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Sammandrag 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur vuxna andraspråkselever på sfi 

uppfattar tid i rumsliga termer, det vill säga om de anser att framtiden ligger framför 

eller bakom egot, och huruvida en lärare genom gester kan påverka denna 

tidsuppfattning. Studien undersöker även hur deltagarnas ålder, studietid, vistelsetid, 

dialekt, användning av svenska och självrapporterad svenskbehärskning  påverkar dessa 

föreställningar.  

 Studien är upplagd som en interventionsstudie, delvis baserad på de la Fuente m fl:s 

(2014) artikel om rumsliga aspekter av tidsuppfattning. Interventionen bestod av en 

manipulation av gester i undervisning om tidsbegrepp, i så mån att läraren gestikulerade 

antingen bakåt eller framåt i samband med framtidsbegrepp (specifika gester varierade 

efter interventionsgrupp). 32 deltagare delades upp i två interventionsgrupper och deras 

rumsliga tidsuppfattning undersöktes efter interventionen.  

 Statistiska analyser visade att interventionen inte hade någon effekt på deltagarnas 

tidsuppfattning. Övriga bakgrundsfaktorer tyckets heller inte påverka detta beteende. 

 

Nyckelord 

Svenska som andraspråk, tidskognition, gestikulering, pedagogisk intervention, 
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Engelsktitel 

Temporal cognition in front of, behind and beyond cultural lines – An intervention 

study of temporal cognition in the class room 
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1 Inledning 
I den här studien kommer tidsperspektiv och en pedagogs visuella påverkan via 

gestikulering på arabisktalande inlärare av svenska att undersökas. 

 I många av världens språk uttrycks framtiden somframför talaren och dåtiden 

sombakom. På svenska till exempel kan man se fram emot sin semester eller se tillbaka 

på sin barndom, men förutom att tala om tiden på det här sättet verkar det också som om 

folk tänker om själva tiden på det här sättet. Vårt agerande i den fysiska världen, i den 

rumsliga domänen, blir en länk till vår uppfattning av tid, vilket innebär att vi förflyttar 

oss framåt genom tid och rum både bokstavligt och metaforiskt. När vi går på en väg 

ligger objekt vi passerat bakom oss och de som vi ska besöka ligger framför oss. Detta 

kan anses vara allmängiltigt men det är ett felaktigt antagande eftersom vissa språk har 

en motsatt tids- och rumsplacering. Det vill säga att framtiden är något som ligger 

bakom oss och dåtiden finns framför oss. 

 Första gången jag hörde om denna motsatta tidsuppfattning var under ett seminarium 

där min syn på världen förändrades för alltid.Det kändes som om jag hade upptäckt 

något helt nytt i ett ämne som jag vid tillfället hade upplevde som välkänt. Det var som 

att hitta ett lönnfack i sekretären jag suttit vid i flera år eller en oväntad gränd på en gata 

som jag har gått på otaliga gånger. En överraskning som öppnade en värld av 

möjligheter både i mitt möte med världen och i mitt klassrum. 

 I Núñez och Sweetsers (2006) studie beskriver de aymara, ett språk som talas i det 

andinska höglandet i västra Bolivia, sydöstra Peru och nordliga Chile, och som uppvisar 

en fascinerande kontrast till välkända mönster och utmanar en generalitet i metaforisk 

kognitivitet som övergår kulturgränser. Aymara är nämligen ett språk där dåtiden 

uttrycks som något som ligger framför talaren och framtiden uttrycks som bakom 

talaren vilket demonstreras dels i tidsmetaforer och dels i talarens gestikulering. 

 Ytterligare ett exempel på alternativa tidslinjer till den linjära tidslinjen med 

framtiden som framför och dåtiden som bakom är hos yukatamayanerna. Medan deras 

språk, yucatec, har flera exempel med deiktiska tidsuttryck är de sekventiella 

händelserna minimerade och används inte alls i gestikuleringen. Rumsuttrycken baseras 

inte i den traditionella rumsliga domänen (t ex utifrån horisontella eller vertikala 

uttryck) utan snarare i en generell uppfattning om att tiden är cyklisk, det vill säga att 

tiden är icke-linjär och icke-direktionell, vilket visas i talarens cirkulativa rörelser 

rörande tid (Le Guen och Ildefonsa Pool Balam2012: 1, 8-12).  
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 De la Fuente, Santiago, Román, Dumitrache och Casasanto (2014) genomförde en 

studie i vilken de undersökte de bakomliggande skäl som ger upphov till att vissa 

kulturer ser framtiden som framför medan andra ser framtiden som bakom. I deras 

studie tittade de närmare på darija, som är en talspråklig variant av modern arabiska och 

talas främst i Marocko. I darija fungerar tidsmetaforer, enligt de la Fuente m fl. på 

samma sätt som i engelskan, i det att dessa uttrycker framtiden som något som ligger 

framför talaren (2014:1682–1683). Däremot visar darijatalarens spontana handgester en 

skillnad mellan språket och tankesättet: trots att dessa talare pratar om framtiden som 

något som ligger framför, gestikulerar de som om den vore bakom dem. 

 I de la Fuente m fl:s artikel jämförs bland annat hur modersmålstalare av spanska och 

darija gestikulerar medan de talar om framtiden och dåtiden och resultaten visar att 

spansktalande hade en svag tendens att gestikulera med framtiden framför talaren och 

att darijatalarna hade en stark tendens till att gestikulera med framtiden som bakom. 

Mot bakgrund av detta kommer de la Fuentem fl fram till att trots att språket använder 

tidsmetaforer med framtiden som framför tänker darijatalarna som Aymarafolket gör, 

med framtiden som bakom, och har därmed en skiljaktighet mellan språk och tanke (de 

la Fuentem fl2014: 1683).  

 Detta får mig att fundera på arabiska talare i stort och huruvida detta stämmer. Som 

lärare drar jag paralleller till klassrummet och det stora antalet arabisktalande som 

pedagoger får möta. Jag funderar över vilken roll gester har i klassrummet, både utifrån 

att ge information men även för inhämtning av information och i vilken mån 

pedagogens gester influerar inläraren? Vetskapen om olika tidsuppfattningar och 

huruvida en lärares gester påverkar elevers tidsuppfattning skulle potentiellt ge läraren i 

klassrummet tillgång till redskap som denne inte visste fanns och underlätta vid 

andraspråksinlärning. Ämnet är därför viktigt att undersöka. 

 

1.1 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur vuxna andraspråkselever i svenska med arabiska 

som förstaspråk uppfattar tid i rumsliga termer och i vilken mån en så kallad pedagogisk 

intervention, i form av visualisering av olika tidslinjer genom gester och kroppsspråk, 

kan påverka tidsuppfattningen. Denna visualisering inbegriper två olika tidslinjer: en 

tidslinje där framtiden presenteras som framför och dåtiden som bakom individen, och 

en tidslinje där dåtiden ligger framför och framtiden bakom individen. 
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 Mina frågeställningar är: 

• Påverkar gestikulering i undervisning om framtids- och dåtidsuttryck rumsliga 

föreställningar om tid? 

• Hur påverkar deltagarnas bakgrundsfaktorer, det vill säga studietid, ålder, 

vistelsetid i Sverige, dialekt, procentuell användning av svenska komparativt till 

arabiska, samt självrapporterad svenskbehärskning dessa föreställningar? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
I avsnittet Bakgrund (2)presenteras först andraspråksinlärning och samtalets och 

interaktionens funktion vid inlärning. Viktiga begrepp kommer också att definieras och 

beskrivas gällande tidsmetaforer och gestikulering samt deras förhållande till språk och 

inlärning.Sedan redovisas de la Fuentes m fl experiment och de slutsatser som drogs om 

darijatalande och spansktalandes tidsuppfattning vilketligger till grund för föreliggande 

undersökning. Därefter kommer deras metod, resultat och vilka slutsatser som de 

därmed kunde ta presenteras. Avslutningsvis redovisas gestikulerings roll vid lärande.  

 I avsnittet Metod (3) redovisas hur experimentet lades upp utifrån urvalet av 

deltagare, det material som användes och slutligen utförandet. Iavsnittet Resultat 

(4)redovisas resultaten av enkätundersökningarna och de slutsatser som kan dras utifrån 

dessa med bland annat jämförelser mellan de två grupperna.  

