitt 6 diskuteras 

resultaten som sätts i relation till tidigare forskning. Avsnitt 7 avslutar uppsatsen där 

slutsatser dras och förslag på framtida forskning läggs fram.  
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2 Tidigare forskning 
 
 
2.1 Relationen mellan språk och tänkande 
 

Finns det något samband mellan språk och tänkande, i den mån att språket vi talar 

påverkar vårt sätt att tänka? Denna fråga har dryftats av människor under tusentals år 

och redan de gamla grekerna funderade på om man kunde förklara skillnaderna mellan 

olika folkgrupper genom att de talade (och skrev) annorlunda (Fishman 1980:25). 

Under historiens gång fram till våra dagar är det nästan uteslutande filosofer som tagit 

sig an den svåra frågan om relationen mellan språk och tanke, och till en början rörde 

dessa teoretiska diskussioner huruvida tanken är fri från språket och huruvida det finns 

skillnader i sättet att tänka och tala mellan olika språkgrupper. I den mån människor 

tänker olika ansåg man hade mycket lite med språket att göra eftersom man tyckte sig se 

en slags universalitet mellan språk och tänkande (Allwood 1983:8ff). Sedan 1700- och 

1800-talet, med tyskarna Johann Herder och senare Wilhelm von Humboldt i spetsen, 

börjar den motsatta idén i högre grad göra sig gällande där man menar att det istället är 

språket som styr tänkandet (Allwood 1983:3f). Kulturantropologen och språkforskaren 

Franz Boas (1858-1942) och hans lärjunge Edward Sapir (1884-1939) tog intryck av 

Humboldts idéer och tillsammans med Sapirs student, Benjamin Lee Whorf (1897-

1941), utvecklades under första halvan av 1900-talet den språkliga relativitetsprincipen, 

även kallad Sapir-Whorfhypotesen: eftersom det i varje språk finns en unik uppsättning 

grammatik och lexikon kommer den språkande individens verklighetsuppfattning att 

präglas av det språk den behärskar, vilket leder till att sättet att betrakta verkligheten 

skiljer sig åt mellan individerna beroende av det språk de talar (Linell 1982:56f; 

Allwood 1983; Strömqvist 2009:214; Bylund & Athanasopoulos 2015:2). 

 När det gäller den språkliga relativitetsprincipen nämns ibland olika tolkningar av 

hypotesen: den starka respektive den svaga versionen. Den starka versionen av Sapir-

Whorfhypotesen sägs då påvisa att språket helt bestämmer vad och hur vi kan tänka 

(Linell 1982:57; Strömqvist 2009:213), men enligt Bylund & Athanasopoulos (2015:2) 

var detta inget som Whorf framlade i sin hypotes. Den svaga tolkningen gör gällande att 

språket påverkar (i någon mån) och till viss del styr vår verklighetsuppfattning och vårt 

tänkande. Språket påverkar såtillvida att individen lär sig att kategorisera verkligheten i 

enlighet med det språk den håller sig med (Linell 1982:57; Strömqvist 2009:213; 

Bylund & Athanasopoulos 2015). 
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 Efter flertal decennier av starka universalistiska trender inom de kognitiva 

vetenskaperna hamnar språklig relativism åter i blickfånget på 1990-talet. Detta berodde 

till stor del på att den kognitiva psykologin växte sig starkare under 1970-1980-talen. 

Förståelsen för tankeprocesser ökade, vilket nu benade upp vilka kognitiva processer 

som ingår i vårt tänkande, till exempel perception, kategorisering, minne och 

igenkänningsminne. Tänkande definieras normalt på två sätt av forskare: en del är mer 

intresserade av och undersöker dessa tankeprocesser, medan andra är mer intresserade 

av själva tankeinnehållet, eller ”begreppsbildning” (eng. conceptualisation) av världen 

(Pavlenko 2005:435). Eftersom man nått en bättre förståelse för de olika kognitiva 

processer som går under begreppet tanke, blev det också möjligt att mäta språkets 

inverkan på tanken. Den eviga frågan om språk och tänkande som under lång tid var en 

filosofisk fråga har alltså idag med hjälp av tvärvetenskaplig forskning och utvecklade 

mät- och analysmetoder (bland annat med hjälp av datorer) gett oss ”bättre möjligheter 

att operationalisera hypotesen om språklig relativitet och pröva den empiriskt och 

experimentellt” (Strömqvist 2009:215). 

 Dagens forskare inom språklig relativism menar att man bör skilja på empiri med 

avseende på verbalt respektive icke-verbalt beteende, vilket beror på att man ska kunna 

utesluta språkliga effekter ”på språket”: ”[…] to avoid showing the influence of 

’language on language,’” (Pavlenko 2005:435). Beroende på vilken ingång man väljer, 

verbal eller icke-verbal, innebär detta olika metodologiska ansatser (Bylund & 

Athanasopoulos 2015:3). Det verbala beteendet är den språkliga kommunikation som i 

tal (eller skrift) förmedlas med ord-, eller kombinationer av ord (Linell 1982:19), i bland 

annat bildbeskrivningar, intervjuer, återberättelser med mera (se Strömqvist 2009). Allt 

som inte har med uttalad språkproduktion att göra tillhör det icke-verbala beteendet och 

här återfinns bland annat ljud, ansiktsuttryck eller gester som följer och kompletterar det 

verbala, men även olika ljud, ansiktsuttryck eller andra uttrycksmedel som verkar 

oberoende av den verbala kommunikationen (Linell 1982:19ff). Det icke-verbala 

beteendet och de tankeprocesser det handlar om rör bland annat klassificering, sortering, 

kategorisering, igenkänningsminne och lågnivåperception, alltså den automatiska 

varseblivningen, och det är främst denna icke-verbala data som bör kopplas till Sapir-

Whorfhypotesen, enligt Lucy (1997) och Bylund & Athanasopoulos (2015:3). 

 Är det då så att språket påverkar icke-verbala kognitiva processer? Ja, olika studier 

påvisar att språket faktiskt påverkar tänkandet för det icke-verbala beteendet, dock i 
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olika grad, för varierande perceptuella domäner såsom färg, objekt/substanser, tid och 

rörelse  (Bylund & Athanasopoulos 2015:3). 

 För att illustrera ovanstående resonemang huruvida språket har betydelse för icke-

verbala tankeprocesser kan man titta på färgdomänen som exempel, vilken har 

undersökts flitigt sedan 1960-talet i syfte att påvisa eller avfärda den språkliga 

relativitetsprincipen. Forskare här ställer sig frågan hur individer i olika 

språkgemenskaper uppfattar färger och om det står i genklang med det aktuella språkets 

klassificering av färger. Genom att mäta hur färgtermer påverkar olika kognitiva 

processer, till exempel minne, sortering, kategorisering eller perception, har man sökt ta 

reda på hur individer tänker om färg. Detta görs genom att på olika sätt mäta om 

försökspersonen minns/uppfattar en viss färgnyans bättre eller sämre beroende på om 

språket har en term för just den nyansen. Exempelvis har Regier och Kay (2009) 

undersökt huruvida det spelar någon roll i vilket synfält försökspersoner ser när de ska 

klassificera färgnyanser av blått och grönt. Det visar sig att försökspersonerna reagerar 

kraftigare på färgnyanserna i det högra synfältet, och då språket till stor del är 

lokaliserat till den vänstra hjärnhalvan (hjärnan fungerar korsvis med synfältet) dras 

slutsatsen att det inlärda språket har betydelse för färgperceptionen. Presenteras däremot 

färgerna i vänster synfält blir inte responsen från försökspersonerna lika språkspecifik. 

Regier och Kay (2009:439) menar således att Sapir-Whorfhypotesen delvis stämmer 

och drar slutsatsen att färgkategoriseringen hos olika språk härrör från både universella 

och språkbundna (kulturella) konventioner. Dessutom, menar forskarna, kan dessa nya 

upptäckter om det relativa beroendet och relationen mellan språk och perception 

sannolikt generaliseras till andra semantiska fält, exempelvis det som styr individers 

uppfattning av rummet (Regier & Kay 2009:445).   

                 

2.2 Tvåpråkighet och tänkande 
 
I den mån tvärspråkliga skillnader ger upphov till olika verklighetsuppfattningar, är det 

lätt att tänka sig att detta får stor betydelse för andraspråksinlärare (L2-inlärare). Om 

man dessutom betänker möjligheten att två- eller flerspråkiga skulle vara den grupp, till 

skillnad från enspråkiga, som är utsatta för de verkliga effekterna av språklig relativitet 

(Pavlenko 2005:437), kan man med förundran konstatera att det fram till idag existerar 

få studier som på ett direkt sätt undersökt effekterna av tvåspråkighet, L2-inlärning och 

relationen mellan språk och tänkande (Pavlenko 2005:439; Bylund & Athanasopoulos 

2015:5). Notera att flerspråkighet här används liktydigt med tvåspråkighet och refererar 
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till de individer som innehar ett modersmål och senare i livet lär sig ett andra språk. Det 

är även viktigt att förstå skillnaden mellan språkinlärning som sker i ett annat land än 

målspråket, kallad främmandespråksinlärning, jämfört med andraspråksinlärning, vars 

språk man lär sig i dess naturliga språkmiljö (t ex irakier med arabiska som modersmål 

som har flyttat till Sverige och lär sig svenska som andraspråk). 

