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Det går till på en massa olika sätt: 
Man ska lära sig 

• Ett antal ord uppdelade i olika klasser (lexikon) 
• Ordbildningsregler, böjning, avledning (morfologi) 
• Satsbyggnadsregler (ordföljd/syntax) 
• Fasta fraser, idiomatik, pragmatik, stilnivåer 
• Ett antal ljudenheter (fonem); vokal- och 

konsonatljud. 
• Regler för ljudens kombinerande (fonotax) 
• En tonal och temporal organisation av ljuden 

(prosodi / språkmelodi) 
• Ofta även ett skriftspråk 



3 avdelningar 

Språk och språkinlärning 
• Första- och andraspråksinlär-

ning – likheter och skillnader 
• Andraspråk och startålder 
• Andraspråk och skolämnen 

 

Teorier om andraspråks-
inlärning 
• Behaviorism; imitation 
• Kontrastiv analys 
• markeringshypotes 
• Kreativt inlärarspråk 
• Olika teorier med olika 

fokus 
 

Andraspråksuttal 
• Nya kategorier, nya gränser 
• Nya motoriska mönster 
• Dissekering av ett språks 

fonologi 
• Ett didaktiskt perspektiv på 

svenskt uttal 



Förstaspråk och andraspråk – 
skiljer sig inlärningen? 
• Förstaspråksinlärningen sker så gott som alltid i 

mycket låg ålder. 

• Andraspråksinlärning som sker i låg ålder brukar 
lyckas bra och ge ett resultat som liknar 
förstaspråksinlärning. 

• Andraspråksinlärning som sker i högre ålder lyckas 
mer eller mindre, men brukar ofta stanna på en 
nivå  som  skiljer  sig  från  ”infödd”. 

Språk och språkinlärning 



Faktorer som påverkar 
inlärningen av ett andraspråk: 
 Ålder vid start 
 exponering/input (LOR) 
 Förstaspråkets struktur i 

relation till andraspråkets 
 Markeringsgrad hos olika 

delar av andraspråket 
 Begåvning* 
 Motivation 
 Undervisning 

        



Schematisk bild av typisk 
andraspråksinlärning hos vuxna 

I n l ä r n i n g s t i d (LOR) 
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andraspråk och startålder 



Från Hyltenstam & Abrahamsson 2009 

andraspråk och startålder 



Från Hyltenstam & Abrahamsson 2009 

andraspråk och startålder 



Abrahamsson & Hyltenstam 2004 

andraspråk och startålder 



Vi  vet  inte  säkert  men… 
• Man kan tänka sig att den rent biologiska 

mognaden gör hjärnan mindre flexibel och 
mindre mottaglig för inlärning av nya 
beteenden (myelinisering av nervceller). 

• Man kan tänka sig att den vuxne har en 
begreppsvärld och har sina basbehov 
tillfredsställda och har då inte full motivation 
att driva andraspråket till perfektion. 

• Man kan tänka sig att barnet har en stark 
motivation att passa in i gruppen och inte 
avvika. 

• Man kan tänka sig att alla dessa faktorer 
samverkar. 

andraspråk och startålder 



• Obs att det infödda barnet som börjar skolan har lärt 
sig i princip allt om språkets struktur (utom skrift 
och viss pragmatik). 

• Obs att barnet med annat modersmål som börjar 
skolan ska lära sig språket (som tog 5-6 år för det 
infödda barnet) samtidigt som det ska lära sig andra 
skolämnen. 

• Obs! Om barnet med annat modersmål ska börja i 
en högre klass än 1:an tillkommer ofta att ta ikapp 
skolämnen.  Men  även  om  det  börjar  i  1:an… 

• De olika förutsättningarna har nu börjat uppmärk-
sammas, så att en rättvisare bedömning kan ske 
t.ex. om barnet inte är ikapp i slutet av 9:an 

 

Andraspråk och skolämnen 



• Det tar ett antal år för ett skolbarn med annat 
modersmål att komma ikapp med språket och 
ämnena. 

• Egentligen borde det vara omöjligt, eftersom de 
infödda  barnen  lär  sig  mer  hela  tiden… 

• Ett skolbarn med annat modersmål brukar ganska 
snabbt lära sig språkets struktur och vissa 
frekventa fraser, vilket kan ge ett intryck av god 
språkbehärskning. 

• Ett  ”ytflyt”  kan  dölja  ett  bristfälligt  ordförråd 

Andraspråk och skolämnen 



Tid som krävs för att nå infödd nivå i skolans 
läsämnen (enligt Collier 1987) 

Ankomstålder Genomsnittlig 
tidsåtgång 

5-7 år 3-8 år 

8-11 år 2-5 år 

12-15 år 6-8 år 

De yngre barnen får ofta sin grundläggande 
språk- och läsinlärning på L1 avbruten. De äldre 
barnen har mer att ta igen, både i språket och 
skolämnena. 