 Avslutningsvis, i Diskussion och sammanfattning (5),diskuteras resultaten och de 

slutsatser som kan dras utifrån dessa, med utgångspunkt delvis i den här 

undersökningen, delvis i tidigare forskning.  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Samtalets eller interaktionens funktion vid inlärning 
Många forskare har under senare år betonat sambandet mellan interaktion och inlärning, 

inte minst inom forskning kring barns tidiga kognitiva och språkliga utveckling 

(Lindberg 2005:38). Enligt dessa forskare är det i hög grad genom social interaktion 

med omvärlden, verbal såväl som icke-verbal, som det lilla barnet utforskar världen, 

utvecklar sitt begreppssystem och tillägnar sig ett språk.  

 Detta synsätt är helt förenligt med en kognitiv grundsyn på utveckling och inlärning, 

även inte om alla forskare inom den kognitiva traditionen ser samspelet med 
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omgivningen som lika avgörande för barnets kognitiva och språkliga utveckling 

(Lindberg2005: 38) 

 Enligt den sovjetiske forskaren Vygotskij (2007), som genomförde banbrytande 

forskning kring den sociala interaktionen och samtalets roll i all mänsklig kognitiv 

utveckling, spelar den sociala interaktionen en viktig funktion som stöd och skyddsnät 

för lärandet. Så länge vi inte har full kontroll över kunskaper och färdigheter och kan 

agera självständigt är vi, enligt Vygotskij, beroende av någon typ av hjälp utifrån. 

Denna hjälp eller mediering kan sedan successivt dras tillbaka i takt med att vi 

utvecklas (Vygotskij 2007:331):”Vad jag kan med hjälp av assistans idag, kommer jag 

att vara kapabel att göra själv imorgon” (Strandberg 2006:152). Detta gäller naturligtvis 

inte bara små barn och deras utveckling. Livet igenom tar vi hjälp av människor i vår 

omgivning för att tänja våra resurser och gå vidare i vår utveckling (Lindberg2005: 39-

40) 

 Denna typ av samspel mellan barnet och den vuxne gör det möjligt för barnet att 

uttrycka betydelser och omständigheter som ligger långt över den egna 

uttrycksförmågan. Sådana samtal är avgörande för barnets språkliga såväl som allmänt 

kognitiva utveckling. Barnet lär sig på det här sättet gradvis att differentiera mellan och 

samtidigt integrera de två grundläggande funktionerna i språket, nämligen den 

interpersonella/kommunikativa och den kognitiva/representativa (Vygotskij2007:330–

332). Förmågan att använda språket mer självständigt i den kognitiva/representativa 

funktionen utvecklas enligt Vygotskij ur den interpersonella/kommunikativa funktionen 

i just sådan social interaktion där barnet tillåts utforska språket under kompetent ledning 

av vuxna eller äldre kamrater och syskon (Lindberg 2005:40). Mer specifikt kan 

dialogen mellan två individer vars olikhet i förmågor leda till att novisen utökar sin 

kunskap. I klassrummet med andraspråkselever observeras ofta den mer erfarna 

individen ledsaga, stötta och forma novisens handlingar som i sin tur tar till sig den mer 

erfarnas strategiska processer. I dialogen uppträder samma systematiska tillrättavisande 

i språket som man har sett i dialoger mellan den vuxna (föräldern eller läraren) och 

barnet som utvecklar sitt språk och sin förmåga att uttrycka sig. Till exempel i dialogen 

uttrycker sig novisen men gör ett språkfel somden mer kunniga i språket upprepar 

samtidigt som dennerättar språkfelet (Lantolf och Appel1994:46–49). Detta visar 

exempel på hur interaktionen eller samtal påverkar andraspråksinlärningen och hur 

inläraren inhämtar nya kunskaper och idéer från andra människor.  
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2.2 Tidsmetaforer 
När vi talar om tid och tidsmässiga begrepp använder vi huvudsakligen ord som 

uttrycker rumsrelaterade begrepp. Att se fram emot något, att se tillbaka på sin ungdom 

eller att vara åratal före sin tid är bara några exempel. Dessa metaforiska tidsuttryck 

tyder på att vi har en rumslig representation i våra tankar när vi tänker på tid. Det har 

föreslagits att denna typ av konkret referensram är nödvändig då tid i kontrast till 

rumsrelaterade begrepp inte kan upplevas utan är bara föreställas. Vi kan till exempel se 

en penna bli flyttad framåt, men vi kan bara föreställa oss att ett möte blir flyttat framåt. 

Det rumsrelaterade används således för att vi enklare ska kunna skapa en mental 

föreställningav tiden (Ulrich m fl2011: 483). 

 Idén att våra föreställningar om tid är baserade i rumsrelaterade referensramar har 

länge varit ett ämne inom filosofi, lingvistik och psykologi (Ulrich m fl: 483). Enligt 

denna vy, den så kallade rumsliga metaforen av tid,använder vi det rumsligaheuristiskt 

för att strukturera och visualisera tid. Rumsliga representationer i våra tankar är mer 

sannolika att vara mer nyanserade än de tidsmässiga då de rumsliga är konstruerade 

genom våra erfarenheter som vi fått under vårt samspel med vår närmiljö. Forskning 

visar att våra tankar om tid är avhängiga våra tankar om rum. I naturliga språk har 

tidsmässiga uttryck ursprungligen kommit från de rumsliga och barn lär sig rumsliga 

uttryck innan de lär sig tidsmässiga, vilket styrker teorin att barn först måste ha 

förståelse för det fysiska planet innan de kan utveckla en förståelse och uttrycka tid 

(Ulrich 2011: 483-484). 

 Vid undersökningar i konceptuellt metaforisk teori har forskare sedan tidigt 1980-tal 

samlat data om att det finns ett extensivt system av konceptuella metaforer i varje 

mänsklig konceptuella system byggandes på en struktur från en grundläggande domän, 

det rumsliga, om till en målinriktad domän, den tidsmässiga. Lakoff och Johnson (1980) 

har i sin studie om engelskan noterat att folk talar om tid på två sätt: att de ska göra 

framtida handlingar och framtida händelser som ”kommande” händelser. De studerade i 

detalj den metaforiska kartläggningen som stödde detta lingvistiska användande och 

lade fram en modell utifrån sina slutsatser som har blivit känd som tid som passerar är 

rörelse (TIMEPASSING IS MOTION) (Lakoff och Johnson, 1980). 

 Fleischman (1982a, 1982b) i sin tur undersökte den etymologiska relationen till 

dessa metaforiska kartläggningar och i samråd med andra forskare under den här tiden 

identifierades en skillnad mellan tid i rörelse och egot i rörelse. Lakoff beskrev sedan 

dessa som två aspekter av tid som:tid som passerar är rörelse metaforen eller tid som 
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passerar är rörelsen av ett objekt, det vill säga tid i rörelse, och tid som passerar är 

rörelsen över ett landskap, det vill säga egot i rörelse. Den förste har en fast observatör 

där tiden är sedd som entiteter som rör sig gentemot observatören, medan den andra ser 

tiden som fasta objekt där observeraren rör sig gentemot tiden(Núñez 2006: 405).  

 Psykologer har sedan dess dragit slutsatser att riktiga eller presenterade fysiska 

rörelsescenarion kan förbereda parallella tankar om tid(Núñez 2006: 405). Personer som 

har befunnit sig i rörelse, till exempel rest med tåg eller flyg (eller till och med föreställt 

sig i rörelse), föredrar att tolka tidmetaforiska uttryck genom ego i rörelse, snarare än tid 

i rörelse(Núñez 2006: 405). Medan Núñez m fl gör en distinktion mellan tidsbaserade 

och egobaserade tidsmetaforer och undersöker dessa bägge begreppen i praktiken 

kommer jag att fokusera på de egobaserade då dessa är de som är relevanta för min 

studie.  

 

2.3 Tidsföreställningar uttryckta i gester 
Gestikulering som medföljer tal är inte bara tanklösa handrörelser utan förmedlar 

information som ibland inte förmedlas i talet. De kan reflektera tankar som talare inte 

nödvändigtvis är medvetna om att de uttrycker eller ens har. Medan forskningen är 

säker på att gestikuleringen är ett uttryck för tankestrukturer är de specifika orsakerna 

till varför människor gestikulerar ännu oklara (Goldin-Meadow och Beilock 2010: 664) 

 Detta till trots har studierangående gester under de senaste tjugo åren gjort 

dramatiska framsteg. Undersökningar inom flera områden som barns kognitiva 

utveckling, neuropsykologi, lingvistik och antropologi har gjorts för att kunna se 

närmare på länken mellan muntlig och kroppspråklig produktion (Núñez 2006: 419-

420). Studie efter studie har dragit slutsatserna att gester är producerade synkroniskt 

med tal, att de är utvecklade i nära relation till talet och att hjärnskador som påverkar 

talet också påverkar gesterna (Núñezm fl2006: 419-420). 