 1970 skrev Macnamara (se Pavlenko 2005:436) att om Sapir-Whorfhypotesen vore 

sann skulle tvåspråkiga vara dömda att anpassa sig till något av följande mönster: 1) En 

tvåspråkig individ tänker i sitt modersmål och använder dess semantiska ramverk, 

oavsett om den talar sitt modersmål eller sitt nya språk, vilket gör att det blir lönlöst att 

försöka förstå eller göra sig förstådd på det nya språket; 2) en tvåspråkig individ tänker i 

ett hybridliknande tillstånd och använder därför ett semantiskt ramverk som inte liknar 

något av språken, vilket resulterar i att den inte förstår eller inte kommer bli förstådd av 

någon; 3) en tvåspråkig individ utvecklar två olika semantiska system, anpassade för 

respektive språk, vilket innebär att individen inte kan förmedla information som hänt på 

det ena språket till det andra. Det som är intressant med dessa olika mönster är att 

efterföljande språkforskare och tvåspråkande individer idag erkänner att det mycket väl 

kan förhålla sig på något av dessa sätt, om än inte lika extremt som Macnamara 

framhöll (Pavlenko 2005:436f): mönster 1 liknar det vi idag kallar transfer, att man 

överför de språkliga vanorna från modersmålet till det nya språket; mönster 2 påminner 

om det som vi vet kan hända då individen lär sig sitt nya språk, nämligen att ett unikt 

semantiskt system bildas vilket skiljer sig från båda språken; och slutligen, mönster 3 

visar på den anpassning av språkbeteendet som kan ske hos den tvåspråkige individen, 

beroende på mottagaren.  

 Mönstren ovan är starkt generaliserande och det är viktigt att inse att tvåspråkiga 

talare inte är någon enhetlig grupp och att de sinsemellan skiljer sig mycket åt och 

utvecklas olika på grund av en mängd faktorer (se nedan), speciellt då vi berör 

tvåspråkiga som lär sig sitt andraspråk i vuxen ålder (Pavlenko 2005:437f). En del 

invivider lär sig således fullt ut det nya språket och förändrar sitt beteende (nästan) helt i 

samklang med målspråket, medan andra uppvisar beteendemönster som hamnar 

någonstans mitt emellan de olika språken, och ytterligare andra lär sig sitt nya språk 

men uppvisar beteenden som främst kan relateras till modersmålet (Bylund & 

Athanasopoulos 2015:6). Pavlenko (2005:438) menar man måste förstå denna 

individuella tvåspråkighet ur två viktiga perspektiv. För det första består den 

tvåspråkige av ett konglomerat av både lingvistiska och sociala praktiker där variationen 
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av de olika bakgrundsfaktorerna spelar en avgörande roll, vilket kan leda till urskiljbara 

effekter där språket har betydelse för tänkandet. För det andra är tvåspråkigheten en 

högst dynamisk process vars produkt kan leda till möjliga kognitiva förändringar och 

berika individen, i enlighet med den språkliga relativitetsprincipen. Men vad är det som 

händer hos den tvåspråkiges tänkande och hur ser de kognitiva processerna ut? 

Pavlenko (2005:438) urskiljer sju olika processer vari språket påverkar tänkandet hos 

tvåspråkiga individer: 

1) De konceptuella (begreppsmässiga) system som byggs upp i L1 respektive L2 

samregerar, men hålls åtskilt, hos individen. (Jämför mönster 2 och 3 ovan.) 

2) Användandet av det konceptuella systemet i L1 under inlärandet av L2, speciellt 

i nybörjarstadiet. (Jämför mönster 1, ovan om transfer.) 

3) Införlivar nya koncept och ord från L2 i sitt L1 för att kunna skilja det nya (och 

annorlunda) från det man tidigare känner till. 

4) Den konceptuella domänen börjar skifta från L1 i riktning mot L2. 

5) Den konceptuella domänen i L1 och L2 smälter samman och bildar ett eget 

unikt semantiskt system. (Jämför mönster 2 ovan.) 

6) Uppbyggandet av en konceptuell domän. Skiftet från L1 till L2 är inte färdig 

men individen börjar sortera upp vilka begrepp som hör till respektive språk. 

7) Attrition (förlust) av tidigare inlärda begrepp. På denna nivå har de kognitiva 

processerna gått så långt att tidigare inlärda begrepp knutna till olika kognitiva 

domäner i L1 börjar försvinna.  

 

De sju kognitiva processerna ovan beskriver i förenklade ordalag på vilka olika sätt den 

kognitiva omstruktureringen hos en tvåspråkig kan äga rum, förutsatt att den gör det. 

Som uppgetts tidigare menar språkrelativistiska forskare (men även de som lutar sig 

mot universella, biologiska förklaringar) att kognitiv omstrukturering dock sker i någon 

mån i skilda domäner, se till exempel studien av Regier och Kay (2009) ovan. Klart är 

att variationen hos ”gruppen” tvåspråkiga är mycket stor och hur de kognitiva 

processerna och en eventuell omstrukturering manifesteras hos den enskilde individen 

beror således i hög grad på olika bakgrundsfaktorer hos individen som ingår i ett 

komplext samspel med andra människor i skilda språkmiljöer och i olika kulturer. 

 Av olika bakgrundsfaktorer av avgörande betydelse för individen är kanske 

språkfärdighet den viktigaste, vilket har att göra med den generella och specifika 

färdigheten hos de olika språken. Man menar att ökad kunskap i L2 och en ökning av 
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den lexikala och grammatiska kunskapen för den specifika domänen kan medföra 

kognitiv omstrukturering hos den tvåspråkige individen (Bylund & Athanasopoulos 

2014:969). En annan bakgrundsfaktor, som till viss del hör ihop med språkfärdigheten, 

är graden av språkkontakt eller språkanvändning: ju mer individen kommer i kontakt 

med eller använder det nya språket kommer de språkspecifika associationerna att 

stärkas i riktning mot L2  (Bylund & Athanasopoulos 2014:971). Lite förenklat kan man 

säga att de två faktorerna, språkfärdighet och språkkontakt, hänger ihop på så sätt att 

färdigheten med största sannolikhet kommer att öka ju mer kontakt individen har med 

målspråket. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till gäller inlärningskontext. Idag är det få 

språkrelativistiska studier som har tagit hänsyn till inlärningskontexten; de studier som 

utförts till dags dato har hittat kognitionseffekter hos flerspråkiga i olika kontexter, 

såsom i naturlig som främmandemiljö. Effekterna för kognitiv omstrukturering blir 

troligtvis större om inlärningen sker i dess naturliga språkmiljö, det vi kallar L2-

inlärning, i jämförelse med främmandespråksinlärning vars inlärning stannar av då 

inläraren lämnar studiesituationen (Bylund & Athanasopoulos 2014:972).   

 Sambanden går till viss del att illustrera genom en av de få studier i färgdomänen 

som har gjorts på tvåspråkiga (som beskrevs i förra avsnittet har man under lång tid 

studerat färgdomänen, men det har nästan uteslutande gällt enspråkiga individer). I en 

antropologisk-lingvistisk studie av Caskey-Sirmons och Hickersons (1977) ville man ta 

reda på om färgkategoriseringen påverkas som tvåspråkig, och man testade systematiskt 

både enspråkiga som tvåspråkiga (som lärt sig engelska i vuxen ålder) för fem olika 

asiatiska språk: koreanska, japanska, hindi, kantones och mandarin. Både enspråkiga 

som tvåspråkiga levde i USA med stor variation, från några månader (vilka räknades till 

de enspråkiga) till många år (vilka räknades till de tvåspråkiga med fullt utvecklad 

engelska). Forskarna hittade tydliga skillnader mellan de enspråkiga och de tvåspråkiga: 

”In every case, we found regular patterns of difference between monolinguals and the 

bilinguals.” (Caskey-Sirmons & Hickersons 1977:365). Bland annat kunde man 

konstatera att de enspråkiga placerade basfärger på ett väldigt likartat sätt, medan de 

tvåspråkiga uppvisade en större variation i sina val av basfärger. Dessutom, för de som 

talade mandarin, kunde man identifiera en tydlig skillnad mellan tvåspråkiga och 

enspråkiga, där tvåspråkiga uppvisade ett skifte för basfärgerna röd och blå: det blå 

skiftade klart ”åt höger” för de flerspråkiga, i riktning mot det engelska ’blå’ (Caskey-

Sirmons & Hickersons 1977:364f). Även om det är svårt att dra några distinkta gränser 

mellan olika bakgrundsfaktorer i ovanstående studie verkar det som att alla tre 
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faktorerna, språkfärdighet, språkkontakt och inlärningskontext, har haft betydelse för 

utfallet i undersökningen. Det går att tolka studien så att högre språkfärdighet med en 

högre grad av språkkontakt i dess naturliga inlärningskontext medför en kognitiv 

omstrukturering hos tvåspråkiga. 

