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FÖRORD

Den här boken ger en översikt över forskningsprogrammet ”Avance-
rad andraspråksanvändning” som finansierats av Riksbankens Jubi-
leumsfond i två faser under åren 2006–2012. Texten riktas till en bred 
krets av läsare. Vi vänder oss både till den intresserade allmänheten 
och till forskare med varierad vetenskaplig bakgrund såväl inom som 
utanför det språkvetenskapliga området. 

Bokens tänkta läsekrets har styrt framställningssätt och val av 
stil. En utmaning har varit att på ett begränsat utrymme presentera 
forskningsresultat från flera års arbete i en attraktiv och tillgänglig 
form. Vi har försökt lösa uppgiften genom att undvika en alltför 
språkvetenskapligt teknisk text, samtidigt som vi inte vinklar den 
helt mot det populärvetenskapliga hållet. Vad gäller referenser i tex-
ten har vi valt att i huvudsak hänvisa till de vetenskapliga arbeten 
där vi i programmet presenterat resultat från de olika delprojekten. 
Dessa arbeten listas i en referenslista i slutet av boken. Tanken är 
att läsare som vill gå vidare och följa upp förankringen av vår veten-
skapliga argumentering där ska finna utförliga hänvisningar till den 
veten skapliga litteraturen. Referenser till teoretiska modeller och 
tankegångar som vår forskning direkt bygger på eller anknyter till 
ges bara i viss utsträckning. Dessa referenser anges under rubriken 
Externa referenser. 

För övrigt vill vi hänvisa till hemsidan www.biling.su.se/forsk-
ning/programmet-aaa där man finner en fullständig lista över pro-
gram mets publikationer liksom tekniska slutrapporter på svenska och 
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engelska samt uppgifter om forskarnas forskningsförmedlingsinsat-
ser och nätverkande. Se även www.rj.se/Var-forskning/Programpre-
sentationer/2005/Sprakinlarning-pa-hog-niva/.

Bokens text har sammanställts i sin slutgiltiga form av oss tre 
redak törer, men flera av forskningsprogrammets projektledare och 
pro jekt medarbetare har bidragit med textunderlag för sina respek-
tive delar. Följande personer har medverkat med grundtext i angivna 
kapitel:

Niclas Abrahamsson (kapitel 3 och 5)
Camilla Bardel  (kapitel 3)
Inge Bartning  (kapitel 3)
Ellen Bijvoet  (kapitel 6)
Britt Erman  (kapitel 3)
Lars Fant  (kapitel 3)
Fanny Forsberg Lundell (kapitel 3 och 5)
Kari Fraurud  (kapitel 6)
Kenneth Hyltenstam (kapitel 1, 2, 4, 5, 6 och 7)
Alan McMillion  (kapitel 4)
Philip Shaw  (kapitel 4)
Christopher Stroud (kapitel 6)

Stockholm i november 2014
Kenneth Hyltenstam Inge Bartning Lars Fant
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1. BAKGRUND

Forskningsprogrammet ”Avancerad andraspråksanvändning” finan-
sierades av Riksbankens Jubileumsfond i två faser under åren 2006–
2009 respektive 2010–2012. Forskningen bedrevs vid Stockholms 
universitet med Centrum för tvåspråkighetsforskning (CTF) som 
den samordnande enheten i samverkan med tre språkinstitutioner, 
nämligen Engelska institutionen (EI), Institutionen för franska, ita-
lienska och klassiska språk (Fraitaklass) samt Institutionen för span-
ska, portugisiska och latinamerikastudier (ISPLA). Under program-
mets senare del medverkade även Institutionen för språkpedagogik 
(ISD). Ansvarig för programmet var professor Kenneth Hyltenstam, 
som tillsammans med professorerna Inge Bartning och Lars Fant bil-
dade programmets vetenskapliga ledningsgrupp.

Syftet var att på bred front undersöka användning av ett andra-
språk (L2) på de allra högsta behärskningsnivåerna. Målet var att ta 
ett ordentligt kliv framåt i förståelsen av de förutsättningar – kog-
nitiva, lingvistiskt strukturella, sociopsykologiska och samhälleliga 
– som tillåter L2-inlärare att nå dessa utomordentligt avancerade 
språk nivåer. Samtidigt var avsikten att kartlägga den andra sidan av 
myntet, nämligen vilka premisser i alla dessa dimensioner som gör 
att många av dem – eller rent av de flesta – inte går hela vägen och 
blir som infödda användare av sitt L2. En grundläggande frågeställ-
ning med betydande teoretiska implikationer har därför varit i vilken 
utsträckning L2-tillägnande på lång sikt skiljer sig från tillägnandet 
av ett förstaspråk (L1). Frågan är alltså om den slutliga behärsk-
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ningen av ett L2 under vissa givna omständigheter blir densamma 
som för L1-inlärarna, infödd nivå i språket, eller om L2-tillägnande 
alltid leder till en slutlig behärskning som på något signifikant sätt 
skiljer sig från den behärskning som nås i ett L1. 

Förhållandena omkring avancerad L2-användning har fått en 
bred belysning inom programmet. Flera av programmets undersök-
ningar har berört frågan hur L2-användare på denna nivå talar och 
skriver på det aktuella språket, alltså hur deras språk är konstruerat 
uttalsmässigt, grammatiskt och lexikalt samt med avseende på diskurs 
och pragmatik. En annan grupp undersökningar har intresserat sig för 
förståelsesidan och utforskat i hur hög grad avancerade L2-användare 
förstår det aktuella språket i tal (hörförståelse) och skrift (läsförståelse) 
på samma nivå som infödda. Vidare har programmet undersökt om-
ständigheter på individnivå och i den sociala kontexten som påverkar 
språktillägnandets resultat. 

Det är i detta sammanhang av särskilt intresse att avgränsningen 
mellan vad som är L1-behärskning och L2-behärskning på den myck-
et avancerade nivå som vi undersöker inte alltid enkelt går att fast-
ställa. Vi har behandlat skillnaden mellan L1 och L2 i flera studier, 
bland annat genom att studera språkanvändning och uppfattningar 
om språkanvändning bland ungdomar i flerspråkiga miljöer. En an-
nan sorts gränsdragning är också komplicerad, nämligen den mellan 
olika behärskningsnivåer. Inom programmet har olika studier opere-
rat med beskrivningsmässigt klart avgränsade nivåer, i medvetande 
om att utvecklingen i verkligheten snarare sker i ett kontinuum utan 
tydliga gränser. 

Ambitionen att belysa avancerad L2-användning ur ett stort an-
tal olika synvinklar speglas i programmets olika delprojekt. Program-
mets interna struktur framgår av nedanstående uppställning, där 
projekt titlarna ger en preliminär bild av vilka frågeställningar respek-
tive projekt behandlat. Projektledarnas namn och projektens institu-
tions tillhörighet anges också. 
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1. Bakgrund

Tabell 1. Delprojekt i forskningsprogrammet  
Avancerad andraspråksanvändning.

1. 2006–09 2. 2010–12 

1 Startålderns och språk begåv-
ningens roll för avancerad L2-
behärskning
Niclas Abrahamsson, CTF

A ”Icke-uppfattbar icke-inföddhet” 
i ett andraspråk: en effekt av 
startålder eller av tvåspråkighet?
Niclas Abrahamsson, CTF

2 Polyglotter
Kenneth Hyltenstam, CTF

3 Språklig ’outsourcing’ och inföddlik 
performans i inter nationella call 
centers
Kingsley Bolton, EI

4 Receptiv behärskning hos 
avancerade L2-användare
Philip Shaw, EI

B Hörförståelse hos avancerade L2-
användare
Philip Shaw, EI

5 De sista stadierna i L2-till ägnande: 
morfosyntax och diskurs
Inge Bartning, Fraitaklass

C
Idiomacitet och diskursorganisation 
i avancerad L2-användning
Lars Fant, ISPLA, Fraitaklass, EI 

6 Formelstrukturer i relation till 
kommunikativ färdighet i den avan-
cerade L2-användarens språk bruk
Britt Erman, EI

7 Aspekter på den avancerade L2-
inlärarens lexikon, 1
Camilla Bardel, Fraitaklass

D Aspekter på den avancerade L2-
inlärarens lexikon, 2
Camilla Bardel, ISD

8 Sociolingvistisk medvetenhet 
och språkattityder i flerspråkiga 
kontexter, 1
Kari Fraurud, CTF

E Sociolingvistisk medvetenhet 
och språkattityder i flerspråkiga 
kontexter, 2
Kari Fraurud, CTF

9 Den globaliserade språkanvän-
daren: språkinlärning och språk-
användning i nationella, trans-
nationella och postnationella 
kontexter
Charlotte Haglund; Christopher 
Stroud, CTF
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Avancerad L2-användning på svenska, engelska, franska, spanska och 
italienska har studerats inom programmet, och flera språkanvändar-
populationer har ingått i de olika studierna:

•	 Invandrare som framgångsrikt tillägnat sig värdlandets språk.
•	 Tvåspråkiga eller flerspråkiga barn och ungdomar, för vilka 

värdlandets språk antingen är ett tidigt tillägnat L2 eller ett 
L1 som tillägnats simultant med arvspråket.

•	 Universitetsstuderande med avancerad behärskning av främ-
mande språk.

•	 Universitetsstuderande som studerar olika akademiska äm-
nen på annat språk än sitt modersmål, i detta fall engelska.

•	 Personal vid internationella call centers.
•	 Polyglotter.

Likaså har ett stort antal olika forskningsmetoder använts, allt från 
korpusstudier och intervjuundersökningar till experimentellt upp-
lagda studier baserade på existerande testinstrument eller på instru-
ment som utvecklats inom programmet. Metodvalen har bestämts 
utifrån de frågeställningar som varit aktuella i programmets olika 
projekt och kommer att beröras på flera ställen längre fram i den här 
boken. 
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2. BEHÄRSKNINGSNIVÅER I 
ANDRASPRÅKET 

Systematisk empirisk forskning om L2-tillägnande och L2-använd-
ning har pågått under snart 50 år. Detta internationella och tvärveten-
skapliga forskningsfält har med tiden utvecklat ett betydande antal 
högt rankade specialtidskrifter, regelbundet återkommande konfe-
ren ser och ett antal omfångsrika handböcker och encyklo pedier. 
Mäng den litteratur på området är överväldigande. 

Det stora intresset för området, vars utövare oftast har språk-
vetenskaplig, psykologisk/kognitionsvetenskaplig eller utbildnings-
vetenskaplig bakgrund, har sin grund både i ett praktiskt kunskapsbe-
hov och i ett teoretiskt intresse för fenomenet som sådant. Praktiskt 
är intresset kopplat dels till det behov av L2-undervisning som är en 
konsekvens av globalisering och alltmer ökad migration, dels till den 
omfattande språkundervisning i ledande internationella språk – och 
i främmande språk över huvud taget – som sker världen över. Feno-
menet L2-tillägnande angår på ett eller annat sätt snart sagt hela 
världens befolkning, för många människor på sätt som är avgöran-
de för deras uppehälle, överlevnad eller grundläggande livskvalitet. 
Självklart är all kunskap som praktiskt kan underlätta språkinlärning 
något som starkt efterfrågas, men även sådan kunskap som allmänt 
kan öka förståelsen för L2-användares kommunikativa situation. 

Teoretiskt bidrar L2-forskningen till förståelsen av hur kognitiva, 
psykolingvistiska och neurolingvistiska skeenden i interaktion med 
lingvistisk-strukturella, psykologiska och sociala faktorer kan förkla-
ra förlopp, hastighet och slutlig behärskning av ett L2. 
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Utöver att bidra till förståelsen av fenomenet L2-tillägnande har 
forskningsområdet också en vidare relevans för förståelsen av män-
niskan som språkvarelse. De aspekter som skiljer L2-tillägnande och 
L1-tillägnande åt, särskilt de omständigheterna att det redan finns 
ett annat språk som i viss utsträckning eller helt och hållet är etable-
rat när inläraren möter ett nytt språk och att L2-inlärningen startar 
vid en senare ålder än L1-tillägnandet, har kunnat ge viktig informa-
tion om sådant som hur den mänskliga hjärnan och det mänskliga 
psyket hanterar exponering för en komplex språklig verklighet.

Programmets inriktning på de mest avancerade behärsknings-
nivåerna i ett L2 motiverades dels av att denna fas i L2-tillägnandet 
varit den minst utforskade under forskningsfältets utveckling, dels av 
att det är genom att studera den slutgiltigt uppnådda behärskningen 
av ett språk som man kan fastställa om L2-tillägnande som fenomen 
på ett grundläggande sätt skiljer sig från L1-tillägnande. Att vägen 
till målet skiljer sig åt vet man redan, men förblir andraspråkets ka-
raktär även på lång sikt, det vill säga när det utvecklats maximalt hos 
en individ, något som är skilt från ett L1? 

L1-tillägnande leder hos normalpopulationen alltid till vad man 
kan kalla fullständig behärskning av språket i fråga (undantaget vid 
grav utvecklingsstörning). Med tanke på att språkbehärskning och 
språk användning kan variera väsentligt mellan olika L1-användare, 
bland annat i ordförråd, i behärskning av skilda muntliga och skriftli-
ga stil nivåer och i språklig kreativitet och flexibilitet, kan det vara 
värt att understryka vad som menas med ”fullständig” språkbehärsk-
ning i detta sammanhang. Det är helt enkelt fråga om full konformi-
tet med de fonologiska och grammatiska system samt de diskursiva 
och pragmatiska regelbundenheter som gäller för språket i fråga (el-
ler rättare sagt för den dialektala och sociolektala form av L1 som 
an vänds i den omedelbara omgivningen). 

Den slutliga behärskningen (end-state) vid L2-tillägnande kan 
där emot ligga på vilken nivå som helst, från ele mentär behärskning 
av språket i fråga upp till åtminstone en be härsk ning som är nästan 
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2. Behärskningsnivåer i andraspråket

in född. Uppställningen i tabell 2 kan vara till hjälp i en diskussion 
om dessa frågor.

Tabell 2. Slutliga behärskningsnivåer i L1 och L2  
(engelskspråkiga beteckningar inom parentes).

Slutliga språkbehärskningsnivåer 

L 1 L 2

Infödd (native) Som infödd/inföddlik (nativelike) ???
 Avancerad nivå

Nästan infödd (near-native)
Avancerad nivå

Ej infödd (non-native)
Avancerad nivå

Ej infödd (non-native)
Intermediär nivå

Ej infödd (non-native)
Initial nivå

Här illustreras att det i L1-sammanhang finns en slutlig behärsk-
ningsnivå som kallas för infödd behärskning. Motsvarande nivå vid 
L2-tillägnande är nivån ”som infödd” eller ”inföddlik”. Som nämnts 
kan existensen av denna nivå ifrågasättas (därav frågetecknen). Helt 
säkert är att den inte uppnås av personer som startar sitt L2-till-
ägnande efter barndomen, men även för dem som startar i lägre åld-
rar måste det sättas frågetecken vid i vilken utsträckning denna nivå 
uppnås. I figuren finns också en avancerad nivå därunder som kallas 
för ”nästan infödd”. Personer som uppnått denna nivå kan normalt 
inte skiljas från infödda talare i vardagliga kommunikativa situatio-
ner – de tas av omgivningen för infödda – men uppvisar icke-infödda 
drag i sitt språk i komplicerade kommunikationssituationer eller när 
de utsätts för krävande språkliga uppgifter. Det krävs ibland en detal-
jerad lingvistisk analys av deras språkbeteende för att dessa drag ska 
upptäckas. I tabellen har dessa två avancerade nivåer markerats med 
samma nyans för att markera att de skiljer sig så lite från varandra att 
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skillnaderna inte märks i daglig språkanvändning, och att det är en 
sådan nivå som uppnås av de mest framgångsrika andraspråksanvän-
darna. Nivån därunder, som har en något ljusare nyans, markerar 
avan cerade L2-användare som av omgivningen dock omedelbart 
kan identifieras som ej infödda. Detta illustrerar en språkbehärsk-
ning som funktionellt fullt ut kan vara på en nivå som är jämförbar 
med infödd språkbehärskning, men som karakteriseras av viss bryt-
ning i uttalet och kanske en eller annan grammatisk avvikelse från 
infödd normen. Denna nivå tillsammans med nivåerna ”som infödd” 
och ”nästan infödd” utgör alla avancerad språkbehärskning. De lägre 
nivåerna innebär mer begränsad L2-behärskning, en ej infödd språk-
behärsk ning som är klart ofullständig ur fonologisk, grammatisk, 
lexi kal och pragmatisk aspekt, eller i något av dessa avseenden.

 Här vill vi också passa på att skissera det principiella sambandet 
mellan startålder och uppnådd behärskningsnivå i ett L2 (se figur 1). 
Figuren kan tolkas som en illustration av hypotesen om en kritisk 
pe riod – eller snarare känslig period – en central tanke inom L2-
forsk ningen.

Figur 1: Startålder och slutlig behärskningsnivå utifrån idén om en känslig period.
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2. Behärskningsnivåer i andraspråket

I figur 1 representeras infödd språknivå med den heldragna horison-
tella linjen överst i figuren. Kurvan representerar den negativa kor-
relation i genomsnittlig slutbehärskning som i enlighet med massiv 
forskning finns mellan slutlig behärskningsnivå och startålder. De 
plottade individerna (åttauddiga stjärnor för startåldrar före och 
fem uddiga stjärnor för startåldrar efter puberteten) illustrerar att 
den individuella variationen är betydligt större vid senare än vid ti-
digare startåldrar. Den negativa korrelationen är signifikant upp till 
start åldern cirka 15 år, varefter signifikansen upphör. En tolkning 
av dessa förhållanden är att det upp till denna ålder huvudsakligen 
är biologiska mognadsbegränsningar som avgör var den slutliga be-
härskningsnivån kommer att ligga, medan det efter denna ålder är 
andra faktorer av kognitiv eller sociopsykologisk karaktär samt fakto-
rer i inlärarens sociala situation som är avgörande för hur långt man 
når. Den streckade horisontella linjen illustrerar den nedre gränsen 
för det vi kallar nästan infödd slutbehärskningsnivå. De som ligger 
över denna streckade linje uppfattas i normalfallet av omgivningen 
som infödda talare av språket i fråga. Figuren illustrerar också att 
sådana individer finns både bland dem med låg startålder (med högre 
frekvens) och bland dem med högre startålder (med låg frekvens). 

Det skulle vara starkt förenklat att beskriva L2-tillägnande som 
en linjär process från de första stegen till en given uppnådd slutnivå, 
där denna slutnivå är bestämd av vad den enskilda inläraren förmår. 
Figuren ska inte tolkas så, något som vi har försökt undvika genom 
att peka på att det är flera olika faktorer som tillsammans avgör hur 
en person använder sitt andraspråk. Som klargjorts tidigare är det 
som uppfattas som brytning av omgivningen inte alltid en återspeg-
ling av bristande förmåga att uttala ett språk på ett infött sätt. Det 
kan återspegla en ”vald” identitet som flerspråkig talare av det aktu-
ella språket, på samma sätt som andra drag i en given persons språk-
användning ger uttryck för social tillhörighet (klass, ålder, region, 
yrke etc).

Bokens text är i det följande organiserad dels omkring en modell 
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över kommunikativ språkförmåga (kapitel 3 och 4), dels omkring 
fakto rer med betydelse för tillägnandet (kapitel 5 och 6). Modellen 
över kommunikativ förmåga reflekterar vad det i hela sin vidd inne-
bär att behärska ett språk. Vi har valt en bland flera beskrivningar 
av detta, näm ligen Celce-Murcia (2008), med svensk terminologi av 
Lindberg, Olofsson och Rydell (2013) (se figur 2). 

Figur 2. Kommunikativ språkförmåga. 

Den lingvistiska kompetensen omfattar ett system av formella regel-
bundenheter (det mörkgrå fältet) som språkanvändaren behöver ha 
internaliserat (på ett eller annat sätt representerat i hjärnan) för att 
obehindrat språkligt kunna förmedla begrepp, tankar, känslor och så 
vidare. Textuell kompetens (mellangrått fält) har att göra med hur 
innehåll muntligt och skriftligt struktureras i olika givna samman-
hang. Den sociokulturella kompetensen (ljusgrått fält) inne fattar 
förmågan att på ett flexibelt sätt anpassa sina yttranden till det ak-
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tuella sammanhanget och förstå andras yttranden i förhållande till 
kontexten. Även textuell och sociokulturell komptens har ett regel-
innehåll som användaren internaliserar och därför använder med 
automatik. I den fortsatta framställningen har vi samlat alla dessa 
kompetenser under rubriken Föremålet för inlärning, utifrån idén att 
inläraren måste internalisera regelbundenheter innan språkanvänd-
ningen kan bli spontan och ledig. Kapitel 3 innehåller beskrivningar 
av våra resultat vad gäller karaktären av avancerad L2-användning 
mot en bakgrund av hur de skilda komponenterna utvecklas under 
språktillägnandets gång. 

Den strategiska kompetensen handlar om den givna konkreta 
kom munikationen och inbegriper själva processningen av det språk-
liga material som finns representerat i individens hjärna. Det handlar 
om tillgängligheten av språkliga enheter och regelbundenheter i ta-
lad och skriftlig produktion, minneskapacitet i receptiv processning, 
förståelse av tal och skrift, analytisk förmåga med mera. Kapitel 4, 
Processerna, handlar om de processer som är inblandade i läs- och hör-
förståelse. 

Kapitel 5, som vi rubricerat De inre omständigheterna, tar upp ett 
antal individrelaterade faktorer som enligt andraspråksteori är rele-
vanta för utfallet av L2-tillägnande. De omfattar startålder, språk be-
gåv ning och personlighetsfaktorer. Påverkande faktorer i den socia la 
kontexten har fångats i kapitel 6 som helt enkelt fått rubriken De 
yttre omständigheterna – kontexten. Här behandlas politisk-ekonomiska 
och arbetsmarknadsmässiga faktorer, flerspråkig omgivning samt 
etnisk-kulturellt baserade bedömningar av egen och andras språk-
an vändning.

Boken avslutas med kapitel 7 som sammanfattar programmets 
forsk ningsresultat och resonerar om dessas teoretiska och praktiska 
im plikationer.
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Ett språk kan beskrivas på olika nivåer – alltifrån språkets ljudsystem 
och grammatik till hur texter struktureras och hur talhandlingar for-
muleras. En mellanliggande komponent är ordförrådet – inte bara de 
enskilda orden och deras varierande innebörder, utan även hur ord 
kombineras till fasta flerordsuttryck. Dessa är speciella för varje språk 
och bärare av betydelser som inte kan utläsas enbart av de enskilda 
ord de är uppbyggda av.

För L2-talaren är alla dessa aspekter föremål för inlärning: orden 
och uttrycken i sig, deras uttal, deras böjning, sammansättningen till 
hela satser och meningar, samt hur fraser och meningar kombineras 
i yttranden och texter som blir meningsfyllda och rätt förstådda. Hur 
målspråksenlig den nivå är som inläraren lyckas uppnå varierar i hög 
grad. 

Det finns visserligen släktskap mellan olika språk som gör att in-
lärare ibland med framgång kan överföra mönster från sitt moders-
mål – eller från tidigare inlärda L2 – till målspråket. Men det händer 
att inlärare överför mönster som inte överensstämmer med mål-
språket. Varje språk har utvecklat egna specifika system, och vissa av 
dessa system är en återspegling av det samhälle och den kultur som 
språket har utvecklats i, samtidigt som systemen återskapas i en stän-
digt pågående växelverkan mellan samhällena och en mängd yttre 
påverkande faktorer.

Detta kapitel tar i tur och ordning upp inlärningsområdena fono-
logi och fonetik, grammatik, ordförråd och fraseologi samt pragma-
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tik. Målspråken – engelska, franska, italienska, spanska och svenska – 
är i olika grad representerade i de olika studierna inom programmet. 
En helhetsbild växer dock fram som visar på både möjligheter och 
begränsningar när det gäller avancerad kompetens i ett L2. 

FONOLOGI OCH FONETIK 

När det gäller den fonologiska och fonetiska språknivån, det vill säga 
sådant som handlar om språkets ljudegenskaper, har programmets 
forskare studerat sådant som global brytning i fri talproduktion och 
stämton hos så kallade klusiler, något som fonetiskt manifesteras på 
olika sätt i olika språk.

Global brytning i fri talproduktion undersöks i avancerade L2-
inlärares talade svenska genom att infödda lyssnare får bedöma bryt-
ningsgrad och grad av begriplighet. Fokus för dessa studier ligger dels 
på egenskaper hos talaren (vad som påverkar graden av brytning – 
inlärarens ålder vid ankomst till Sverige, vistelsetid i landet, nuva-
rande ålder), dels på egenskaper i själva talet (vad som karaktäriserar 
en svag respektive stark brytning på olika färdighetsnivåer, uttalet av 
enskilda talljud, prosodin, tempot, flytet eller grammatiska och lexi-
kala avvikelser). Slutligen analyseras egenskaper hos lyssnaren. Hur 
påverkas bedömningen av brytning av lyssnares olika föreställningar 
och varierande förhandskunskap om talaren?