 Núñez m fl (2006) lyfter i sin studie fram att språk och gester är två aspekter av 

samma kognitiva och lingvistiska verklighet och ett förkroppsligat tillvägagångsätt att 

förstå språk, konceptuella system och kognition på en högre nivå. Samtidigt menar de 

att kulturella och kognitiva strukturer inte bara finns på det medvetna planet. Det är 

allmänt känt att språkproduktionsprocessen i stort är otillgänglig för den medvetna 

introspektionen, det vill säga att det ligger i det undermedvetna. Núñez m fl lyfter vidare 

fram att den metaforiska kognitiva strukturen är både specifik och omedveten, samt att 

gester är i övrigt kultursspecifika precis som språk (2006: 420). 
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 När talaren refererar till någonting utöver utrymmet eller platsen som denne indikerat 

med en gest medför dettaatt gester är en del av den mentala visualiseringen som är 

kulturbundet. Detta i sin tur innebär att gesternadärför är mer varierande över 

kulturgränser än gester som handlar om den faktiska indikerade platsen (Núñez2006: 

241).I den här studien t ex studeras individers tidsföreställningar om tid. Individen 

indikerar med en gest framför sig och i en kultur innebär det framtid men i en annan 

innebär det dåtid. Bägge använder samma princip att den indikerade platsen 

symboliserar deras tidsföreställningen men vad det symboliserar,kartläggningen, 

varierar.  

 Núñez m.fl. poängterar att gester kan användas metaforiskt vilket utnyttjas både i 

gester och teckenspråk. De menar att en engelsktalare kan till exempel röra handen 

framåt för att indikera själva rörelsen framåt, den gestindikerade platsen eller utrymmet, 

eller referera till framtiden (2006: 421) 

 

2.4 Experimenten av de la Fuentes m fl (2014) 
De la Fuentes m fl(2014) observerade att talarna av den marockanska dialekten 

darijaofta använde gester som visade dåtiden som framför. Detta beteende ansågs 

varabåde oväntat och motsägelsefullt, då tidsmetaforeri darija följer den vanligare 

framtiden-är-framför-modellen. I artikelns första experiment av fem använde författarna 

en tidsmässig uppgift, sk tidsdiagram (se nedan samt figur 1) och kunde fastställa att 

darijatalare även tycktes tänka om framtiden i bakom-termer, till skillnad från en grupp 

spansktalande, som tänkte om framtiden i framför-termer. 

 Totalt ingick 125 deltagare i det första experimentet. 50 spanjorer i åldrarna 21-37, 

med medelåldern 24,8, vilka samtliga var studenter på Granadas universitet och 

studerade psykologi. Av de 75 marockanerna var elva bosatta i Granada. Dessa 

deltagare var i åldrarna 18-43 år, med medelåldern 27,2 år, och hade bott minst fem år i 

Spanien. Samtliga deltagare från Granadas universitet blev testade i Granada med 

material på spanska. Resterande 64 marockaner var studenter på Abdelmalek Essaadi 

University i Tétouan, Marocko. Deltagarna var i åldern 19-52, med en medelålder på 

24,4 år, och delades upp i två grupper med skrivna instruktioner på arabiska. Muntliga 

instruktioner gavs på darija av en darijansk talare från området.  



  

 

 Deltagarna fyllde i ett tidsdiagram(se figur 1). De såg en ritad figur, kallad ”Juan” för 

de spansktalande och ”Mohamed” för de arabisktalande, som visades uppifrån med en 

tom låda framför och en bakom honom. Deltagarna läste exempelvis: igår besökte 

Juan/Mohamed en kompis som tycker om växter och imorgon ska han besöka en 

kompis som tycker om djur. Deltagaren skulle sedan skriva första bokstaven av växt 

eller djur i den lådan som överensstämde med tidsordningen.  

 Resultaten visade, som nämnts ovan, att associationen mellan tidsbegrepp och rum 

var den motsatta för den spanska och den marockanska gruppen.  88 % av spanjorerna 

placerade det framtida skeende i den främre lådan och det förflutna skeendet i den bakre 

lådan, medan 85 % av marockanerna placerade framtida händelser i den bakre lådan och 

dåtiden i den främre lådan. När författarna jämförde de bikulturella marockanska 

deltagarna i Spanien med de som bodde och testades i Marocko såg de att bägge 

grupper främst tänkte om framtiden som bakom, men att den gruppen som testades i 

Spanien hade ett mycket mindre procentantal (64 %) än de som testades i Marocko (89 

%). I diskussionen konstaterar de att i talad arabiska är framtiden framför och dåtiden är 

bakom talaren precis som spanska, engelska och flera andra språk. Enligt deras 

tidsdiagramresultat visualiserar spansktalande tiden enligt språkets lingvistiska 

tidsmetaforer. Däremot visualiserar darijatalarna, i motsats till deras språkliga 

tidsmetaforer och den spansktalande gruppens preferenser, att framtiden är bakom 

talaren.  

Figur 1. ”Juan” alternativt ”Mohamed” (de la Fuente m fl 2014) 
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 När författarna ska ge en förklaring till hur detta kan förhålla sig så visar de sig först 

neutrala och konstaterar vad det inte är. De lyfter fram två aspekter som de har kunnat 

fastställa i det första experimentet. Den första är att det inte kan vara en språklig faktor 

då båda språken, darija och spanska, indikerar i språket att framtiden ligger framför 

talaren. Den andra aspekten menar de är att då vårt möte med den fysiska världen är 

samma för alla, det vill säga att vi exempelvis alla går framåt på stigen snarare än att gå 

baklänges, är fysiska skillnader inte heller någon anledning till att den marockanska 

gruppen placerar dåtiden framför sig (de la Fuente et al 2014: 1688). Senare i studien 

tittar de på möjliga orsaker till detta och kommer bland annat fram till att en 

framtidsorienterad person är mer sannolik att placera framtiden som framför talaren och 

att en person som fokuserar på det förflutna är mer sannolik att placera dåtiden framför 

sig. 

 Avslutningsvis visades det i deras studie att deltagarnas tidsfokus kunde manipuleras 

genom att sysselsätta dem med en skrivuppgift som antingen fick dem att fokusera på 

dåtiden eller att fokusera på framtiden. De som skrivit om framtiden var sedan mer 

benägna att placera framtiden i den främre lådan i tidsdiagrammet, medan de som 

skrivit om dåtiden placerade framtiden i den bakre boxen. Detta visar således att en 

individs tidsfokus är höst formbart, inte bara av individuella erfarenheter i ett längre 

tidsperspektiv, utan även av mindre korttidsfaktorer, såsom uppsatsskrivande etc. I den 

här uppsatsen utvecklas denna tanke vidare med att undersöka om deltagarna är 

mottagliga för manipulation genom gester i undervisningen. 

 

2.5 Gester vid lärande 
En viktig begreppsmässig notering, som gjordes i avsnitt 2.3 ovan, är att gestikulering 

inte är slumpvisa rörelser utan en förmedlare av information. Icke-verbalt beteende, 

inklusive gestikulering som medföljer tal, har traditionellt antagits reflektera talarens 

känslor och har används av forskare för att få tillgång till talarnas attityder. 

Gestikulering har också potential att skildra signifikant information om en talare. Talare 

använder gestikulering för att skildra en rad olika meningar, från det konkreta till det 

abstrakta. Eftersom gesters utformning är annorlunda till språkets kan det erbjuda en 

annan vy av talarens föreställningar och skildra tankar som inte kan förmedlas i det 

talade språket (Goldin-Meadow 1999:420–422). 