 Ytterligare två bakgrundsfaktorer som kan vara viktiga för en eventuell kognitiv 

omstrukturering är startåldern för språkinlärning samt vistelsetid i målspråkslandet. Vad 

gäller startålder för språkinlärning har olika studier visat på olika resultat. De studier 

som existerar hittills tyder på att startåldern har betydelse för kognitiv omstrukturering, 

hos barn och ungdomar, när individen lär sig sitt nya språk i målspråkets naturliga 

miljö, men inte om språkinlärning sker som främmandespråksinlärning (Bylund & 

Athanasopoulos 2014:975). Om L2 lärs in i ett senare skede är L2-inlärningen ofta 

separerad från L1 i tid och kontext, vilket leder till att de två språken inte i samma grad 

smälter samman, det vill säga individen uppvisar mer eller mindre olika sorters 

beteenden kopplade till de olika språken (Bylund & Athanasopoulos 2014:975). Ur ett 

kognitivt perspektiv har jag inte hittat några studier som tittat på betydelsen för 

startåldern hos vuxna L2-inlärare. Men Pavlenko (2005:437) menar att L2-inlärning 

påverkar de kognitiva processerna hos L1, oavsett startålder för L2-inlärning. Slutligen 

har vi vistelsetid i det land där det nya språket, L2, lärs in, vilket kan ha betydelse för 

den kognitiva omstruktureringen. Ju längre individen vistas i målspråkslandet kommer 

det förr eller senare ske en omstrukturering i någon grad i någon av de perceptuella 

domänerna. Detta behöver dock inte alltid vara fallet, eftersom en individ kan leva i ett 

annat land under lång tid utan att lära sig det nya språket (Bylund & Athanasopoulos 

2014:976). På så sätt verkar språkfärdighet och språkkontakt ha ett samband med 

vistelsetiden. Enbart vistelsetid är ingen garanti för en eventuell omstrukturering. Det är 

troligtvis så att när språkfärdigheten ökar i relation med vistelsetiden i målspråkslandet 

och när språkkontakten med målspråksanvändare ökar optimeras sannolikt en eventuell 

kognitiv omstrukturering hos den tvåspråkige individen. 
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2.3 Språk, kultur och tidskognition 
 
För att på ett konstruktivt sätt kunna diskutera relationen mellan språk, tänkande och tid 

måste vi först förstå vad tid är, för att sedan kunna gå vidare och undersöka den 

perceptuella domänen tid och hithörande kognitiva processer, hur denna konstrueras i 

olika kulturer samt hur tvåspråkiga individer talar och tänker om det vi kallar tid. 

 Begreppet tid är lite speciellt som perceptuell domän och det kan svårligen definieras 

i sig själv, vilket gör att det måste vara beroende av någonting annat. Hur man än 

försöker definiera tid märker man snart att definitionen i princip alltid är beroende av 

språkliga metaforer vad gäller rörelse, rum och händelser (Lakoff & Johnson 

1999:137). Om vi börjar i det lilla och tittar in i hjärnan kan man se att elektriska pulser 

skickas mellan de olika delarna 40 gånger per sekund och neuroforskare menar att det är 

dessa iterativa pulser som styr kroppens interna klocka. Dessa pulser kan betecknas som 

händelser, vilket ger upphov till vår inomkroppsliga upplevelse av tid. Samtidigt äger vi 

människor en förmåga att jämföra olika yttre händelser runt omkring oss och när vi 

förhåller oss till tiden gör vi det ideligen genom att jämföra yttre, iterativa händelser 

med varandra, exempelvis solens rörelse över himlavalvet. När vi talar om tid är det 

med andra ord rent konkret olika händelser relaterade till varandra som vi egentligen 

talar om  (Lakoff & Johnson 1999:138f). 

 För att beskriva tid språkligt får man tillgripa tidsmetaforer och det centrala här (i det 

som kallas konceptuell metaforteori, se Vogel (2011)) är rumtid. Det vi gör när vi talar 

om och således tänker oss det abstrakta begreppet tid är att vi använder oss av konkreta 

händelser härledda till rum och rörelse: 

 

There is an area in the visual system of our brains dedicated to the detection of motion. 

There is no such area for the detection of global time. That means that motion is directly 

perceived and is available for use as a source domain by our metaphor systems. (Lakoff 

& Johnson 1999:140). 

    

Tid kan därför sägas bero på var i rummet vi befinner oss; i nutiden, framtiden eller 

dåtiden och om man ser på tiden som rörlig eller stationär (Lakoff & Johnson 1999:140; 

Vogel 2011:65f). Är tiden stationär rör sig personen genom tiden, och är tiden i rörelse 

står personen stilla. Figur 1 illustrerar hur tiden ställs i relation till rörelse och rummet. 

Den övre illustrationen (a) visar hur vi tänker oss tiden som stationär och hur personen 
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rör sig genom rummet mot tiden. Den undre illustrationen (b) visar hur tiden är i rörelse 

och betraktaren sitter stilla. 

 

 

 
 
Figur 1. (a) illustrerar tiden som stationär och hur personen rör sig genom rummet mot tiden. (b) 
visar när personen står stilla och tiden är i rörelse mot personen (Boroditsky 2000:5). 
 

Beroende på vad vi vill kommunicera intar vi normalt något av dessa två perspektiv 

gentemot tiden. Språkliga metaforer som innehåller tiden som stationär kan uttryckas på 

följande vis: ”vi närmar oss julen” och ”det blir bättre längre fram i vår” (Vogel 

2011:66). Språkliga metaforer som ser tiden som rörelse kan uttryckas på följande vis: 

”julen är på väg” och ”tiden går fort” (Vogel 2011:66). 

 Oavsett om vi ser tiden som rörlig eller stationär är det bland världens språk vanligt 

förekommande att man ser nutiden där betraktaren befinner sig just nu i rumtiden, 

framtiden som något där rumtiden är placerad framför betraktaren, och dåtiden där 

rumtiden ligger bakom betraktaren (Lakoff & Johnson 1999:140). Dock visar studier att 

en del språk (och kulturer) ser dåtiden som något som ligger framför betraktaren 

(Lakoff & Johnson 1999:141). 

 Nunez och Sweetser (2006) har studerat språket aymara i Anderna ur både ett verbalt 

som icke-verbalt perspektiv, och kommit fram till att individerna i denna språkliga 

gemenskap placerar dåtiden som något som ligger framför individen: ”PAST IS IN 

FRONT in Aymara because the past is known, and the area in front of the speaker is 

seen.” (Nunez & Sweetser 2006:415). Samtidigt menar författarna att verbal evidens 

inte helt på egen hand kan bevisa att dåtiden ses som något som ligger framför en. 

Semantiken som forskarna menar indikerar detta förhållande i aymaraspråket är nayra 

och qhipa då (tiden ses som stationär) översetts till ”tidigare” respektive ”senare”, och 
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(då tiden ses som rörlig) till ”dåtid” respektive ”framtid”. Dock verkar det som att 

betraktaren (jämför figur 1 ovan) i de språkliga metaforerna i Aymara inte fullt uttalas 

utan hålls implicita i sammanhanget. Således kan man med de ovan beskrivna 

tidsmodellerna, där tiden är rörlig eller stationär, inte fullt ut verbalt jämföra detta språk 

med till exempel det engelska språket (Nunez & Sweetser 2006:418). Med anledning av 

detta studerades även det icke-verbala beteendet genom att undersöka 

försökspersonernas gestikulering. De intervjuade filmades varpå gestikuleringen sedan 

jämfördes med det talade språket. Exempelvis fann forskarna att när försökspersonerna 

talade om en stor tidsrymd, istället för punkter i tiden, svepte de med sin hand framåt så 

långt de kunde när det talade om äldre tider och generationer. På samma sätt drog 

försökspersonerna tillbaka handen fullständigt, när de återkom till nutiden (Nunez & 

Sweetser 2006:438). Slutsatsen forskarna drar är att den icke-verbala gestikuleringen 

tillsammans med det verbala bevisar att aymarafolket verkligen sätter dåtiden framför 

betraktaren (Nunez & Sweetser 2006:441f). 

 När antropologen Øyvind Dahl (1995) studerade språket malagassiska på 

Madagaskar, fann han liknande evidens som det Nunez och Sweetser (2006) fann om 

Aymara. Dahl fann att händelser i det förflutna betecknades metaforiskt som taloha 

eller teo aloha, vilket kan översättas till ”tidigare” och ”framför”. Dåtiden var det som 

placerades ”framför ögonen”, medan framtiden var fullständigt okänt och därför 

betecknades som any aoriana, ungefär ”bakom” (Dahl 1995:198). Till exempel, när 

malagasserna önskar varandra gott nytt år är det traditionella sättet att uttrycka sig på 

arahaba fa tratry ny taona, vilket betyder ”grattis, för att du har nåtts av året”. På detta 

sätt kan man säga att betraktaren inte rör sig alls genom tiden, utan det är tiden som rör 

sig och passerar personen som endast ”ser” nutiden och tidigare händelser eftersom 

framtiden är totalt ”osedd” (Dahl 1995:199). När malagasserna blev tillfrågade om 

orienteringen i tiden var de oense huruvida framtiden låg framför eller bakom 

betraktaren. Med anledning av detta diskuterar författaren alternativa tidskoncept. Det 

första är den linjära tiden som är det vanliga i industrialiserade västerländska länder och 

som är fullständigt framtidsorienterat (Dahl 1995:200). Detta har studerats flitigt av 

antropologen Edward T. Hall som benämner det monokron tidsuppfattning (M-tid) (Hall 

1976, 1990). Enligt (Hall 1976:19), är M-tid linjär och segmenterad som en väg som 

sträcker sig bakåt från dåtiden och framåt in i framtiden. 
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Monochronic time is an artifact of the industrial revolution in England; factory life 

required the labor force to be on hand and in place at an appointed hour. In spite the fact 

that it is learned , monochonic time now appears to be natural and logic because the great 

majority of Americans grew up in monochronic time systems with whistle bells counting 

off the hours.  (Hall 1990:14) 

 

Hall menar att det tidsfokuserade liv vi idag lever är ett arv från den industriella 

revolutionen som endast blev möjlig med hjälp av den inlärda linjära, monokrona, 

tidsuppfattningen. Den linjära tidsuppfattningen är dock inte den enda här på jorden och 

ett alternativ kallas cyklisk tid, vars tidsuppfattning baserar sig på iakttagandet av 

naturliga händelser. I den cykliska tiden är det den naturliga rytmen hos människor och 

djur i samklang med årstiderna som är det centrala. Framtiden ses som en repetition av 

det förgångna och inte som en oändlig räcka av alternativ. Tiden är dock inte cirkulär 

utan varje cykel rör sig sakta framåt, i jämförelse med den förra (Dahl 1995:201f). Den 

tredje tiden Dahl (1995) nämner kallas händelserelaterad tid, vilket Hall (1976, 1990) 

kallar polykronisk tid och alltså ses som den totala motsatsen till linjär tid. 