Studiet av hur L2-talares tal uppfattas av infödda lyssnare är ett 
relativt stort område på L2-fältet. I två delprojekt har ett omfat-
tande talmaterial samlats in där deltagarnas målspråk är svenska och 
förstaspråket spanska och där ett av syftena varit att replikera eller 
anknyta till dessa studier (se Abrahamsson, 2012; Abrahamsson, By-
lund, Hyltenstam & Norrman, 2014). Materialet består av inspelade 
fria återberättelser av en tecknad bildserie, där det till varje bild hör 
ett antal stickord som deltagarna uppmuntrats att använda sig av. 
Stickorden är utvalda utifrån fonologiska strukturer och fenomen 
som vi sedan tidigare vet är särskilt svåra för personer med spanska 
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som förstaspråk. Talmaterialet samlades in i anslutning till de ålders-
studier som redovisas längre fram, men kan även användas till en rad 
lyssnarexperiment och andra analyser.

Stämton hos konsonanter är ett fonologiskt drag som särskiljer 
tonlösa ljudsegment från tonande. Ett exempel är distinktionen mel-
lan p och b (par visavi bar) där i princip det enda som skiljer de två 
konsonanterna från varandra är närvaron eller frånvaron av stämton. 
Rent artikulatoriskt och akustiskt motsvaras stämton av stämläppar-
nas vibration. Voice onset time, VOT, är det huvudsakliga särdrag som 
fonetiskt manifesterar skillnaden mellan tonande och tonlös konso-
nant, exempelvis p och b. När det gäller klusiler (konsonanter där 
luftströmmen under ett ögonblick stryps helt, såsom i p, b, t, d) så kan 
VOT definieras som tiden som förlöper från det att klusilens explo-
sionsfas påbörjas till det att efterföljande vokals stämton påbörjas. 
Svenskans p uppvisar till exempel en relativt lång VOT, dessutom 
med en tillhörande så kallad aspiration, i jämförelse med b som har 
kort VOT, utan aspiration. I spanska realiseras distinktionen tonan-
de–tonlös med andra VOT-värden: spanska tonlösa klusiler har lika 
kort VOT som svenska tonande, medan spanska tonande klusiler har 
negativa VOT-värden, där tonen sätts in innan själva konsonanten 
bildas.

Vi har undersökt VOT i både talproduktion och talperception. 
För analyser av talproduktion har vi spelat in personer med span-
ska som förstaspråk som upprepade gånger uttalat orden par och bar. 
VOT analyserades därefter spektralt i särskilda talanalysprogram. 
Per ceptionen av VOT har analyserats med hjälp av ett tidigare kon-
struerat test av så kallad kategorisk perception av tonlöst p och to-
nande b. Kort beskrivet testas här var någonstans på ett kontinuum 
en deltagare placerar gränsen mellan tonlös och tonande klusil. 
Efter som svenskan och spanskan skiljer sig tydligt åt i fråga om var 
kategorigränserna går utgör detta ett lämpligt test på hur avancerade 
L2-inlärare uppfattar det svenska stämtonssystemet. Vi kommer att 
återkomma till VOT längre fram, närmare bestämt i kapitel 5 där det 
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handlar om resultaten från delstudier om startålderns betydelse för 
möjligheten att tillägna sig en avancerad eller till och med inföddlik-
nande behärskning i andraspråket.

GRAMMATIK 

Forskningen om avancerade inlärarnivåer i L2 visar i dag att full be-
härskning av grammatiska drag är en sen företeelse. Det fanns tidi-
gare en föreställning om att grammatiken skulle vara helt tillägnad 
på höga stadier innan begreppslig strukturering/diskursorganisation 
var färdig. I språk med rik ordböjning, som franska, har vi emellertid 
kunnat visa att den avancerade L2-inläraren fortfarande har svårig-
heter med grammatiska drag som genustilldelning, genuskongruens, 
tempus, aspekt, verbböjning samt verbkongruens mellan subjekt och 
verb (Bartning, 2009).

Grammatiska drag i franska

Som utgångspunkt för studierna i franska förelåg den redan etable-
rade franska inlärarkorpusen InterFra, som innehåller talad produk-
tion från franskstuderande på skilda utbildningsnivåer: gymnasister, 
universitetstudenter på nybörjarnivå, universitetsstudenter på högre 
nivåer och slutligen doktorander. Korpusen omfattar intervjuer, 
åter berättelser av videofilmer och tecknade serier. Vi kompletterade 
den tidigare korpusen med nya inspelningar där 20 deltagare med-
verkade (se vidare www.fraitaklass.su.se/english/interfra). Dessa var 
mycket avancerade eller nästan infödda talare som hade varit bosatta 
i Frankrike i mellan 5 och 35 år. Till de olika L2-användargrupperna 
finns parallella kontrollgrupper med infödda talare av franska. Ge-
mensamt för inlärarna är att de alla påbörjade sin inlärning efter pu-
berteten. 

Ett mål har varit att förklara det tidigare konstaterade faktumet 
att grammatiska fel dröjer kvar länge i L2-användares utveckling. 
Här används ofta begreppen ’fossilisering’ och ’stabilisering’. I kon-
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trast till den syn som speglas i dessa termer kan man se avvikelserna 
i ett förändringsperspektiv, nämligen att andraspråken ständigt är 
stadda i förändring hos deras användare. Att det handlar om en dy-
namisk process och inte om ’fossilisering’, har forskare kunnat kon-
statera just tack vare longitudinella studier som InterFra-korpusen 
ger utrymme för.

För att förklara grammatiska avvikelser hos avancerade inlärare 
visade det sig nödvändigt att ingående analysera de kontexter i vil-
ka avvikelser/förenklingar förekom (Bartning, Forsberg Lundell & 
Hancock, 2012). Ju mer inlärarspråket närmar sig målspråksnormen, 
desto svårare blir det att upptäcka såväl fel som utvecklingstenden-
ser. Det gällde därför att hitta språkliga områden som kunde vara 
av särskilt intresse för just höga inlärningsnivåer. De tre områden 
som visade sig vara mest relevanta för att särskilja olika stadier på 
avancerad nivå i franska, var morfosyntax (ord- och satsgramma-
tik), flerordsuttryck (c’est pas grave ’det är lugnt’ eller prendre le petit 
déjeuner ’äta frukost’) samt informationsstruktur (yttrandens upp-
delning i in formation som är given, tema, respektive ny, rema). I ett 
första skede gav särskilt flerordsuttryck utslag: en hög utvecklings-
nivå inne bar framför allt förekomst av ett högt antal målspråksenliga 
flerords uttryck.

Sambandet mellan L2-användarnas kompetens inom dessa tre 
områden analyserades för att finna förklaringar till de sena gramma-
tiska felen. Analysen gav flera nya insikter (Forsberg Lundell, Bart-
ning, Engel, Gudmundsson, Hancock & Lindqvist, 2014):

•	 Morfosyntaxen, främst verbböjningen, tycks bereda inläraren 
av L2-franska särskilt stora svårigheter. 

•	 Morfosyntaktiska avvikelser från målspråksnormen är signifi-
kant kopplade till yttrandenas informationsstruktur, så till vida 
att grammatiska fel uppträder främst i yttrandenas rema-del 
(den nya informationen), medan tema-delen (bakgrundsinfor-
mationen) innehåller såväl färre fel som en rikare och mera 
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målspråksenlig användning av flerordsuttryck; grammatiska 
av vikelser förekommer mycket sällan inuti flerordsuttrycken.

•	 Även längden på yttrandet spelade roll: ju mer komplexa me-
ningar, desto större risk för grammatiska fel. Å andra sidan 
tycks talets flyt främjas av en hög användning av flerordsut-
tryck. Olika kontextuella faktorer kan vidare påverka den 
morfo syntaktiska korrektheten negativt. En sådan faktor är 
hög syntaktisk komplexitet i termer av många underordnade 
satser. En annan är komplexa informationsstrukturella för-
hållanden, till exempel att tema- och/eller rema-delarna är 
diskon tinuerliga i yttrandet. En annan är att lexikala (’inne-
hålls liga’) flerordsuttryck, som prendre le petit déjeuner, ofta är 
mera svårbemästrade än så kallade diskursreglerande flerords-
uttryck, som je veux dire ’jag menar’.

•	 Informationsstrukturen kan sägas återspegla den pågående 
talprocessen. En konsekvens av detta är att L2-användaren i 
talsituationen inte alltid hittar de grammatiskt korrekta böj-
ningsformerna i rema-delen – yttrandets mest komplexa och 
kognitivt tunga del där den nya informationen presenteras. 
Därför går det att förutsäga vilka kontexter som är mindre 
gynnsamma för grammatisk korrekthet (så kallade sköra kon-
texter).

•	 Vad gäller verbböjning i sköra kontexter ersätts formen i 3:e 
person plural presens ofta av en av inläraren föredragen bas-
form, 3:e person singular. Felaktiga strukturer som ils *dit 
uppträder alltså i stället för det korrekta ils disent (’de säger’). 
En vanlig typ av avvikelser är användandet av sådana basfor-
mer. Intressant nog är dessa basformer desamma som uppträ-
der redan i tidig inlärning av franska L2, även om de av natur-
liga skäl inte är lika frekventa hos de avancerade användarna.

Här följer några exempel på användning av basformer i sköra kon-
texter. I det första exemplet handlar det om verbets kongruens med 
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subjektet, där 3:e person singular felaktigt används i stället för 3:e 
person plural:

[TEMA:] Euh, ils ont, je pense que ça fait partie de mon vécu aus-
si pour moi, une lan-, [REMA:] enfin ce que les Français, ils *dit 
”mais comment tu peux passer à côté de ça c’est…”
Äh, dom har, jag tror att detta är en del av mitt liv också för mig, ett spr-, 
alltså det som fransmännen, dom säger ”men hur kan du missa det här, 
det är…”

Följande exempel belyser användningen av en annan basform, näm-
ligen maskulint genus (un) på bestämda artikeln, där det korrekta 
hade varit artikel i femininum (une):

[TEMA:] C’est vrai que c’est pas, [REMA:] moi j’ai pas *un image 
très romantique de ces gens-là…
Det är sant att det inte är, jag själv har inte någon särskilt romantisk bild 
av de där människorna… 

För att se om Parissvenskarna kunde passera som infödda talare lät 
vi dem utvärderas av infödda bedömare i ett lyssnartest. Bedömarna 
lyssnade på 30 sekunder långa utdrag ur intervjuerna. Bland annat 
tack vare detta lyssnartest kunde två nya stadier identifieras som låg 
ovanför avancerad nivå, nämligen mycket avancerad nivå (highly pro-
ficient) och den ännu högre nivån nästan infödd (near-native). Kri-
teriet i testet för att klassas som nästan infödd var att minst 6 av 10 
bedömare skulle anse talaren som infödd. Ett viktigt resultat av pro-
jektet är att en empiriskt grundad klassificering kunnat genomföras 
av två avancerade stadier (Forsberg Lundell et al., 2014) utöver de 
tidigare identifierade initiala, postinitiala, intermediära och avance-
rade stadierna (Bartning & Schlyter, 2004). 

Resultaten passar väl in på programmets definition av kategorin 
nästan infödd, alltså en L2-användare som passerar som infödd men 
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som vid en närmare språklig analys uppvisar icke-infödda drag.
Denna senare studie visar dessutom på andra intressanta tenden-

ser; bland annat bekräftas det tidigare resultatet att flerordsuttryck 
utgör ett träffsäkert mått på avancerad språkbehärskning. Men här 
framkom även att faktorn lexikal rikedom är utslagsgivande. Dessa 
mått visade sig framför allt användbara för att beskriva de högsta 
stadierna mycket avancerad och nästan infödd, i förhållande till 
före gående stadier. De tre måtten grammatiska avvikelser, flerords-
uttryck och lexikal rikedom kunde sammantaget användas för att 
skilja den nästan infödda gruppen från de infödda. 

Trots konstaterade skillnader mellan infödda talare och icke-in-
födda språkanvändare på den högsta nivån, som grupper betraktade, 
har det visat sig att vissa individuella talare faktiskt kan uppvisa ett 
helt målspråksenligt beteende inom givna domäner. Det är hos dessa 
L2-användare som man kan mejsla fram faktorer i inlärarprofilen 
som är särskilt gynnsamma för att uppnå infödd nivå: lång vistelse 
i målspråkslandet, hög utbildning, hög motivation, vilja till integra-
tion och specifika personlighetsdrag. Man ska här hålla i minnet att 
detta är inlärare som startat språkinlärningen först omkring eller ef-
ter puberteten, varför inte ålder ger utslag på det sätt som gäller för 
inlärare med tidigare startåldrar. Flera av dessa L2-användare är vad 
vi kallar kulturella migranter i kontrast till ekonomiska eller politiska 
migranter, som har valt att flytta till målspråksländerna av intresse 
och vilja att lära känna länderna och dess kulturer. I det nämnda lyss-
nartestet lyckades 30 procent av Parissvenskarna passera som infödda 
– ett uppmuntrande resultat! 

Strukturell komplexitet i engelska 

I det engelska delprojekt som avsåg grammatiska strukturer under-
söktes den talade produktionen hos två grupper av svenska avancera-
de L2-användare: en grupp universitetsstuderande i engelska och en 
grupp som bor och arbetar sedan 5–15 år tillbaka i London (Erman 
& Lewis, 2014). Dessa båda grupper jämfördes med en infödd eng-
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elsktalande grupp. Samma tre undersökningsgrupper användes även 
i studier som avsåg ordförråd och användning av flerordsuttryck.

Skälet till att jämföra Londonsvenskarna med de universitetsstu-
derande var att pröva om svensktalande med lång vistelsetid i mål-
språkslandet skilde sig från svensktalande som i huvudsak fått sin 
kunskap i engelska i den svenska skolan (vilket förstås även gäller för 
Londonsvenskarna) och därefter genom två terminers universitets-
studier i målspråket.

Uppgiften som deltagarna hade att genomföra var en simultan 
återberättelse av ett 15 minuter långt filmklipp ur Charlie Chaplins 
film Moderna tider. Det är en tämligen krävande uppgift som utförs 
under tidspress, utan möjlighet till medveten språklig planering.

Bakgrunden till den aktuella studien är att syntaktisk komplexi-
tet utgör ett viktigt och växande forskningsområde inom L2-studier. 
Dock har tidigare forskning koncentrerats till sats- och menings nivå, 
medan få studier har ägnats frasnivån. Vi studerade komplexitet 
inom vissa typer av substantivfraser (= ord som grupperar sig kring 
ett substantiv som kärna), nämligen de båda strukturerna ’Substan-
tiv följt av prepositionsuttryck’ (a man in a suit) och ’Substantiv följt 
av gerundiumkonstruktion’ (a man wearing a suit).

Hypotesen var att båda dessa konstruktioner skulle förekomma 
i riklig mängd i materialet genom att de när de väl är tillägnade är 
mer lättprocessade – och därmed tidsbesparande – än motsvarande 
full ständiga satser med en böjd verbform (a man who is wearing a suit). 
Det gällde att i första hand utforska skillnader mellan den infödda 
gruppen och de två icke-infödda grupperna, samt – i andra hand – 
skillnader mellan de båda svenska grupperna, det vill säga mellan 
avancerade L2-talare med respektive utan erfarenhet av långvarig 
vistelse i ett målspråkstalande land. Förväntan var att Londonsvens-
karna skulle vara mera målspråksenliga än universitetsgruppen i sin 
användning av dessa konstruktioner som båda användes flitigt av de 
infödda talarna. 

Men resultaten bekräftade inte förväntningarna. Den mera kom-
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plexa strukturen ’Substantiv följt av gerundiumkonstruktion’ var 
signifikant – och ungefär i lika grad – underrepresenterad i båda de 
sven ska grupperna. När det gällde den enklare strukturen ’Substan-
tiv följt av prepositionsuttryck’ visade det sig att Londonsvenskarna 
använde denna i stort sett lika mycket som infödda talare, men att 
uni versitets gruppen signifikant underanvände även denna struktur. 
Flera slutsatser kan dras av detta. Det är i sig inte förvånande att en 
struktur som inte har någon motsvarighet i modersmålet, som fallet 
är med ’Substantiv följt av gerundiumkonstruktion’, blir underrepre-
senterad hos L2-användare. Detta sker alltså även i en grupp som 
bor i målspråkslandet och därför betydligt oftare torde exponeras för 
strukturen. Däremot kan en målspråksstruktur som återfinns i L2-
talarens modersmål – såsom fallet är med ’Substantiv följt av prepo-
sitionsuttryck’ (en man i kostym) – förmodas vara lättare att processa, 
tillägnas snabbare och användas mera målspråksenligt. Den relativa 
bristen på kontakt med målspråket gör dock att universitetsgruppen 
underanvänder en annars förhållandevis lätt struktur. 

Sammanfattning

Inom representativa grammatiska domäner visar det sig att även 
myck et avancerade L2-användare sällan uppvisar en helt målspråks-
enlig användning. 

En typisk grammatisk avvikelse hos avancerade L2-användare är 
förekomsten av förenklade basformer, vilka främst uppträder i sköra 
kontexter. 

Vilka dessa kontexter är går att förutsäga utifrån yttrandets infor-
ma tions struktur. Även de mest avancerade L2-användarna kan ha 
svårt att ha kontroll samtidigt över flera språkliga nivåer i talpro-
cessen, och därför uppträder basformerna i rema-delen, alltså den 
mest komplexa och informationsrika delen av yttrandet. 

En målspråksenlig strukturell komplexitet uppnås mycket sent i 
inlärningsprocessen – om alls – något som har konstaterats i både 
engelskt och franskt inlärarspråk. 
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Detta blir särskilt tydligt när L2-användare ska utföra uppgifter 
under tidspress och med knappt utrymme för medveten talplanering. 

ORDFÖRRÅD OCH FLERORDSUTTRYCK 

De målspråk som har undersökts med avseende på de avancerade 
användarnas lexikala kompetens är engelska, franska, italienska och 
spanska. Deltagarna har varit personer med svenska som modersmål, 
och systematiska jämförelser har gjorts mellan dessa och infödda ta-
lare av målspråken. Här som i de grammatiska studierna har avan-
cerade L2-användare som bott under lång tid i de målspråkstalade 
länderna jämförts med L2-användare på hög nivå, vars kompetens 
huvudsakligen förvärvats genom studier i hemlandet Sverige. 

Den lexikala kompetensen har studerats med avseende på två as-
pekter: ordförrådet som sådant (lexikon) och behärskningen av fler-
ordsuttryck, i dagligt tal fraseologi. De två aspekterna står inte i mot-
sättning till varandra utan är varandras förutsättning, då kunskapen 
om ord även innefattar kunskap om ordens kombinationspotential. 

Ett systematiskt studium av producerad talad eller skriven text 
bygger på existensen av textkorpusar. Vid sidan av storskaliga refe-
renskorpusar som den engelska British National Corpus, den span-
ska Real Academias CREA-korpusen och den franska FRANTEXT 
är det viktigt att ha tillgång till specialiserade textkorpusar, som be-
roende på syfte kan ha olika storlek och innehåll. Att skapa textkor-
pusar av talat språk är betydligt mer komplicerat, tidskrävande och 
kostsamt än att upprätta korpusar med skriven text. Detta beror på 
att talat språk först måste spelas in och därefter transkriberas till text 
för att göras sökbart med olika datorverktyg. För samtliga studier 
som nämns nedan har specialiserade textkorpusar upprättats och an-
vänts som primärmaterial samtidigt som stora referenskorpusar har 
kunnat användas i kontrollsyfte.
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Studier över ordförråd:  
forskningsobjekt och forskningsdata 

Ett av delprojekten har kartlagt och karaktäriserat ordförrådet hos 
avancerade svenskspråkiga talare av franska och italienska som L2, 
samt studerat de faktorer som påverkar vilka ord som lärs in och an-
vänds. Vi har undersökt hur ordförrådet eventuellt influeras av tidi-
gare inlärda språk, inte bara av modersmålet, utan också av andra 
främmande språk. 

För att kunna undersöka ordförråd måste man först ta ställning 
till hur begreppet ord ska definieras. I detta delprojekt har fokus legat 
på inlärning och användning av ettordsenheter som i skriftspråket 
avgränsas grafiskt (äta, pengar, han, ju, därför, bara) snarare än på fler-
ordsuttryck. Ord kan ha olika funktioner i talat språk. Det man tän-
ker på först är kanske att ord kan benämna företeelser och saker man 
talar om, innehållsord (äta, pengar, stor). Förutom innehållsord finns 
det typer av ord som används för att skapa sammanhängande språk-
liga strukturer, funktionsord (på, därför, och, hon). En särskild grupp 
funktionsord används för att markera och strukturera det språk liga 
flödet i en dialog, diskursmarkörer (alltså, va, jo). 

Primärmaterial för detta delprojekt är två specialiserade talspråks-
korpusar, InterFra och InterIta. Dessa består av inspelade och tran-
skriberade samtal mellan studerande i franska/ italienska och infödda 
talare av respektive språk, och båda innehåller dels intervjuer, dels 
mera kontrollerade aktiviteter som bildbeskrivningar. Kontrollgrup-
per med infödda studenter finns för båda språken. Samma datainsam-
lingsdesign har använts för franska och italienska.

Lexikal rikedom 

Ett vedertaget antagande inom ordinlärningsforskningen är att man 
först lär sig använda de mest vanligt förekommande orden i målsprå-
ket, medan mindre frekventa ord lärs in på mer avancerade nivåer. 
Som högfrekventa ord brukar man räkna de 2 000 mest använda or-
den i ett språk. Särskilt högfrekventa ord är de flesta av funktions-
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orden och även innehållstunna verb som vara och ha. Att sådana ord 
lärs in tidigt i L2 har visats i tidigare studier, där man jämfört L2-
inlärares ordförråd med stora referenskorpusar för målspråket. 

Ett problem med denna metod är att de flesta och största korpu-
sar som existerar bygger på skriven text, medan våra projekt ju avsåg 
talat språk. Talat och skrivet språk skiljer sig väsentligt, inte bara i 
fråga om hur ofta vissa ord används utan även med avseende på vilka 
ord som används. I intervjuerna som vi undersökte förekom ofta ord 
som är typiska för de vardagliga samtalsämnen som behandlades i 
intervjuerna (suédois/svedese ’svensk’, livre/libro ’bok’, dejeuner/pranzo 
’lunch’, comprendre/capire ’förstå’, professeur/professore ’lärare’.). Ibland 
fanns även slangord med (som franskans mec ’snubbe’) och andra ka-
tegorier av ord som utmärker det talade språket, som diskursmarkö-
rer (eh bien/ebben ’tja’, donc/quindi ’alltså’). Många av dessa ord är inte 
helt vanliga – eller till och med ovanliga – i skrift, vilket gör att skrift-
språks  korpusar kan ge missvisande resultat och därför är  mindre 
lämp liga att använda för att bedöma ordfrekvenser i talat språk.

Vi utökade därför de båda inlärarkorpusarna InterFra och Inter-
Ita med ytterligare inspelningar med infödda talare, så att vi fick ett 
infött talspråksmaterial som referens. Materialet bereddes så att inlä-
rarnas produktion kunde jämföras med data från de infödda.

Projektet bekräftade, inte oväntat, att ordfrekvens är den mest 
betydelsefulla faktorn för att förutsäga vilka ord som lärs in först. 
Man kunde alltså konstatera att de mest avancerade inlärarna an-
vände en högre andel lågfrekventa ord än vad de mindre avancerade 
gjorde (Bardel, Gudmundsson & Lindqvist, 2012). En kvalitativ ana-
lys visade emellertid att även många lågfrekventa ord används i rela-
tivt hög utsträckning redan på lägre nivåer. 

Det rör sig framför allt om två typer av lågfrekventa ord. Den 
ena typen är ord som är relevanta i vardagssituationer och beskriver 
situationer som att gå och handla, beställa mat eller berätta om sin 
familj, sitt yrke, sina intressen. Ord som fille/figlia ’dotter’, apparte-
ment/appartamento ’lägenhet’, brosse à dents/spazzolino da denti ’tand-
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borste’, bière/birra ’öl’ eller ingénieur/ingegnere ’ingenjör’ används i sig 
inte särskilt ofta, men alla infödda vet vad de betyder, och de kan 
sägas tillhöra ett grundläggande ordförråd. Det här är också ord som 
förekommer i läromedel för nybörjare och som anses viktiga att läras 
in. Den andra typen är så kallade kognater, internationella ord som 
finns i flera språk och som liknar varandra till form och betydelse 
(som film, expert, stress och intressant). 