 I McNeills studie (1992) beskrivs olika typer av gestikulering som individer 

använder rutinmässigt när de talar: ikoniska gester, metaforiska gester, taktgester och 
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deiktiska gester. Ikoniska gester fångar semantiska aspekter av innehållet i talet t ex att 

hålla näven som om man häller från en behållare till en annan när man beskriver att 

fylla ett vattenglas från en karaff. Metaforiska är i likhet till ikoniska gester bildliga, 

men istället för att beskriva något konkret beskriver den något abstrakt. Taktgester ser ut 

som om de håller takten till musik, och deiktiska gester är pekande gester som kan 

indikera både föremål som finns i samtalsområdet eller eller en platsen som pekats ut 

tidigare under samtalets gång och sedan blivit en representation av något annat (McNeill 

1992:78–80).   

 Initialt är gestikulering använt som ett substitut för ord som barn ännu inte kan 

uttrycka. Senare när språket behärskas och andra inlärningsuppgifter presenterar sig 

används gestikulering för att uttrycka mer. Vid varje stadie används gestikuleringen 

som medföljer tal för att berika idéerna som talaren vill uttrycka (Goldin-Meadow 

2007:744) 

Lazaraton (2004)har gjort en studie på gestikulering och tal där hon undersökte 

gestikuleringens roll i undervisningen av engelska som andraspråk. Hon kom fram till 

att gestikulering är en kommunikationsform för inlärning och är en tydlig faktor i den 

klassrumsbaserade andraspråksforskningen (Lazaraton2004:79). I hennes studie lyfter 

hon fram att av den information som talaren kommunicerar har det mest forskats om 

den verbala kommunikationen där oftast ingen hänsyn har tagits till den icke-verbala 

(Lazaraton2004: 88). Även om hon i sin studie inte slutligt kan fastställa att gester 

spelar en central roll i inlärningen kan hon konstatera att gestikuleringen är en viktig del 

i pedagogens repertoar och att relationen mellan tal och gestikulering är fundamentalt i 

samtalet (Lazaraton2004:107). 

 Goldin-Meadow (1999) visar i sin studie att inlärarens gester kan ge unik 

information gällande en inlärares förståelse. Frågan som hon dock ställer i sin studie är 

om vanliga åhörare som inte är tränade för detta kan tillägna sig informationen. Hon 

drar slutsatsen att frågan är vida diskuterad men lyfter att flera studier nyligen har dragit 

slutsatsen att vanliga lyssnare kan ”läsa” gester och har tillgång till talarens tankar som 

inte alltid uttrycks med ord. Hon menar att då gester uttrycker mening påverkar detta 

hur det som uttrycks i talet förstås av mottagaren i ett samtal. Gester har därmed 

potential att spela en roll i kognitiva förändringar. Genom att till exempel läraren ändrar 

sitt beteende och understryker sina muntliga instruktioner med gester kan det få 

inläraren att ge upp eller förändra sina koncept om konceptet anses vara felaktig (1999: 

425-426).  
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 Fördelen med gester som uttrycksmedel, gentemot tal, är att de kan ha en fördel över 

talet genom att information kan bli applicerat i en inlärares repertoar utan att störa det 

nuvarande systemet. Det vill säga att då spontana gester inte är en del av ett kulturellt 

erkänt systemblir de därmed sällan kommenterade eller kritiserade. Gester kan därför 

vara ett utmärkt sätt att förmedla nya idéer till inläraren då de mest sannolikt inte 

kommer att blir ifrågasatta. En talare kan”smyga in” en idé i sina gester, till exempel att 

framtiden ligger bakom individen, då oftast varken talaren eller åhörarenär medvetna 

om att dessa inte passar (Goldin-Meadow 1999: 427-428) 

 

3 Metod 
Föreliggande undersökning tar avstamp i de la Fuente m fl:s (2014) studie om 

kulturspecifika, rumsliga föreställningar om fram- och dåtid. Jag har delvis baserat den 

experimentella ansatsen i min studie på denna artikel, då jag använder mig av samma 

tidsdiagramsuppgift. En av fördelarna med experiment är att man kan undersöka 

specifika faktorer och se hur, vad och om de har någon effekt på resultatet. En utmaning 

med denna ansats gäller informantgruppen, eftersom denna bör vara representativ för en 

större grupp individer. Fördelen med en kvantitativ analys är bland annat dess 

vetenskapliga mätning då det ger en objektivitet till deltagarna i jämförelse med en 

kvalitativ studie som baseras på subjektiva intryck. Nackdelen är att resultaten i högsta 

bemärkelse är beroende på insamlingsmetoden. Om metoden är bristfällig blir också de 

insamlade data bristfälliga (Denscombe 2009:364f). Genom att basera min metod på ett 

redan etablerat test (tidsdiagrammet) har jag försökt säkerställa datakvaliteten. 

 En viktig skillnad mellan min och de la Fuente m fl:s undersökning är att min är 

upplagd som en interventionsstudie. I ljuset av det faktum att tidsfokus är flexibelt vill 

jag undersöka huruvida det går att manipulera rumsliga tidsföreställningar om framtid 

och dåtid genom didaktiska verktyg, eller mer specifikt genom lärarens gestikulering 

om framtids- och dåtidsbegrepp. Min studie avviker också från de la Fuente m fl i valet 

av deltagare. Medan de la Fuentes informanter var arabisktalande och spansktalande 

universitetsstudenter i åldrarna 18-43 med bosättning i Marocko respektive Spanien, har 

jag fokuserat på arabisktalande med olika dialekter, ålder och utbildning. 

 Oftast görs en skbaseline-studie i syfte att fastställa deltagarnas beteenden innan 

interventionen. Detta valdes dock bort i föreliggande studie då tidsdiagrammet är av en 

mycket enkel sort, och deltagarna hade med största sannolikhet kommit ihåg hur de 

svarat i baseline-studien, vilket skulle påverka deras svar när de tog testet igen efter 
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interventionen. Det erhållna resultatet hade således blivit otillförlitligt. Det är möjligt att 

en ytterligare grupp till hade de kunnat fylla funktionen som baseline, men på grund av 

föreliggande studies omfattning och tidsram bedömdes detta alternativ som inte 

lämpligt. 

 

3.1 Deltagare 
I föreliggande studie deltog 41 vuxna sfi-studerande deltagare med arabiska som 

modersmål och svenska som andraspråk. Eftersom jag har valt att göra experimentet 

utifrån en skolas elever ger det en sånär slumpmässig variation gällande bland annat 

ursprungsland, ålder, utbildning, kön och tid i Sverige. Deltagarna delades in i två 

grupper för att kunna undersöka om en pedagog med enbart gestikulering kunde 

manipulera deras tidslinjära placering av framtiden och dåtiden.  

 Vid analysen sållades nio svar bort med syftet att, med avseende på 

språkbehärskning, få de två grupperna mer statistiskt likvärdiga.  Detta var viktigt för att 

kunna eliminera risken att eventuella effekter av interventionen berodde på skillnader i 

deltagarnas bakgrundskarakteristik snarare än interventionen per se. Efter detta återstod 

32 deltagare. Den grupp som vid interventionen undervisades med gester som placerade 

framtiden bakom ego kallas hädanefter för FB-gruppen (dvs ”Framtiden Bakom”), och 

utgjordes av 16 deltagare. Den grupp som undervisades med gester som placerade 

framtiden framför ego, FF-gruppen (dvs ”Framtiden Framför”), utgjordes också av 16 

deltagare. Information angående deltagarnas ålder, studietid, vistelsetid i Sverige, 

användning av svenska och självbedömning av muntlig prestanda redovisas i tabell 1. 

Bakgrundsfaktorn angående användning av svenska är en beräknad kvot av 

användningen av svenska, det vill säga prata och höra svenska samt skriva och läsa 

svenska, i antal timmar per vecka dividerat med antal timmar användande av svenska 

och arabiska under en vecka. Grupperna jämfördes statistiskt mot varandra och 

resultatet av dessa jämförelser (t-test) presenteras i tabell 2. Som framgår av tabell 2 

förelåg inga statistiska skillnader mellan FB- och FF-gruppen.  
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 FF-gruppen (n=16) FB-gruppen (n=16) 

Ålder   

Genomsnitt 36,31 34,88 

SD 13,27 11,64 

Studietid   

Genomsnitt 0,45 0,65 

SD 0,31 0,36 

VistelsetidiSverige   

Genomsnitt 1,99 2,0 

SD 1,88 1,43 

Användningavsvenska   

Genomsnitt 0,46 0,37 

SD 0,26 0,23 

Muntligsjälvbedömning   

Genomsnitt 2,63 3,13 

SD 0,81 0,72 

Tabell 1 Bakgrundsfaktorers variabler för FF-gruppen och FB-gruppen 

 

 

 t p 

Ålder -0,326 0,75 

Studietid 1,73 0,09 

Vistelsetid 0,106 0,99 

Användning av svenska -0.999 0,33 

Muntlig självbedömning 1.85 0,07 

Tabell 2 Resultat av mellan-grupps jämförelser (t-test). FF-gruppen och FB-gruppen 

 

I tabell 3 redovisas, i bokstavsordning, de arabiska dialekterna (L1) och antalet 

deltagare som talade varje dialekt inom denna grupp. 
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Arabisk dialekt (L1) Antal deltagare 

Damaskusk 1 

Irakisk 5 

Libyensk 5 

Marockansk 1 

Palestinsk 6 

Sudansk 1 

Syriansk  13 

Tabell 3. Arabiska dialekter med antal deltagare i respektive grupp.  

