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Det mentala lexikonet hos flerspråkiga inlärare 

Du tillfrågas att delta i en studie om det mentala lexikonet hos flerspråkiga inlärare. Syftet 

med studien är att undersöka hur det mentala lexikonet hos flerspråkiga individer är 

organiserat och hur de olika språken är länkade till och påverkar varandra. 

För att kunna delta måste man ha svenska som modersmål. Man måste också ha lärt sig 

engelska som andraspråk och efter detta även italienska, dvs: 

1) Svenska 

2) Engelska 

3) Italienska 

Det gör inget om man förutom dessa språk även behärskar ytterligare språk som kan vara 

inlärda när som helst. 

Hur går studien till? 

Studien sträcker sig över två dagar för att du inte ska bli för trött och okoncentrerad.  

Dag 1 kommer du att: 

 genomföra ett ordassociationstest på italienska. Detta innebär att 90 stycken italienska 

ord, i tur och ordning, visas på en datorskärm och du ombeds, att så snabbt som 

möjligt, säga högt det första italienska ord du kommer att tänka på (ca 15 min). 

 utföra ett Lexical Decision Task på antingen engelska eller svenska. Detta innebär att 

en serie bokstäver visas på en datorskärm och du ombeds att så snabbt som möjligt 

avgöra huruvida serien bokstäver utgör ett ord eller inte (ca 5min). 

 fylla i ett bakgrundsformulär med information om dig själv och din erfarenhet av de 

tre språken (ca 20 min). 

Totalt tar detta ca 50 minuter 
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Dag 2 kommer du att: 

 genomföra ett ordassociationstest på engelska som fungerar på samma sätt som det 

italienska ordassociationstestet under första dagen (ca 15 min). 

 genomföra ett ordassociationstest på svenska på samma vis (ca 15 min).. 

 genomföra två lucktest, ett på italienska och ett på engelska (à ca 20 min). 

 

Totalt tar detta ca 50 minuter. 

Undersökningen äger rum enskilt i ett stängt rum. 

Hantering av data och sekretess 

Denna forskning kommer att bedrivas i enlighet med God Forskningssed (2011) framtagen av 

Vetenskapsrådet. 

I detta projekt kommer vi att hantera personlig information såsom namn, ålder, 

språkerfarenhet och språknivå. Informationen kommer att sparas elektroniskt. 

Konfidentialitet utlovas och personlig information såsom namn och personnummer kommer ej 

att finnas tillgänglig för andra än de forskare som använder sig av materialet. Alla namn och 

personuppgifter kommer att ersättas med koder. 

Det finns inga kända risker med de tester som kommer att utföras. 

Rättigheter 

Du har rätt att bli informerad om projektet och få dina frågor besvarade så länge det inte 

äventyrar resultaten. Medverkan är frivillig och du har rätt att när som helst avbryta studien 

utan förklaring och att inte svara på de frågor som ställs. Slutligen har du rätt att begära att de 

uppgifter du lämnat förstörs. 

För frågor, upplysningar och för att få del av studiens resultat, kontakta Anna Gudmundson: 

anna.gudmundson@su.se 
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