Tvärspråkliga influenser i ordförrådet

Det italiensk-franska projektet har också undersökt tvärspråkliga 
in fluenser, transfer, i ordförrådet hos avancerade och intermediära 
inlärare av språken (Lindqvist, 2010). Med tvärspråkliga influen-
ser avses bland annat inlåning av ord under pågående tal, så kallad 
kodväxling, från andra språk än det man kommunicerar på. Termen 
täcker också skapandet av nya ord som påminner om målspråksord 
till formen men i själva verket baserar sig på andra språk. Många 
studier har visat att sådan formell transfer är en viktig kategori av 
tvärspråklig influens, som är särskilt vanlig på tidiga stadier i inlär-
ningsprocessen. Typen består i att inläraren skapar nya ord genom 
att använda ord från modersmålet eller andra språk och anpassa dem 
till målspråkets morfologi och uttal. 

Transfer kan dessutom bestå i att man använder existerande ord 
på målspråket men ger dem en avvikande betydelse, betydelserela-
terad transfer. Denna typ, som bland annat omfattar semantiska ut-
vidgningar och direktöversättningar av idiomatiska uttryck, verkar 
förekomma oftare på mera avancerade nivåer, antagligen genom att 
ordförrådet är mera utvecklat och karaktäriseras av ett större omfång 
ju längre fram man kommer i inlärningsprocessen. På dessa högre 
nivåer har också kunskaperna om ords olika betydelser nått större 
djup utan att orden ännu är fullt ut inlärda, varför betydelserelaterad 
transfer ändå kan förekomma. Betydelserelaterad transfer visade sig i 
själva verket vara den vanligaste typen av transfer hos de avancerade 
inlärarna, medan de intermediära inlärarna hade flera fall av formell 
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transfer. Generellt kan man säga att transfer totalt sett minskar ju 
mer avancerade inlärarna är. I stort sett samma resultat har fram-
kommit för båda språken, franska och italienska.

Lexikal variation 

I ett delprojekt som avser engelska som L2 jämfördes ordförrådet i 
tal hos samma tre grupper som användes i den tidigare nämnda stu-
dien. Förekomster av hög- respektive lågfrekventa ord jämfördes i två 
uppgifter om strukturell komplexitet, en dialogisk uppgift (telefon-
samtal) och en monologisk uppgift (simultan återberättelse av ett 
filmklipp). 

En av hypoteserna var att båda de icke-infödda grupperna skulle 
uppvisa en helt målspråksenlig användning av engelskans 2 000 mest 
frekventa ord. En annan hypotes var att det skulle finnas skillna-
der mellan de båda icke-infödda grupperna, i så måtto att London-
svenskarna skulle använda flera lågfrekventa ord i framför allt den 
dialogiska uppgiften (telefonsamtalet). För att få en bild av den lexi-
kala variationen undersöktes även ordtyper, inte bara ordförekom-
ster. Resultaten bekräftade våra förväntningar – Londonsvenskarna 
stod närmare de infödda i den dialogiska uppgiften (telefonsamta-
let), medan de båda svenska grupperna använde signifikant färre 
lågfrekventa ord i den monologiska uppgiften (återberättelsen) både 
vad gäller antal typer och antal förekomster, jämfört med den in-
födda kontrollgruppen. 

I en annan ordförrådsstudie med samma deltagare och uppgifter, 
denna gång med tillägg av en mindre kontrollerad uppgift (inter vju), 
bekräftades resultaten (Erman & Lweis, 2013). Återigen visade det 
sig att båda de icke-infödda grupperna använder signifikant färre låg-
frekventa ord än de infödda både vad gäller typer och förekomster. 
De icke-infödda varierar alltså sitt ordförråd mindre än de infödda 
när det gäller lågfrekventa ord. 

Londonsvenskarna ligger dock närmare de infödda än vad uni-
versitetsgruppen gör och de uppvisar också en större känslighet för 
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ordval i relation till texttyp och situation, oavsett om det handlar om 
hög- eller lågfrekventa ord. Känsligheten yttrar sig bland annat i att 
de använder betydligt flera diskursmarkörer än universitetsgruppen, 
och att de använder dem på ett mera målspråksenligt sätt. Resultaten 
bekräftar förväntan att en lång vistelse i målspråkstalande land får en 
avgörande betydelse för behärskningen av målspråket – men samti-
digt kan man se att även L2-användare med lång vistelse i målspråks-
landet inte når en fullständigt målspråksenlig nivå. 

Dessutom undersöktes mått på språkligt flyt, nämligen tvekfeno-
men, pausering och repetition, som produceras i lägen där talaren är 
i färd med att formulera sig. Tystnadspauser kan sägas hämma det 
språkliga flytet, medan repetitioner (I think that… I think that…) är 
en strategi för att upprätthålla flyt. I telefonsamtalet producerade 
Lon don svenskarna nästan lika få tystnadspauser som de infödda och 
signi fikant färre än de universitetsstuderande. Londonsvenskarna 
pro ducerade dessutom flera repetitioner än universitetsgruppen och 
upp visade därmed även här ett mera målspråksenligt beteende. En-
ligt två kriterier hade Londonsvenskarna alltså ett bättre språkligt 
flyt än uni versitetsgruppen, vilket vi tolkar som att de har förvärvat 
flera långa lagrade sekvenser i målspråket och har nått en högre auto-
mati seringsgrad. 

Användning av flerordsuttryck 

Ett språks flerordsuttryck är i regel specifika för språket och kan säl-
lan översättas ordagrant. Resultat från tidigare studier visar att fler-
ordsuttryck utgör en betydande del – upp till 55–60 procent – av den 
sammanlagda textmassan i såväl tal som skrift. Vissa flerordsuttryck 
är av innehållskaraktär medan andra har en diskursreglerande funk-
tion. Till den förra gruppen hör typen kollokationer, som är kombi-
nationer av betydelsetunga och betydelselätta beståndsdelar. Exem-
pel är engelskans make a decision ’fatta ett beslut’, franskans prendre le 
petit déjeuner ’äta frukost’ eller spanskans volverse loco ’bli tokig’. Som 
framgår av exemplen går det inte att direktöversätta de betydelse-
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lätta verben fatta, äta respektive bli för att bilda motsvarande uttryck 
på målspråket, medan de betydelsetunga orden har mer eller mindre 
ordagranna motsvarigheter. Detta förhållande utgör en latent svå-
righet för L2-inlärarna, som inte brukar ha något problem med de 
be tydelsetunga bitarna (beslut, frukost eller tokig) men kan ha svårt 
att kombinera dessa med rätt betydelselätt bit (här: rätt verb), varför 
följden kan bli oidiomatiska uttryck som *take a decision. 

Till de diskursreglerande flerordsuttrycken hör dels så kalla de 
sam talsrutiner, som engelskans thanks a lot ’tack så mycket’ eller span-
s kans hasta luego ’vi ses snart’, dels flerordiga diskursmarkörer. Ett 
exempel är engelskans as a matter of fact (ungefär) ’nu är det så här att’ 
eller franskans quand même ’i alla fall’.

Antalet flerordsuttryck är mycket stort – varje språk kan antas 
inne hålla bortåt tiodubbla antalet flerordsuttryck mot antalet enskil-
da ord. Hos infödda talare processas flerordsuttryck mer eller mindre 
auto matiskt som helheter, medan de hos icke-infödda kan behärskas 
i mycket skiftande grad beroende på mängden kontakt med målsprå-
ket och även beroende på situation och aktivitetstyp. Ett hinder för 
inlärning av flerordsuttryck kan vara att skriftbilden hindrar inlära-
ren att se uttrycken som helheter och i stället får inläraren att upp-
märksamma de enskilda ord som uttrycken är uppbyggda av. 

Ett viktigt antagande var att även mycket avancerade L2-talare 
använder flerordsuttryck i varierande grad beroende på vilken sam-
talssituation de befinner sig i, och att denna variation skulle reflekte-
ras bäst genom att deltagarna fick genomföra olika typer av muntliga 
uppgifter. För detta ändamål insamlades en specialiserad textkorpus 
som omfattade franska, spanska och engelska. I denna Multi-Task-
korpus ingår fem olika muntliga uppgifter: en självpresentation (in-
tervju), två dialogiska uppgifter (telefonsamtal) och två monologiska 
uppgifter (återberättelser).

En första studie omfattade enbart de franska och spanska del-
mate rialen. Här jämfördes användningen av flerordsuttryck i telefon-
samtalet och återberättelserna. Den de fi nition av flerordsuttryck som 
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användes tog sin utgångspunkt i att det är konventionen snarare än 
ordens betydelse som bestämmer flerordsuttryckens  sammansättning, 
vilket bland annat medför att de ingående orden inte kan bytas ut 
mot motsvarande synonymer. I ett uttryck som I can’t see a thing kan a 
thing med andra ord inte bytas ut mot an object eftersom uttrycket då 
förlorar i idiomatik och låter fel. 

Studien hade två huvudsyften, nämligen att undersöka skillna-
den mellan infödda och icke-infödda och att se hur bruket av olika 
typer av flerordsuttryck varierar med situationen/aktiviteten. Resul-
taten visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan 
L2-talarna och de infödda kontrollgrupperna när det gäller mängden 
flerordsuttryck som producerades i återberättelseuppgiften, medan 
L2-talarna på denna punkt inte nådde en målspråksenlig nivå i tele-
fonsamtalet. I båda uppgifterna använde de icke-infödda grupperna 
en signifikant mindre mängd innehållsliga flerordsuttryck än de in-
födda – inte bara de tidigare nämnda kollokationerna utan även an-
dra typer av färdiga fraser, exempelvis franskans pour le moment ’för 
ögonblicket’ eller spanskans en mi vida ’aldrig någonsin’. På så vis 
kunde oberoende av situation och målspråk en kategori av flerords-
uttryck identifieras som utgör en svårighet även för avancerade L2-
användare (Forsberg & Fant, 2010).

I en senare studie lades den engelska delkorpusen till, och en 
mo difierad och mer inkluderande kategorisering av flerordsuttryck 
tilläm pades, där kontexten och den givna situationen tillmättes större 
betydelse för identifieringen av uttrycken. Detta fick till följd att ett 
större antal flerordsuttryck räknades in i materialet än i den tidigare 
undersökningen (Erman, Denke, Fant & Forsberg Lundell, 2014). 

L2-talarna använde även i denna studie signifikant färre inne-
hållsliga flerordsuttryck jämfört med de infödda kontrollgrupperna. 
Dock med ett undantag: den engelska L2-gruppen uppvisade mål-
språksenlig behärskning av dessa uttryck i den dialogiska uppgiften 
(telefonsamtalet). Studien visade med andra ord på en viktig skillnad 
mellan den engelska L2-gruppen å ena sidan och de spanska och fran-
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ska L2-grupperna å den andra, genom att den engelska L2-gruppen 
betedde sig målspråksenligt på avsevärt fler mått än den franska och 
den spanska gruppen. En naturlig förklaring till skillnaden är den 
speciella status som det engelska språket har i det svenska samhäl-
let och den tidiga startåldern för engelskinlärning. En annan förkla-
ring kan ligga i svenskars kortare avstånd till engelska än till franska/
spanska språkligt och kulturellt.

De båda studierna bidrar på flera sätt till L2-forskningen. För 
det första har mått skapats på användning av flerordsuttryck i två 
åtskilda kontrollerade aktiviteter, en dialogisk och en monologisk. 
För det andra får texten generera flerordsuttrycken utan att forskaren 
på förhand har bestämt vilka uttryck som ska studeras – en så kallad 
holistisk metod. Slutligen kan generaliseringar göras utifrån resultat 
från tre grupper av L2-användare som har samma modersmål (L1-
svenska) och som använder tre olika L2. 

Utgångshypotesen i en annan av våra studier (Erman & Lewis, 
2014) var att L2-användarnas underanvändning av lågfrekventa ord 
skulle motsvaras av en underanvändning av flerordsuttryck.  Samma 
metod för identifiering av flerordsuttryck tillämpades som i de 
nämn  da undersökningarna. Forskningsfrågorna var dels desamma, 
dels gick de ut på att identifiera uttryckstyper och mönster som  delas 
mellan grupperna gentemot sådana som är unika för varje grupp. 
Dess utom ville vi identifiera sådana engelska uttryck som bär tydligt 
släktskap med svenska uttryck (pick up och plocka upp) och där man 
kan misstänka att modersmålet möjligen kan ha påverkat val av ut-
tryck på engelska. Resultaten visar att båda de icke-infödda grupper-
na använder signifikant flera engelska uttryck som bär släktskap med 
svenska uttryck än vad de infödda talarna gör, vidare att båda de 
icke-infödda grupperna producerar signifikant flera gruppunika fler-
ordsuttryck jämfört med de infödda. Likheterna mellan dessa resul tat 
och resultaten från ordförrådsstudierna, med samma deltagare och 
uppgifter, är tydliga. Båda de icke-infödda grupperna underanvän der 
signifikant såväl flerordsuttryck som lågfrekventa ord, men London-
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svenskarna presterar ändå betydligt mera målspråksenligt än uni-
versitetsgruppen på båda måtten. Liksom i ordförrådsstudierna upp-
visar de infödda deltagarna också större variation av typer. 

Resultaten visar dessutom att fraseologin (flerordsuttrycken) är 
en svårare nöt att knäcka för L2-inlärare än tillägnandet av enskilda 
ord. På denna punkt skulle undervisningen i främmande språk kunna 
förbättras, genom att mindre vikt läggs vid enskilda ord och deras be-
tydelse och mer fokus läggs på större lexikala enheter, samt att större 
vikt också läggs vid ordens och uttryckens koppling till situation och 
kontext.  

Efter att ha studerat flerordsuttryck i spontant tal var det vik-
tigt att undersöka vilka skillnader som finns mellan icke-infödda och 
infödda i olika språkliga och psykologiska test, det vill säga i mera 
kontrollerade sammanhang. Ett annat mål var att undersöka hur be-
härskningen av flerordsuttryck förhöll sig till dessa andra språkstruk-
turella och psykologiska mått. I detta syfte samlades material in från 
15 svenska L2-användare av franska i Paris och från 10 infödda fran-
ska kontrolldeltagare. De olika test som användes avspeglade gene-
rell, receptiv och produktiv ordkunskap, vidare ordassociationer samt 
produktiv behärskning av två olika typer av flerordsuttryck. Studien 
redovisade (1) gruppjämförelser mellan infödda och icke-infödda, (2) 
korrelationer mellan de olika testen, samt (3) hur resultaten på testen 
korrelerar med vistelsetid i Frankrike. 

Testresultaten visade att de icke-infödda över lag nådde mål-
språksenliga resultat när det gällde test i produktiv ordkunskap (ge-
nom ett C-test, där tomma luckor fylls i med ord som passar i sam-
manhanget) och i konversationsrutiner. Däremot nådde de inte alltid 
målspråksenlig nivå i test som avsåg kollokationer. Det faktum att 
kollokationstestet visade sig så pass svårt, bekräftade resultat som 
redovisats i de tidigare studierna av innehållsliga flerordsuttryck i 
talat språk, vilket gör detta resultat till ett av de bäst underbyggda i 
vår forskning om flerordsuttryck. Projektet fann en enda stark kor-
relation mellan de olika språkstrukturella testen, nämligen mellan 
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C-testet (enkla ord) och kollokationstestet (flerordsuttryck), något 
som styrker de nyssnämnda resultaten från undersökningar av engel-
ska som målspråk. Behärskning av kollokationer är alltså något som 
sannolikt ökar ju större generell ordkunskap och språkfärdighetsnivå 
en inlärare har. 

Inget av testen korrelerade däremot signifikant med vistelsetid 
i Frankrike, vilket helt enkelt tolkades som att samtliga deltagare 
hade vistats så länge i Frankrike att sådana effekter inte längre var 
synliga. Emellertid kunde man konstatera en hög grad av individuell 
variation, och därmed höga standardavvikelser, både på ordassocia-
tionstestet och kollokationstestet. Ungefär halva gruppen av de icke-
infödda deltagarna presterade på målspråksenlig nivå på båda testen. 
Intressant nog var den av samtliga deltagare (inklusive de infödda) 
som presterade bäst med full poäng på kollokationstestet en icke-
infödd användare. 

Resultatet lade grunden till en ny studie vars syfte var att under-
söka hur L2-användares behärskning av flerordsuttryck påverkas av 
psykologiska faktorer. Denna delstudie, som grundar sig på ett sam-
arbete mellan lingvister och psykologer, redovisas vidare i kapitel 5 
där olika faktorer som påverkar L2-inlärning behandlas. 

Forskningen om lexikal rikedom har resulterat i datorlingvistisk 
metodutveckling, genom att ett nytt program har skapats för lexi-
kal profilering på basis av talspråkskorpusar (det italienska delpro-
grammet finns tillgängligt på internet). Vidare har forskningen om 
flerordsuttryck genererat en typologisering som tar hänsyn till kon-
text och situation. Metoden utgör ett effektivt verktyg för att skilja 
L2-användare som bor i målspråkslandet från sådana som inhämtat 
kunskaper i målspråket på hemmaplan. 

Automatiserade metoder har utvecklats för identifiering av fler-
ordsuttryck. Vad man kan plocka fram automatiskt med hjälp av da-
torprogrammet Wordsmith Tools är så kallade lexikala knippen (lexi-
cal bundles), som består av ord med stark tendens till samförekomst. 
Knippena sammanfaller ofta (dock långt ifrån alltid), helt eller del-
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vis, med ordgrupper som intuitivt uppfattas som sammanhängande 
flerordsuttryck. De automatiserade metoderna har visat sig vara ett 
utmärkt komplement till manuell identifiering. 

Sammanfattning

Forskningen om L2-talares ordförråd har gett nya och differentie-
rade perspektiv på användningen av hög- respektive lågfrekventa ord 
i förhållande till inlärningsnivå. Frekvensen är visserligen den do-
minerande faktorn, men det finns även många lågfrekventa ord som 
lärs in tidigt. 

Även avancerade L2-användare har i jämförelse med infödda ta-
lare begränsningar både vad gäller användning av lågfrekvent ordför-
råd och variation i ordförrådet. 

Inlärare av ett nytt språk påverkas av ordförrådet i tidigare inlär-
da språk. Formell transfer är mest framträdande på lägre inlärnings-
nivåer, medan betydelserelaterad transfer karakteriserar högre inlär-
ningsnivåer.

Flerordsuttryck tycks vara svårare att tillägna sig än många andra 
aspekter på språklig inlärning. Detta gäller framför allt innehållsliga 
flerordsuttryck, och alldeles särskilt kollokationer, medan diskursreg-
lerande flerordsuttryck (samtalsrutiner och diskursmarkörer) tycks 
vålla mindre problem. 

Avancerade användare av L2-engelska med svenska som L1 tycks 
ha ett visst försprång framför motsvarande avancerade användare av 
L2-franska och L2-spanska, vilket främst torde kunna förklaras ge-
nom kombinationen av en högre exponeringsgrad och tidigare start-
ålder för engelska.

Det finns ett nära samband mellan behärskning av enskilda ord 
och behärskning av flerordsuttryck. Om man jämför resultaten från 
ordförrådsstudierna med resultaten från studierna av flerordsuttryck 
ser vi att de icke-infödda grupperna signifikant underanvänder såväl 
flerordsuttryck som lågfrekventa ord. 

Tillägnandet av ordförråd, däribland flerordsuttryck, tycks kunna 
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underlättas av vissa aspekter av språkbegåvning och vissa typer av 
per sonlighetsdrag.

Resultat av den forskning om avancerade L2-användares ordför-
råd och flerordsuttryck som beskrivits bör tjäna som inspiration inte 
bara för vidare forskning inom dessa områden utan även som under-
lag för framställning av läroböcker i främmande språk att användas 
på olika nivåer i undervisningen. 

PRAGMATIK

Föremålet för inlärning är inte bara de språkstrukturella fenomen 
som hittills behandlats i kapitlet: fonetik och uttal, grammatik, ord-
förråd och fraseologi. Det handlar också om att uppnå en pragmatisk 
kompetens i målspråket. Den kompetensen innebär dels rent allmänt 
att kunna välja rätt sorts uttryck i rätt sammanhang, dels att nå in-
sikt i målkulturens tänkesätt, normer och värderingar för att därmed 
kunna anpassa sitt tal så att man blir rätt förstådd, utan att omedve-
tet överföra mönster från modersmålet – eller från tidigare inlärda 
L2 – till målspråket. I programmet har tre områden stått i fokus vad 
gäller L2-användarnas pragmatiska kompetens: deras användning av 
diskursmarkörer, deras utförande av typiska talhandlingar och de-
ras sociokulturella anpassning. Undersökningarna har gällt engelska, 
franska, italienska och spanska som L2. Vidare har flera jämförande 
undersökningar mellan par av inlärarspråk genomförts: mellan eng-
elska och franska, mellan engelska och spanska samt mellan franska 
och spanska. 

Diskursmarkörer

Diskursmarkörer är en typ av ord och uttryck som är särskilt vanligt 
förekommande i talspråk. Det kan röra sig om uttryck med en argu-
menterande innebörd, som svenskans faktiskt, i själva verket, i alla fall, 
hursomhelst eller nåja. Det kan också röra sig om uttryck för att mildra 
eller ta udden av ett yttrande, som kanske, liksom eller å så där. Andra 
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viktiga kategorier är uttryck för att begära bekräftelse (väl, eller hur?) 
och för att ge bekräftelse (just det, eller hur!).

Att ha tillägnat sig en god och nyanserad behärskning av diskurs-
markörer är viktigt för L2-användare för att de ska göra sig förstådda 
på ett nyanserat sätt. Man kunde därför förvänta sig att mycket avan-
cerade L2-talares bruk av diskursmarkörer liknar inföddas. Eftersom 
detta inte brukar läras ut i någon större omfattning inom gängse 
språkundervisning utan oftast tillägnas i spontan interaktion med 
målspråkstalare, kunde man även förvänta sig att inlärare med lång 
erfarenhet av att leva i målspråkslandet presterar bättre än inlärare 
som förvärvat sin kompetens i en mestadels formell inlärningskon-
text utanför målspråkslandet.

Användningen av diskursmarkörer i inlärarspråk har inom pro-
grammet studerats genom inspelningar av spontan interaktion i oli-
ka aktivitetstyper: intervjuer, diskussioner med inslag av menings-
skiljaktighet och uppgifter där deltagarna tilldelats olika roller. 

Resultat från flera tidigare studier visar att även mycket avance-
rade talare av andraspråken engelska, franska, italienska och spanska 
med erfarenhet av långvarig utlandsvistelse knappast uppnår någon 
helt målspråksenlig nivå i fråga om bruk av diskursmarkörer. Rent 
generellt visar resultaten på en hög grad av individuell variation hos 
både inlärare och infödda talare. Inlärarna använder för det mesta 
diskursmarkörerna på ett målspråksenligt sätt vad gäller deras form 
och grundläggande funktioner men når oftast inte upp till samma 
mängd förekomster som de infödda. Repertoaren av markörer tende-
rar dessutom att vara mera begränsad hos L2-talare än hos infödda, 
vilket gäller även för inlärare vars totala mängd använda markörer 
når en målspråksenlig nivå. Det händer med andra ord att inlärare 
kan ha en särskilt hög användning av givna markörer, som tycks ha 
blivit deras favoriter.

Om man analyserar hur samma markörer används av infödda ta-
lare och av avancerade inlärare framträder intressanta skillnader. I en 
studie över hur franskans alors och donc och spanskans entonces (alla 
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tre ungefär lika med svenskans då) används av respektive grupper vi-
sar det sig att inlärarna har en tendens att hålla sig till grundbetydel-
ser och mera basala användningar (såsom motsvarigheter till då med 
tidsreferens) men undviker mera elaborerade användningar (såsom 
argumenterande då). Om modersmålet och målspråket sammanfaller 
i ett visst bruk har inlärarna inga problem utan kan till och med över-
använda målspråksuttrycket. Ett exempel är det påhängda då/alors/
entonces som uttrycker begäran om bekräftelse av överenskommelse 
(’vi ses på måndag, då?’). Denna tendens till kommunikativ försiktig-
het hos L2-användare har påvisats i ett flertal studier och återfinns på 
många plan (Hancock & Sanell, 2010; Fant & Hancock, 2014).

I analogi med nyssnämnda studier visar en undersökning som tar 
upp italienska diskursmarkörer med mildrande effekt att flera sven-
ska talare av italienska som L2 använder givna diskursmarkörer på 
ett sätt som uttrycker försiktighet när det gäller att hävda egen åsikt 
eller att säga emot samtalspartnern, och detta sker i klart högre grad 
än hos de infödda talarna (Pauletto & Bardel, 2014).