 

3.2 Material 
Vid experimentet utgick gestmomentet utifrån ett manus, se bilaga B, som sedan 

efterföljdes med ett förberett testhäfte med samma instruktion och tidsdiagram som de 

la Fuente m fl(2014) använde i sin studie, se ovan, och bakgrundsinformation med 

samtycke, se bilaga A. Instruktionerna som var skrivna på modern standardarabiska, var 

i fyra varianter för att eliminera eventuella effekter av informationsstruktur. Vid 

möjligheten att deltagarna hade några frågor fanns en svensk översättning tillgänglig.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Experimentet, som hädanefter kommer att refereras som gestmomentet, bestod i att ha 

en genomgång relaterad till tid med gester som antingen visade framtiden som framför 

talaren eller bakom talaren, i syfte att se om detta påverkade deltagarnas svar i 

tidsdiagramuppgiften.   

Urvalet av deltagare blev av bekvämlighetsskäl från de personer som jag har tillgång 

till via arbetet. Jag har dock ingen relation till deltagarna vilket således innebär att detta 

inte påverkar resultaten av undersökningen. Den här gruppen representerar ett ganska 

vanligt urval inom SFI-undervisning i Sverige för tillfället och därför kan det vara 

intressant att se hur undersökningen påverkar inlärning/undervisning eftersom sfi-lärare 

skulle kunna ha nytta av sådana kunskaper. Deltagarna delades slumpmässigt in i två 

grupper, FB-gruppen och FF-gruppen, vilket gjordes utifrån deras scheman. Antalet 

deltagare och deras sammanlagda syn kommer givetvis inte att kunna representera alla 

arabisktalandes syn på tid men kan ge en fingervisning till vissa tendenser. Gestmoment 

och ifyllande av tidsdiagram med bakgrundsinformation varade mellan 30-55 minuter 

beroende på antalet frågor från deltagarna.  
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Deltagarna blev informerade om att anledningen till undersökningen var för en bättre 

förståelse för utvecklingen som sker vid inlärningen av ett nytt språk samt att 

deltagandet var både anonymt och frivilligt. Gestmomentsmanuset, se bilaga B, 

användes för att få struktur på momenten och för att momenten skulle vara så likartade 

som möjligt utöver gestikuleringen.   

Efter gestmomentet fick informanten ett förberett testhäfte med instruktion, 

tidsdiagram och bakgrundsinformation med samtycke. Instruktionerna som var skrivna 

på modern standardarabiska, var i fyra varianter och fördelades jämt utefter 

deltagarantalet. I fall det skulle förekomma några frågor hade jag de svenska 

översättningarna tillgängliga. Deltagarna läste instruktionen och fyllde sedan i 

tidsdiagrammet efter instruktion och sina rumsliga föreställning av tid. I de fall 

deltagarna hade frågor angående instruktionerna eller ifyllandet av tidsdiagrammet 

förklarade jag eller min kollega så neutralt och nära instruktionen som möjligt för att 

inte påverka informantens beteende. Frågor som rörde bakgrundsinformationen (se 

bilaga A) svarades mer personligt med exempel då detta inte ansågs vara lika påverkbar. 

 

3.4 Analys 
Vid analys av gestmomentet och de olika bakgrundsfaktorerna utfördes ett t-test mellan 

grupperna för att se om det förelåg en signifikant skillnad mellan dem.  T-testet är ett 

statistiskt signifikanstest som utgår från två datauppsättningar och deras 

standardavvikelse. Testet redovisar sedan en siffra som visar sannolikheten att 

skillnaden mellan datauppsättningarna är en tillfällighet. För att datan ska berättigas 

som signifikant ska denna siffra vara mindre än 1 av 20 eller ”p<0,05” (Denscombe 

2013: 345-346).   

 Vid analys av deltagarnas bakgrundsfaktorer beräknades också datans frekvenser och 

dess fördelning med avseende på variationsvidd, medelvärde eller genomsnitt, och 

standardavvikelse.  

 

3.5 Etiskt ställningstagande 
Vid insamling av datan, analyseringen och vid publicering ska samhällsforskare vara 

etiska genom att respektera deltagarnas integritet, värdighet och rättigheter och arbeta 

på ett uppriktigt och ärligt vis (Denscombe 2013: 193). Vetenskapsrådets(2002) fyra 

etiska krav: informationskravet, samtyckesbrevet, konfidentialitetskravet samt 
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nyttjandekravet har tagits hänsyn till vid insamlingen av data och behandling av 

resultaten.  

 Vid insamling av data har deltagarna blivit muntligt informerade om syftet av studien 

i stora drag för att inte påverka deras svar, att deras deltagande var frivillig och de när 

som helst kunde avbryta samt att deras deltagande var anonymt. Deltagarna fick, 

tillsammans med enkäten, ett medgivande till deltagande i undersökningen, se bilaga A. 

Samtliga deltagare skrev under och godkände att deras svar kunde användas i studien.  

 

4 Resultat 
I det här kapitlet presenteras relevant information om resultatet från tidsdiagrammet 

utifrån olika faktorer samt göra några jämförelser med tidigare forskning. Resultatet är 

ordnat i underrubriker för tydlighetens skull.  

 

4.1 Gestmomentet 
Här presenteras resultatet av gestmomentet som inledde experimentet med en 

genomgång av hur man tillskriver tid i svenska språket med fokus på verb och 

tidsadverbial. Under genomgången användes gester till beskrivningen men hur de såg ut 

skiljdes mellan grupperna. För FB-gruppen var gestikuleringen med framtiden som 

bakom och för FF-gruppen var gestikuleringen med framtiden som framför.  

 I det efterföljande tidsdiagrammet hade deltagarna två val: att placera framtiden eller 

dåtiden framför individen. I bägge grupper ansåg majoriteten av deltagarna att framtiden 

var framför. I tabell 4 nedan kan man se att i FF-gruppen, det vill säga där 

gestikuleringen visade framtiden som framför, placerade 7 av 16 eller 44 % av 

deltagarna, framtiden som bakom medan i FB-gruppen placerade 4 av 16 eller 25 % av 

deltagarna framtiden som bakom. Med andra ord fanns det mindre antal deltagare som 

ser framtiden som bakom i FB-gruppen, där gesterna i redovisningen visade framtiden 

som bakom, i jämförelse med FF-gruppen. Skillnaden mellan grupperna är troligen en 

tillfällighet, då den inte kan säkerställas statistiskt: t=-1,10 p= 0,28. 
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Tabell4 Tidslinjer utifrån gestikulering  

 

 Resultaten tyder således på att en pedagogs visuella kommunikation genom 

gestikulering inte har påverkat en elevernas kognitiva förståelse av tid. 

 

4.2 Bakgrundsfaktorer 
Då FB-gruppen och FF-gruppen inte skiljde sig åt med avseende på det undersökta 

beteendet delades deltagarna istället upp i enlighet med deras rumsliga placering av 

framtid: en så kallad ’framtidsgrupp’ (n=21), som placerade framtiden i den främre 

boxen, och en så kallad ’dåtidsgrupp’ (n=11), som istället placerade dåtiden i den 

främre boxen. I vad som följer analyserar vi huruvida dessa grupper skiljer sig åt i deras 

bakgrundsfaktorer, ålder, studietid, vistelsetid, dialekt, användning av svenska och 

muntlig självbedömning. 

 

4.2.1 Ålder 
I dåtidsgruppen var spridningen mellan 22 år och 61 år med ett genomsnitt på 39,55 år.  