Andraspråk och skolämnen 



• Behaviorismen:  stimulus  och  respons,  inläraren  är  ”tom”  men  
kan lära sig genom imitation, repetition och belöning (ej 
poppis nu). 

• Universell grammatik (UG)*: Alla språk har gemensamma 
drag vilka motsvaras av medfödda principer. Olikheterna 
mellan språken klaras genom att inläraren kan ställa om 
parametrar. 

• Kognitivismen: Fokus på hur inläraren tillägnar sig språkliga 
strukturer (exempel attr. / pred. kongruens i svenska)* 

• Funktionalism: Inläraren drivs av sitt kommunikationsbehov 
• Interaktionism: Inläraren får input och testar hypoteser om 

L2 genom sin output 
• Sociokulturell inriktning: Språket skapas genom samspel och 

stöttning (jättepoppis nu). 
• Sociolingvistik: Överordnade sociala faktorer styr språkbruk, 

variation hos språkanvändaren, variation på samhällsnivå, 
samt möjligheten att lära sig ett språk. 
 

Teorier om andraspråksinlärning: 
några huvudinriktningar 



Språkanvän-
dare/inlärare 
/Språk-
processare 

Inter-
loku-
tör/ex-
pert 

SPRÅKET 
”Kompetens”  kan  
studeras som ett helt 
eget system 

Inlärning kan 
ses som 

processande 
av ny info 

 

Interaktionellt 
Perspektiv ; input, 
output / sociokulturellt 

Sociolingvistiskt perspektiv: Ett 
samhälle eller kulturell kontext, 

med värderingar, maktrela-
tioner och attityder 

Teorier om andraspråksinlärning 



Behaviorismens antagande om imitation 
fungerar  inte… 
• Barnet gör helt egna konstruktioner som inte kan 

klassas som imitationer; gådde, gedde, springde 
m.fl. 

• Dessa bevisar att inlärningsprocessen är ett aktivt 
konstruerande och sökande efter mönster och 
generella drag. 

• Andraspråksinlärare gör liknande övergeneral-
iseringar, men varför är det så många vuxna 
språkinlärare som inte når ända fram till ett 
perfekt infött språk? 

Teorier om andraspråksinlärning 



Andraspråksinlärning komplicerar  

• Det faktum att andraspråksinlärare inte lär sig på 
samma sätt, och att de kan stanna på ett icke-
färdigt stadium, tvingar fram modifierad syn på 
UG. 

• Slutar parametrarna att vara omställbara efter en 
viss  ålder?  ”Beckar  de  ihop”  successivt  med  
åldern? 

Teorier om andraspråksinlärning 



Kontrastiv analys-hypotes (på utgående) 
Passar ihop med behaviorism 

• CAH förutsade att andraspråksstrukturer 
som skilde sig från förstaspråksstrukturer 
skulle orsaka problem hos inläraren. 

• Vissa sådana skillnader orsakar problem men 
inte  alla… 

• Då kom MDH (markedness differential 
hypothesis) som förutsäger att 
nya/annorlunda strukturer i andraspråket 
orsakar problem endast om de har en högre 
markeringsgrad (sv engelsk ordföljd). 

• Men  det  är  ännu  skojigare  än  så… 

Teorier om andraspråksinlärning 



Vi kollar på ordföljd 
• Svenska och tyska har samma ordföljd i 

huvudsatser: 

• Jag äter idag   –   Idag äter jag 

• Ich esse heute – Heute esse ich. 

• Ändå händer det att både tyskar och svenskar går 
via *Idag jag äter resp. *Heute ich esse. 

• Den  här  felaktiga  strukturen  har  en  ”lägre  
markeringsgrad”  (universellt  lättare)  än  den  rätta,  
och  en  inlärare  kan  ta  till  den  när  ”allt  svajar”.   

• Detta har även visats av inlärare som inte kan 
någon engelska. Annars är det ju frestande att 
skylla på transfer från engelskan. 

Teorier om andraspråksinlärning 



Olika förmågor – olika utveckling 
• Barnen uppnår oftast infödd nivå inom alla delar 

av andraspråket. 

• Vuxna utökar ofta sitt ordförråd under hela livet. 

• Den vuxnes syntax och uttal stannar ofta på ett 
ofärdigt stadium. 

• Ordförrådet kan vi hänföra till den stabila 
”hårddisken”  medan  syntax  och  uttal  kräver  
snabb processning i realtid. Uttalet kräver även 
god motorik; talet är beroende av muskelsam-
ordning på millisekund-nivå. 