Händelserelaterad tid är inte kvantifierbar som linjär tid är, och kan således inte mätas, 

utan tiden existerar endast då någonting sker. I annat fall existerar inte tiden: ”Time is 

not an outer standard that can interfere with events to trigger them into action. On the 

contrary, it is the events that trigger the actions to be taken.” (Dahl 1995:202). Dahl 

(1995) ger tydliga bevis på att malagassernas språk uttrycker dåtid som något som 

befinner sig framför betraktarens ögon. Samtidigt visar han på olika tidsuppfattningar 

hos olika kulturer och att den linjära tiden som vi lever (i Sverige) inte är den enda 

existerande i världen. Dahl (1995:204) poängterar att man bör vara medveten om att 

olika tidsuppfattningar ofta existerar inom alla kulturer, även om den ofta domineras av 

en specifik uppfattning om tid. 

 I en annan studie undersökte Boroditsky (2001) genom tre experiment hur personer 

med engelska och mandarin som modersmål talade om tid. De med mandarin som 

modersmål var tvåspråkiga i olika grader. Experimenten hade som syfte att utreda om 

sättet att tänka (när man talade) avspeglade sig i sitt modersmål. Då mandarinerna har 

ett vertikalt lingvistiskt system, exempelvis kan de uttrycka ”månaden ovan” som 

betyder förra månaden, till skillnad mot engelskans horisontella system, exempelvis ”att 

se tillbaka 30 år”, var hypotesen den att detta skulle synas genom de valda 

tidsmetaforerna. Experiment 1 visade att mandarinerna tänkte om tid vertikalt även om 
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de tänkte och förberedde sig på att tala engelska. Experiment 2 visade att de tvåspråkiga 

mandarinerna uppvisade en relation mellan vertikalt tänkande och startåldern för L2. 

Och experiment 3, som var ett priming-test där engelsktalande tränades i att tala om tid i 

vertikala termer, visade på positiva resultat för att det gick att påverka tänkandet genom 

språket. Slutsatserna i studien löd att språket påverkar tänkandet i den perceptuella 

domänen tid. Dessutom menade man att modersmålet spelar stor roll för hur individens 

tankar och tidsmetaforer formas. 

 Boroditskys studie (2001) replikerades av Chen (2006) som inte kunde fastslå samma 

resultat. Genom att beräkna användningsfrekvensen kunde Chen visa att kinesiska talare 

(mandarin är ett av flera kinesiska varieteter), precis som engelska personer, i högre 

grad använder horisontella, och inte vertikala, tidsmetaforer, vilket Boroditsky menade. 

Chens slutsats löd att kinesiska talare inte alls tänker om tid annorlunda mot engelska 

talare, bara för att de använder vertikala rumsmetaforer för att uttrycka tid. 

 I en studie av de la Fuente et al. (2014) undersöks hur talare med marockansk 

arabiska som modersmål tänker på och använder sina tidsmetaforer. Den teori som 

forskarna här undersöker går ut på att människor universellt skulle ha en inneboende 

front och som bestämmer hur de rör sig genom rummet och metaforiskt igenom tiden. 

Om det var så att detta är ett universellt drag hos människorna vore det naturligt att anta 

att framtiden skulle placeras framför och dåtiden bakom individen, oavsett språk eller 

kultur. Som bland annat Nunez och Sweetser (2006) har visat existerar det dock språk 

och kulturer som ser rumtid på ett omvänt sätt och som placerar dåtiden som något som 

ligger framför betraktaren. Genom fem experiment undersöker de la Fuente et al. detta 

fenomen genom att jämföra arabisktalande marockaner, vars dialekt är darija, med 

spansktalande individer. De flesta av både marockanerna och spansktalande är 

enspråkiga och experimenten utfördes i respektive land. Rent lingvistiskt verkar det som 

att standardarabiskan fungerar på ett likartat sätt som engelskan, att framtiden placeras 

framför betraktaren och dåtid bakom, trots att det föreligger tvärspråkliga skillnader 

mellan arabiska och engelska. Figur 2 nedan ger exempel på två standardarabiska 

meningar och deras engelska översättningar, där Future-in-front mapping betyder att 

framtiden placeras framför talaren, och Past-in-back mapping betyder att dåtiden 

placeras bakom talaren. 
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Figur 2: visar två exempel på standardarabiska meningar, och en ungefärlig översättning till 
engelska. Future-in-front mapping betyder att framtiden sätts framför betraktaren, och Past-in-
back mapping betyder att dåtiden placeras bakom betraktaren. Framtiden liksom dåtiden 
uttrycks likvärdigt mellan arabiskan och engelskan (de la Fuente et al. 2014:1683). 
 

Precis som Nunez och Sweetser (2006) kompletterade det verbala genom att studera 

gestikulering, det vill säga icke-verbala beteenden, undersökte de la Fuente et al. 

darijatalarnas spontana gester och kunde konstatera att det verbala och det icke-verbala 

inte var samstämmigt. Gesterna visade klart att försökspersonen tänker i termer av 

dåtiden framför betraktaren. Experiment 1 användes för att mäta de icke-verbala 

utrycken, det vill säga hur de tänker om framtiden, hos de arabisktalande liksom de 

spansktalande. Försökspersonerna fick först läsa några meningar på det aktuella språket 

och sedan i en figur markera en box, framför/bakom, som de uppfattade som 

dåtid/framtid i enlighet med medföljande text. Resultaten visade att en klar majoritet av 

de spansktalande (88%) svarade genom att markera framtiden framför betraktaren, 

medan en lika stor majoritet av de enspråkiga arabisktalande (89%) svarade med att 

placera dåtiden framför betraktaren. För de tvåspråkiga arabisktalande marockanerna 

som levde i Spanien var dock svaret med dåtiden framför betraktaren klart lägre, 

nämligen 64 % (de la Fuente et al. 2014:1683f). För att ta reda på varför marockanerna 

tänkte sig dåtiden som något som ligger framför betraktaren utförde de la Fuente et al. 

experiment nummer 2, vilket skulle undersöka om spansktalande och arabisktalande 

skilde sig i sitt sätt att fokusera på tiden. Teorin de stödde sig på i detta experiment 

lutade sig mot andra studier som menar att marockaner tenderar att fokusera mer på 

förfluten tid och äldre generationer, till skillnad mot amerikaner och européer (som är 

mera framtidsorienterade). Experimentet gick ut på att låta både spanjorer och 

marockaner fylla i en ”tidsfokusenkät (TFE)”, (eng. Temporal Focus Questionnaire), 

där de skulle värdera 21 påståenden om dåtid, framtid, teknik, traditioner och seder på 

en 5-gradig Likertskala (högre siffror angav starkare samtycke). Resultatet bekräftades 



  
 

15 

och visade att marockanerna hade ett större fokus på dåtiden, medan spansktalande 

tenderade att istället fokusera på framtiden (de la Fuente et al. 2014:1686). Experiment 

3 undersökte om det fanns liknande skillnader inom en och samma kultur för det som 

uppvisats i experiment 1-2. Genom att låta äldre spanjorer utföra experiment 1 och 

jämföra det med tidigare resultat kunde man klart identifiera att tidskognitionen, med 

dåtid placerad framför betraktaren, även gäller för de äldre generationerna inom samma 

kultur. I experiment 4 utförde forskarna andra experiment som skulle jämföra de olika 

grupperna med varandra och som man tidigare testat i experiment 1-3. Även här kunde 

man se ett utfall som hade stor likhet med tidigare resultat. Slutligen utfördes 

experiment 5 där forskarna testade att utföra ”förstärkning” (eng. priming) av ett 

tidsfokus åt något håll, och det visade sig att det gick att förstärka försökspersonerna till 

att tänka antingen framtidsorienterat eller dåtidsorienterat. Slutsatserna som dras av de 

la Fuente et al. (2014) är att skillnaden mellan spanjorers och marockaners 

konceptualisering av tid inte kan förklaras med hjälp av språket, eftersom båda 

använder språkliga tidsmetaforer på ett likartat sätt. Med anledning av detta föreslår 

forskarna en tidsfokushypotes (eng. temporal-focus hypothesis) i anslutning till hela 

studien: människors implicita associationer om dåtid/framtid som framför/bakom beror 

på deras fokusering av tid, vilket i sin tur är beroende av dess kulturella vanor  (de la 

Fuente et al. 2014:1688f).            