I framtidsgruppen var de mellan 21 år och 65 år är med genomsnittet 33,52 år. 

Gruppernas standardavvikelse visar att det var större utspridning av åldrar i 

framtidsgruppen;dåtidsgruppen (11,0) och framtidsgruppen (14.13). I jämförelse med de 

la Fuente m fl(2014) vars deltagare var mellan 18 år och 43 år är visar denna studie en 

något bredare vidd i åldrar. Tyvärr var resultatet av deltagarnas ålder och deras 

tidslinjära tänkande inte signifikant (t=-1,33, p=0,19), men trots detta granskasdatan 

närmare för att se om det går att urskilja vissa tendenser.  

 I tabell 3, se nedan, redovisas deltagarnas tidslinjära uppfattning utifrån 

åldersgrupperna: 21-30, 31-40, 41-50, 51-60 och 61-70. Här lyfts ett par intressanta 

faktorer. Det första är att deltagare som valde dåtiden finns i samtliga ålderskategorier 

och det andra är att dåtidsgruppen succesivt ökar i andel med 
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åldershöjningen.Ålderskategorin 41-50 har bara två deltagare och bägge placerade 

dåtiden som framför vilket innebäratt möjligheten ökar att det är en slump. 

 

Tabell 3Tidslinjärt tänkande utifrån ålder 

 

4.2.2 Svenskstudier 
I framtidsgruppen hade deltagarna studerat svenska från två dagar till ett och ett halvt år 

med sex månader som genomsnitt. I dåtidsgruppen hade deltagarna studerat svenska 

från en månad till ett år där genomsnittet låg på sex månader.Både framtidsgruppen och 

dåtidsgruppen hade fyra månader som standardavvikelse vilket innebär en liknande 

spridningi svaren. Tyvärr var resultatet av deltagarnas svenskstudier och deras 

tidslinjära tänkande inte signifikant (t=0,236, p=0, 81), men vissa tendenser kan ändå 

möjligtvis urskiljas och därför undersöks datan lite närmare.  

 Tabell 4 nedanär uppdelad efter medelvärdet på deltagarnas studietid, 6 månader. I 

den första kolumnen har deltagaren studerat till och med sex månader, och i den andra 

kolumnen har deltagaren studerat mer än sex månader. Kolumnerna visar fördelningen 

av deltagare som anser att framtiden är framför personen och de deltagare som anser att 

framtiden är bakom.  
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Tabell 4 Tidslinjärt tänkande utifrån studietid i svenska. 

 

 En vanlig teori är att desto längre personer utsätts för ett språk och en kultur desto 

fler börjar anamma detta, men i den här studien visar det istället attandelendeltagare 

som anser attframtiden är bakom är fler i över sex månaders kategorien än de som 

studerat i sex månader och under.  

 
4.2.3 Vistelsetid i Sverige 
Utöver deltagarnas möte med läraren och skolan anses deras möte med kulturen vars 

språk de ska lära sig vara en viktig påverkan av personers kognitiva förståelse av sin 

omvärld. Elever som studerar svenska som andraspråk har ibland en studietid och 

vistelsetid som skiljer sig mycket åt då några elever börjar arbeta och först efter flera år 

börjar skolanmedan andra börjar studera svenska i skolan direkt när de kommer. 

 Vid studien hade dåtidsgruppensdeltagare en vistelsetid mellan sex månader och sex 

år med genomsnittstiden ett år och åtta månader medan deltagarna i framtidsgruppen 

hadevarit i Sverige från tio månader till sex år med genomsnittstiden två år och två 

månader. Framtidsgruppen, med standardavvikelsen 1,78, visar en större spridning i 

vistelsetiden än dåtidsgruppen, med standardavvikelsen 1,55. Resultatet av deltagarnas 

vistelse tid i Sverige och deras tidslinjära tänkande inte signifikant (t=0.649, p=0,52), 

men datanstuderas närmare för att se om det går att urskilja tendenser. 

 Vid redovisningen av resultaten är vistelsetiden i Sverige uppdelad i tre kategorier: 

till och med ett år, över ett år till och med fem år, och över fem år. Majoriteten av 

deltagarna fördelas jämt mellan ett år och upp till ett år och över ett år till fem år medan 

några deltagare, trestycken, varit i Sverige under längre tid det vill säga över fem år.  
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Tabell 5Tidslinjärt tänkande bland samtliga deltagare utifrån vistelsetid 

 

 Ovanstående tabell, tabell 5, av resultatet från samtliga deltagare i undersökningen 

lyfter att antalet deltagare som upplever framtiden som bakom är jämt fördelad.En 

tredjedel av varje kategori anser att framtiden ligger bakom egot vilket innebär att 

vistelsetiden inte har någon påverkan av deltagarnas tidslinjära tänkande i den här 

studien.  

 
 
4.2.4 Arabisk dialekt 
Medan samtliga deltagare i studien har arabiska som modersmål kommer de från olika 

länder och har därmed olika dialekter av det arabiska språket. Studien följer hur 

deltagarna själva indikerat dialekterna, det vill säga utifrån var dialekten talas. 

Deltagarna talar damaskusk, irakisk, libyensk, marockansk, palestinsk, sudansk och 

syriansk arabisk dialekt. Den fyra största grupperna är syriansk, palestinsk, libyensk och 

irakisk som har mellan fem och tretton talare. Damaskusk, marockansk och sudansk har 

en talare vardera. 

 Vid redovisningen av det tidslinjära tänkandet utifrån de arabiska dialekterna, se 

tabell 8, kan man se att samtliga av de fyra största dialekterna har en andel som anser att 

dåtiden ligger framför egot. Den med största andelen av dessa dialekter är den 

libyenskadialekten, där tre av fem deltagare anser detta och följande med tre av sex 

deltagare, palestinsk. De fyra dialekterna med minst antal deltagare i studiegruppen ger 

storslagna resultat, men just då de är de med minst antal blir resultaten otillförlitliga. 

Dock är ett intressant resultat att den marockanska deltagaren ansåg att framtiden var 

framför individen vilket går mot vad de la Fuente m fl hade konstaterat i sin studie.  

5 5 1

10 9 2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 år och < 1 år > 1 år - 5 år > 5 år

Framtiden som bakom Framtiden som framför



  

 

23 

 

 
Tabell6Tidslinjärt tänkande utifrån arabiska dialekter 

 

4.2.5 Användning av svenska 
Ytterligare en faktor vid inlärning av ett nytt språk är hur mycket av målspråket som 

inläraren använder i sin vardag. Om inläraren möter och använder språket utanför 

skolans fyra väggar bör chanserna öka att lära sig språket. I bakgrundsinformationen 

fick deltagarna estimera hur mycket de pratade och hörde samt skrev och läste arabiska 

och svenska. Vid analyseringen av datan gjordes en beräknad kvot av användningen av 

svenska i antal timmar per vecka dividerat med antal timmar användande av svenska 

och arabiska i timmar under en vecka.   

 Deltagarnas procentuella användning av svenska sträckte sig från 8,5 % till 96,1%, 

med 41,7% som genomsnitt. Störst antal deltagare i studien upplevde att arabiskan 

dominerade deras vardag, 21 deltagare, men med tanke på att det var så pass många 

med kort studietid är detta inte förvånande. I dåtidsgruppen var användandet mellan 9,7 

% till 85,7% med 42,0% som genomsnitt och i framtidsgruppen var användandet mellan 

8,5 % till 96,1% med 41,5% som genomsnitt. Standardavvikelsen var något större i 

framtidsgruppen (26,6%) än dåtidsgruppen (22,8%) vilket innebär att det var en större 

spridning i användandet i framtidsgruppen än dåtidsgruppen. Tyvärr var resultatet av 

deltagarnas användning av svenska och deras tidslinjära tänkande inte signifikant 

(p=0,96, t=-0,543), men trots detta analyseras datan närmare för att se om det går att 

urskilja vissa tendenser. 

 Tabell 7 visar den procentuella uppdelningen av svenskanvändandet bland deltagarna 

i kategorierna 0-10%, 11-20%, 21-30%, 31-40%, 41-50%, 51-60%, 61-70%, 71-80%, 
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81-90% och 91-100% för att fånga den spridning som finns i gruppen. Framtidsgruppen 

har, som sagt ovan, en större spridning av användande och vi kan se i tabellen att de 

finns i samtliga kategorier utom 71-80%. Dåtidsgruppen har även den en stor spridning, 

men med majoriteten från 0-60%.  