Teorier om andraspråksinlärning 



Ett par områden som exempel 

• Processbarhetsteorin (kognitivt perspektiv): 
utvecklad delvis av Håkansson. Det finns 
svenska exempel och strukturer definierade 
inom svensk grammatik 
 

• Uttalsinlärning: Mitt eget område; 
undervisning (sfi) och forskning. 

Teorier om andraspråksinlärning 



Utvecklingsnivåer för svenska 
enligt processbarhetsteorin 

Nivå Morfologi Syntax 

5. Grammatisk 
information mellan 
satser 

Negation före verb i 
bisats, indirekt fråga 

4. Grammatisk 
information inom 
satser, mellan fraser 

Kongruens (predikativ) Inversion i satser med 
framförställt adverb / 
objekt 

3. Grammatisk 
information inom 
fraser, frasmorfologi 

Kongruens  
(attributiv) 

Adverb + subjekt före 
verb 

2. Ordklass, lexikal 
morfologi 

Böjda former: Plural, 
bestämdhet, presens, 
preteritum, etc. 

Kanonisk ordföljd (ofta 
subjekt före verb) 

1. Ord Oböjda former Enstaka konstituenter 

Fritt efter 
Håkansson 
2004 



Två bra böcker 

• Hyltenstam & Lindberg (2004) Svenska 
som andraspråk – i forskning, undervisning 
och samhälle. Lund: Studentlitteratur 
 

• Mitchell, R. & Myles, F. (2004) Second 
Language Learning Theories. London: 
Hodder Education 
 





En infödd lyssnare kan dra stora 
växlar på invandrarens uttal 

• Sally Boyd (2004) spelade in 5 utlandsfödda lärare 
som jobbade i svensk skola. 

• Bedömningen av deras uttal smittade av sig på 
bedömningen av pedagogisk skicklighet, 
grammatisk korrekthet och ordförråd. 

• De två senare förmågorna kan mätas och 
bestämmas objektivt. 

Andraspråksinlärning och uttal 



Vad ska en andraspråksinlärare 
lära sig vad gäller uttal? 
• Det beror till stor del på hur andraspråkets 

fonologi ser ut. 

• Man vill gärna tro att det främst är ett antal 
språkljud; vokaler och konsonanter. 

• Men två språk kan ha exakt samma uppsättning 
fonem och ändå erbjuda stora svårigheter vid 
inlärning  av  ”det  andra”  språket”. 

• Problemen heter fonotax och prosodi 

• Fonotaxen innebär stor del motorik (västkustskt) 

Andraspråksinlärning och uttal 



      RYTM  TON 

Översikt över svensk fonologi 

Andraspråksinlärning och uttal 



Kategorier 

Andraspråks-
inlärning och 

uttal 



  i                  u 

     e            o 

            a 

Svenskans 
vokalsystem 
jämförs med ett 
5-vokal-system 
(det vanligaste). 
Kategorigränser 
ändras  

Kategorier 

Andraspråks-
inlärning och 

uttal 



Språken har sina byggnormer 

• Stavelsestruktur/tillåtna konsonantkluster 
– Svenska;   (CCC)V(CCCCC) 
– Turkiska;       (C)V(CC) 
– Thailändska;    (C)CV(C) 
– Den idealiska stavelsen är CV – finns i alla språk 
– Även ordningsföljden på ljuden spelar roll. 

 
• Prosodi; språkmelodi (rytm och ton) 

– Betoning av satser och ord 
– Nyttjande av duration/längd 
– Nyttjande av ton Andraspråks-

inlärning och 
uttal 



Basprosodi 

Andraspråks-
inlärning och 

uttal 



Ett annat 
exempel 
på 
kompleme
ntär vokal-
konsonant
-längd 

Basprosodi 

Andraspråks-
inlärning och 

uttal 



Grundprinciper för svensk språkrytm 
 I ett yttrande är ett eller flera ord betonade. 

 Ett betonat ord innehåller en, eller högst två 
betonade stavelser. 

 En betonad stavelse har längre varaktighet och är 
mer framträdande än omgivande obetonade 
stavelser. 

 Längden hos en betonad stavelse ligger 
huvudsakligen på stavelsens vokal eller närmast 
följande konsonant. 

 
Exempel 
Kalle och Lena ska åka tunnelbana 

Basprosodi 

Andra-
språks-

inlärning 
och uttal 



Ljudexempel 
• När det är sista minuten när man 

stänger, det är jättefarligt. 
 

 
• När det är sista minuten när man 

stänger, det är jättefarligt. 
 

Basprosodi 
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