I en annan studie, där två svenska grupper av L2-användare av 
engelska kontrasterades mot varandra, undersöktes förekomsten av 
de högfrekventa engelska diskursmarkörerna you know, sort of och I 
think (Erman & Lewis, 2014). Inlärarna var dels personer med lång 
tids vistelse i engelsktalande land bakom sig, dels universitetsstude-
rande utan längre utlandsvistelse i bagaget. Resultaten visade att de 
båda svenska grupperna skiljer sig något sinsemellan, men framför 
allt att de skiljer sig signifikant från den infödda engelska kontroll-
gruppen. Båda de icke-infödda grupperna underanvänder signifikant 
you know och sort of, medan de signifikant överanvänder I think. En 
sanno lik förklaring till denna skillnad är att svenskan har en direkt 
idio matisk motsvarighet till I think, ’tror jag’, men inte till de andra 
två. De icke-infödda talarna – och särskilt då gruppen universitetsstu-
derande – uppvisar en mindre känslighet för val av diskursmarkör i 
relation till texttyp än de infödda talarna, vilket sammanfaller med 
resultat som gäller ordval i allmänhet.
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Talhandlingar

Ett antal av våra studier har ägnats frågan hur specifika talhandlingar 
utförs av infödda respektive icke-infödda talare. Studierna är grun-
dade i den ena av de dialogiska uppgifter som ingick i Multi-Task-
korpusen. I denna uppgift, benämnd Chefen, har deltagarna att spela 
rollen av en anställd som ringer till sin chef för att be om två dagars 
ledighet i samband med systerns bröllop. Uppgiften innebär en för-
handling där den anställde behöver argumentera för att slippa vara 
med på ett viktigt kundmöte.

En av undersökningarna tar upp talhandlingen begäran (request) 
hos avancerade engelska och franska L2-användare med långvarigt 
utlandsboende, respektive hos infödda talare (Forsberg Lundell & 
Erman, 2012). Av analysen framgår det att L2-talarna utför hand-
lingen på mindre standardiserade och idiomatiska sätt än de infödda 
talarna. De använder överlag färre lexikala och syntaktiska nedto-
ningsmarkörer, och de underanvänder också konventionella situa-
tionsbundna uttryck, vilket ger en större spretighet i repertoaren. 
Vissa allmänna kulturella skillnader uppdagas dessutom. Det visar 
sig nämligen att de engelska infödda använder flera stöduttryck och 
nedtoningsmarkörer än vare sig de franska infödda eller någon av 
L2-talargrupperna.

I en annan undersökning jämförs argumentativa talhandlingar 
hos svenska L2-talare av engelska respektive spanska med infödda 
talare av engelska, spanska och svenska. Jämförelsen görs med av-
seende på måtten användning av olika argumentativa kate gorier 
och grad av argumentativ intensitet. Resultaten visar dels på stora 
 inter kulturella skillnader mellan de tre infödda grupperna, dels på 
att L2-talarna föredrar andra argumentativa kategorier än de in-
födda (bland annat överanvändning av medgivanden och av sak-
argu ment), samtidigt som deras argumentativa intensitet är lägre än 
de in föddas. Skillnaderna var dock klart större mellan de infödda 
och icke-infödda spansktalande än mellan infödda och icke-infödda 
engelsk talande, vilket som även anförts tidigare tyder på att kulturellt 
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avstånd och startålder är av betydelse (Fant & Denke, under utg.).
Graden av sociokulturell anpassning är föremål för en undersök-

ning som grundar sig på samma rollspelsuppgift (Chefen) som de 
nyssnämnda studierna. I undersökningen jämförs svenska avance-
rade L2-användare av spanska med långvarigt boende i Chile med 
infödda chilenare (Fant, Forsberg & Olave Roco, 2011). Av analysen 
framgår att L2-talarna rent språkligt uppvisar mycket hög kompe-
tens men att deras sociokulturella anpassning inte når hela vägen. 
Till följd av att vissa inhemska normer som gäller för aktiviteten i 
fråga inte respekteras i tillräcklig grad av L2-användarna, höjs kon-
fliktnivån, och betydligt flera ord och mera tid kommer att ägnas åt 
’kommunikativ reparationsverksamhet’ än vad som sker i den inföd-
da kontroll gruppen. Resultaten reser frågan om en möjlig ’känslig 
period’ för inlärning inte bara av ett nytt språks struktur utan även 
av sociokulturella aspekter knutna till målspråket.

Sammanfattning

Inom skilda pragmatiska domäner visar det sig att L2-användare – 
även mycket avancerade sådana – sällan uppvisar ett helt målspråks-
enligt beteende. 

Ett typiskt drag även hos de mest avancerade L2-talarna är att de 
begränsar sig själva mer än modersmålstalare i samband med olika 
aktiviteter som kännetecknas av konflikt. Samma ’försiktighet’ går 
igen när det gäller obenägenheten att använda diskursmarkörer på 
samma elaborerade sätt som är vanliga hos infödda talare. 

Ett annat drag är att man inte helt har införlivat konventionel-
la idiomatiska strategier i sin repertoar. Detta visar sig både på ett 
’mikro’-plan, avseende språkliga rutiner för att till exempel uttrycka 
en begäran, och på ett ’makro’-plan, där givna normer i målsamfun-
det inte följs fullt ut.
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4. PROCESSERNA – LÄS- OCH 
HÖRFÖRSTÅELSE

Detta kapitel handlar om den språkliga strategiska kompetensen, och 
tar upp de processer med vilka det språkliga stoffet bearbetas och blir 
tillgängligt för användning i kommunikation av olika slag, både i tal 
och skrift. 

De språkliga processerna omfattar i grunden det individuella neu-
rologiska skeende som i samspel med den fysiska och sociala omgiv-
ningen gör det möjligt för talaren att å ena sidan fysiskt producera 
och uppfatta språk, å andra sidan med hjälp av språket formulera res-
pek tive förstå tankar, känslor och begrepp. 

Processer inblandade i språklig produktion och perception/för-
ståelse kan vara implicita och automatiserade eller explicita och 
kon trollerade. L1-talare förutsätts i stor utsträckning ha automatisk 
till gång till de språkliga systemen inklusive lexikon, medan L2-an-
vändare kan ske alltid, eller åt minstone under en betydande del av 
tillägnandet, opererar med mer kontrollerade processer. Kon trolle-
ra de processer utnyttjar kognitiv kapacitet och leder oftare till fel 
och inkonsekvenser, medan automatiserade processer sker utan att 
ta kognitiv kapacitet i anspråk och genererar skeenden som är iden-
tiska från gång till gång, vilket i princip leder till felfri produktion 
eller perception. Kontrollerade processer är kopplade till meta språk-
lig medvetenhet, det vill säga explicit kunskap om språkets regler 
och enheter, en sorts encyklopedisk kunskap om språk, som språk-
användaren, och då särskilt L2-inläraren, kan göra bruk av för att 
producera eller förstå språk. Det förutsätts alltså att även L1-använ-
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dare utnyttjar både det implicit och det explicit lagrade systemet. 
Kontrollerad språkanvändning krävs främst i mer formella språkliga 
kommunikationssammanhang som vid användning av skriftspråket 
och då särskilt innan skriftspråket har blivit mer internaliserat och 
automatiserat.

SVENSKA UNIVERSITETSSTUDENTERS LÄS- OCH  

HÖRFÖRSTÅELSE PÅ ENGELSKA

I ett par projekt har vi bedrivit forskning om de processer som är 
inblandade i språkförståelse i både muntliga och skriftspråkliga sam-
manhang. Till skillnad från språklig produktion, som kan studeras 
utifrån kommunikativ effektivitet eller språklig korrekthet, utvärde-
ras receptiv prestation vanligtvis bara på den kommunikativa nivån, 
där man inte kan förvänta sig att L1-talare presterar enhetligt eller 
nödvändigtvis bättre än L2-talare. Det kan till exempel förväntas att 
en svensk professor läser engelska både bättre och snabbare än en 
lågut bildad engelsman.

Fokus har legat på engelska som L2 för L1-talare av svenska, och 
det finns ett särskilt praktiskt intresse i detta, då många svenska stu-
denter är tvungna att använda engelska i sin utbildning, både för att 
läsa kurslitteratur och för att förstå muntlig undervisning på eng-
elska. Ett av forskningssyftena var att undersöka hur stor andel av 
svenska högskolestudenter som i test uppnår poäng i det intervall 
som uppnås av motsvarande brittiska studenter. Det finns inte myck-
et relevant forskning om hörförståelse bland högskolestudenter. Ett 
undantag är en norsk undersökning baserad på självrapporterad läs-
förståelse, där det visade sig att tre fjärdedelar av ett stort urval av 
norska universitetsstudenter upplever det som svårare att läsa på 
eng elska än att läsa på norska, och i ett etablerat prov i engelska ham-
na  de 32 procent under vad som bedöms vara en acceptabel nivå för 
hög skolestudier.
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RECEPTIV SPRÅKPROCESSNING SOM FENOMEN

Ett annat forskningssyfte var av mer teoretisk relevans och gällde 
eventuella skillnader i mental receptiv språkbearbetning (process-
ning) bland talare med lika prestationer men med olika språklig 
bakgrund. Man vet till exempel att även om L2-användare förstår 
skriven text lika bra och lika snabbt som infödda, så läser de lång-
sammare på L2 än på sitt eget språk. (Denna iakttagelse gäller delta-
gare vars L1 är fullt utvecklat för akademiska ändamål och som har 
haft gymnasieutbildning på L1, inte informanter utbildade på L2.) 
Det har i tidigare forskning konstaterats att avancerade användare 
av L2-franska och L2-engelska läser betydligt långsammare på L2 än 
på L1. På samma sätt har det framkommit att kinesisktalande läser 
betydligt långsammare på L2 i en rad uppgifter, från skumläsning 
till intensivläsning, trots att de med avseende på språkförståelse läser 
på L1-nivå. Bakom denna skillnad i hastighet mellan kommunikativt 
likvärdiga L1- och L2-användare finns sannolikt skillnader i språk-
lig processning. Jämförbara data för L2-processning av talat språk är 
inte tillgängliga, men hastigheten kan förväntas vara av minst lika 
stor betydelse på det området.

Förståelseprocessen kan beskrivas i termer av Kintschs konstruk-
tions-integrationsmodell (Kintsch, 1998). Den lägsta nivån i denna 
modell berör lexikal åtkomst, som innebär aktivering av ordets alla 
betydelser, och enligt vad vissa forskare menar också av alla betydel-
ser hos lexemets motsvarigheter i läsarens alla språk. Många av dessa 
betydelser måste undertryckas av ett top-down-system som använder 
sig av lokala och globala kontexter. Det åtkomna ordet integreras se-
dan i den pågående konstruktionen av en betydelse eller tolkning. 
Genom parsing, det vill säga talarens egen språkliga analys av frasers 
och meningars betydelse med hjälp av mentala representationer av 
ordklasser och syntaktiska komponenter, kan arbetsminnet etablera 
en ny proposition (betydelseenhet) eller utveckla propositionen i den 
föregående texten. I arbetsminnet länkas sedan dessa till en textbas, 
som representerar läsarens omedelbara tolkning av meningar i texten. 
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Detta integreras i sin tur med läsarens egna slutledningar (inferenser) 
i konstruktionen av en situationsmodell. En sådan  bottom-up-modell 
kan ställas mot en top-down-modell (Kintsch, Welsch, Schmalhofer & 
Zimmy, 1990), där redan existerande kunskapsstrukturer bestämmer 
läsprocessen från början.

Det kan antas att L2-läsare inte systematiskt skiljer sig från L1- 
läsare i fråga om de icke-språkliga, potentiellt överförbara, aspekterna 
av receptiva färdigheter (som förmåga att dra automatiska slutsatser 
utifrån kontexten eller arbetsminne), motivation och personlighet. 
De kommer sannolikt att ha olika bakgrundskunskaper, särskilt kul-
turell kunskap, men som nämnts ovan är detta en återspegling av 
kulturella, inte språkliga skillnader. Två L1-användare av samma 
språk kan ha olika mängder kulturell kunskap och förkunskaper. 
Detta innebär att de väsentliga skillnaderna finns i två kategorier:

1. Skillnader i språkkunskaper som kan vara mer eller mindre 
begränsade, både explicita och implicita.

2. Skillnader i processning, vilket speglas i ”flytet”, antingen på 
grund av automatiserade operationer överförda från L1 (vilka 
både kan underlätta L2-bearbetningen eller alternativt kan 
behöva undertryckas), eller av att L2-processningen helt en-
kelt är mindre automatiserad.

Båda dessa skillnader är intressanta, särskilt eftersom L2-använda-
rens kommunikativa receptiva förmåga på avancerad nivå kan antas 
likna L1-användarens när båda läsargrupperna konstruerar samma 
situationsmodell under samma läs- eller lyssningstid. 

Utöver språkkunskaper (punkt 1) och hastigheten i tillgången 
till språkkunskaperna (punkt 2), förutsätts metakognitiva kunskaper 
spela en roll i läsprocessen (Fukkink, Hulstijn & Simis, 2005). Me-
takognitiva kunskaper anses representera en högre ordnings språk-
oberoende bearbetningsfärdigheter, såsom problemlösning och stra-
tegiselektion, vilka är överförbara från L1- till L2-läsning (normalt 
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med positiva resultat i besläktade språk som engelska och svenska). 
Dessa faktorer utreds inte vidare här, men förutsätts vara en del av 
för klaringen till att vissa L2-användare har lika bra läsfärdigheter 
som jämförbara L1-användare.

I anslutning till punkt 2 ovan är det en central fråga i vilken ut-
sträckning avancerade L2-användares processning kontrolleras av 
ex plicit (medveten, deklarativ) kunskap och i vilken utsträckning be-
arbetningen har automatiserats och därmed är implicit (omedveten, 
proceduraliserad). Å ena sidan kan snabbare bearbetning innebära 
att automatisering har skett, men å andra sidan kan det helt enkelt 
vara ett resultat av påskyndad explicit bearbetning. En omedveten 
automatiserad processning bör ge minskad svarstid eftersom den inte 
påverkas av andra kognitiva processer och resultatet blir då ringa va-
riation från uppgift till uppgift. 

UNDERSÖKNINGARNA

Deltagare i den här aktuella forskningen var förstaterminsstudenter i 
biologi från Stockholm och Hongkong (L2-talare av engelska) samt 
Edinburgh (L1-talare av engelska; jämförelsegruppen). De testades 
med det kommersiella och mycket använda Nelson-Dennytestet, som 
ger information om ordförråd, allmän läsförståelse, och läshastig-
het. Deltagarna från Stockholm och Edinburgh testades också med 
Watson-Barkertestet, ett liknande test i allmän hörförståelse. Båda 
testen är avsedda för L1-talare. Därtill mättes reaktionstid, det vill 
säga hastighet för igenkänning av enstaka ord, både lästa och hörda, 
och förståelse av meningar i kon text. 

Det visade sig att bara 5 procent av Hongkongstudenterna upp-
nåd de poäng i läsförståelse inom det intervall som 75 procent av 
Edin burgh studenterna hade (Shaw & McMillion, 2011). Hela 50 
pro  cent av Hongkongstudenterna presterade lägre i läsförståelse 
än den svagaste Edinburghdeltagaren. Mot den bakgrunden är det 
 in tressant att svenska biologistudenters poängtal dels var betydligt 
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hög re, dels var spridda över hela skalan i både läs- och hörförståelse. 
Det fanns ett antal svenska deltagare som läste lika bra som de allra 
bästa L1-läsarna, och i hörförståelse uppnådde några av dem poäng-
tal som var bland de bästa 30 procenten av L1-lyssnarna. Å andra 
sidan fanns det några bland de svenska studenterna som presterade 
lägre än de lägst presterande Hongkongdeltagarna på lästestet och 
mer eller mindre på slumpnivå i hörförståelsetestet. 

Nästan hälften av de svenska biologistudenterna fick höga poäng 
i läsförståelse, inom det intervall som gällde för 80 procent av Edin-
burghstudenterna. Å andra sidan hade en fjärdedel av svenskarna 
sämre resultat än den lägst presterande britten. Mönstret är nästan 
detsamma för hörförståelsen. Svenskarnas lägre poängtal beror del-
vis på att de läste långsammare och inte hann svara på alla frågor, och 
man kan anta att de lägre poängtalen från hörförståelsetestet beror 
på att L2-användare har svårare att hinna uppfatta talat språk. 

Det finns alltså en betydande överlappning mellan prestationen 
i läs- och hörförståelse mellan svenskar och L1-talare av engelska. 
Kommunikativt är ganska många svenska studenter på samma nivå 
som brittiska motparter, som ett resultat av hög exponering för skri-
ven engelska (Mežek, 2013). Lingvistiskt finns det också en överlapp-
ning, men skillnaderna är större. I ordförrådstestet uppnådde bara 
30 procent av de svenska biologistudenterna (och ingen från Hong-
kong) ett poängtal som var högre än den lägst presterande brittens. 
Men spridningen bland svenskarna var stor och några uppvisade ett 
högre poängtal än medelbritten. Spridningen i reaktionstider för en-
staka ord och för meningar i kontext var stor för båda informant-
grupperna, men L1-talarnas spridning var mindre och deras medel-
värden var mycket lägre. L1-användarna var alltså både snabbare och 
mer enhetliga.

Om undervisning på högskolan sker på ett andraspråk, är det van-
ligen så att den anpassas till studenternas språkförmåga. Det kan vara 
av detta skäl som utbildningen i Hongkong fungerar utmärkt, även 
om studenterna inte har särskilt bra allmänna engelskkunskaper. 

hyltenstam_post-plotter.indd   52 2014-11-24   14:43



[53]

4. Processerna – läs- och hörförståelse

Biologistudier i Sverige verkar inte förutsätta så noggrann läsning av 
läroboken. Schemat innehåller ganska många timmars föreläsningar. 
Man kan ändå hysa viss oro över effekten av den stora spridningen i 
svenska studenters receptiva engelskkunskaper; lärarna anpassar sig 
antagligen till studenternas genomsnittliga nivå, och då kan det vara 
några som inte hänger med och skulle behöva särskilt stöd, något 
som i dagsläget saknas (Shaw, 2013). 

Den andra forskningsfrågan gällde eventuella lingvistiska eller 
process relaterade skillnader mellan L1- och L2-talare med liknande 
kom munikativa prestationer. Detta undersöktes genom att välja ut 
grupper från Edinburgh och Stockholm med liknande genomsnittli-
ga poäng och standardavvikelse på testen, vilket innebar att de högst 
presterande L1-talarna utelämnades (Shaw & McMillion, 2013a). 
Två grupper med liknande poäng på läsförståelsetestet upprättades. I 
den ena gruppen hade alla deltagarna poäng som sträckte sig från L1-
talarnas median till det högsta tal som uppnåtts av en svensk (grupp 
A). I den andra gruppen hade deltagarna poängtal som sträckte sig 
från L1-talarnas median till två standardavvikelser under denna me-
dian (grupp B). Det var färre deltagare i hörförståelsetestet och där 
upprättades en grupp bestående av alla med poängtal inom inter-
vallen från det högsta tal som uppnåtts av en svensk och tio procent-
enheter ner (alltså i praktiken 70–80-procent-nivån). 

I båda grupperna hade de svenska L2-talarna ett betydligt mindre 
ordförråd i engelska än L1-talarna med samma uppmätta läsförstå-
else. Även om ordförråd och läsförmåga brukar korrelera sinsemel-
lan, visade det sig här att sambandet inte är direkt, och kausaliteten 
är komplex. De som läser mycket blir helt enkelt bra på att läsa och 
får ett stort ordförråd. Samtidigt överförs den metakognitiva läsför-
mågan från L1 till L2, så att de som läser mycket på sitt eget språk blir 
bättre också på att läsa på L2 utan att de nödvändigtvis har ett stort 
ordförråd på L2. Detta är en förklaring till varför man kan läsa lika 
bra på L2 som en infödd utan att ha samma ordförråd. 

En granskning av de individuella ord som var lika lätta för L1- 
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och L2-talarna jämfört med de ord som var lättare för L1-talarna 
avslöjar vikten av tre faktorer: ordfrekvens, konceptuell komplexitet 
och grad av formlikhet mellan svenska och engelska (Shaw & Mc-
Million, 2013b). Högfrekventa ord var lätta för alla; med minskande 
ordfrekvens ökade klyftan mellan L1- och L2-användarna. Koncep-
tuellt komplexa ord (epistemology) var svårare än konceptuellt enkla 
(in somnia) för båda grupperna, men om de komplexa orden är form-
mässigt lika på de två språken är de lika lätta för alla. Där språken 
har samma ord av latinsk-grekiskt ursprung överförs inte bara läsför-
mågan utan också det ordförråd som läsningen bidrar till att bygga 
upp. 

Läs- och lyssnaruppgifterna med ordigenkänning (äkta ord gent-
emot icke-ord) och meningsförståelse gav information dels om reak-
tionstid, dels om andelen riktiga svar. Graden av korrekthet i ord-
igenkänningsuppgifterna kan ge ytterligare information om de båda 
gruppernas ordförråd. I både läs- och lyssnaruppgifterna presterade 
L1-gruppen och L2-gruppen lika bra när det gällde existerande ord 
(och båda hade nästan alla rätt). Skillnaderna gällde icke-orden. L2-
talarna var mycket mer benägna att godkänna icke-ord, särskilt ord 
de fick presenterade auditivt. L2-talarna visade sig vara mindre säkra 
på vad som var ett engelskt ord, även när de informerats om att de 
äkta orden tagits från de 2 000 mest frekventa orden i språket. En 
möjlig strategi för dem var således att inte godkänna ord de inte kän-
de igen. Att denna effekt märks mer i lyssnaruppgiften tyder på att 
man är ännu mer osäker på vad man hör än vad man ser. 

En del forskare anser att det är L2-användarnas begränsade kun-
skaper som ligger bakom vissa av dessa skillnader, men så enkelt är 
det inte. Ordförrådets storlek beror i första hand på i vilken grad 
man exponerats för språket, i synnerhet vad gäller skriven text. Där-
för är det möjligt för en L2-användare att ha ett större ordförråd än 
en L1-användare, särskilt när L1 och L2 har samma ”lärda” ord, och 
L2-användarna kan dra fördel av avancerad läsning också i L1. Där-
emot märks det att ordförrådet hos L2-användare, även de mycket 
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avancerade, är mindre väl förankrat, vilket betyder att de är mindre 
säkra på ordens betydelsegränser. 

Reaktionstid

Syftet med ordigenkännings- och meningsförståelseuppgifterna var 
att komma åt djupare delar av förståelseprocessen. Det kan vara ett 
strategiskt val för L2-inläraren att ta sig tid att öka eller minska kor-
rektheten, så hänsyn måste tas också till reaktionstiden. Resultatet 
att L2-talarna i den bästa gruppen var lika korrekta men signifi-
kant långsammare i den lästa meningsförståelseuppgiften (Shaw & 
McMillion, 2013a) kan tyda på långsammare processning i sig eller 
större strategisk försiktighet, men det är helt klart att det tar längre 
tid att uppnå samma resultat. Resultatet är mer markant i den lästa 
(okontextualiserade) ordigenkänningsuppgiften. Här var båda L2-
grupperna signifikant långsammare, och i den sämre gruppen var 
del tagarna dessutom mindre korrekta. Ju mer kontext, desto bättre 
pre station. 

Motsvarande lyssnaruppgifter uppvisar ännu tydligare skillnader. 
Här kunde, som nämnts ovan, bara en grupp med jämförbara poäng-
tal upprättas. L2-talarna förstod faktiskt meningarna bättre än L1-
talarna, och detta oavsett talhastighet. Å andra sidan, och återigen, 
var skillnaden större i ordigenkänning, där L2-talarna var betydligt 
mindre korrekta och långsammare. 

I termer av den ovan nämnda konstruktions-integrationsmodel-
len var L2-användarna avsevärt sämre på ordåtkomst – något som är 
nödvändigt för bottom-up-processning – än på läs-och hörförståelse 
totalt. L1-talarnas fördel är att de är snabbare på ordåtkomst och till 
en viss del på att bygga upp en textbas, medan L2-talarna måste kom-
pensera sin sämre förmåga på detta område genom att använda sig av 
kontexten och arbeta top-down. En L2-användare måste helt enkelt 
vara bättre på de överförbara färdigheterna än en L1-användare för 
att prestera på samma nivå.