 

Tabell7Tidslinjärt tänkande utifrån svenskanvändandet i procent.  

 

 Man kan fortsättningsvis även konstatera att majoriteten av gruppen använde mest 

arabiska men i dåtidsgruppen använde man i mer procentuellt antal deltagare än 

deltagare från framtidsgruppen. 73 % av dåtidsgruppen använde 50 % eller mindre 

svenska medan i framtidsgruppen är det 67 % av framtidsgruppen som använde svenska 

50 % eller mindre av användandet av svenska och arabiska. Detta innebär att flertalet av 

dåtidsgruppen använde svenska mer sällan än framtidsgruppen. 

 

4.2.6 Självrapporterad svenskbehärskning 
I bakgrundsinformationen hade deltagarna möjligheten att värdera sina egna kunskaper 

gällande deras muntliga självbedömning i svenska. De graderade sig på en femgradig 

skala med 1 som dålig och 5 som utmärkt. I dåtidsgruppen sträckte sig värderingarna 

från två till fyra med genomsnittsbetyget 2,73 medan i framtidsgruppen värderade sig 

deltagarna mellan två och fem med genomsnittsbetygen 2,95. Framtidsgruppen hade 

med andra ord en högre värdering av sin muntliga kompetens än dåtidsgruppen. 

Spridningen i svaren var något större i dåtidsgruppen, med standardavvikelsen 0,816 än 
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i framtidsgruppen som hade standardavvikelsen 0,786. Resultatet av deltagarnas 

muntliga självbedömning och deras tidslinjära tänkande är inte signifikant (p=0,45, 

t=0,757), men trots detta utreds datan närmare för att se om det går att urskilja vissa 

tendenser. 

 I tabell 8 nedan visar andelar deltagare gentemot deras värdering av deras muntliga 

kompetens. Då ingen av deltagarna i grupperna värderade sin kunskap med betyget 1 

eller dåligt var den inte relevant och togs bort.  

 En trend som visade sig när man tittade närmare på det tidslinjära tänkandet utifrån 

självvärderingen är att dåtidsgruppen, i jämförelse med framtidsgruppen, inte värderade 

sina kunskaper i den högstakategorin 5 eller utmärkt.  

 

 
Tabell8Tidslinjärt tänkande utifrån självvärdering av muntlig självbedömning 
 

 

5 Diskussionoch sammanfattning 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning och diskussion av studiens resultat som 

diskuteras utifrån tidigare forskning. Därefter tillkommer metodkritik och avsnittet 

avslutas med slutsatser, som sammankopplas till studiens frågeställningar, och vidare 

forskning.  

 

5.1 Gestmomentet 
Interventionen, i form av gestmoment i undervisningen, gjordes med förväntningen att 

FB-gruppen skulle vara mer benägen att placera framtiden bakom egot, och FF-gruppen 

vice-versa. Resultaten visade att så inte var fallet, då till och med att FB-gruppen 

placerade framtiden i främre boxen i c:a 20% högre utsträckning (dock ej signifikant) än 

FF-gruppen. Hur kommer det då sig att interventionseffekten uteblev? En möjlig 

anledning kan vara att interventionens längd behöver förlängas, det vill säga att 

deltagarnas exponering av gestikuleringen behöver ökas genom att exempelvis höja 
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tidsmängden och/eller antal lektionstillfällen. En annan anledning kan vara att 

gestikuleringen i sig inte erbjöd tillräcklig kognitiv stimuli och att en mer stimulerande 

genomgång med fler gester och andra visuella redskap eller uppgift där deltagaren fick 

en mer aktiv roll skulle ge ett mer signifikant resultat.  

 Många forskare har till exempel betonat sambandet mellan social interaktion, både 

verbal och icke-verbal, och inlärning (Lindberg 2005: 38).Samtidigt kan gester spela en 

roll i kognitiva förändringar. Läraren kan genom att ändra sin gestikulering som 

medföljer talet få inläraren,om denne anser att dennes koncept är felaktiga, förändra 

dessa. Inlärarens kognitiva förändringar sker på grund av att läraren har introducerat ett 

nytt koncept som inläraren har accepterat antingen medvetet eller omedvetet. Eftersom 

gester kan bli applicerade i en inlärares repertoar utan att störa det nuvarande systemet 

då gester inte är en del av ett kulturellt erkänt system blir de därmed sällan 

kommenterade eller kritiserade. En talare kan ”smyga in” en idé i sina gester, till 

exempel att framtiden ligger bakom individen, då oftast varken talaren eller åhöraren är 

medvetna om att dessa inte passar (Goldin-Meadow 1999: 425-428). Psykologer har 

också dragit slutsatser att genom att presentera fysiska rörelsescenarion, t ex en tågresa 

eller flygresa, kan de förbereda parallella tankar om tid (Núñez 2006: 405).  Frågan som 

väcks med resultatet med den här studien är hur starkt och länge pedagogen behöver 

”smyga in” sina idéer innan åhöraren anammar idén.   

 En viktig del av processen i inlärning ligger i samspelet mellan pedagogen och 

inläraren där inläraren lär sig att differentiera och samtidigt integrera den 

interpersonella/kommunikativa och den kognitiva/representativa, två grundläggande 

funktioner i språket och utforska språket (Vygotskij 2007: 330-332; Lindberg 

2005:40).Mer specifikt kan dialogen mellan två individer med olikhet i förmågor leda 

till att novisen utökar sin kunskap. (Lantolf och Appel 1994:46–49).I de la Fuente m fl:s 

studie kunde författarna manipulera deltagarnas tidfokus genom att sysselsätta dem med 

en skrivuppgift. Till exempel var de som skrivit om framtiden sedan mer benägna att 

placera framtiden i den främre lådan i tidsdiagrammet och tvärtom. De visade med detta 

experiment att en individs tidsfokus är formbart av mindre korttidsfaktorer. Det kan 

därför behöva längre exponeringstid, vilket kan innebära frekvens och tidslängd, eller 

en uppgift som är mer kognitivt utmanande för att förändra deltagarnas tidsfokus.  
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5.2 Bakgrundsfaktorer 
Deltagarnas bakgrundsfaktorer skulle möjligtvis visa trender eller fingervisningar i form 

av influens på den rumsliga tidsuppfattningen, men inga statistiskt signifikanta effekter 

kunde dokumenteras. Deltagarnas ålder och tidslinjära tänkande visade att 

dåtidsgruppen fanns representerad i samtliga ålderskategorier - dock med en succesivt 

ökande andel följande ålderns stigning i ålderskategorier. Med åldershöjningen 

minskade tyvärr antalet deltagare i den högre åldersgrupperingen, vilket skulle kunna 

leda till missvisande resultat, men riktningen kan ändå anses vara en 

fingervisning.Denna fingervisning skulle kunna röra sigom en generationsfråga eller en 

kulturell fråga eller, som de la Fuente m fl (2014) tar upp, huruvida individen fokuserar 

på framtiden eller dåtiden.Tidigare forskning har inte studerat de äldre 

ålderskategorierna och därmed finns inga strategier för att förklara varför detta hände. 

 Vid jämförandet mellan tidslinjärt tänkande och svensk studietiden hade 

dåtidsgruppen och framtidsgruppen båda sex månader som genomsnitt och fyra 

månader som standardavvikelse innebärande att grupperna var väldigt liknande i 

utformning med en spridning från en dag till ett och ett halvt år, men istället för vad 

skulle väntas, det vill säga att ju längre studietid desto fler från framtidsgruppen, men 

istället visar gruppen en motsats riktning: de som har studerat mer än sex månader har 

från dåtidsgruppen än i de som har studerat kortare tid.  

 Jämförelsevis kan man titta på vistelsetiden som också skulle kunna möjligtvis följa 

förmodan att desto längre tid deltagaren har tillbringat i klassrummet eller, som i det här 

fallet, i Sverige desto större andel deltagare från framtidsgruppen skulle finnas, men 

studien visar istället en jämn fördelning mellan kategorierna. En tredjedel av varje 

kategori anser att framtiden ligger bakom egot vilket innebär att vistelsetiden inte har 

någon påverkan av deltagarnas tidslinjära tänkande i den här studien. Vistelsetiden i 

studien var upp till nio år vilket väcker frågan hur lång tid tar innan en individ ändrar 

sin kognitiva uppfattning av tid och rum.  