   

 
 



  
 

16 

 
3 Syfte, frågeställning och hypotes 
 
3.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med föreliggande undersökning är att ta reda på huruvida vuxna 

andraspråkstalare av svenska, med arabiska som modersmål, uppfattar framtid som 

något som metaforiskt sett ligger framför eller bakom talaren. De la Fuente et al:s 

(2014) resultat visar att arabisktalande är benägna att placera framtiden bakom talaren, 

medan preliminära resultat från svensktalande tyder på att svensktalande konsekvent 

placerar framtiden framför talaren (Bylund, under utarb.). På grund av att den svenska 

metaforen ”framtid” bokstavligen betyder ”tidsskede som börjar i nuet och sträcker sig 

framåt i tiden” samt att det föreligger tvärspråkliga skillnader mellan svenska och 

arabiska, kan man fråga sig vad som händer med arabisktalandes tidskognition när de 

flyttar till Sverige och börjar lära sig svenska som andraspråk. Förblir deras 

tidskognition opåverkad eller förändras den i takt med en ökad kunskap i det svenska 

språket, utdragen vistelse i Sverige, etc.? Min frågeställning blir således följande: 

• Påverkar erfarenheten med svenska som andraspråk individens tidskognition 

med avseende på begreppet framtid? 

Med erfarenhet avses variablerna startålder för inlärning av svenska, vistelsetid i 

Sverige, studietid med svenska som andraspråk, användningsfrekvens av svenska samt 

svensk språkfärdighet (självrapporterad). I syfte att ytterligare kunna förklara 

deltagarnas syn på framtiden som något som ligger bakom eller framför talaren 

använder sig också uppsatsen av de la Fuente et al:s TFE, som i tidigare forskning har 

visat sig vara en viktig förutsägande faktor för detta beteende. 

 

3.2 Hypotes 
 

Hypotesen är att erfarenheten med svenska som andraspråk i någon mån påverkar 

inlärarnas tidskognition. Specifikt förväntar vi oss att faktorer som vistelsetid i Sverige 

samt användningsfrekvens av svenska kommer att spela en viktig roll. Vistelsetiden är 

betydelsefull eftersom det undersökta beteendet till stor del är kulturellt drivet, vilket 

betyder att ju längre tid deltagarna har befunnit sig i Sverige desto mer beter de sig som 

modersmålstalande svenskar. Användningsfrekvensen av svenska är betydelsefull 
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eftersom denna faktor tycks, att döma av tidigare forskning, vara en av de mest 

tillförlitliga förutsägande faktorerna vid kognitiv omstrukturering. 

4 Metod och material 

För att mäta arabisktalandes tänkande om framtid/dåtid samlades data in genom ett 

experiment och en tidsfokusenkät, hämtade från de la Fuente et al (2014). Dessutom 

samlades empiri in om deltagarnas språkliga bakgrund genom en enkät. 

 Föreliggande studie har således en experimentell ansats och använder en kvantitativ 

analys för att kunna mäta och värdera den observerade empirin. Det finns både fördelar 

och nackdelar med en kvantitativ analys (Denscombe 2009:364f). Viktiga fördelar är att 

kvantitativa data ger forskaren möjligheter att tillgripa statistiska beräkningsmetoder 

baserade på matematiska principer, vilket stärker studiens objektivitet och tillit. 

Dessutom baseras mätningen på kvantitativa data, som går relativt snabbt att analysera, 

och inte på kvalitativa intryck där forskarens subjektivitet kan spela en större roll. 

Nackdelar kan vara kvaliteten i data, vilket kan variera beroende på experimentens 

utformning som måste vara noga genomtänkta och utförda, samt att utfallet kan ge 

falska förespeglingar när resultatet tolkas. 

 Studien följer Vetenskapsrådets etiska kod där information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande är centralt (Stensmo 2002:26f).    

 

4.1 Deltagare 

I undersökningen deltog sammanlagt 54 vuxna arabisktalande inlärare i svenska som 

andraspråk (SVA) med en stor variation av dialektala modersmål. Totalt besöktes fyra 

vuxenutbildare, vars deltagare studerade svenska för invandrare (SFI) på olika nivåer, 

SVA från grundnivå upp till gymnasiet år 3 samt två skilda yrkesutbildningar med SVA 

som stödämne (grund/gymnasiet.). Av de 54 visade det sig att 9 deltagare fick uteslutas 

eftersom de hade annat icke-arabiskt L1 (engelska, franska, kurdiska och somaliska). 

Totalt användes således data från 45 deltagare i analysen. Bland dessa var medelåldern 

31,6 år och medelvistelsetiden i Sverige 4,9 år. Fördelningen mellan män och kvinnor 

var relativt jämn (60 % kvinnor). Tabell 1 redogör för de fyra största grupperna av 

arabiska dialekter (L1) bland dessa deltagare, med specifikation för antal deltagare och 

medelåldern. Bland de 45 deltagarna fanns förutom de fyra stora grupperna dessutom en 

informant vardera med den arabiska dialekten marockanska, saudiarabiska, jemenitiska, 

jordanska, libyska, egyptiska samt en med oidentifierad arabisk dialekt.  
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Tabell 1: De fyra största grupperna av arabiska dialekter med antalet informanter i respektive 
grupp samt medelålder. 
 
Arabisk dialekt (L1) Antal informanter Medelålder (år) 

Irakiska 19 29,8 

Syriska 10 34,8 

Palestinska 7 28,7 

Libanesiska 2 34,0 

 

 

4.2 Material 

Materialet bestod av tre delar: ett experiment och två enkäter. Experimentet var en 

tvåsidig ”tidsdiagramuppgift” (eng. temporal diagram task), hämtad från de la Fuente et 

al. (2014, experiment 1). Den första sidan innehöll en kort mening och en instruktion, 

båda översatta till standardarabiska. Den andra sidan visade en tecknad figur, kallad 

Farid, sedd uppifrån, med en box bakom respektive framför sig (se figur 3). Meningen 

och instruktionen på sida ett kunde presenteras enligt följande: 

 

Igår besökte Farid en vän som gillar växter, och imorgon ska han besöka en vän som 

gillar djur.Tänk dig att boxarna på nästa sida representerar dessa händelser, och att Farid 

är figuren som står mellan boxarna. Rita en växt i den box som du tycker representerar 

det som hände igår, och ett djur i den box som du tycker representerar det som ska hända 

imorgon. (Instruktioner för tidsdiagram, presentationsserie 1, översatt till svenska) 
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Figur 3: Tidsdiagramuppgift med en tecknad figur (mitten), sedd uppifrån, med en box 
framför respektive bakom, där deltagarna ska markera den box som de uppfattar som 
dåtid/framtid i enlighet med medföljande text. 
 

Totalt konstruerades fyra olika presentationsserier där placeringen av orden "växter" 

och "djur" omkastades (eng. counterbalancing), liksom "igår" och "imorgon". Detta 

gjordes för att utjämna eventuella effekter av presentationsordning på 

tidsdiagramresultatet. 

 Den andra delen av materialet var en femsidig tidsfokusenkät (TFE), hämtad från de 

la Fuente et al. (2014, experiment 2). Den bestod av 21 påståenden, vilka skulle 

värderas på en 5-gradig Likertskala (högre siffror angav starkare samtycke). 

Påståendena var grupperade på två sätt: påstående 1-11 med "fokus på förfluten tid" 

(eng. past-focused topics), exempelvis "Traditioner och gamla seder är väldigt viktigt 

för mig" och "Ungdomarna måste bevara traditionerna", samt påstående 12-21 med 

"fokus på framtid" (eng. future-focused topics), exempelvis "Tekniska och ekonomiska 

framsteg är bra för samhället" och "Ungdomar behöver inte lära av de äldre" (se bilaga 

A). Instruktionerna var konstruerade på svenska och alla påståenden var översatta till 

standardarabiska. 

 I den tredje delen av materialet, den språkliga bakgrundsenkäten, besvarades frågor 

om ålder, startålder för svenskstudier, längden på svenskstudier, vistelsetid i Sverige, 

arabisk dialekt (och eventuellt annat L1), antal timmar i veckan (i genomsnitt) som de 

pratar och hör samt skriver och läser arabiska respektive svenska, egen värdering av läs- 

och skrivfärdighet (litteracitet) samt muntlig färdighet i svenska (skala 1-5, ju högre 

siffra desto bättre). Dessutom fick deltagarna ange om de har studerat vid 

högskola/universitet och om de har examen i dessa studier. Den språkliga 

bakgrundsenkäten gavs på svenska och var inte översatt till standardarabiska, men 

deltagarna hade möjlighet att fråga om det var något de inte förstod i denna enkät. 

 Experimentet och de två enkäterna sattes ihop till ett häfte och då experimentet 

bestod av fyra olika presentationsserier fanns det fyra olika versioner tillgängliga, 

diskret numrerade 1-4.   