I genomsnitt är L1-användarna snabbare på ordigenkänning och 
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meningsförståelse, men man kan fråga sig om detta beror på en hög-
re grad av automatiserad processning. I princip kan alla processer 
som leder till en textbas (ordigenkänning, undertryckande av irrele-
vanta betydelser, grammatisk analys, propositionsutveckling) vara 
mer eller mindre automatiserade, men variationen i hastighet kan 
också bero på icke-automatiserade processer. Med utgångspunkt i 
reaktionstider från de lästa ordigenkännings- och meningsförståelse-
uppgifterna, delades L1- och L2-grupperna upp i A- och B-lag, där A-
lagen hade snabbare reaktionstider än B-lagen, medan hastigheterna 
för övrigt var jämförbara mellan L1- och L2-grupperna. Skillnader i 
varians mellan grupperna visar på skillnader i automatiseringsgrad 
(jfr Segalowitz & Hulstijn, 2005). När A-lagen i L1- och L2-grupper-
na jämfördes, fanns det ingen signifikant skillnad vare sig i ordigen-
kännings- eller i meningsförståelsetestet. Samma resultat framkom 
när B-lagen jämfördes. Däremot visade sig skillnader i ordigenkän-
ningstestet när A- och B-lagen jämfördes inom språkgrupperna. De 
snabbare inom både språkgrupperna hade mindre spridning. Läspro-
cessen hos de snabbare läsarna är således mer automatiserad oavsett 
om de är L1- eller L2-läsare. Att man hittar en parallell skillnad över 
språkgrupperna är intressant i sig, och förklaringen kan ligga i flera 
faktorer, språkexponering eller en naturlig variation i automatise-
ringsförmåga.

hyltenstam_post-plotter.indd   56 2014-11-24   14:43



[57]

5. DE INRE OMSTÄNDIGHETERNA

Det stora flertalet av dem som börjar tillägna sig ett nytt språk ti-
digt i barndomen kommer så småningom att tala språket utan några 
särskilda avvikelser från den infödda normen, men de som påbörjar 
sin inlärning i tonåren eller i vuxen ålder tenderar att inte tillägna 
sig språket fullt ut. Detta mönster har slagits fast i en stor mängd 
empiriska studier sedan 1960-talet, och bekräftas även av våra re-
sultat. Vetenskapligt har dessa förhållanden ofta kontextualiserats i 
termer av en ”kritisk period” för språkinlärning. Enligt hypotesen 
om en kritisk period (critical period hypothesis, Lenneberg, 1967) kan 
man förvänta sig inföddlika språkbehärskningsnivåer endast hos pre-
pubertala inlärare. 

Orsaken antas ligga i de neurokognitiva förändringar som sker 
vid puberteten, vilka ofta formuleras i termer av minskad grad av 
plasti citet och flexibilitet som en konsekvens av hjärnans mognad. 
Exakt vad hjärnans mognadsprocess innebär har diskuterats bland 
hjärnforskare, liksom även den exakta åldern för när denna process 
påbörjas eller avslutas. I moderna teorier föreslås bland annat att 
nerv cellers så kallade myelinering är ett av de neurologiska korrela-
ten till hjärnans mognad. Denna process startar och avslutas tidigt 
för vissa kortikala områden i hjärnan, till exempel de primära rörelse- 
och hörselområdena, som är inblandade vid uttalet och perceptionen 
av språkljuden. För andra områden, bland annat de sekundära korti-
kala områdena, vilka omfattar typiska språkområden för strukturella 
aspekter, som fonologi och grammatik – typiskt ”svåra” områden för 
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många vuxna inlärare – avslutas processen senare. För högre asso-
ciationsområden avslutas processen mycket sent eller inte alls. Det 
gäller för ordförråd och semantik, språkliga nivåer som ofta antas 
vara oberörda av åldersfaktorn och hjärnans mognad, men detta är 
relativt outforskat.

INLÄRNINGSÅLDER OCH MOGNADSBEGRÄNSNINGAR

Vad som har fått en del forskare att tvivla på den underliggande mog-
nadsbaserade förklaringen till att de allra flesta barn i slutändan når 
längre i sin andraspråksinlärning än de allra flesta vuxna, är att det 
finns ett fåtal individer som påbörjat sin språkinlärning i tonåren el-
ler till och med i vuxen ålder, och som trots detta uppnått något som 
kan liknas vid infödd behärskning. Tolkningen har inte sällan varit 
att det inte kan finnas några tilltagande biologiska hinder kopplat till 
inlärningsålder, och att man därför måste tolka det typiska ”barn är 
bättre än vuxna”-mönstret inom ramen för psykologiska, sociala och 
utbildningsmässiga förhållanden. Vanliga alternativa förklaringar 
pekar mot graden av motivation (det vill säga att barn är inherent 
moti verade att tillägna sig omgivningens språk, vilket vuxna inte är 
i samma utsträckning), identitetsskapande (att vuxna genom alltför 
lyckad L2-inlärning upplever ett hot mot L1-identiteten, något små 
barn inte hindras av), den språkliga exponeringen (att det språkliga 
inflöde barn utsätts för är enklare och bättre anpassat till inlärning 
än det som riktas till vuxna), interaktion (att barn oftare än vuxna 
får tillfälle att interagera på målspråket) samt det faktum att barn, till 
skillnad från äldre inlärare, i det fall de tillägnar sig sitt L2 där detta 
är majoritetsspråk oftast får hela sin skolgång på målspråket.

Vad vi funnit i vår forskning kring mycket avancerade andra-
språks talare av svenska – både i studier som föregått och sådana som 
löpt parallellt med det aktuella forskningsprogrammet – är dock en 
annan, mer nyanserad bild av exceptionella vuxna inlärares språk-
behärskning. Med hjälp av ett mer omfattande och mer krävande 
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 test batteri än vad som brukar förekomma har vi kunnat visa att de 
indi vider som påbörjat sin språkinlärning i tonåren eller vuxen ålder, 
och som trots detta förefaller behärska andraspråket svenska på en 
in född talares nivå, är som nästan infödda (near-native) snarare än helt 
in föddlika (nativelike) (Abrahamsson & Hyltenstam, 2009).

I ett av programmets delprojekt undersöktes 200 avancerade an-
draspråkstalare av svenska med spanska som förstaspråk, jämnt för-
delade på ett startålderskontinuum mellan 1 och 30 år (Abrahams-
son, 2012). Undersökningen gällde dels grammatisk och fonetisk 
intuition som en funktion av startålder, dels vilka startåldrar som 
kan och inte kan associeras med förekomsten av infödd behärskning. 
Deltagarna var 21 år eller äldre vid undersökningstillfället; den äldsta 
var 63 år. Den genomsnittliga vistelsetiden i Sverige var 25 år (mi-
nimum: 15 år). 20 deltagare med svenska som modersmål ingick i 
en kontrollgrupp, och genomgick samma testning och analys; denna 
grupp matchades mot andraspråkstalarna i fråga om aktuell ålder, 
kön och utbildningsnivå. Resultaten från ett test av grammatisk be-
dömning och ett test av deltagarnas kategoriska perception av stäm-
ton hos ljuddistinktionen p–b (alltså var i ett akustiskt VOT-konti-
nuum de uppfattar att gränsen mellan de två konsonanterna ligger) 
visade ett tydligt negativt samband med deltagarnas startålder. Det 
vill säga, ju lägre startålder desto mer inföddlika testresultat. Inga 
andra variabler, som vistelsetid i Sverige, aktuell ålder, språkanvänd-
ningsmönster eller språkbegåvning, uppvisade ett lika starkt sam-
band med den språkliga intuitionen. 

I enlighet med tidigare forskning visar det sig dessutom att sam-
bandet endast gäller för de deltagare som påbörjat sin andraspråks-
inlärning i åldern 1–15 år; därefter upphör sambandet mellan start-
ålder och testresultaten, vilket betyder att andra variabler spelar en 
viktig roll för språkinlärning efter 15 års ålder. Det kan handla om 
språk användningsmönster och graden av språkbegåvning. 

Vidare framkom dels att det startåldersspann inom vilket man 
finner flest individer inom de infödda kontrolldeltagarnas resultat 
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för både grammatisk och fonetisk intuition var 1–6 år, dels att infödd 
behärskning på båda testen inte förekommer hos någon deltagare 
med en startålder över 13 år.

Å andra sidan ska det betonas att endast totalt 30 av de 200 del-
tagarna presterade som de 20 infödda kontrollinformanterna på båda 
testen, alla med en startålder 1–13 år. Detta betyder att en majoritet 
av de yngre deltagarna faktiskt uppvisade icke-inföddlika resultat 
på ett av de två testen, även om det endast var två deltagare inom 
startåldersspannet 1–6 år som uppvisade icke-infödda resultat på 
båda testen, vilket var fallet för ungefär hälften av deltagarna med en 
startålder över 13 år. Detta resultat stämmer väl överens med resultat 
från våra tidigare studier. För gemene man kan detta framstå som ett 
oväntat resultat utifrån det vi kunde konstatera ovan, nämligen att 
personer som påbörjar sin språkinlärning i barndomen tenderar att 
uppnå infödd behärskning i språket, vilket också studier av specifika 
språkliga fenomen eller enskilda språkliga nivåer har kunnat visa. 
Skillnaden är dock att våra här redovisade studier inkluderat ett stort 
antal test för att täcka större delar av inlärarens språkbehärskning, 
och analyserna har också varit på en annan detaljnivå än i tidigare 
studier. Med denna mer omfattande och rigorösa metodologi kan vi 
alltså konstatera att en helt och hållet inföddlik slutnivå inte är ga-
ranterad genom enbart en låg startålder – andra faktorer spelar en 
viktig roll även hos yngre andraspråksinlärare.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras (a) att det finns ett 
starkt negativt samband mellan startålder och slutlig språkbehärsk-
ning, (b) att helt inföddlika slutnivåer inte förekommer hos inlärare 
som påbörjat sin språkinlärning efter puberteten (här 13 års ålder), 
och (c) att färre än vad man tidigare antagit (kanske till och med en 
minoritet) av dem som påbörjat sin inlärning före 13 års ålder upp-
visar en helt inföddlik slutnivå i andraspråket. Resultaten kan tolkas 
som ett stöd för existensen av mognadsbegränsningar och att rent 
neurokognitiva förändringar i hjärnan gör att språkinlärning gradvis 
blir svårare med stigande startålder. Om små barn till största delen 
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använder sig av omedvetna och implicita tillägnandeprocesser och 
mer av procedurala minnesfunktioner, så måste andra, mer explicita 
inlärnings- och minnesprocesser tillämpas vid vuxnas språkinlär-
ning, eftersom hjärnans mognad resulterat i att de medfödda, natur-
liga tillägnandefunktionerna inte längre är tillgängliga, åtminstone 
inte på samma sätt eller i samma omfattning som tidigare. Resultaten 
antyder att också små fördröjningar i tidig barndom i den språkliga 
exponeringen tenderar att leda till en inte helt inföddlik språkbe-
härskning, vilket betyder att hjärnans mognadsbegränsningar tilltar 
och har effekter på språkinlärning som äger rum mycket tidigt i livet.

Ålders- eller tvåspråkighetseffekter?

Det finns emellertid flera tongivande forskare inom fältet som inte 
anser att resultat av det slag som vi redovisat stödjer en teori om 
mog nadsbegränsningar. Deras huvudsakliga argument utgår ifrån att 
två språkiga individers språkbehärskning inte kan eller bör jämföras 
med enspråkigas. Vissa har föreslagit att de små skillnader i slutnivå 
som existerar mellan infödda kontrolldeltagare och nästan infödda 
in lärare beror på den senare gruppens tvåspråkighet, inte på hjär-
nans mognad. Med andra ord hävdar man att det inte är fråga om 
ålders effekter utan snarare effekter av tvåspråkighet. Vissa kognitiva 
teorier om andraspråksinlärning antar också explicit att vad som hin-
drar vuxna L2-inlärare från att uppnå en helt och hållet infödd be-
härskning i målspråket är närvaron av ett starkt etablerat förstaspråk, 
något som skiljer deras kognitiva utgångspunkt från det lilla barnets. 
Utifrån studier av individer som i barndomen adopterats till en ny 
språkomgivning har det till och med föreslagits att det är den to-
tala förlusten av förstaspråket som tillåtit dessa individer att tillägna 
sig det nya språket fullt ut. Samtidigt som vissa forskare i dag antar 
att inföddlika slutnivåer i ett andraspråk förhindras av själva två-
språkigheten, så går alltså några av dem så pass långt som att hävda 
att enspråkighet är en förutsättning och en garanti för inföddhet (se 
diskussion i Bylund, Hyltenstam & Abrahamsson, 2013).
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För att pröva detta designades en studie med syftet att utröna 
före komsten och omfattningen av ålders- respektive tvåspråkighets-
effekter. Totalt 80 vuxna deltagare, som alla tillägnat sig svenska i 
barn domen men vid olika åldrar och under olika förutsättningar, 
enga ge rades. En grupp bestod av 20 enspråkiga förstaspråkstalare av 
sven ska, vilka endast talat svenska under sin uppväxt. Denna grupp 
be står alltså av enspråkiga L1-talare av svenska – även om de förstås 
senare i barndomen och i livet lärt sig engelska och eventuellt andra 
främ mande språk. En annan grupp bestod av 20 individer som vid 
mellan 3 och 8 års ålder adopterats från en spanskspråkig bakgrund 
till Sverige och som efter adoptionen enbart talat svenska. Dessa del-
tagare kan alltså ses som funktionellt enspråkiga L2-talare av sven ska, 
då förstaspråket spanska efter adoptionen till Sverige deaktiverats till 
en sådan grad att det i praktiken kan betraktas som bortglömt. En 
tredje grupp bestod av 20 personer som tack vare en svensktalande 
och en spansktalande förälder samtidigt tillägnat sig både svenska 
och spanska sedan födseln. Dessa kan således beskrivas som (simul-
tant) tvåspråkiga L1-talare av svenska. Den fjärde och sista gruppen 
bestod av 20 personer som vid mellan 3 och 8 års ålder tillsammans 
med sina spansktalande föräldrar invandrat till Sverige och som så-
ledes utvecklat sin svenska från samma åldrar som den adopterade 
gruppen. Gruppen består alltså av (successivt) tvåspråkiga L2-talare. 
Deltagarna i de båda tvåspråkiga grupperna är som vuxna avancerat 
tvåspråkiga, och de rapporterar att de använder båda sina språk på 
daglig till veckovis basis. Deltagarna i de båda enspråkiga grupperna 
har inga eller endast begränsade skolkunskaper i spanska.

Tanken var att om de två grupperna med tidiga inlärare (de från 
födseln enspråkiga och de från födseln simultant tvåspråkiga) får 
samma resultat på språkliga test, och om dessa resultat är signifikant 
högre än hos grupperna med sena inlärare, så torde det tyda på att det 
rör sig om startålderseffekter. Om däremot de enspråkiga deltagarna 
(de enspråkiga L1-talarna och de funktionellt enspråkiga L2-talarna, 
de adopterade) får samma resultat på testen, och om dessa är signifi-
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kant högre än hos de båda tvåspråkiga grupperna, så kan det tolkas 
som effekter av en- respektive tvåspråkighet snarare än av startålder.

Ett tiotal olika mått på språkbehärskningen tillämpades. Resul-
taten från de olika testen och analyserna pekar i en och samma rikt-
ning, nämligen att de flesta skillnader mellan infödd och icke-infödd 
behärskning går att härleda till deltagarnas startålder, inte deras två-
språkighet. Med andra ord hade de tidigt enspråkiga och de tidigt, 
simultant tvåspråkiga samma höga resultat, medan de två grupperna 
med relativt sena inlärare hade resultat som liknade varandra och 
som var signifikant lägre än resultaten hos de tidiga inlärarna. En-
dast undantagsvis kunde tvåspråkighetseffekter skönjas, och då alltid 
i kombination med ålderseffekter (se Abrahamsson, Bylund, Hylten-
stam & Norrman, 2014).

Parallellt har vi i en annan studie (se Bylund, Abrahamsson & 
Hyl ten stam, 2012) demonstrerat att behärskningen av ett första- res-
pektive ett andraspråk inte är komplementärt – hos mycket avan-
cerade L2-talare förhåller det sig snarare tvärtom. Resultaten på ett 
grammatikalitetsbedömningstest och ett lucktest, vilka distribuera-
des både i en version på deltagarnas L1 (spanska) och en version på 
deras L2 (svenska), visar nämligen att de individer som uppvisar en 
helt inföddlik behärskning i andraspråket (får resultat inom en språ-
kiga inföddas resultat på samma test) också är som infödda på sitt 
förstaspråk, medan de som uppvisar icke-infödda resultat i första-
språ ket i mycket stor utsträckning gör det även i det andra.

Med andra ord pekar data mot att tvåspråkighet för det första i 
sig inte ligger bakom skillnaden mellan nästan infödda och infödda 
slutnivåer i andraspråket. För det andra att startålder ensamt kan för-
utsäga och förklara fördelningen av nästan infödd och inföddlik be-
härskning, oavsett om inlärningen är enspråkig eller tvåspråkig. För 
det tredje att enspråkighet (som vid adopterade barns L2-inlärning) 
inte på något sätt främjar språkinlärningen; tvärtom kan man fak-
tiskt anta att ett abrupt och permanent språkbyte i barndomen kan 
ha vissa negativa effekter på utvecklingen av andraspråket, då den 
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adopterade gruppen ibland uppvisade resultat som var signifikant 
lägre än alla de andra gruppernas resultat. Rent metodologiskt kan 
man också dra slutsatsen att det är ett felaktigt antagande att tvåsprå-
kigas språkbehärskning inte kan jämföras med enspråkigas.

SPRÅKBEGÅVNING

Traditionellt har språkbegåvning definierats som en medfödd och 
relativt stabil talang för att lära sig språk. Denna individuella faktor 
uppvisar en stor variation inom normalpopulationer, och tycks re-
lativt oberoende av andra faktorer såsom generell intelligens (IQ), 
personlighet, motivation, attityder och musikalitet. Redan på 1950-  
talet ut vecklades The Modern Language Aptitude Test (MLAT; Carroll 
&  Sapon, 1959). En mängd andra test avsedda att mäta graden av 
språkbegåvning hos individer har därefter utvecklats, ofta med ut-
gångspunkt i MLAT. Syftet har för det mesta varit att kunna förut-
säga olika individers förmåga och framgång i skolkontexter och på 
språkkurser, så att studenter med liknande inlärningsförutsättningar 
kan placeras tillsammans. 

Fyra generella dimensioner av språkbegåvning tenderar att om-
fattas av de flesta språkbegåvningstest som används i dag: 

•	 Fonologisk känslighet och fonetisk avkodningsförmåga, ex-
empelvis att höra och minnas okända fonologiska distinktio-
ner.

•	 Utantillinlärning och associativ inlärning, till exempel vid in-
lärning av vokabulär.

•	 Grammatisk känslighet, det vill säga förmågan att förstå 
grammatiska samband.

•	 Induktiv inlärningsförmåga, alltså att utifrån enbart expone-
ring av ett nytt språk kunna identifiera grammatiska former 
och deras funktioner. 
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Från början var studiet av språkbegåvning helt motiverat av peda-
gogiska och kursadministrativa syften. Det är först under 1990-talet 
och framåt som man på ett mer vetenskapligt sätt börjat intressera 
sig för själva fenomenet, både ur psykolingvistiska och neurokogni-
tiva perspektiv. Länge menade man också att språkbegåvning endast 
hade relevans för formell klassrumsinlärning; på senare tid har man 
dock sett att begåvningsfaktorn även har relevans, kanske till och 
med mer relevans, vid naturligt, implicit andraspråkstillägnande, ef-
tersom inläraren då måste analysera och tolka det språkliga inflödet 
helt på egen hand, utan hjälp från lärare eller läromedel.

En fråga som vi ställt oss är vilken roll språkbegåvning spelar 
vid mycket avancerad andraspråksinlärning och hur sambandet ser 
ut mellan språkbegåvning och inföddlik/nästan infödd slutnivå i ett 
andra språk. Forskningen har hittills varit mycket sparsam på detta 
område, men sammantaget kan sägas att en hög grad av språkbegåv-
ning eller exceptionalitet tycks vara en förutsättning för att vuxna 
inlärare ska kunna närma sig inföddlika nivåer i andraspråket. I en 
studie som involverade ungerska L2-inlärare av engelska med olika 
startåldrar (DeKeyser, 2000) uppvisades ett samband mellan resulta-
ten på ett språkbegåvningstest och resultaten på ett engelskt gram-
matikalitetsbedömningstest hos vuxna inlärare. För tidiga inlärare, å 
andra sidan, spelade språkbegåvning ingen som helst roll, eftersom 
i princip alla dessa presterade likt infödda på engelska tack vare just 
den låga inlärningsåldern. DeKeyser drar slutsatsen att språkbegåv-
ning är avgörande för vuxna andraspråksinlärare, eftersom de med 
denna egenskap kan kompensera för de negativa effekterna som hjär-
nans mognadsprocess och avtagande plasticitet medfört.

I en studie som både föregått och löpt parallellt med det aktuella 
forskningsprogrammet kunde ett liknande samband påvisas (Abra-
hamsson & Hyltenstam, 2008). De 11 deltagarna med en startålder 
mellan 13 och 23 år, vilka alla uppfattades som infödda svenskar vid 
nor mal, spontan kommunikation, hade samtliga över genomsnittli ga 
resultat på ett språkbegåvningstest, The Swansea Language Aptitude Test 
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(LAT; Meara, Milton & Lorenzo-Dus, 2003), medan de 31 deltagarna 
med startåldrar 1–11 år, vilka också de uppfattades som infödda talare 
av svenska i vanligt tal, var normalt fördelade i fråga om språkbegåv-
ningsgrad (i likhet med de 15 infödda svenska kontrolldeltagarna). Så 
tillvida är resultaten i överensstämmelse med exem pelvis DeKeysers 
(2000) resultat. Men när resultaten på språkbegåv ningstestet sattes 
i samband med resultaten från ett svenskt grammatikalitetsbedöm-
ningstest framkom det att också hos yngre inlärare spelar språkbe-
gåvning en viss roll för huruvida helt inföddlik språkbehärskning 
uppnås. Även för avancerade andraspråksanvändares bevarande av 
sitt förstaspråk tycks språkbegåvning spela en roll, åtminstone bland 
yngre inlärare (se Bylund, Abrahamsson & Hyltenstam, 2010). I ovan 
nämnda studie av Bylund, Abrahamsson och Hyltenstam (2012), där 
det kunde demonstreras att inföddlik/icke-inföddlik grammatisk be-
härskning i det ena språket hos dessa mycket avancerade L2-talare 
oftast åtföljdes av en liknande inföddlik/icke-inföddlik behärskning 
i det andra språket, visade sig språkbegåvning vara den faktor som 
bäst kunde förklara de små skillnaderna i resultat som skilde de in-
föddlika från de icke-inföddlika individerna.

Vi undersökte språkbegåvningens roll hos de ovan nämnda 200 
avancerade inlärarna av svenska som L2, vilka alla hade spanska som 
L1. Här användes en vidareutveckling av LAT, det test vi använt i 
våra tidigare studier, nämligen LLAMA (The Llama Language Aptitude 
Tests; Meara, 2005). Resultaten visar bland annat att språkbegåv ning 
är den näst mest inflytelserika faktorn efter startålder, åtminstone 
när det gäller grammatisk intuition i andraspråket. Som redovisades 
tidigare kan man dock konstatera ett positivt samband mellan start-
ålder och L2-behärskning endast bland deltagare med lägre start-
ålder (alltså de mellan 1–15 år); därefter upphör all inverkan från 
start åldern. Språkbegåvningseffekter består dock över startålders-
gränserna, och blir för de vuxna inlärarna den mest avgörande 
faktorn. Vi kan från dessa data även se att det är just grammatisk 
behärskning som korrelerar starkast med resultaten på språkbegåv-
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ningstestet; andra mått, som perception av VOT, korrelerar svagare 
eller inte alls med språkbegåvning.

Teoretiskt är språkbegåvningsresultaten från dessa studier vik-
tiga, på flera sätt. Först och främst vittnar de om att barns och vuxnas 
språkinlärning styrs av olika system i hjärnan. Medan barn tillägnar 
sig språk automatiskt, omedvetet och implicit utifrån det språkliga 
inflödet och den naturliga interaktionen med andra, tenderar vuxnas 
inlärning begränsas av att involvera mer viljestyrda, medvetna och 
explicita processer och minnesfunktioner. Språkbegåvning spelar 
därför en större roll hos vuxna, eftersom den antas vara starkt för-
knippad med just explicit grammatisk kunskap, medan den spelar en-
dast en marginell roll hos barn, som ju mycket lite använder sig av ex-
plicita inlärningsstrategier eller ägnar sig åt inlärning av metaspråklig 
kunskap. För det andra sätter resultaten ett frågetecken fram för på-
ståendet att vuxna L2-inlärare som uppnått infödd språkbe härskning 
är goda bevis mot existensen av mognadsbegränsningar i hjärnan 
som förklaring till åldersrelaterade skillnader gällande slutnivåer 
hos tidiga och sena inlärare. Om sådana mycket ovanligt förekom-
mande vuxna, inföddlika inlärare så gott som alltid också uppvisar 
en språkbegåvning över genomsnittet, så kan man snarare anta att de 
genom denna haft möjlighet att kompensera för de tilltagande inlär-
ningssvårigheter som mognadsbegränsningarna egentligen innebär, 
och som synliggörs endast hos dem med normala eller låga språk-
begåvningsnivåer (men även hos inlärare med hög språkbegåvning 
som samtidigt är helt omotiverade, ointresserade eller av andra skäl 
förhindrade att tillgodogöra sig det språkliga inflödet).

