
Hej, 
  
Vi jobbar som forskare i svenska/svenska som andraspråk på Högskolan Väst 
och Göteborgs universitet i Sverige och jobbar just nu med ett projekt om 
inlärning och förståelse av språkliga strukturer i svenska som främmande-
språk/andraspråk. Vi söker studenter som har läst svenska i minst ett år och 
kan tänka sig att delta i ett kort språkvetenskapligt experiment om igenkänning 
av svenska fraser/uttryck (6 eller 7 maj 2019, tid efter överenskommelse). Det 
tar ca 15 minuter att delta i experimentet som genomförs individuellt på en 
laptop. Som deltagare är du anonym, vi kommer inte att fråga efter ditt namn. 
Däremot behöver vi viss information om din språkliga bakgrund och din 
inlärning av svenska och kommer därför att be dig att svara på några frågor om 
detta innan experimentet sätter igång. 
  
Du som kan tänka dig att medverka gör oss en stor tjänst som vi uppskattar 
väldigt mycket! Vänligen mejla Anna Hagel om du kan delta 
(stu120308@mail.uni-kiel.de). 
  
 
Hej, 
 
als Sprachwissenschaftler im Bereich Schwedisch/Schwedisch als Zweitspra-
che an der Högskolan Väst und der Universität Göteborg arbeiten wir zurzeit an 
einem Projekt zu Erwerb und Verständnis von sprachlichen Strukturen im 
Schwedischen als Zweit- und Fremdsprache. Wir suchen Studenten, die mindes-
tens zwei Semester Schwedisch studiert haben und als Probanden an einem 
kurzen sprachwissenschaftlichen Experiment zum Verständnis von schwedi-
schen Ausdrücken teilnehmen wollen (6. oder 7. Mai, Zeit nach Absprache). Das 
Experiment dauert ca. 15 Minuten und wird individuell am Laptop durchgeführt. 
Probanden bleiben anonym, wir erfragen keine Namen. Wir benötigen doch ge-
wisse Informationen zu Ihrem generellen sprachlichen Hintergrund und Ihrem 
Erwerb des Schwedischen. Deshalb werden Sie gebeten, vor der Durchführung 
des Experiments einen kurzen Fragebogen hierzu auszufüllen. 
 
Sie würden uns mit Ihrer Teilnahme sehr helfen! Bitte schicken Sie eine kurze 
Mail an Anna Hagel, wenn Sie teilnehmen können (stu120308@mail.uni-kiel.de). 
 
  
 
Joel Olofsson 
Högskolan Väst 
joel.olofsson@hv.se 

Julia Prentice 
Göteborgs universitet  
julia.prentice@svenska.gu.se  
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