 

4.3 Procedur 

Deltagarna samlades i olika omgångar i klassrum på respektive skola, där grupperna 

varierade från några få deltagare upp till 15 deltagare. Experimenten började med att jag 

i helklass gav kortfattad information om vad studien handlade om, att deltagande var 
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frivilligt, samt att det insamlade materialet, i anonymiserad form, endast skulle 

användas i forskningssyfte. Sedan fick varje deltagare individuellt fylla i ett av de fyra 

olika häftena, och tiden det tog för deltagarna att sluföra sina häften varierade stort 

(beroende på språkfärdigheten), normalt ca 10-20 minuter. Efter slutförandet fick varje 

deltagare skriva på ett informerat samtycke. 

 Efter datainsamlingen utfördes kodning av svaren som analyserades statistiskt. Vad 

gäller data från experimentet kan vi exempelvis titta på presentationsserie 1 (se ovan, 

under material) där ”växter” står för igår och ”djur” står för imorgon. Deltagare som för 

denna serie har ritat en växt i den nedre boxen får här boxval 0, i fortsättningen kallad 

imorgon framför-gruppen, och deltagare som för samma serie har ritat en växt i den 

övre boxen får boxval 1, i fortsättningen kallad igår framför-gruppen. Empirin från 

experimentet kompletterades med informationen från den språkliga bakgrundsenkäten 

för respektive deltagare/häfte, exempelvis kön, ålder, startålder, vistelsetid och så 

vidare. Vad gäller TFE kodades svaren från samtliga 21 påståenden in för respektive 

deltagare/häfte där påståendena grupperades 1-11 för fokus på förfluten tid, och 12-21 

för fokus på framtid. 

 I den statistiska analysen beräknades medelvärde och standardavvikelse (för alla 

variabler) och t-test utfördes för bakgrundsvariablerna hos de två boxvalsgrupperna. T-

testet är ett statistiskt signifikanstest som används för att påvisa huruvida två gruppers 

medelvärden skiljer sig åt. Här utgår man från nollhypotesen och antar att ingen skillnad 

mellan datagrupperna kommer att påvisas i analysen. T-testet visar sannolikheten, p, för 

att skillnaden mellan de två datagrupperna beror på något annat än en tillfällighet. Ett 

samband i data är verkligt och genuint om sannolikheten (för en tillfällighet) är mindre 

än 1 av 20, det vill säga p<0,05 (Denscombe 2009:345f). 

 

5 Resultat 

 
5.1 Experiment: tidsdiagramuppgift 

Resultaten från experimentet med tidsdiagramuppgiften visar att av 45 arabiska 

deltagare valde majoriteten (64 %) att placera imorgon i boxen framför Farid (imorgon 

framför-gruppen) medan 16 deltagare (36 %) valde att placera igår i boxen framför 

Farid (igår framför-gruppen). Den dialektala spridningen bland igår framför-gruppen 

var stor, och alla de fyra största dialekterna samt några av de enstaka dialekterna var 

representerade för detta boxval. Figur 4 visualiserar resultaten av deltagarnas boxval.  
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Figur 4: Fördelning av deltagare som i tidsdiagramuppgiften valde att placera igår 
framför figuren, 36 % (mörk, undre del av stapel), och imorgon framför, 64 % (ljus, 
övre del av stapel).  
 
5.2 Tidsfokusenkät (TFE) 

Nästa steg var att påvisa ett eventuellt samband mellan TFE och boxval i experimentet 

för att på så vis avgöra om igår framför-gruppen är mer orienterad mot förfluten tid, i 

likhet med det som la Fuente et al. (2014) visade. Resultaten från TFE visar att samtliga 

45 deltagare som helhet tenderar att generellt fokusera mera på framtiden, i motsats till 

förfluten tid. Ingen skillnad går att utläsa mellan de olika grupperna och på grund av att 

grupperna var så lika gjordes bedömningen att det inte var nödvändigt att testa 

signifikans för eventuella skillnader. Tabell 2 visar medelvärden och standardavvikelser 

för påståenden med fokus på förfluten tid (dåtid) och påståenden med fokus på framtid, 

i relation till de olika boxvalen för igår framför-gruppen och imorgon framför-gruppen. 

 

Tabell 2: Medelvärden (medel), och standardavvikelser (st avv) för påståenden 1 – 11, 
(dåtidsfokuserade) och påståenden 12–21 (framtidsfokuserade) i relation till de två 
boxvalsgrupperna. 
  

Igår framför-gruppen Imorgon framför-gruppen Påstående med 

fokus på: Medel St avv Medel St avv 

Dåtid (1-11) 3,20 0,73 3,20 0,74 

Framtid (12-21) 3,67 0,57 3,63 0,63 
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Oavsett om deltagarna i experimentet valt att placera igår framför eller imorgon framför 

visar resultaten från TFE att båda grupperna tenderar vara mera framtidsfokuserade 

(medel 3,65) i motsats till dåtidsfokusering (medel 3,20). Samtidigt visar resultaten en 

aning större avvikelse, i båda boxvalsgrupperna, med påståenden för dåtidsfokus, mot 

påståenden för framtidsfokus. Om man ser tiden som linjär där nutid är noll (0), 

medelsiffran för framtidsfokusering i termer av plus (+) och medelsiffran för 

dåtidsfokusering i termer av minus (-), och adderar dessa erhålls en positiv siffra på 

+0,45. Denna siffra säger oss således att deltagarna som helhet tenderar att fokusera 

mera på framtiden, och mindre på förfluten tid. 

 

5.3 Bakgrundsvariabler 

För att undersöka om det fanns något samband med variablerna från den språkliga 

bakgrundsenkäten och boxvalen i experimentet, beräknades medelvärden och 

standardavvikelser på samtliga variabler och med hjälp av dessa utfördes t-test. Tabell 3 

visar variablerna från bakgrundsenkäten (vänster kolumn), medelvärden (medel) och 

standardavvikelser (st avv) för de olika boxvalen, igår framför-gruppen och imorgon 

framför-gruppen, samt p-värde (t-test) för respektive variabel mellan boxvalen. 

  

Tabell 3: Medelvärden (medel) och standardavvikelser (st avv) samt dess p-värde (t-
test) på bakgrundsvariablerna enligt boxvalsgrupp. 
 

Igår framför-grupp Imorgon framför-grupp Bakgrundsvariabel 

Medel St avv Medel St avv 

p-värde  

(t-test) 

Ålder (år) 31.0 7,1 32.0 10,9 0,744 

Startålder (år) 27,9 6,8 27,0 11,8 0,779 

Svenskstudier (år) 1,5 1,1 3,3 3,2 0,037 

Vistelsetid (år) 4,0 2,9 5,4 5,8 0,377 

Pra-hör Ara (h/v) 49,9 26,2 45,4 31,4 0,625 

Skr-läs Ara (h/v) 20,3 21,0 17,1 16,3 0,571 

Pra-hör Sv (h/v) 34,3 18,0 29,8 21,0 0,482 

Skr-läs Sv (h/v) 26,9 18,4 26,8 22,6 0,98 

Sv muntl beh (1-5) 3,2 0,8 3,2 1,1 0,902 

Univ stud 0,4 0,5 0,6 0,5 0,352 
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Förklaring bakgrundsvariabler: Startålder (ålder för svenskinlärning); Svenskstudier 
(hur länge deltagarna studerat svenska); Pra-hör Ara/Sv (hur många timmar i veckan 
deltagarna pratar och hör arabiska/svenska); Skr-läs Ara/Sv (hur många timmar i 
veckan deltagarna skriver och läser arabiska/svenska); Sv muntl beh (självskattning för 
muntlig färdighet i svenska, 1-5, där 1 är dålig och 5 utmärkt); Univ stud (huruvida 
deltagarna har studerat på universitet/högskola). 
 
Tabell 3 ger besked om att deltagarna i igår framför-gruppen innehar ungefär samma 

ålder och startålder som de som valt att placera imorgon framför (imorgon framför-

gruppen). Däremot har deltagarna i igår framför-gruppen studerat mycket kortare tid, 

det vill säga mindre än hälften (1,5 år), i relation till imorgon framför-gruppen (3,3 år). 

Resultatet av t-testet för svenskstudier är statistiskt intressant, p = 0,037, vilket säger att 

vi har hittat ett påvisbart samband mellan svenskstudier och boxval. Vistelsetiden är 

något kortare för igår framför-gruppen (4,0 år), mot imorgon framför-gruppen (5,4 år) 

men visar inget statistiskt samband. När det gäller att prata, höra, skriva och läsa 

arabiska/svenska visar tabell 3 att igår framför-gruppen använder båda språken 

marginellt mer, än imorgon framför-gruppen, men t-testet påvisar inget samband. Vad 

gäller svensk muntlig språkbehärskning visar tabell 3 att grupperna är väldigt lika, men 

inget statistiskt samband kan påvisas där heller. Slutligen kan man se att bland igår 

framför-gruppen har något färre av deltagarna (40 %) akademiska studier bakom sig, 

mot imorgon framför-gruppen (60 %), men variabeln ger inget påvisbart utslag för t-

testet. 