 Bland de arabiska dialekterna som fanns i studien var det ingen som stod ut som 

representant för att deltagarna i större omfång ansåg att framtiden var bakom egot. Den 

med den största andelen var den libyska dialekten där 60 % ansåg att framtiden låg 

bakom dem och näststörsta var den palestinska dialekten där 50 % ansåg att framtiden 

var bakom egot. Detta är tillräckligt många för att kunna skönja en tendens, men urvalet 

är ändå för litet för att vi ska kunna säga att detta beteende är kulturspecifikt.  
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 Hur mycket av målspråket som används i inlärarens vardag skulle också kunna 

påverka det tidslinjära tänkandet, men studien visade en stor spridning av användandet 

av svenska med en fingervisning att en större procentuell andel från dåtidsgruppen 

använde mindre svenska än arabiska under veckan. Detta skulle innebära att när man 

behärskar en kulturs språk att man är mer belägen att anamma desstidskognition.     

 

5.3 Metodkritik 
I efterhand hade jag önskat att jag hade tiden att utöka min informantgrupp med kanske 

fler skolor för att i större mån och säkerhet fastställa vissa tendenser. En annan 

intressant variabel hade varit att lägga till gruppintervjuer och diskutera frågan och 

kunna ta tillvara de erfarenheter deltagarna har haft. Bristen på interventionseffekter bör 

således delvis ses utifrån det relativt begränsade antal deltagare som studien bygger på. 

En allmän metodologisk aspekt av studiens design är som tidigare nämnts frånvaron av 

en baseline. Då interventionen inte gav något utslag är detta dock en mindre försvårande 

omständighet, eftersom inga effekter behöver förklaras. Icke desto mindre är 

etablerandet av en baseline en metodologisk styrka som hade givit studien en något mer 

solid deisgn, inte minst i det fall intervention hade fungerat. 

 

5.4 Slutsatser och vidare forskning 
Den utförda studiens syfte har varit att undersöka hur vuxna andraspråkselever med 

arabiska som förstaspråk uppfattar tid och om en lärares gester påverkar denna 

uppfattning. Resultatet visar att gestikulering i undervisningen om framtids- och 

dåtidsuttryck inte påverkar rumsliga föreställningar om tid. Vidare visar studien att 

deltagarnas studietid, ålder, vistelsetid i Sverige, dialekt, procentuell användning av 

svenska komparativt till arabiska, och muntlig självbedömning av prestanda inte 

påverkar dessa föreställningar.  

 Hur påverkar det här klassrummet och vilka redskap ger det pedagogen som vill 

underlätta andraspråksinlärningen? Forskningen i den här studien visar att det stora 

antalet arabisktalande ser framtiden som framför dem, men det finns en andel som anser 

att den är bakom. Kunskapen om detta ger pedagogen möjligheten att fånga upp 

missförstånd redan i början, vilket underlättar andraspråksinlärningen då man inte 

behöver rätta till felaktiga tolkningar senare under språkinlärningen, som kan uppstå t 

ex när läraren illustrerar tempus och tidsadverbial genom gester och tidslinjer som går 

stick i stäv med inlärares tidslinjära uppfattning.  
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 Det finns flera element som kan forskas vidare på utifrån den här studiens 

forskningsområde. Ett sådant är vistelsetiden eller studietiden. Är enbart tiden en faktor 

och i sådana fall hur lång tid tar det innan en individ anammar kulturens 

tidsföreställning och ändrar sin kognitiva uppfattning av tid och rum?  

 Ålder, svenskstudier, vistelsetid, dialekt, användning av svenska, och 

självbedömning av muntlig prestanda gav inga signifikanta utslag mot resultaten i 

jämförelse med de la Fuente m fl vilket leder till funderingar kring andra faktorer som 

skulle kunna påverka deltagarna. Ett intressant element skulle vara att forska vidare på 

en annan av gruppens gemensamma bakgrundsfaktorer, att majoriteten är flyktingar.  

De la Fuentes deltagare hade själva valt att de skulle studera på universitet, var de skulle 

studera och de var i en mental process av öppenhet som möjligtvis gav forskarna 

möjligheten att lättare manipulera sina deltagare. Som flykting, däremot, har man inte 

självklart valt att vara på den plats man befinner sig och denna grupp kan vara tudelad 

angående om de vill studera eller inte. Samtidigt kan deras tankar vara ofokuserade och 

skifta mellan studierna, familjen och landet de har lämnat bakom sig. Detta kan medföra 

att de är svårare att manipulera. Ett annat element är således att vidare forska i 

flyktingars tidsfokus. Är de mer framtidsfokuserade eller dåtidsfokuserade och hur 

påverkar detta möjligheterna att påverka deras tidsuppfattning? Mer kunskap om detta 

kan öka förståelsen för de kulturella och personliga erfarenheter inläraren tar med sig in 

i klassrummet, och förhoppningsvis i längden bidra till effektiviserad undervisning. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Bakgrundsinformation 
 

□ Kvinna 

□ Man 

Hur gammal är du? _______________________________________________________  

Hur gammal var du när du började lära dig svenska? ____________________________  

Hur länge har du studerat svenska? __________________________________________  

Hur länge har du bott i Sverige? _____________________________________________  

 

Vilken dialekt av arabiska talar du? __________________________________________  

 (Om du har annat modersmål än arabiska, skriv det här: _________________________ ) 

 

Hur många timmar i veckan pratar och hör du arabiska i genomsnitt? ______________  

Hur många timmar i veckan skriver och läser du arabiska i genomsnitt? ____________  

Hur många timmar i veckan pratar och hör du svenska i genomsnitt? _______________  

Hur många timmar i veckan skriver och läser du svenska i genomsnitt? _____________  

 

Hur skulle du värdera din läs- och skrivfärdighet i svenska på en skala där 1 är ’dålig’ 

och 5 är ’utmärkt’? 

  1  2  3  4  5 

 � � � � � 

Hur skulle du värdera din muntliga färdighet i svenska på en skala där 1 är ’dålig’ och 5 

är ’utmärkt’? 

  1  2  3  4  5 

 � � � � � 

 

Har du studerat vid högskola/universitet?_______________ Om ja, 

examen?___________ 

 

Undertecknad ger samtycke till att det insamlade materialet, i anonymiserad form, får 

användas i forskningssyfte.  

 

 

_________________ ______________________________________________ 

Datum   Underskrift 



  

 

II 

Bilaga BGestmomentsmanus 

Nu 

Verb 

Presens 

Det som händer nu  Jag bor i Växjö 

  Vi studerar svenska.  

Presens använder man också när man talar om något som är allmänt eller som är en 

vana.  

  Det snöar i Sverige på vintern.  

  Jag dricker te på morgonen.  

Adverb 

Nutid: Nu, idag, i kväll, i natt, i höst, i år 

Varje; på morgonen, på kvällen, på natten, på hösten, på julen, på lördagar 

 

Dåtid 

Verb 

Preteritum 

Det som slutade före nu vid en avslutad, bestämd tidpunkt  aktiviteten är slut 

  Jag träffade Sara igår  tidpunkten är slut 

Man vet exakt när. Igår, 1988 

Adverb 

Dåtid: Då, igår, i förrgår, häromdagen, i morse, igår kväll, i natt, i höstas, i julas, i 

lördags, i fjol, nyss, förut 

 

Verb 

Perfekt 

Det som har börjat före nu och fortsätter nu  

  Jag har bott i Växjö sedan 1987. 

  Vi har studerat svenska i 5 månader nu. 

 

Det som har börjat före nu och slutat före nu  

  Jag har bott i Malmö i tre månader.  

  Jag har studerat tyska.  



  

 

III 

     Man vet inte exakt när. Det finns ingen bestämd eller avslutad tidpunkt.  

 

 

Framtid 

Verb 

Det som händer efter nu 

 

Presens + tidpunkt  Jag cyklar till skolan imorgon.  

 

SKA + infinitiv  Jag ska cykla till skolan 

(+tidpunkt)   Jag ska cykla till skolan imorgon 

 

KOMMER ATT + infinitiv Öster kommer att vinna allsvenskan i år.  

(prognos) 

 

Adverb 

Framtid: I morgon, i övermorgon, i morgon bitti, i kväll, i natt i höst, till hösten, i jul, 

till jul, på lördag, snart, strax 

 


