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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet
”Statistical language learning”
Bakgrunn og formål
Formålet med prosjektet er å få en større forståelse for språklæring og faktorer som påvirker
språklæring. Prosjektet er en del av Mastergradsstudiet i helsefag - Logopedi ved
Universitetet i Bergen. For å kunne delta i prosjektet må du ha norsk og som morsmål og ikke
ha kjennskap til Thai. Du kan ikke ha lærevansker som innebærer vansker med språklæring,
eller nedsatt hørsel slik at du har behov for hjelpemidler.
Hva innebærer deltakelse i studien?
Deltakelse innebærer en lyttetest hvor du vil bli presentert for setninger på et
fremmedspråk. Deretter vil du bli gitt tre korte kognitive tester, og avsluttende bedt om å
svare på et spørreskjema som omhandler lyttetesten. Totalt vil deltakelse ta i underkant av en
time og data vil bli samlet inn skriftlig og elektronisk.
Hva skjer med informasjonen om deg?
Kun prosjektgruppen vil ha tilgang til innsamlede data. Vi samler ikke det som kan anses å
være personopplysninger, slik at resultater på testene er anonyme i det du forlater
laboratoriet. Resultater vil bare bli fremstilt som gruppebaserte data, og deltakere vil ikke
kunne gjenkjennes i publikasjoner.
Prosjektet skal etter planen avsluttes i juni 2018. Data vil bli oppbevart for fremtidige
analyser.
Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien basert på et skriftlig samtykke, og du kan når som helst trekke
ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Siden data blir lagret anonymt, kan vi ikke fjerne data
etter at undersøkelsen er gjennomført.

Samtykke til deltakelse i studien
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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Prosjektleder
Professor

Erling Wogn-Henriksen
Masterstudent

Alexander Grøndalen Kristiansen
Masterstudent

Elin Varissara Arnholm
Masterstudent

Julia Lorgen Hartvigsen
Masterstudent

Self-Report Questionnaire

Selvrapporterings-skjema
Språkkunnskaper (ring rundt det svaralternativet som passer deg)
1. Hvilken dialekt har du?
____________________________________________________________
2. Hvilke språk kan du i tillegg til norsk?
1.

____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
Hvor godt kan du disse?
1. Svært lite
Litt

Sånn passe

Godt Like godt som morsmål

2. Svært lite

Litt

Sånn passe

Godt Like godt som morsmål

3. Svært lite

Litt

Sånn passe

Godt Like godt som morsmål

3. Har du kunnskap/ferdigheter om thai?
Ikke i det hele tatt
Litt
I stor grad

I svært stor grad

De databaserte oppgavene (ring rundt det svaralternativet som passer deg)
4. I forsøket ble du fire ganger bedt om å avgjøre hvorvidt setningene du hørte var korrekte eller
ikke. Hvilken runde følte du at du mestret best? Hvorfor?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5. I hvilken grad føler du at svarene du ga var tilfeldige?
Ikke i det hele tatt
Litt
I stor grad
I svært stor grad
6. Hvor bevisst var du på å lete etter regelmessigheter i det du hørte?
Ikke bevisst

Litt bevisst

Bevisst

Bevisst i stor grad

Bevisst i svært stor grad

7. Tok du i bruk/fant opp noen mønster som du fulgte i oppgaveløsningen?
Ikke i det hele tatt
Litt
I stor grad
I svært stor grad
Evt. hvilke? __________________________________________

8. Tror du at de mønstrene du eventuelt har fulgt er korrekte?
Ikke i det hele tatt
Litt
I stor grad
I svært stor grad

Konkrete spørsmål (ring rundt det svaralternativet som passer deg)
9. Var dette en av setningene du lyttet til?
Ja
Nei
Hvor sikker er du på en skala fra 0-100?
______________________________________
10. Var dette en av setningene du lyttet til?
Ja
Nei
Hvor sikker er du på en skala fra 0-100?
______________________________________
11. Var dette en av setningene du lyttet til?
Ja
Nei
Hvor sikker er du på en skala fra 0-100?
______________________________________
12. Var dette en av setningene du lyttet til?
Ja
Nei
Hvor sikker er du på en skala fra 0-100?
______________________________________