 

6 Diskussion 
 
6.1 Tolkning av resultaten 

Föreliggande studie hade som syfte att undersöka den perceptuella domänen tid hos 

arabisktalande individer med olika talspråkliga dialekter (L1), vilka flyttat till Sverige 

och blivit tvåspråkiga genom att lära sig svenska som andraspråk. För att få svar på 

frågan om erfarenheten med svenska som andraspråk påverkar individens tidskognition 

med avseende på dåtid/framtid replikerades ett experiment, tidsdiagramuppgiften, och 

TFE, tidsfokusenkäten, från de la Fuente et al. (2014), samtidigt som deltagarnas 

språkliga bakgrund kartlades genom en språklig bakgrundsenkät. Hypotesen som 

ställdes upp i föreliggande studie löd: erfarenheten med svenska som andraspråk 

påverkar i någon mån inlärarnas tidskognition. Den mer specifika förutsägelsen var att 

faktorer som vistelsetid i Sverige samt användningsfrekvens av svenska (vilka är del av 
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samlingsbegreppet ’erfarenhet med svenska’) skulle modulera inlärarnas tidskognition. 

Resultaten från experimentet visar att en majoritet av de arabisktalande individerna, 64 

%, tänker sig framtiden som något som ligger framför talaren (imorgon framför-

gruppen), medan 36 % tänker sig dåtiden som något som ligger framför talaren (igår 

framför-gruppen). Resultaten från TFE styrker resultaten från experimentet, i det att de 

visar en tendens till större framtidsfokus för hela deltagargruppen. Vad beträffar 

hypotesen bekräftar de statistiska beräkningarna ett påvisbart samband för mängden 

svenskstudier och förändrad tidskognition: ju längre individerna studerat svenska som 

andraspråk desto mer förändras deras tidskognition i riktning mot målspråkstalarna. 

Därmed bekräftas den del av hypotesen som menar att erfarenheten med svenska som 

andraspråk påverkar arabisktalandes tidskognition, medan hypotesen refuseras när det 

gäller vilken specifik erfarenhet det är som ger upphov till den kognitiva 

omstruktureringen hos tvåspråkiga arabisktalande individer. Det som påverkar 

tidskognitionen är mängden tid i form av svenskstudier, och inte vistelsetid i Sverige 

eller användningsfrekvens av svenska. 

 I en jämförelse med resultaten från de la Fuente et al. (2014), som visade att en stor 

del av de marockansk-arabiska individerna tänkte sig dåtiden framför talaren och i hög 

grad fokuserade på förfluten tid, är resultaten från föreliggande studie intressanta 

eftersom de visar på motsatsen när det gäller tvåspråkiga arabisktalande individer som 

lär sig svenska som andraspråk. 

 Både de la Fuente et al. (2014) och Dahl (1995) menar att individens bakgrund har 

betydelse och att det finns stora skillnader vad gäller tidskognition inom en och samma 

kultur. Exempelvis kan de la Fuente et al. (2014) visa att dessa skillnader även 

framträder mellan olika generationer och att äldre skulle ha en benägenhet att i högre 

grad tänka sig dåtiden framför betraktaren, i motsats till de yngre som i högre grad 

placerar framtiden framför talaren. Resultaten från föreliggande studie visar dock inte 

på att åldern skulle ha någon betydelse för individens tidskognition. 

 Om man studerar resultaten för experimentet i denna studie kan man se att igår 

framför-gruppen har mindre andel svenskstudier, kortare vistelsetid i Sverige och lägre 

andel som har studerat på universitet, i motsats till imorgon framför-gruppen. För den 

muntliga språkbehärskningen syns dock ingen skillnad mellan grupperna. Med andra 

ord kan man i resultaten rent visuellt uppfatta en tendens för att studietid, vistelsetid och 

akademisk bakgrund kan ha betydelse för utfallet av deltagarnas tidskognition vad 

gäller dåtid/framtid. Bylund & Athanasopoulos (2014) menar att speciellt ökad 
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vistelsetid i målspråkslandet och ökad språkbehärskning av L2 förr eller senare kommer 

medföra kognitiv omstrukturering i riktning mot målspråkstalarnas kognition. De 

statistiska beräkningarna i föreliggande studie ger dock bara medhåll för en av 

ovanstående bakgrundsvariabler, nämligen svenskstudier, det vill säga antalet år som 

deltagarna har studerat svenska. Igår framför-gruppen har studerat svenska i medeltal 18 

månader medan imorgon framför-gruppen har gjort så i medeltal 39 månader. 

Observationen man kan göra av experimentet och dess påvisbara samband med 

svenskstudierna är som följer: 

• En majoritet (ca två tredjedelar) av de arabisktalande individerna (generellt sett, 

oavsett dialekt) som flyttat till Sverige och lär sig svenska som andraspråk 

hanterar sin tidskognition på ett liknande sätt som målspråkstalarna, det vill säga 

placerar framtiden framför talaren. Det utmärkande för denna grupp är att den 

studerat SVA i flera år. 

• En minoritet (ca en tredjedel) av de arabisktalande individerna (generellt sett, 

oavsett dialekt) tenderar istället att placera dåtiden framför talaren. Denna 

tidskognition är annorlunda från det mönster modersmålstalande svenskar 

föredrar. Det utmärkande för denna grupp är att den har betydligt kortare tid av 

SVA-studier bakom sig. 

Resultaten ger en tydlig bild av skillnaden hos tidiga och senare, mer avancerade, 

tvåspråkiga individer och deras kognitiva omstrukturering när de är i färd med att lära 

sig svenska som andraspråk. Det går att koppla resultatet i experimentet, där mängden 

svenskstudier är en avgörande faktor, till de sju kognitiva processer för en eventuell 

omstrukturering som Pavlenko (2005) tar upp. Igår framför-gruppen som i medeltal 

studerat 18 månader har inte nått lika långt i sin kognitiva omstrukturering som imorgon 

framför-gruppen som studerat 39 månader. Resultaten bekräftar att en kognitiv 

omstrukturering sannolikt håller på att äga rum, eller till och med har ägt rum, vad 

gäller tidskognitionen hos imorgon framför-gruppen. När de avverkat flera års SVA-

studier (i det här fallet 3,3 år i medeltal) har L2-eleverna börjat tänka i termer av 

dåtid/framtid som nu ligger i linje med målspråkstalarna. Möjligtvis har de kommit så 

långt i sin kognitiva omstrukturering att uppbyggandet av en konceptuell domän för L2 

börjar bli verklighet, eller till och med att den konceptuella domänen för L2 i princip är 

färdig och att inlärda begrepp knutna till L1 börjar försvinna. En stark indikation på det 

sistnämnda är att deltagarna fick instruktionerna på arabiska, och inte på svenska, men 

ändå betedde sig som svensktalande i experimentet. De tidiga SVA-eleverna befinner 
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sig troligtvis i initialskedet av en eventuell kognitiv omstrukturering, där det 

konceptuella systemet i L1 används under inlärandet av L2 (även kallat transfer), eller 

att dessa SVA-elever nu håller på att införliva (lära känna) de nya koncepten och orden 

som tillhör det nya språket L2. 

 Varför mängden svenskstudier påverkar tidskognitionen är dock svårare att svara på, 

och detta är heller ingen bakgrundsfaktor som normalt tas upp i teorin kring 

tvåspråkighet och tänkande. På så sätt är resultatet från experimentet oväntat. SVA-

undervisningen från SFI upp till gymnasienivå är intensiv och eleverna utsätts för en 

flod av nya intryck i klassrummet där läraren använder en mängd olika verktyg i sin 

undervisning, exempelvis läroböcker, skönlitteratur, tidningar samt ljud, bild och text 

från radio, tv och datorer. Förutom dessa verktyg är läraren själv ofta väldigt aktiv i sin 

lärarroll där den ibland står framför tavlan och föreläser inom olika ämnesområden och 

ibland rör sig i klassrummet för att individuellt hjälpa eleverna enskilt. Är det läraren i 

sig som påverkar inlärarnas tidskognition på ett omedvetet sätt genom sitt sätt att agera, 

exempelvis förstärker målspråkstalarnas tidskognition genom olika typer av 

gestikuleringar, eller kan det vara så att det är det samlade intrycket från alla kanaler i 

den svenska klassrumskontexten som ger upphov till den kognitiva omstruktureringen? 

Klart är att den linjära tidsuppfattningen (se figur 1, avsnitt 2.3) är den dominerande i 

det svenska samhället där planering framåt, framför nuet, är ett centralt fokus och 

skolan som är ett samhälle i miniatyr speglar naturligtvis samhället i stort. Men enligt 

denna studie påverkas inte SVA-elevernas tidskognition i lika hög grad av faktorer som 

eleverna möter i samhället i stort, såsom vistelsetid i Sverige generellt, utan det är 

genom de formella studierna som den kognitiva omstruktureringen sker. Varför? 

Studierna av Nunez och Sweetser (2006) och de la Fuente et al. (2014) visade att de 

icke-verbala uttrycken vad gäller gestikulering var kraftfulla och kunde förklara 

försökspersonernas tidskognition, i motsats till det verbala som inte kunde förklara detta 

fullt ut. Kanske det är så att SVA-lärares icke-verbala uttryck, det vill säga deras 

gestikulering, förstärker det linjära (omedvetna) tidstänket där framtiden är belägen 

framför talaren, framför nutiden. Det är också så att när SVA-undervisningen rent 

konkret verbaliserar grammatiken, specifikt verb och tempussystemet, används 

konsekvent illustrationer och grafiska linjära tidslinjer där framtiden explicit placeras 

framför nutiden, i det som kallas ”nutidssystemet”. Även i ”dåtidssystemet” används 

termen framtid inom futurum preteriti och pluskvamperfekt i tempus för ”efter då”. 