Personlighet och språkbegåvning i samspel 

Faktorn språkbegåvning har som vi just sett visat sig ha ett bety-
dande förklaringsvärde vad gäller individuella skillnader i slutlig be-
härskning av ett L2. Men hög färdighet i ett andraspråk kräver ett 
stort personligt engagemang under en lång tidsperiod med avsevärda 
insatser både kognitivt, emotionellt och socialt. Inom ett delprojekt 
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har frågan varit 1) vilka psykologiska faktorer som – i samverkan med 
eller utöver språkbegåvning – har störst betydelse för en hög nivå i 
andra språket, och 2) vilka språkliga variabler som kan tänkas spegla 
språk begåvningens och de psykologiska faktorernas effekt särskilt 
tydligt.

Vad gäller den senare frågan om språkliga variabler såg vi i ka-
pitel 3 att flerordsuttryck är ett av de mest utslagsgivande språkliga 
 måtten för att skilja mellan infödda och icke-infödda. I en delstudie 
av Forsberg Lundell och Lindqvist (2014) framkom liknande resul-
tat, och det visade sig dessutom att testet på flerordsuttryck – ett kol-
lokationstest – genererade maximal individuell variation. Eftersom 
behärskningen av flerordsuttryck kan tänkas variera systematiskt 
hos personer med skilda psykologiska förhållningssätt till språkinlär-
ningsuppgiften, valdes denna språkliga kategori för analys i en ansats 
att förklara individuella skillnader.

Målet var alltså att studera samverkan mellan språkbegåvning 
och psykologiska faktorer. Man kan anta att just flerordsuttryck som 
är er känt svåra att lära sig kulle kunna få en extra skjuts av språkbe-
gåv ning. Emellertid är det ju så att språkinlärning inte är någon 
 iso lerad process som enbart kan förklaras utifrån individens inre om-
ständigheter, utan den äger rum i en social kontext där också social- 
psykologiska faktorer spelar roll. Att tillägna sig ett nytt språk på 
avan cerad nivå innebär i många fall att man flyttar till ett annat land, 
måste anpassa sig till en ny kultur och delvis får en ny social identitet. 
Där för valdes bland psykologiska faktorer vissa personlighetsdrag 
som kan främja eller stå i vägen för en sådan ackulturationsprocess. 
Det har hävdats att personlighet skulle kunna vara mer avgörande än 
språk begåvning, eftersom inlärarens personlighet kan bli avgörande 
exempelvis för vilken typ av interaktion med målspråkskulturen han/
hon går in i, något som blir bestämmande för kvantitet och kvalitet i 
den språkliga exponeringen.

I en studie av Forsberg Lundell och Sandgren (2013) var syftet 
att undersöka hur språkbegåvning och personlighetsdrag påverkar 
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be härskning av flerordsuttryck. Även här fokuserades på kollokatio-
ner. För att kunna undersöka om just kollokationer och inte andra 
vanligtvis förekommande mått på språkfärdighet påverkades av de 
psykologiska faktorerna, inkluderade vi också ett grammatikalitets-
bedömningstest. Denna typ av test används flitigt inom andraspråks-
forskningen och syftar till att mäta en talares förmåga att se eller 
höra vad som är grammatiskt och inte i ett språk. Här handlar det 
alltså om behärskning av grammatiska regelbundenheter, medan be-
härskning av kollokationer innebär något annat, närmare bestämt 
förmågan att med precision komma ihåg i hög grad godtyckliga ord-
kombinationer. 

I studien ingick 13 deltagare (12 kvinnor och 1 man), som alla 
hade bott minst fem år i Frankrike. Genomsnittslängden på vistelsen 
var 14,5 år. Alla deltagare fick göra ett produktivt kollokationstest, ett 
grammatikalitetsbedömningstest och ett språkbegåvningstest, LLA-
MA (se ovan), samt ett personlighetstest, Multicultural Perso nal ity 
Questionnaire (MPQ), som mäter en individs förmåga att an passa 
sig till en ny kultur. Hypotesen var att resultat på kollokations testet 
skulle visa tydligare samband med resultaten på de psykologiska tes-
ten. Denna hypotes kunde bekräftas till stor del, då ett antal samband 
uppstod mellan kollokationstestet och de två psykologiska testen. 
När det gäller språkbegåvningstestet LLAMA framkom ett starkt 
samband mellan ett deltest som testar fonetiskt minne och kolloka-
tionstestet. Detta är ett intressant resultat, i linje med annan aktuell 
forskning som visar på betydelsen av fonologiskt minne och kort-
tidsminne för inlärningen av kollokationer, vilka ju faktiskt kan upp-
fattas som ljudsekvenser. När det gäller personlighet framkom ett 
samband med två av de personlighetsdimensioner som mäts i MPQ: 
öppenhet (openmindedness) och kulturell empati. Dessa dimensioner 
innebär att individen är öppen för nya företeelser och upplevelser och 
att han/hon har förmåga att sätta sig in i andras sätt att tänka, att ta 
den andres perspektiv. Båda dessa samband var starka, vilket inte är 
vanligt i studier rörande personlighet och andraspråksforskning och 
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inte heller i så små grupper av deltagare. En spekulation är att styr-
kan i sambandet kan ha att göra med användningen av kollokationer 
som språkligt mått. 

Ett intressant resultat som framkom helt oväntat var ett sam-
band mellan de två psykologiska testen och just de dimensioner 
som i språkbegåvningstestet uppvisat samband med kollokationstes-
tet. Både öppenhet och kulturell empati korrelerade med fonetiskt 
minne. Man kan fundera på om det handlar om en kognitiv stil som 
innefattar en auditiv inlärarstil, där man med öppna sinnen och ett 
kognitivt empatiskt förhållningssätt tar in det språkliga och sociala 
inflödet. 

Studien visar på lovande samband mellan personlighet, språk-
begåvning och kollokationer, men behöver styrkas av replikerande 
studier med flera deltagare för att resultaten ska kunna generaliseras. 

PASSION FÖR SPRÅKINLÄRNING – POLYGLOTTER

En inlärarpopulation som rönt förvånansvärt liten uppmärksamhet 
inom L2-forskningen är polyglotter. Med polyglotter menas perso-
ner som på avancerad nivå behärskar inte bara ett par tre språk ut-
över sitt (eller sina) modersmål, utan kanske sju, åtta eller i vissa fall 
många fler språk än så. En formell definition eller karakteristik som 
på den senaste tiden förekommit i den språkvetenskapliga litteratu-
ren är ”någon som kan tala sex eller fler språk flytande”. Bristen på 
systematisk forskning är paradoxal med tanke på att just denna grupp 
excellerar i L2-inlärning och därför borde vara av stort intresse att 
studera närmare. Vad är det som gör att vissa individer har förmåga 
– och vilja – att lära sig det ena språket efter det andra? Med tanke 
på att det är tämligen sällsynt att personer har god behärskning av 
ett stort antal språk finns det anledning att anta att dessa individer 
är exceptionella på ett eller annat sätt. Som bekant har vetenskapliga 
framsteg ofta skett genom ett studium av exceptionella förhållanden, 
inte minst inom medicin där patologi är ett fönster till förståelsen 
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av vad hälsa är – så vad kan det atypiska med polyglotter lära oss om 
typisk L2-inlärning?

Brist på forskningsbaserad kunskap om polyglotter ska inte förstås 
som att kategorin inte är omnämnd i litteraturen. Tvärtom, man kan 
läsa en hel del om polyglotter i skilda källor, men det är då frågan om 
anekdotiska redogörelser, ofta i form av levnadsbeskrivningar eller 
redogörelser för hur många språk personen behärskar. En aktuell 
pub likation som ger en god inblick i vad det kan innebära att leva som 
polyglott är boken Babel no more. The search for the world’s most extra - 
ordinary language learners av vetenskapsjournalisten Michael Erard 
(New York: Free Press, 2012). Som titeln ger en vink om är bo kens 
huvudfråga hur många språk en människa kan behärska. Att det kan 
vara väldigt många framgår både av denna bok och ur flera an dra 
trovärdiga beskrivningar. En Alexander Schwartz, från början ma-
tema tiker och datoringenjör, arbetade som översättare vid FN i New 
York 1962–1986. Han översatte från 31 språk, bland annat sitt mo-
dersmål ungerska, till engelska. Några andra exempel är den brit tiske 
(ur sprungligen från Nya Zeeland) utrikeskorrespondenten Harold 
Williams (1876–1928), som talade 58 språk flytande, lingvisterna 
Ste phen Wurm (1922–2001) och Kenneth Hale (1934–2001), som 
båda behärskade ca 50 språk, och den tyske diplomaten Emil Krebs 
(1867–1930), som kunde översätta från 100 språk och tala ca 60 av 
dessa.

Det finns fyra polyglotter som i enskilda fallstudier blivit föremål 
för systematisk forskning, vilket alltså utgör undantag från den bild 
som just tecknats. Varje undersökning är unik vad gäller disciplinär 
tillhörighet och metodik. En undersökning gäller en amerikansk 29-
årig man, C. J., som behärskade sex språk utöver modersmålet. Ett 
batteri av neuropsykologiska och språkliga test visade att han var sär-
skilt bra på att tillägna sig nya koder. Han hade välutvecklat språkligt 
flyt och snabb tillgång till det mentala lexikonet, liksom utmärkta re-
sultat på test av språkliga formaspekter, men medelmåttiga på språk-
liga innehållsaspekter. Framför allt hade han nästan full eller full po-

hyltenstam_post-plotter.indd   71 2014-11-24   14:43



Avancerad andraspråksanvändning

[72]

äng på de olika komponenterna i det språkbegåvningstest han tog. 
En annan undersökning gäller den ovan omnämnde Emil Krebs, 

vars hjärna bevarats för neurologisk forskning och därför i början 
av 2000-talet kunde analyseras med aktuella objektiva metoder för 
avbildning av hjärnvävnad. Krebs hjärna jämfördes med 11 manliga 
hjärnor som tillhört personer som inte varit polyglotter. Vid en jäm-
förelse av den så kallade cytoarkitekturen (hjärncellernas utseende 
och täthet) i hjärnbarkens språkcentra i den dominanta hemisfären 
och motsvarande områden i den icke-dominanta hemisfären, visade 
det sig att Krebs hjärna skilde sig både i höger och vänster hemisfär 
från alla kontrollhjärnorna (som var lika varandra). I en del av det 
aktuella området var Krebs hjärna mer symmetrisk än de andra hjär-
norna, medan den i en annan del var mer asymmetrisk. En spekula-
tion är att Krebs dokumenterat goda språkförmåga kan ha haft att 
göra med hans välutvecklade högra motsvarighet till språkcentrum i 
hjärnans vänstra halva. Det är känt att höger hemisfär spelar en stor 
roll i hantering särskilt av prosodi (intonation, rytm och dynamik). 
En intressant fråga som denna forskning inte har något svar på är 
om den speciella cerebrala organisationen existerade hos Krebs innan 
han lärde sig många språk och var en förutsättning för förmågan, 
eller om den i stället var en följd av hans språkinlärningserfarenhet. 
Båda alternativen kan vara möjliga. 

De två återstående fallen gäller savants. Termen savant (tidigare 
idiot-savant, vilket nu uppfattas som arkaiskt och pejorativt) applice-
ras på personer som trots funktionshinder uppvisar remarkabel för-
måga på något visst område. Fenomenet är mycket sällsynt, unge fär 
ett fall på en miljon av totalpopulationen. Daniel Tammet, född 1979, 
är en brittisk savant som även har diagnosen Aspergers syn drom eller 
högfungerande autism. Han har också en synestesidia gnos, vilket be-
tyder att han uppfattar ord, siffror och bokstäver i färger. Hans excep-
tionella förmåga omfattar både matematik (han kan på fem sekunder 
räkna ut i huvudet vad 377 x 795 blir) och språk. Han behärskar 11 
språk och hör till den lilla grupp polyglotter som också konstruerat 

hyltenstam_post-plotter.indd   72 2014-11-24   14:43



[73]

5. De inre omständigheterna

ett eget språk. Hans förmågor har tolkats i förhållande till hans syn-
estesi, som ger ett särskilt stöd för minnet, och till hans fallenhet för 
systemtänkande. Enligt de test som utvecklats inom Baron-Cohens 
systematiserings-/empatiseringsteori (2006) har Daniel Tammet ett 
värde på 50 av maximalt 80 på ett test av systematiseringsförmåga, 
betydligt över medeltalet för personer med autism, som är 35,9, och 
långt över vad som gäller för den typiska befolkningen, som har ett 
medelvärde på 27,2. 

Den sista studien gäller Christopher Taylor, född i Storbritannien 
1962, en psykiskt och mentalt funktionshindrad man som dock kan 
läsa, skriva och kommunicera på 15–20 språk samt översätta mellan 
dem. Hans icke-verbala IQ ligger på 56, och hans mentala ålder är 
9,2 år, men på verbala komponenter i IQ-test har han över 100. Han 
har en fenomenal förmåga att tillägna sig lexikala enheter, men också 
morfologiska aspekter i språk, medan hans förmåga i syntaktiska 
aspekter är begränsad; han överför huvudsakligen sitt modersmåls, 
engelskans, syntax till andra språk. Christopher Taylor är intressant 
för L2-forskningen främst eftersom hans fall stödjer modularitets-
hypotesen inom språkvetenskapen, det vill säga att olika kognitiva 
förmågor stöds cerebralt på ett avgränsat och specifikt sätt. Enligt 
denna hypotes finns en särskild språklig modul; språk hanteras inte 
bara av allmänkognition. Inom språkmodulen antas vidare under-
moduler som opererar relativt fritt från varandra, till exempel för 
fono logi och syntax.

Polyglottprojektet

Delprojektet om polyglotter syftar till att ge en bred fallstudiebaserad 
beskrivning av denna inlärarkategori i lingvistiska, kognitiva, psyko-
logiska och sociala perspektiv. Inom projektet har termen polyglott 
operationaliserats på följande sätt:

Polyglott är en person som efter puberteten har tillägnat sig/lärt 
sig minst 6 nya språk och som behärskar minst 6 av dessa språk på 
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en intermediär eller avancerad nivå (minimalt B1 i CEF-skalan; 
CEFR = Common European Framework of Reference) och som 
för närvarande kan använda dem relativt obehindrat i muntlig 
kom mu nikation.

Som framgår innebär detta en skärpning av kraven på vilka personer 
som kan vara aktuella som deltagare i forskningen jämfört med den 
allmänna karakteristik som inledde detta avsnitt. 

Innan den egentliga empiriska forskningen påbörjades genomför-
des en inventering av den visserligen ofta fragmentariska men ändå 
tämligen omfattande information om polyglotter som förekommer i 
olika källor, det som ovan kallats anekdotisk evidens. I denna inven-
tering fastställdes att det finns ett hundratal polyglotter omnämnda 
i källor med en rimlig grad av trovärdighet, både historiska personer 
från 1400-talet och framåt och nu levande. Att det rör sig om så få 
namn kan ses som en indikation på att polyglotter i projektets avse-
ende är en ovanlig företeelse. Bland förekommande namn upprätta-
des en lista över 85 polyglotter där (relativt säker) information fanns 
tillgänglig om deras födelseår/livslängd, kön, yrke/sysselsättning, 
an tal behärskade språk, vilka dessa språk är, på vilket sätt språken 
be härs kas, när under personens levnad språken lärts in samt övriga 
upp gifter relaterade till personernas språkintresse. 

Sammanställningen blev mer informativ än man kanske kunnat 
vänta sig (Hyltenstam, 2014a). Följande ger en sammanfattning av 
de mönster som framkom:

•	 En stor andel har ägnat sig åt inlärning av nya språk under en 
stor del av sitt liv.

•	 Många uttrycker en stark fascination över språk i allmänhet. 
De har en mycket stark motivation att lära sig språk, ibland till 
och med uttryckt som ett behov. 

•	 Många är specifikt intresserade av språklig form (mer än av 
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språkliga innehållsaspekter, språk som kulturellt eller litterärt 
fenomen etc).

•	 Det starka intresset för språkinlärning har av många identifie-
rats omkring puberteten, hos andra tidigare.

•	 Nästan alla är självlärda. Det är alltså inte så vanligt med del-
tagande i språkundervisning.

•	 De språk man väljer att lära sig är påtagligt ofta typologiskt 
avlägsna från personernas modersmål. En annan tendens är 
att lära sig närbesläktade språk, som danska och svenska när 
man väl lärt sig norska. Båda dessa tendenser ger faktiskt ett 
uttryck för polyglotters intresse av språklig struktur i sig, att 
få erfara hur språk kan skilja sig maximalt respektive minimalt 
från varandra. 

•	 Många lyckas nå en relativt avancerad behärskning av ett 
språk på kort tid.

•	 Många är yrkesverksamma med språk (25 av de 85 är professio-
nella lingvister, 20 är tolkar eller översättare, och hela 14 är 
skönlitterära författare).

•	 En liten men utmärkande grupp på 4 individer har skapat 
egna språk: esperantoskaparen Lazar Zamenhoff (1859–1917) 
samt de skön litterära författarna J. R. R. Tolkien (1892–1973), 
James Joyce (1882–1941) och Anthony Burgess (1917–1993).

•	 Med få undantag högutbildade personer med kvalificerade 
yrken.

•	 Brutalt sned könsfördelning: 83 av de 85 är män.

Existerande vetenskapliga undersökningar tillsammans med ovanstå-
ende inventering av ”mjukare” information fick utgöra bakgrund till 
de specifika frågor som behandlades i projektets empiriska del (Hyl-
tenstam, 2014b). I en grupp om 10 självselekterade deltagare, 35–68 
år gamla, representerande åtta olika modersmål, men som alla behärs-
kade svenska på C2-nivå (se nedan), undersöktes språkbegåv ning/
lingvistisk medvetenhet och verbalt minne, systematiseringsför måga 
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och empatisk förmåga, allmän kognitiv förmåga samt mo ti vation, 
inlärningsstrategier, tempot i språkinlärningen och inlärarautonomi.

Information om motivation, språkinlärningshastighet, strategier 
och autonomi inhämtades via en intervju. Övriga aspekter undersök-
tes med etablerade test, vilka alla innehåller en jämförelsestandard 
som varje individs resultat kunde relateras till: språkbegåvningstestet 
LLAMA, Schultz verbal memory task, the Empathy and Systemizing 
Quotients, samt Ravens matriser för allmän kognitiv förmåga. 

De tio deltagarna behärskade mellan 6 och 25 språk. Bland dessa 
språk behärskades enligt självbedömning i CEF-skalan alltifrån 6 
(som ju var kriteriet för att inkluderas) upp till 13 språk på B- eller 
C-nivå. På C-nivå, där C1 innebär avancerad och C2 mycket avan-
cerad/nästan infödd nivå, hade deltagarna mellan 2 och 6 språk. Åtta 
arbetade antingen som lingvister eller tolkar/översättare, en av dessa 
dock utöver sitt vanliga arbete inom det naturvetenskapliga områ-
det. En var ekonom och en lärare (ej i språk). Liksom i den genom-
förda inventeringen var även här de flesta män, 9 män gentemot 1 
kvinna. 

Språkbegåvningstestet LLAMA har normvärden för kategorierna 
’poor’, ’average’, ’good’ och ’outstanding’. Deltagarnas resultat på 
tes tets fyra komponenter föll huvudsakligen i kategorierna ’good’ 
och ’outstanding’. De sammanfattas här i förhållande till antalet mät-
punk ter (10 deltagare x 4 testkomponenter = totalt 40 mätpunkter). 
Alla mätpunkter utom 4 låg ovanför testets ’average’-kategori. Mer 
än hälften av mätvärdena (24) låg i kategorin ’outstanding’, vilket 
måste betraktas som extremt högt. Enligt manualen hamnar få indi-
vider inom denna kategori ”och de som gör det är ofta utbildade ling-
vister”. Det senare påpekandet pekar mot att lingvistisk medveten-
het lika mycket som språkbegåvning i sig kan ge höga resultat. Det 
måste dock påpekas att dessa kategorier är sammanflätade, och det 
kan tänkas gälla speciellt för polyglotter. En ursprunglig språkbegåv-
ning gör via motivation (se nedan) inlärning av flera språk möjlig. 
Inlärning av flera språk ökar i sin tur den lingvistiska medvetenheten 
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via de erfarenheter som språkinlärningen ger av hur olika språk kan 
vara uppbyggda strukturellt. 

Testet för verbalt minne krävde återkallande, det vill säga att ak-
tivt hämta upp ur minnet, respektive igenkänning av en lista på 40 
ord som deltagarna först fått associationsbedöma (utan uppmaning 
att lära sig). Fastställda medelvärden för återkallande är 3–10 och för 
igenkänning 38. Här låg 4 deltagare över medelvärdet för återkal-
lande, de högsta med värdena 16 och 20. De övriga sex hade värden i 
det övre spannet av medelmåttiga värden (en hade 8, fyra hade 9 och 
en hade 10). För igenkänning hade nio av deltagarna över medelvär-
det och en låg på medelvärdet. 

Testet för systematiseringsförmåga gentemot empatisk förmåga 
(Baron-Cohen, 2009) klassificerar resultaten i typ E (högre värden 
på empati än system), typ S (högre värden på system än empati) och 
B (balans mellan empati och system). B är den vanligaste kategorin 
bland både män och kvinnor. Det finns något fler kvinnor än män 
inom typ E och vice versa inom typ S. Det är här viktigt att påpeka 
att det alltså inte på långa vägar finns någon exakt överensstämmelse 
mellan biologiskt kön och kategori enligt denna teori. Det finns yt-
terligare två kategorier, extrem typ E och extrem typ S. I den se-
nare kategorin hamnar cirka hälften av de testade personerna med 
dia gnoser inom autismspektret, varav som bekant en högre andel är 
män än kvinnor (för klassisk autism 4:1, för Aspergers syndrom 10:1). 
Det finns ingen patologisk diagnos för extrem typ E. 

Av deltagarna hade sex högre värden i systemdimensionen än i 
empatidimensionen. Det var dock endast tre av dessa som hamnade 
i kategorin typ S. Endast en deltagare (ej den kvinnliga, om läsaren 
skulle undra) hade högre resultat i empatidimensionen än i system-
dimensionen, dock inte så höga E-värden att det var fråga om typ E. 
Sammanfattningsvis hamnade således sju av deltagarna i B-kategorin 
och tre i S-kategorin. Även om detta resultat skulle kunna ses som en 
indikation på ett samband mellan systemintresse och poly glottism, 
tillåter det inga slutsatser om i vilken utsträckning dominansen av 
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män bland polyglotter kan kopplas till detta samband. Den här ob-
serverade distributionen av deltagare i kategorierna B och S skulle 
lika gärna ha kunnat uppkomma bland vilken som helst slumpmäs-
sigt vald grupp män av denna storlek.

Resultaten på Ravens matriser placerade alla deltagare utom en 
på mycket höga nivåer, mellan den 68:e och 99:e percentilen, sju 
stycken faktiskt över den 84:e percentilen. En hamnade på den 19:e 
percentilen. Denna deltagare hävdade dock själv att han inte förmåd-
de koncentrera sig på detta tämligen krävande test, som gavs sist i 
hela testserien, på grund av trötthet och förkylning. Det starkt av-
vikande resultatet tyder på att detta kan vara riktigt.

Vad gäller motivation var utgångspunkten för intervjufrågorna 
om denna aspekt Dörnyeis (2001) processorienterade modell för mo-
tivation. Motivation har olika komponenter som kan karakteriseras 
utifrån frågorna varför en person väljer att syssla med något (val-
motivation), hur länge (ihållighet) samt med vilken intensitet han/
hon är beredd att hålla på (exekutiv motivation). Utöver detta kan 
man också tala om retrospektiv motivation, alltså vad det betyder för 
den fortsatta motivationen att man redan lyckats bra inom ett visst 
område. 

Alla deltagarna uttrycker valet att ägna sig åt språk och språk-
inlärning som självklart, ibland närmast som tvingande. De valde 
från början att hålla på med språkinlärning helt enkelt för att språk i 
sig är intressant. De sade sådant som ”min kärlek till språk”, ”språk-
lig form är vad som intresserar mig mest”, ”behov av systematik”, 
”språk är min hobby”, ”intresse för språkstruktur och språkpolitik”, 
”kände att jag måste”. 

Dimensionen exekutiv motivation är intressant. De flesta delta-
garna lägger mycket tid på språkinlärning och går systematiskt till 
väga. Ett exempel är en av deltagarna som på tio månader lärde sig 
ett nytt språk tillhörande den finskugriska språkfamiljen, typologiskt 
avlägset från de språk han tidigare behärskade. Han nådde en nivå där 
han kunde använda det i sitt yrke som översättare inom EU. Under 
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de tio månaderna ägnade han utanför sin ordinarie arbetstid exakt 
fem timmar varje dag åt att lära sig språket i fråga – huvudsakligen 
med material som han själv hade samlat ihop, grammatik, ordböcker, 
bandat material, uttalsövningar, skönlitteratur, dags- och veckopress 
etc. Nästan alla berättar också hur de anstränger sig för att inte lämna 
språken bakom sig utan hela tiden håller dem vid liv genom läsning 
och regelrätta språkövningar. 