Oavsett tidssystem anges alltid framtiden som något som ligger framför en viss uttalad 
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referenspunkt. Den formella undervisningen är på så vis optimal för att på olika sätt 

medverka till kognitiv omstrukturering i den perceptuella domänen tid.  

 Då SVA-undervisningens syfte är att medverka till ökad behärskning av svenska 

borde eleverna rimligtvis nå högre behärskning ju längre de avancerar i sina studier. 

Och når man högre behärskning kanske man vågar och har större möjligheter att 

använda sig av det nya språket i olika kontexter, vilket ökar frekvensen. Resultaten i 

denna undersökning visar dock inte riktigt att det förhåller sig på det viset. Deltagarna 

har i de två grupperna rapporterat om en lika stor muntlig behärskning i svenska, och 

när det gäller användningsfrekvensen av svenska, det vill säga att prata, höra, läsa och 

skriva svenska, verkar igår framför-gruppen prata och höra en aning mer svenska än 

imorgon framför-gruppen, vilket är förvånande (dock är denna skillnad inte statistiskt 

säkerställd). Men då både behärskningen och användningsfrekvensen av svenska är 

självrapporterade variabler kan man fundera på hur tillförlitliga dessa siffror är. 

Sannolikt är det så att både språkbehärskning och användningsfrekvens är svåra 

variabler att ge ett besked om, och möjligtvis ingår någon av dessa variabler implicit 

under det vi kallar svenskstudier, vilket är den enda bakgrundsvariabel som i denna 

studie påvisar ett samband med omstruktureringen av individens tidskognition. 

 Dessutom bör det nämnas att jag som lärarstudent och vikarierande SVA-lärare har 

mött många L2-elever som uppgivet meddelat mig att ”så fort jag går ut från skolans 

lokaler pratar jag nästan bara mitt modersmål, eftersom kontakten med svenskar är 

mycket begränsad…”. Om det är så att många SVA-elever inte använder, eller kommer 

i kontakt med, sitt andraspråk fullt ut utanför skolans lokaler måste klassrumskontexten 

få stor betydelse för en eventuell kognitiv omstrukturering. Och det är precis vad 

resultaten i experimentet påvisar.   

 

6.2 Metodkritik 

Även om resultaten i experimentet påvisar ett samband där mängden svenskstudier 

spelar en avgörande roll för den kognitiva omstruktureringen hos deltagarna bör man 

vara medveten om att denna studie är relativt liten med endast 45 tvåspråkiga 

arabisktalande individer. Som jämförelse kan det nämnas att de la Fuente et al. (2014) 

hade över 200 deltagare i sin studie. Dessutom är de arabisktalande individerna som 

testas i denna studie en mycket heterogen grupp som består av ett antal olika arabiska 

dialekter (minst 10 olika), vilka har en mycket varierande talspråklig, social och 

kulturell bakgrund. Möjligtvis kan tidigare språkbakgrund utöver L1, exempelvis 
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engelskkunskaper inhämtade vid universitetsstudier, ha inverkat på resultaten och borde 

kanske ha beaktats närmare. 

 Anledningen till att studera hela den heterogena gruppen arabisktalande (som en 

helhet) var pragmatisk ur undersökningssynpunkt. För att få ihop tillräckligt många 

deltagare var det inte möjligt att endast välja en grupp arabisktalande individer, 

exempelvis irakier, eftersom det inte gick att samla tillräckligt många individer från en 

enda arabisk dialekt och utföra studien endast med dessa. Det bestämdes således att 

arabisktalande generellt sätt, oavsett dialekt, kunde vara tillräckligt intressant för studien 

eftersom de alla har standardarabiska som gemensam faktor, oavsett talspråklig dialekt. 

Samtidigt kan man konstatera att den dialektala spridningen mellan igår framför-

gruppen och imorgon framför-gruppen är relativt jämn, vilket gör att dialekten trots allt 

inte verkar spela någon roll för det undersökta beteendet. 

  

7 Slutsatser 

Föreliggande studie har undersökt huruvida vuxna andraspråkstalare av svenska, med 

arabiska som modersmål, uppfattar framtid som något som metaforiskt sett ligger 

framför eller bakom talaren. Den undersökta gruppen bestod av totalt 45 deltagare, med 

bosättning i Sverige, som talade olika arabiska dialekter. Resultaten från experimentet 

visade att en majoritet (ca två tredjedelar) av gruppen hanterar sin tidskognition på ett 

liknande sätt som målspråkstalarna, det vill säga placerar framtiden framför talaren, 

medan minoriteten istället placerar dåtiden framför talaren. Metaforen ”dåtiden framför 

talaren” skulle kunna förklaras med att individen i detta fall skulle vara mera fokuserad 

på förfluten tid än på framtiden. Resultaten från tidsfokusenkäten motsäger dock denna 

förklaring eftersom båda dessa grupper visar på ett större fokus på framtiden, och inte 

på förfluten tid. Vad gäller bakgrundsvariablerna för de båda grupperna påvisas däremot 

ett samband med individens tidskognition och mängden svenskstudier. Det visar sig 

nämligen att dåtid framför-gruppen har studerat svenska som andraspråk under mycket 

kortare tid än imorgon framför-gruppen. Slutsatsen är att erfarenheten med svenska som 

andraspråk och speciellt mängden svenskstudier påverkar tidskognitionen i riktning mot 

målspråkstalarna. Däremot är det mycket svårt att svara på vad det är i klassrums-

kontexten som påverkar, det vill säga vad variabeln svenskstudier inbegriper. Tidigare 

studier menar att ökad språkbehärskning (grammatiskt och morfologiskt) och 

användningsfrekvens av L2 har betydelse för kognitiv omstrukturering. Då en längre 

tids svenskstudier i de allra flesta fallen ger individen ökad språkbehärskning kan det 
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vara så att variabeln svenskstudier döljer andra variabler som i denna studie tagits 

hänsyn till men som inte gett något statistiskt utslag. 

 Föreliggande uppsats har gett ett litet bidrag till den språkrelativistiska forskning som 

försöker utröna huruvida språket påverkar tänkandet eller inte. Undersökningen visar att 

mängden SVA-studier på ett eller annat sätt medverkar till förändrad tidskognition hos 

en del arabisktalande individer, och kan med andra ord visa att språket har betydelse för 

tänkandet. Samtidigt bör man vara medveten om att studien inte har tillräckligt med 

data för att ge ett slutgiltigt besked om orsaken till omstruktureringen, det vill säga om 

det verkligen är studietiden eller någon annan (dold) faktor som spelar roll för förändrad 

tidskognition. Med anledning av detta anser jag att framtida forskning borde inrikta sig 

på följande områden. Den språkrelativistiska forskningen torde i framtiden vara betjänt 

av, och kanske nå snabbare resultat, om den i högre grad inriktade sina studier mot 

tvåspråkiga individer, istället för enspråkiga, eftersom det uppenbarligen händer något i 

de kognitiva domänerna när individerna ändrar sina språkliga vanor. Samtidigt är det 

nödvändigt, vilket synliggjorts i denna uppsats, att framtida forskning riktar in sig på 

klassrumskontexten för att utröna vad det är i denna kontext som ger upphov till 

kognitiv omstrukturering. 
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Bilaga A Tidsfokusenkät (TFE) 

Nedan listar de 21 påståendena (översatta till svenska) i tidsfokusenkäten (TFE), 

hämtad från de la Fuente et al. (2014, experiment 2), som skulle värderas på en 5-gradig 

Likertskala (högre siffra gav högre samtycke). I enkäten som deltagarna fick fylla i var 

påståendena översatta till standardarabiska. 

 

Fokus på förfluten tid 

1. Traditioner och gamla seder är väldigt viktigt för mig. 

2. Ungdomarna måste bevara traditionerna. 

3. Jag tror att folk var lyckligare för många år sedan i jämförelse med idag. 

4. Dagens ungdomar behöver behålla värderingar från sina föräldrar och farföräldrar. 

5. Äldre människor vet bättre än ungdomar. 

6. Det rätta sättet att göra saker är det sätt på vilket jag lärt att göra dem. 

7. Det är svårt för mig att acceptera de kulturella förändringar som sker under de senaste 

åren. 

8. De ungas sätt att ha roligt var bättre förr i tiden än nu. 

9. Det traditionella sättet att leva är bättre än det moderna sättet. 

10. Jag tror att de tekniska och ekonomiska framstegen under de senaste åren är 

skadliga för samhället. 

11. Respekt för traditioner har försvunnit, vilket är dåligt. 

 

Fokus på framtid 

12. Jag förstår att kulturella föreställningar förändras sakta och att vi måste anpassa oss 

till dessa förändringar. 

13. Värderingar och övertygelser i min kultur blir mer och mer moderna, vilket är bra. 

14. Jag tror att globaliseringen är mycket positiv. 

15. Tekniska och ekonomiska framsteg är bra för samhället. 

16. Värderingar och övertygelser av ungdomarna måste vara annorlunda än äldre. 

17. Ungdomar behöver inte lära av de äldre. 

18. Ungdomar måste tänka på framtiden, inte i det förflutna. 

19. Traditioner är inte användbara för nuvarande och framtida samhället. 

20. Det är viktigt att förnya och anpassa sig till de nya förändringarna. 

21. Sociala och kulturella förändringar kommer att göra människor lyckligare. 