Det är påtagligt att samtliga, antingen i mycket stor eller i stor 
utsträckning använder sig av explicita inlärningsstrategier. De skaf-
far sig ofta först en uppfattning om språket i fråga genom att läsa 
beskrivningar av dess grammatik och uttal. I själva inlärningen utgår 
man oftast från sådana beskrivningar och tränar efter hand med olika 
övningar. Ungefär hälften av deltagarna anger att de kombinerar ex-
plicita och implicita strategier, att de exempelvis tidigt under inlär-
ningsprocessen kastar sig ut i kommunikativa sammanhang i försök 
att mer implicit tillägna sig språket vidare. Dock är det påtagligt hur 
den lingvistiska medvetenheten slår igenom även i dessa samman-
hang. En deltagare med tidigare kunskaper i bulgariska som åkte till 
Norge för att arbeta, hörde redan i Gardermoens ankomsthall frasen 
Jeg har parkert bilen utenfor och trodde sig förstå dess betydelse utifrån 
sammanhanget och det internationella ordet parkere. Den omedel-
bara hypotesen var: ”Jaha, norska är ett språk som liksom bulgariska 
har efterställd bestämd artikel (bil-en).”

I förhållande till inlärningshastighet är det svårt att värdera tids-
åtgången eftersom det med nödvändighet blir stora skillnader, bland 
annat beroende på om inlärningen sker i eller utanför målspråks-
miljön och beroende på med vilken intensitet inläraren ägnar sig åt 
språket i fråga. Mot bakgrund av detta är det inte konstigt att tidsan-
givelser i intervjusvaren varierar stort, och det är naturligtvis sanno-
likt att det finns en stor individuell variation även bland polyglotter 
på denna punkt. Att det bland dem finns exempel på mycket snabb 
språkinlärning illustreras av följande utsaga från den av deltagarna 
som behärskar 25 språk: ”Jag brukar aldrig åka till ett land utan att 
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lära mig språket först.” På tre månader lär han sig så mycket av språ-
ket med de hjälpmedel han kan skaffa sig att han har kommunika-
tiv förmåga om vardagliga ämnen vid ankomsten till den aktuella 
språkmiljön. Därefter brukar den vidare språkutvecklingen gå snabbt 
utifrån en kombination av vidare formella studier på egen hand och 
möjligheter till kommunikativ användning av språket. 

En hög grad av inlärarautonomi präglar samtliga deltagare. De 
tar ett eget ansvar för sin språkinlärning och framför allt – detta ver-
kar vara ett av de mest påtagliga dragen som skiljer dem från den 
typiska L2-inläraren – de utnyttjar de tillfällen som ges och skapar 
tillfällen att få använda språk som de håller på att lära sig. Medan 
typiska språkinlärare ofta drar sig för att kommunicera på språk som 
de behärskar på en mer begränsad nivå och i stället väljer ett språk 
som de kan bättre beskriver deltagarna hur de tycker det är roligt att 
pröva sina språkkunskaper så snart de stöter på någon person som 
talar språket i fråga. 

Projektet har så långt dess fallstudiemetodik tillåter kunnat fast-
ställa att följande punkter kan sägas gälla för polyglotter:

•	 En generellt hög grad av språkbegåvning. 
•	 Ett fokus på språklig form.
•	 Preferens för explicita språkinlärningsstrategier, men ofta i en 

gynnsam kombination med ett aktivt sökande efter tillfällen 
för kommunikativ språkanvändning där implicita strategier 
blir aktuella. 

•	 En tendens till välutvecklat sinne för systemtänkande. 
•	 Extremt hög motivation.
•	 En hög grad av inlärarautonomi. 
•	 En hög nivå på kognitiv förmåga generellt.

På samma sätt som inventeringen av polyglotter visade, tyder köns-
fördelningen i föreliggande studie på att det oftast är män som är 
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poly glotter. Även om deltagarna här var självselekterade fanns det 
flera förslag på andra möjliga personer i omlopp under forskningens 
gång. Även majoriteten av dessa var män. 
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6. DE YTTRE OMSTÄNDIGHETERNA – 
KONTEXTEN 

I programmet har tre studier fokuserat på de yttre omständigheterna 
för flerspråkighet i dag. De handlar om 1) en folklingvistisk lyssnar-
studie om sociolingvistisk medvetenhet bland ungdomar i dagens 
Stockholm, 2) språkets roll i social mobilitet och marginalisering, 
och 3) språket på call centers, en verksamhet som blir allt vanligare i 
dagens globaliserade värld. 

UNGA I DET FLERSPRÅKIGA STOCKHOLM

I Stockholm är i dag mer än var tredje innevånare född utanför Sve-
rige eller har minst en förälder som är det. Många av dem tillhör 
den växande grupp ungdomar och unga vuxna som är uppvuxna i 
flerspråkiga storstadsmiljöer och som ofta kallas invandrare, trots att 
många av dem inte själva har invandrat. Denna grupp språkbrukare 
är mycket heterogen, men språkligt sett har de en del gemensamt: 

•	 De har en språkbakgrund som på olika sätt inbegriper ett  eller 
flera språk utöver majoritetsspråket svenska och skolspråk 
som engelska och franska – antingen genom att flera språk 
talas i hemmet eller genom språk som omger dem i närmiljön.

•	 De är födda i Sverige eller har anlänt som små och har svenska 
som (ett av sina) L1 eller som ett tidigt L2; svenskan är ett 
språk som de behärskar väl och det är ofta även det språk som 
de anser sig tala bäst och som de helst använder. 
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Dessa ungdomar låter sig inte enkelt inpassas i dikotomier som in-
födda/icke-infödda talare eller förstaspråks-/andraspråksanvändare 
(jfr Fraurud & Boyd, 2011). Det sätt på vilket en del av dem talar 
svenska skiljer sig ibland från hur ungdomar från mer homogent en-
språkiga miljöer talar. Den här språkliga variationen har analyserats 
inom både L2-forskning, med fokus på individers språktillägnande, 
och sociolingvistik, med fokus på samhälleliga språkförändringar. I 
det första fallet intresserar man sig för varieteter som inlärarspråk 
och L2-svenska, och i det andra för varieteter som förortsslang och 
eventuella nya sociodialekter. För att nå en djupare förståelse av da-
gens stockholmsungdomars språkutveckling och språkanvändning är 
det viktigt att båda dessa perspektiv finns med (Bijvoet & Fraurud, 
2013). 

Det är i den här kontexten som man ska se forskningen inom 
SALAM-projektet (Sociolinguistic Awareness and Language Attitudes in 
Multilingual contexts). Det skiljer sig från flera av de andra projekten 
inom programmet, som i likhet med mycket annan L2-forskning stu-
derar personer som är klara L2-användare och vars L2 kan antas ut-
vecklas i riktning mot ett mer eller mindre väldefinierat målspråk. 
I SALAM-projektet deltar ungdomar med olika språklig bakgrund 
– både förstaspråksanvändare och avancerade andraspråksanvändare 
av svenska, men också många som befinner sig däremellan. I den ak-
tuella kontexten måste man också vara beredd att möta skilda upp-
fattningar om vad som utgör standardnormen (Bijvoet & Fraurud, 
2012). 

Vad gäller språklig variation i dagens Stockholm saknas fortfa-
rande kunskap. Ur L2-perspektiv är en viktig fråga vilka olika språk-
liga modeller som är tillgängliga för olika individer och grupper. Det 
vanligaste sättet att närma sig denna fråga är genom insamling och 
analys av tal och text, det vill säga av språklig produktion. Men för 
att förstå hur de enskilda språkbrukarna påverkas av sin språkliga 
kontext behöver vi veta mer om hur de subjektivt tolkar denna 
kontext, det vill säga hur de uppfattar att andra talar och också hur 
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de uppfattar att de själva talar. Därför måste studier av språklig pro-
duktion kompletteras med studier av språklig perception i en vid me-
ning, omfattande både kognitiva och emotiva aspekter av folks kon-
struktioner av det språk och den språkliga variation som de möter 
(Bijvoet & Fraurud, 2010). 

En folklingvistisk lyssnarundersökning av  
sociolingvistisk medvetenhet

Inom SALAM-projektet genomfördes en folklingvistisk lyssnarunder-
sökning av hur stockholmsungdomar med olika socioekonomisk och 
språklig bakgrund konstruerar den sociolingvistiska variation som 
omger dem. Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur 
olika individer och grupper skiljer sig med avseende på vilka (typer 
av) varieteter av svenska som urskiljs och hur de betecknas, vilken 
variation som ryms inom ramen för deras konstruktioner av de här 
varieteterna, vilka språkdrag som uppfattas som karakteristiska för 
varieteterna, samt vilka sociala betydelser och attityder som associe-
ras med dem.

Svaren kan belysa såväl synkrona som diakrona språkliga och so-
ciala effekter av möten – eller frånvaron av möten – mellan männi-
skor från olika miljöer. I all mänsklig interaktion spelar uppfattning-
arna om ”egna” och ”andras” sätt att tala en stor roll. Detta rör sig 
inte bara om värderingar utan också om vilka skillnader man faktiskt 
uppfattar och vilka sociala betydelser man förknippar med dem – det 
vi kallar sociolingvistisk medvetenhet. 

Den sociolingvistiska medvetenheten spelar roll för sådant som 
individens förmåga att anpassa sitt språk i olika situationer och att 
bedöma olika samtalspartners sociala bakgrund eller språkliga kom-
petens. Begränsningar i detta avseende kan göra att man inte varie-
rar sitt språk på ett adekvat sätt, något som en del ungdomar ibland 
beskylls för. Det kan även leda till missbedömningar av talare, som 
när medlemmar av majoritetssamhället till följd av en bristande med-
vetenhet om nya sorters svenska felaktigt uppfattar flerspråkiga ta-
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lare som inlärare eller helt enkelt som talare av ”dålig” svenska.
Att undersökningen är folklingvistisk innebär att den på allvar 

in tresserar sig för vanligt folks, det vill säga icke-språkexperters, 
sub jek tiva konstruktioner av den språkliga variation som omger 
dem. Folk lingvistik står alltså både för ett forskningsobjekt – enkelt 
beskri vet som vanligt folks föreställningar kring allt som har med 
språk att göra – och för ett forskningsparadigm som hävdar relevan-
sen av att studera dessa folkliga föreställningar, såväl på individ- som 
 grupp  nivå (Niedzielski & Preston, 2003, Bijvoet & Fraurud, 2014). 
På liknande sätt talar man även inom andra ämnesområden om folk-
liga kon struktioner av verkligheten och studiet av dem, till exempel 
folkbio logi och folkmedicin. 

Folklingvistiska konstruktioner kan handla om allt från sådant 
som vad språk är och hur man lär sig språk till hur man uppfattar 
språk lig variation. Folklingvistiken överlappar därmed med andra 
para digm som språkattitydforskning (där fokus företrädesvis lig-
ger på folks känslor inför olika språkliga företeelser), forskning om 
språk ideologier (som ofta rör den dominerande diskursen i ett sam-
hälle såsom den avspeglas i exempelvis media och policydokument) 
och den i huvudsak pedagogiskt inriktade forskningen om språklig 
med vetenhet.

Folklingvistik har både som adekvat studieobjekt och (därmed) 
som forskningsparadigm haft en kontroversiell ställning inom ling-
vistiken. Lekmannaföreställningar har ofta avfärdats som oveten-
skapliga och därmed ointressanta för forskarna. Mot detta kan man 
invända att skillnaden mellan folkliga och vetenskapliga uppfatt-
ningar inte alltid är så kategorisk, då inte heller forskarna är opåver-
kade av ideologiska föreställningar. Systematisk kunskap om folks 
lingvistik utgör dessutom viktiga bidrag till förståelsen av samhäl-
leliga och individuella språkliga förhållanden. Exempel på detta fin-
ner vi inom den perceptuella dialektologin, en viktig inriktning inom 
folklingvistiken, där forskarna genom att bland annat låta folk rita 
markeringar på kartor vunnit djupare insikt om gränsdragningen 
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mellan språkliga varieteter och mellan språkgemenskaper (Preston, 
1999, Long, 2002). 

343 gymnasieungdomar lyssnar till 12 unga talare

Den aktuella språkliga variationen bland ungdomar i Stockholm lå-
ter sig inte enkelt beskrivas i termer av homogena och välavgränsade 
varieteter och grupper av talare, utan kännetecknas snarare av en stor 
heterogenitet (Boyd & Fraurud, 2010) – något som framgår av ett 
antal delstudier inom ett nyligen avslutat större projekt om språk och 
språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer (SUF, se 
Källström & Lindberg, 2011). Detta bidrog till att SALAM-studien 
gavs en i huvudsak explorativ utformning.

Vid urvalet av talare eftersträvades största möjliga spridning vad 
gäller socioekonomisk och språklig bakgrund, samt en öppenhet för 
att inkludera talare och sätt att tala som inte inrymdes i några på för-
hand givna kategorier. Från ett stort antal inspelningar med killar 
och tjejer mellan 17 och 21 år valdes med stöd av en expertlyssnar-
panel ut tolv talprov, vägledda dels av etablerade sociolingvistiska 
 variabler som kön, ålder och social klass, dels av variabler relaterade 
till talarens språkliga bakgrund, repertoar, språkanvändning, erfa-
renheter och identifikation. Två talare hade invandrat i tonåren och 
talade med tydlig brytning, medan de övriga tio var födda och upp - 
vuxna i Sverige eller hade bott här större delen av sina liv och själva 
betraktade svenska som sitt starkaste språk. Bland dem fanns ta-
lare som av expertpanelen enhälligt bedömdes tala antingen infödd 
svenska (inklusive gammal stockholmsslang) eller någon form av 
migrationsrelaterad språklig variation (inklusive förortsslang), men 
också sådana där expertpanelen inte var enig.

Med hjälp av ett lyssnartest undersöktes likheter och skillnader i 
hur unga stockholmare med olika social och språklig bakgrund kon-
struerar den språkliga variation som omger dem. Sammanlagt deltog 
343 elever från 16 klasser på olika praktiska och teoretiska program 
vid gym nasieskolor med olika demografisk profil runt om i Stock-
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holm. Utan att vara representativt i statistisk mening, bedömdes 
detta stora och alla-inkluderande sampel av lyssnare kunna fånga 
en vä sent lig del av mångfalden av erfarenheter och identifikationer 
bland unga stockholmare. 

I studien kombinerades olika typer av perceptionsdata, såväl 
kvan titativa som kvalitativa och insamlade med såväl direkta som 
mer indirekta metoder: attitydskalor, enkät med slutna och öppna 
frågor, samt gruppdiskussioner. I studien fick lyssnarna reagera på 
olika talprov, de flesta från olika talare (en så kallad verbal guise- 
design). Två av talproven hade dock samma talare (en matched guise). 
För att få talprov som var spontana samtidigt som de hade samma 
innehåll, fick talarna ringa ett simulerat samtal till en nära vän med 
ett givet bud skap. 

Talproven spelades upp ett i taget för lyssnarna, som först fick 
be döma talarna med hjälp av graderade skalor med egenskaper som 
tuff, ordentlig och självsäker. Sedan fick de föreslå en beteckning för 
talarens sätt att prata (i detta språkprov) och göra gissningar om ta-
larens språkliga och socioekonomiska bakgrund. Efter enkäten ge-
nomfördes gruppdiskussioner med en femtedel av alla deltagare, där 
ung domarna bland annat fick berätta hur bekanta de var med olika 
delar av Stockholm och diskutera hur de uppfattade sitt eget sätt att 
prata i relation till några av talarna (språklig självperception), samt 
hur de skulle gruppera talare med avseende på troliga vänskapsrela-
tioner.

Vem hör vad? Stora skillnader mellan lyssnare

Det viktigaste resultatet av studien är kanske att folk (mer än vad vi 
ofta föreställer oss) skiljer sig i sina konstruktioner av den socioling-
vistiska variationen i samhället – inte bara vad gäller hur de värde-
rar olika sätt att tala, utan också vad gäller hur de identifierar talare 
och varieteter (Bijvoet & Fraurud, 2010; 2012; 2014). Skillnaderna i 
fråga om sådana kognitiva aspekter har i forskningen uppmärksam-
mats betydligt mindre än de emotiva skillnaderna – något som också 
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har betydelse för den teoretiska diskussionen om begrepp som norm 
och språkgemenskap. 

Bland de 343 lyssnarna i undersökningen rådde en stor enighet 
i fråga om bedömningarna av vissa av de tolv talproven, medan be-
dömningarna av flera andra talare var splittrade. Detta kan illu streras 
med lyssnarreaktioner på studiens matched guise-talare, kallad Leo 
respektive Sam. Talaren har turkiska föräldrar, är född i Sverige och 
uppvuxen i stockholmsförorten Rinkeby. Vid inspelningstillfället fick 
han först, liksom de andra talarna, ringa till en kompis. Då använ-
de han en del språkdrag som förknippas med förortsslang. Därefter 
ombads han att i stället tänka sig ringa till en person med vilken 
han skulle tala mer standardnära svenska. De två talproven skiljer 
sig framför allt när det gäller ordförråd och prosodi, men också med 
av seende på sådant som röstkvalitet och talhastighet. Ingen lyssnare 
lade märke till att det var samma talare. Samtalen inleds så här:

Leo: ah hallå # ah shoo bror # lyssna # mina batterier e fett 
låga […]

Sam: ah hej # du # mina batterier e jättelåga […]

Hur lyssnarna uppfattade talarnas språkliga och socioekonomiska 
bakgrund avspeglades bland annat i gissningarna om föräldrarnas 
modersmål och om talarens bostadsområde. På tunnelbanekartorna 
i figur 3 och 4 representerar varje stjärna en lyssnares gissning om 
vil ken station talaren bor vid och huruvida han har enspråkig (vit 
stjär na) eller flerspråkig bakgrund (mörkgrå stjärna). För Leo ringa-
de näs tan alla in T-banestationer i flerspråkiga förorter (varav Rin-
keby fick hela 25 procent). För Sam däremot var gissningarna mycket 
spridda. Han kunde tänkas bo i den mer eller mindre gentrifierade 
inner staden eller i de förorter som tidigare var mer enspråkiga och i 
dag attraherar socialt mobila familjer från kringliggande flerspråkiga 
om råden – alltså nästan var som helst utom i Rinkeby och liknande 
emblematiska ”in vandrarområden”. Även lyssnarnas beteckningar 
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för Sams sätt att tala skiljde sig starkt; talprovet kunde till exempel 
bedömas som ”ar be tarsvenska” eller ”överklassvenska” av lyssnare 
med olika socio ekonomisk bakgrund.

Generellt visade det sig att olika lyssnare fokuserade på olika di-
mensioner när de bedömde de tolv talproven: exempelvis tenderade 
de med enspråkig bakgrund oftare att kommentera talarens klasstill-
hörighet, medan de med flerspråkig bakgrund i större utsträckning 
lyfte fram språklig korrekthet.

Ett och samma sätt att tala kan alltså uppfattas och betecknas 
mycket olika av olika språkbrukare. Och en och samma beteckning 
för ett sätt att tala kan ha mycket olika betydelseomfång för olika 
språkbrukare. Det senare är något som i högsta grad gäller för beteck-
ningen rinkebysvenska. För en del – ofta personer med mindre erfa-

Figur 3. Alla lyssnares gissningar om Leos  
bostadsområde och språkliga bakgrund. 
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renhet av flerspråkiga miljöer – får det stå för all möjlig ”svenska med 
något utländskt”, medan andra – med mer sådan erfarenhet – i högre 
grad skiljer mellan olika former av migrationsrelaterad språklig va-
riation, som förortsslang, brytning och andraspråkssvenska. Detta är 
delvis ett naturligt uttryck för en generell tendens när det gäller vår 
perception av omvärlden: att vi uppfattar fenomen på längre avstånd 
från oss själva i termer av grövre kategorier och stereotyper, medan vi 
urskiljer fler detaljer och distinktioner i den verklighet som närmast 
omger oss. 

Det kan även finnas viktiga skillnader i hur språkbrukare identi-
fierar och avgränsar normen för standardsvenska. I studien var det 
påfallande hur lyssnare med flerspråkig bakgrund använde uttryck 
som bra, god och fin svenska för ett större antal av talproven än de 

Figur 4. Alla lyssnares gissningar om  
Sams bostadsområde och språkliga bakgrund. 
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enspråkiga lyssnarna. En del flerspråkiga deltagare var också ambiva-
lenta vad gällde vilken norm de själva siktade på, vilket bland annat 
kom till uttryck i diskussioner om för- och nackdelar med att tala 
”för svenskt”.

I gruppdiskussionernas test av språklig självperception kunde 
vi hos några av deltagarna skönja ett glapp mellan deras socioling-
vistiska självperception och deras faktiska språkliga produktion. Det 
fanns till exempel en allmän tendens bland såväl enspråkiga som 
flerspråkiga deltagare att identifiera sig med två enspråkiga referens-
talare. Tolkningen av den här sortens självrapporterade data kompli-
ceras dock av att deltagarnas markeringar kan återspegla antingen 
hur man tror att man talar eller hur man skulle vilja tala, eller en 
kombination av dessa. Här finns behov av både metodutveckling och 
vidare forskning. 

Några ord om vidare forskning

Resultaten av SALAM-studien visar behovet av djupare kunskap om 
migrationsrelaterad språklig variation som inte kan förstås i termer 
av vare sig andraspråksanvändning eller ungdomligt slangspråk. Det 
handlar om framväxten av nya sociodialekter bland personer med 
rötter i de flerspråkiga förorterna. Sådana nya sätt att tala svenska 
kan med tiden komma att inkluderas i en utvidgad norm för stan-
dardsvenska. En del språkbrukare, speciellt unga och särskilt de med 
erfarenhet av dagens språkliga mångfald, omfattar redan en sådan 
vidare norm, vilket vi sett i den här redovisade studien. Både när det 
gäller grundforskning och tillämpad forskning finns här mycket kvar 
att göra.

Grundforskning inom skärningsfältet mellan L2-inlärning och 
sociolingvistik bör i högre grad fokusera på det växande antal indi-
vider som inte enkelt kan beskrivas som L1- eller L2-talare och vars 
språk och språkbruk bara kan förstås med hjälp av teoretiska verktyg 
från båda disciplinerna. Särskilt relevant i denna kontext blir rela-
tionen perception–produktion; här finns fortfarande begränsad kun-
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skap och ännu mindre vet vi om individers språkliga självperception 
och dess roll för deras språkutveckling och språkanvändning.

Mer tillämpat inriktad forskning bör fokusera på sociala impli-
kationer av aktuell migrationsrelaterad språklig variation. Vi behö-
ver veta mer om hur olika individers och gruppers uppfattningar om 
denna variation interagerar med sociala fenomen som diskrimine-
ring, marginalisering och segregation. Perceptionen av egna och an-
dras sätt att tala spelar en viktig roll för alla språkbrukare i samhället. 
För ungdomar handlar det särskilt om identitetsförhandlande och 
om språkets roll för tillträde till vidare studier och arbete; en god 
språkbehärskning inbegriper inte endast produktiva färdigheter utan 
också en förmåga att uppfatta variation i andras tal och variera sitt 
eget språk på ett adekvat sätt i olika situationer. För arbetsgivare och 
andra med inflytande över vem som ges tillträde, så kallade grind-
vakter, handlar det om att kunna göra riktiga och relevanta bedöm-
ningar av till exempel arbetssökandes kompetens, både språklig och 
annan.

Pedagogisk forskning slutligen bör ägnas åt frågor kring ung-
domars sociolingvistiska medvetenhet och makt över språket. Ett i 
Sverige hittills relativt outforskat område handlar om hur en ökad 
sociolingvistisk medvetenhet hos en språkbrukare kan bidra till en 
vidgad språklig repertoar och därmed en större valmöjlighet i fråga 
om språkliga praktiker. En följdfråga blir då hur man konkret kan 
arbeta pedagogiskt med ett sådant medvetandehöjande.

SOCIAL MOBILITET GENTEMOT MARGINALISERING

I den komplexa och varierade språkanvändning som följt på migra-
tion och globalisering är gränserna mellan vad som är infödda och 
icke-infödda talare av ett språk alltså otydliga. Inte minst skiljer sig 
uppfattningarna i omgivningen om vad som är vad. Uppfattningarna 
kan vara styrda av mycket annat än de språkliga aspekterna, som syn-
lig etnisk identitet och stereotyper av olika slag. I ett delprojekt har vi 
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undersökt hur sociala faktorer i tvåspråkiga unga vuxnas liv, så som de 
medieras genom språket, påverkar framtidsutsikter och aspi rationer. 

På ett makroplan har projektet intresserat sig för hur politiska, 
ekonomiska och arbetsmarknadsrelaterade omständigheter påverkar 
mönstret för språkanvändningen. Detta utgör den vidare kontexten 
för en undersökning av processer som skapar marginalisering och ett 
vi/de-tänkande. Detta bidrar till att skapa förväntningar som hindrar 
de unga från att uppnå ”infödd” eller ”fullständig” behärskning av 
omgivningens språk. Att bli kategoriserad som utlänning eller in-
vandrare är avgörande i skapandet av de flerspråkighetsprofiler som 
uppnås, eller ens är möjliga att uppnå. Profilernas karaktär är alltså 
inte en effekt av enbart kognitiva faktorer (Eliaso Magnusson & 
Stroud, 2012; Stroud, 2014). 

Deltagare i denna studie var 20 unga flerspråkiga i åldrarna 21–
26 år, som identifierar sig som assyrier/syrianer och som är bosat-
ta på två sociogeografiskt skilda platser i Sverige (Södertälje samt 
en mindre stad i Västsverige). Några har börjat arbeta direkt efter 
grundskolan, medan andra fortsatt med vidare utbildning. Majorite-
ten av deltagarna är födda och uppvuxna i Sverige och talar svenska 
på ett sådant sätt att de i de flesta sammanhang uppfattas som inföd-
da. De är alltså inte typiska andraspråkstalare eller -användare. Vad 
som emellertid skiljer dem från många av deras svenska jämnåriga 
och som eventuellt skulle kunna motivera beteckningen L2-talare el-
ler nästan infödd talare är att de kommer från flerspråkiga familjer, 
ofta starkt flerspråkiga, och har föräldrar som inte ursprungligen är 
svensktalande. De språkliga resurser de har med sig är ofta impone-
rande och kan kanske bäst fångas med begreppet repertoar. Detta 
begrepp, som i sociolingvistiska sammanhang först myntades av Hy-
mes (1972) och på senare tid har fått en renässans, refererar till ”den 
totala mängden av språkvarieteter, dialekter och stilar som används 
i ett samhälle” och fångar även ”de biografiskt organiserade resurs-
komplex […] som följer av hur det mänskliga livet utvecklar sig” 
(Blommaert & Backus, 2011: 9). 
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I globaliseringens tidevarv speglar en individs repertoar således 
olika slags mobilitet: folkomflyttningar, klassresor, teknologisk och 
an nan kunskapsutveckling samt förändrade inlärningskontexter. 
Oli ka slags exponering för och sätt att lära sig ett språk kan resultera 
i starkt skilda språkliga repertoarer och språkbehärskningsprofiler. 

Den assyriska/syrianska gruppens repertoarer omfattar olika ta-
lade språk som används i hemmet och den omedelbara omgivningen 
(suryoyo, turkiska, arabiska och/eller svenska), ett skriftspråk (gam-
malsuryoyo) för religiösa ändamål och ett annat skriftspråk för ut-
bildningsändamål (i de allra flesta fallen svenska) samt ofta något an-
nat språk för kommunikation med andra etniska grupper (arabiska/
svenska). Komplexiteten i denna grupps flerspråkighet speglas ofta i 
vad som kan kallas en hybridiserad flerspråkig praktik.

Deltagarna är typiska för en stor grupp flerspråkiga talare för 
vilka det har inneburit ett livsförändrande projekt att lära sig språk. 
Eftersom de i många fall är vana vid att reflektera över språk, bedöm-
des intervjuer som särskilt lämpliga som metod för dokumentation 
av deras tankar om språk och av deras språkanvändning. I synner-
het som berättelserna ofta är organiserade som temporala flöden av 
nyckelhändelser, ger intervjumetoden talarna tillfälle att fokusera på 
särskilda ögonblick och organisera sina erfarenheter i särskilda re-
gister. Berättelserna utgör en rik källa till information om talarnas 
långsiktiga förhållande till språk och social identitet. 

När deltagarna talar om språkliga förhållanden sker detta på olika 
sätt. De kan återge en dialog, rapportera om dialogens förlopp eller 
berätta om en eller flera nyckelhändelser. Trots att de normalt upp-
fattades som infödda talare av svenska, klassificerades de vid vissa 
tillfällen som icke-infödda. I ett samtal mellan intervjuaren och två 
deltagare, Jacob och Christian, berättar de om sina erfarenheter av 
arbete på ett teletjänstföretag och diskuterade bland annat inföddhet. 
Det kan tilläggas att de inte använder – och heller inte ska använda 
– sina riktiga namn i arbetet, utan snarare svenskklingande namn, 
officiellt av säkerhetsskäl, men man kan också tänka sig att företagen 
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som de arbetar för inte vill att det ska märkas att de inte har en hel-
svensk bakgrund.

Jacob: Nä alltså, jag fick en kund, så sa han, han pratade väl-
digt otydligt, så jag förstod inte va han sa, han va en 
äldre gubbe, men då sa han, äh jag ringer tillbaka din 
jävla blatte, jag vill prata med nån svensk, så la han på.

J:  Hur hörde han att du va blatte då? 
Jacob: Antagligen lite brytning. ((fniss))
Christian: Nä men jag tror inte det hörs så bra just för att jag hade 

en kund som sa att han hade fått nån jobbig blatte in-
nan, och så, så la han på och ringde om, så han fatta inte 
att jag va blatte. ((fniss)) 

J:  Va fult!
Christian:  Nä asså det är bara idioter som ringer in nästan, det är 

ju det, sjutti procent är sådära, ja.
J:  Hur känns det då, alltså hur tacklar ni nåt sånt? 
Jacob:  Jag bryr mig inte. 
J:  Du bryr dig inte? 
Jacob:  Nä men alltså bryr man sig om såna grejer, så det blir 

bara jobbigt.
Christian:  Va det inte jobbigt i början för dig? 
Jacob:  Jag sket i det. 
Christian:  Första veckorna alltså, man tog inte åt sig så, men det 

blir automatiskt jobbigt när man sitter där en hel dag 
och pratar med såna människor, det är inte roligt. 

J:  Nä.
Christian:  Men nu så har man lärt sig å typ, ja man skrattar åt det 

efteråt och slänger på sen nästa person. 

Vem som etiketteras som infödd talare beror alltså på hur de bedöms 
på vad Pierre Bourdieu skulle kalla en enhetlig marknad, där bedöm-
ningen reflekterar en förväntan om att talarens språkliga kompetens, 
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kunskaper, autenticitet och sociala tillhörighet står i ett synergiför-
hållande till varandra. Om någon av dessa faktorer sticker ut på något 
sätt, och då inte nödvändigtvis den språkliga kompetensen, kan en 
talare bedömas som ej infödd. I det här aktuella fallet kan kunden ha 
bedömt Jacob som ”blatte” utifrån någon av dessa dimensioner, men 
även om det är långt ifrån uppenbart att Jacob inte skulle vara etnisk 
svensk har bedömningen mest troligt gjorts utifrån någon aspekt på 
språklig kompetens: kanske att Jacob inte förstod kunden omedel-
bart eller att han hade något drag av nästan infödd i sin svenska, ”lite 
brytning” som han själv säger.

En annan aspekt är att talarna, trots att de som sagt uppfattas 
som infödda för det mesta, i sitt sätt att tala kan framställa icke-kom-
petens i svenska eller kompetens i icke-infödd svenska (genom att 
medvetet stilisera en invandrarröst). Detta illustrerar att det går att 
skilja mellan kompetens, tillhörighet och autenticitet och på så sätt 
skapa en annan, autonom marknad som till exempel i hip-hop eller 
i andra former av underhållning. Nedanstående utdrag från samtal 
med Simon exemplifierar detta. 

Simon:  Då kommer du se att, hur jag, öh det är faktiskt roligt, 
sättet som jag kopplar bort min såhär, min bra svenska 
till mer avslappnade. 

J:  Va intressant! 
Simon:  Aa så blir de, ”aa hejsan, jag simon”, eller ”simon” 

(svenskt uttal), du vet bara för att dom ska typ ”aa va 
heter du såhär?”, ringer från telenor såhär, aa du har ett 
abonnemang hos oss och det löper ju ut och du ringer 
för en gammal samtalstaxa, aa men vi kör på det här, aa 
men då ordnar jag de åt dig, jättebra, tack, hej, äh shoo 
brorsan vad händer. 

J:  Nähe. ((skratt)) 
Simon:  ((skratt)) Förstår du? Om det är nån kompis framför 
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mig så det kan ju bli sådär bara för att få en liten för-
ändring för det är roligt att hålla på sådär. 

J:  Du gör det medvetet då eller?
Simon:  Ja ja ja, jag gör det medvetet, det är jätteroligt, det är 

bara å som sagt koppla på såhär on och off på det där 
språket, så jag vänder det beroende på vem jag pratar 
med som sagt pratar jag med en sån person som inne-
bär att jag behöver prata en korrekt svenska med rätt 
uttryck då gör jag det, pratar jag med en person som jag 
kan va mer avslappnad med och visa de att jag är mer 
avslappnad runtom honom eller henne då pratar jag på 
det sättet. 

Resultaten från studien pekar alltså mot att inföddhet i dessa sam-
manhang lämpligen bör karakteriseras som en socialt förhandlad 
och ideologiskt betingad praxis. Man kan därvid föreslå en socio-
lingvistisk användning av begreppet inföddhet i termer av register, 
konstnärligt framträdande, röst och identitet i förhållande till olika 
språkliga och andra symboliska marknader. Studien understryker 
hur begreppet inföddhet i stor utsträckning har med föreställningar 
att göra. 

SPRÅKET PÅ INTERNATIONELLA CALL CENTERS

En annan framträdande yttring av globaliserad kommunikation på 
avancerad nivå har studerats i ett delprojekt om internationella tele-
tjänstcentraler eller call centers (Bolton, 2010). Verksamheten, som 
är en sorts språklig utflyttning eller outsourcing, är globalt omfattande 
i dag, men startade i USA och Storbritannien med utflyttning av 
tjänster inom telekommunikationsområdet till länder som Indien 
och Filippinerna där lämplig kompetens i engelska kunde erhållas. 

Call centers har fått stor omfattning även på svenska. Företag 
som SAS, Viking Line, Taxi Kurir med flera, men också den offent-
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liga välfärdssektorn, anlitar företag i till exempel Baltikum som kan 
ge telefonservice på svenska. Idén bakom utflyttning av verksamhe-
ten till andra länder är förstås att lägre löner möjliggör sänkta kost-
nader för företag och organisationer i högkostnadsländer. Det kan 
dock tilläggas att tekniska förändringar i form av webbtjänster och 
telefonappar på allra senaste tiden i viss utsträckning kommit att er-
sätta de traditionella bemannade teletjänsterna, vilket kan bromsa 
utvecklingen framöver.

För programmets vidkommande är verksamheten av särskilt 
in tres se, eftersom de som anställs i teletjänstcentralerna måste ha 
mycket avancerade språkkunskaper. En grundtanke är att kunder 
som utnyttjar telefontjänsterna inte ska förstå att de talar med en 
per son i ett annat land; de ska helt enkelt tro att de ringer upp någon 
eller blir uppringda av någon på den plats där det aktuella företaget 
de söker kontakt med respektive kontaktas av är lokaliserat. Frågan 
om graden av språkbehärskning hos de anställda är därför av intresse, 
men det är också angeläget att få grepp om hur denna innovation 
inom det språkliga kommunikationsområdet allmänt fungerar och 
vilka sociolingvistiska perspektiv som aktualiseras.

I detta delprojekt har den empiriska forskningen genomförts i 
engelskspråkiga teletjänstföretag i Filippinerna, ett av de länder som 
har längst erfarenhet och som anlitas i omfattande utsträckning sär-
skilt av företag i USA. En inventering av forskningsmöjligheter gjor-
des även i Bangalore, Indien, där också en utvecklad och varierad 
verksamhet förekommer, men det visade sig här vara svårt att få till-
gång till forskningsmaterial, något som inte var fallet i Filippinerna. 
Vi sökte svar på följande frågor:

•	 I vilken utsträckning förväntas inföddhet i engelska av per-
sonalen?

•	 I vilken utsträckning uppnår personalen infödd behärskning 
av engelska?
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•	 Vilka strategier använder anställda för att passera som inföd-
da?

•	 Vad förväntar sig arbetsgivarna av personalen i ett bredare 
perspektiv som inte bara har med språkbehärskning att göra?

•	 Hur definieras dessa krav och hur utvärderas de?
•	 Vilken profil har framgångsrika anställda?
•	 Hur kan framgångsrik gentemot misslyckad kommunikation 

karakteriseras?

Detaljerat fältarbete utfördes vid ett antal teletjänstföretag i Manilla. 
En grundlig sociolingvistisk forskningsmetodik tillämpades med 
omfattande semistrukturerade intervjuer med chefer, utbildare och 
personal samt närvaro vid olika ”händelser” i teletjänstindustrin. 
Intervjuerna täckte de anställdas bakgrund, utbildning och arbets-
erfarenhet. Ett stort antal, närmare bestämt 1413, autentiska telefon-
konversationer dokumenterades. Sammantaget föreligger en omfat-
tande korpus för analys av innehållsaspekter och aspekter på språklig 
kommunikation.

De anställdas kompetens i engelska ska ses mot bakgrund av 
engelskans roll i det filippinska samhället. Befolkningen behärskar i 
olika grad engelska, många på förstaspråksnivå. Av hela befolkningen 
uppger cirka 75 procent sig förstå såväl talad engelska som engelska 
i skrift. Engelska är tillsammans med filipino (utvecklat ur språket 
tagalog) officiellt språk i landet, samtidigt som ett stort antal inhem-
ska, främst malajo-polynesiska språk talas som förstaspråk bland be-
folkningen. Engelska har sin främsta användning inom administra-
tion, högre utbildning, näringsliv, handel, media och underhållning. 
Språket talas i en filippinsk standard (Philippine English, PE) som är 
en asiatisk varietet med eget specifikt lexikon, uttal och variation i 
grammatiken (Bautista & Bolton, 2008). 

Utifrån vår forskning (Bolton, 2010; 2013) kan sägas att den ty-
piska anställda vid teletjänstföretagen är en kvinna i 25-årsåldern 
med högre examen, ofta på universitetsnivå. Hon är från (lägre) 
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medelklassbakgrund och talar i sin vardag en filippinsk engelska som 
på ett kontinuum av mer eller mindre typiska filippinska drag ligger 
i det högre spannet, det vill säga mindre utpräglad filippinsk engel-
ska än talare som ligger i det lägre spannet av kontinuet (man kan 
jämföra med relationen mellan bred eller utpräglad dialekt och lo-
kalt färgat regionalspråk). Påtagligt många av de anställda anger att 
de börjat lära sig engelska tidigt, före femårsåldern; så många som 
82 procent har startat innan de var sju år. Många kommer från två-
språkiga eller flerspråkiga hem. De allra flesta har en mycket positiv 
inställning till engelska. 

Som arbetsplats är teletjänstföretagen attraktiva. Många av de 
intervjuade uttrycker starkt positiva attityder till sin anställning, 
främst baserade på den relativt goda inkomst den inbringar. Löne-
läget ligger på samma nivå som en banktjänstemans. Det finns emel-
lertid också mörkare sidor av de anställdas upplevelser, inte minst det 
faktum att det i stor utsträckning är fråga om nattarbete (på grund 
av tidzonsskillnaderna). På lång sikt kan detta orsaka sömnproblem, 
stress och andra hälsoproblem liksom sociala problem i familjelivet. 
Flera av de anställda, som identifierar sig som gay eller transsexuella, 
menar att call center-företagen är tillåtande arbetsplatser. Anställ-
ningarna ger utrymme för ett visst rollspel, för performans av valda 
identiteter. Ett exempel är följande utdrag från James som i samtal 
med kunder presenterar sig med namnet Sunshine:

It’s 80 percent sometimes they think that I’m Latina. Which is 
a good thing that I don’t sound like a Filipino, because … they 
hate Filipinos. But usually I sound like American 80 percent, ‘cause 
when in calls my voice sounds soft and modulated and they don’t 
know … that I’m not a Filipino … they call me Ma’am. And they 
don’t know that I’m a boy… 

Det framkom att kravet från arbetsgivarnas sida på infött ameri-
kanskt (eller brittiskt) uttal i engelskan inte var så markerat som be-
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skrivits i andra undersökningar på fältet. I allmänhet räckte det att 
man talade en välvårdad filippinsk engelska. Dock ägnas mycket av 
introduktionskurser och vidare utbildningsinsatser åt just ”accent-
neu tralisering”, vilket i praktiken innebär en anpassning av uttalet 
till amerikansk engelska. Teletjänstföretagens internutbildning om-
fattar också på den språkliga sidan undervisning om amerikansk 
engelsk grammatik, men framför allt ges kurser i amerikanskt kul-
tur- och samhällsliv. Dessutom omfattar utbildningen det självklara 
momentet kundbemötande.

På ett mer subtilt plan är det som påpekats av Hultgren (2011) 
viktigt att inse att de procedurer och den organisation som styr ar-
betet på teletjänstföretag i till exempel Filippinerna utvecklats i USA 
i en strävan att rationalisera kundkontakter. Detta innebär att in-
teraktionsmönstren är starkt schematiserade världen över, i sanning 
ett globaliseringsfenomen i den bemärkelse som ofta väcker kritik, 
nämligen likriktning på den dominerande västvärldens villkor. Hur 
som helst är det intressant att observera att amerikansk samtalsstil 
och inte bara amerikanskt uttal och grammatik är eftersträvansvärda 
riktpunkter för verksamheten, även om påverkan från lokala språk- 
och sam tals drag också accepteras i olika utsträckning. 

De anställdas arbete med kunder följs kontinuerligt upp av ar-
betsledarna, och framgång i arbetet kan leda till relativt snabb befor-
dran till ledande positioner i hierarkin. Vid värderingen av de anställ-
das kvaliteter spelar deras behärskning av engelska en betydande roll, 
men än viktigare är i vilken utsträckning de lyckas bemöta kunderna 
på ett framgångsrikt sätt. 

Som en illustration av hur pass komplicerade samtal den filip-
pinska personalen dagligen måste hantera ges här ett utdrag av ett 
inkommande samtal om en faktura (CSR = customer service representa-
tive, den anställda):

1. CSR:  Thank you for calling ___. My name is Faye. Can I have 
your first and last name?
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2. Caller: ___.
3. CSR: Thank you. Can I have your telephone number, please? 
4. Caller: My phone number is ___.
5. CSR: Thank you. And how may we help you today, Mr. ___?
6. Caller: Well, uh … I … I’ve got this kind of bill here … and … 

and … I mean, we … we get this card in the mail and 
we paid … uh … like … what … 69 dollars or some-
thing to start with or whatever. And when I  hooked it 
up and then we ain’t had it hooked up two weeks and 
… uh … anyway we get this rebate we … we just got 
… we got the mail in here (?) but then, our first two 
months was supposed to be free. We’re supposed to get 
like 59 dollars back, from that 60 something that we 
paid to begin with. And we’ve already got a 31 dollar 
bill … 31.40 cents.

13. CSR: Okay, I’ll be glad to assist you with your concern today, 
Mr. ___. So you got a bill for 31 dollars and 47 cents, 
and this is for two months from April 11th until June 
10th. Well, we got a payment from you of 49 dollars 
and 99 cents and this …

16. Caller: We are supposed … yeah, they said we will get that 
back.

17. CSR: Yes, it did. On page two of your bill, you will see that 
you were credited for 49 dollars and 99 cents.

19. Caller: Page two? Page two? I don’t …
20. CSR: Yes.
21. Caller:  I can’t figure … I don’t even …
22. CSR: On the back of page one.
23. Caller: Uh … okay, let’s see. (sighs). Credit … Uh, where 

would that be … I don’t know … 
24. CSR: Do you see … yes.
25. Caller: Uh …. I see credit adjustment … 49.99. Okay, and 

then … all right. So where’s … all right. So what was 
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it all together … to start with … 87 … what’s this 
87.95?

27. CSR: Okay, that is if you’ll include the 49.99. But your 
month ly charge is 58.97, but you have to less 12 dollars 
and 99 cents for this part because this part is free until 
July 10th, and then you have to less 5 dollars and 99 
cents for the home protection plan because this is free 
for 18 months. So your total monthly rate is 39 dollars 
and 99 cents, and you mentioned a while ago that you 
already have the redemption form. And you have 60 
days from installation to send it back together with a 
copy of your first bill and the first 10 dollar credit will 
kick in after 8 to 10 weeks after you have submitted the 
redemption form. So if you’ll apply the 10 dollar credit 
to your account for ten months, your monthly rate will 
be 29 dollars and 99 cents.

36. Caller: Uh … 29.99?
55. CSR: That’s correct. Uh … no, it would be 39.99. It will only 

be 29.99 once the 10 dollar credit will … begins to 
 appear on your bill. So you have to submit the redemp-
tion form for you to have 29.99.

58. Caller: Well, that will be sent out tomorrow morning then.
59. CSR: Okay. So don’t forget to include a copy of your first bill. 

Just a copy, don’t include your payment with it.
61. Caller: Don’t include your payment with it … just a copy of 

the first bill.
62. CSR: That’s right and would you like to take care of your bill 

now, Mr. __?
63. Caller: Uh no, not right at this point.
64. CSR: Okay, not a problem.
65. Caller: All right. Well, I just needed to know what was going 

on.
66. CSR: Okay, is there anything else I can help you with?
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67. Caller: No, thank you.
68. CSR: All right, so are we good now?
69. Caller: Yeah, I guess we have to be. Ha, ha! So thank you very 

much.
70. CSR: You’re welcome. Thank you for calling. Have a nice day.
71. Caller: Uh huh.
72. CSR: Bye bye.
73. Caller: Bye.

Operatörens engelska är felfri. När man lyssnar hör man dock att ut-
talet är filippinskt. Vad som för övrigt är mest påtagligt är den profes-
sionalism som operatören uppvisar. Samtalstonen är tillmötesgående 
och artig, och kunden som till en början är både vilsen och irriterad 
navigeras effektivt genom den komplicerade procedur som ärendet 
innebär och verkar mot slutet av samtalet tämligen nöjd. De korta 
utdrag som presenterats i detta avsnitt ger förstås endast exempel 
på de varierade typer av interaktion som kan förekomma vid inter-
nationella teletjänstföretag. De illustrerar också den funktionella 
andraspråksanvändning som är karakteristisk för avancerad andra-
språksanvändning i ett specifikt professionellt sammanhang.

Den värld vi i dag lever i, karakteriserad av globalisering och mi-
gra tion, utgör en utmaning för forskningen om språkanvändning i 
flerspråkiga kontexter. Aktuell forskning på området ifrågasätter ett 
antal traditionella begrepp, främst sådana som implicerar klara grän-
ser mellan olika språk och olika språkliga varieteter. Det socio ling-
vistiska perspektivet har bidragit med en ökad insikt om det intrikata 
och komplexa samspelet mellan människors språkanvändning och 
socialpsykologiska och samhälleliga förhållanden på både makro- 
och mikronivå.
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IMPLIKATIONER 

Vi startade forskningsprogrammet i förhoppningen att kunna bidra 
signifikant till den teoretiska förståelsen av avancerade eller infödd-
lika behärskningsnivåer i ett L2. Valet av ämne, avancerad andra-
språksanvändning, motiverades av att L2-forskningen – som för öv-
rigt i sin empiriska form startade i Europa och Nordamerika i slutat 
av 1960-talet – ägnat begränsat utrymme åt just de senare stadierna i 
L2-utvecklingen. Att forskningen under de första 20 åren fokuserade 
på tidiga och intermediära behärskningsnivåer var tämligen natur-
ligt med tanke på att svårigheter på dessa nivåer är mer tillgängliga 
för observation, beskrivning och teoretiska överväganden. Praktisk 
tillämp ning av forskningsresultaten, som ofta eftersträvas av forskar-
na själva och dessutom starkt efterfrågas av språkutbildningssektorn, 
drev också på mot en ökad förståelse av språkinlärning på relativt 
tidiga stadier, som står i centrum för formell språkundervisning. 

Först under 1990-talet ökade forskningsintresset för språkinlär-
ning och språkanvändning på högre nivåer. När vårt forskningspro-
gram planerades 2005 kunde vi konstatera att det framför allt var 
på två områden som denna vidareutveckling inom L2-teori ägt rum. 
Det ena gällde studiet av utvecklingsstadier och tillägnandesekven-
ser, ett av andraspråksforskningens kärnområden. En mångfasette-
rad forskning om fonologi, grammatik, lexikon, flerordsfraser och 
prag matik hade här utvecklats. Det andra området var forskning om 
frågor och hypoteser som genererats utifrån det teoretiska begreppet 
kritisk period för språktillägnande. 
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Vår egen delaktighet i utvecklingen av dessa forskningsområ-
den kan ses som en av programmets förutsättningar. Vår forskning 
på det första området hade berört vilka språkliga drag som skiljer 
även mycket avancerad L2-användning från infödd språkanvändning 
(Bart ning, 1997). Genom nya korpusbaserade metoder hade vi vida-
re lyckats specificera grammatiska utvecklingsstadier från initiala till 
avancerade nivåer i L2-franska (Bartning & Schlyter, 2004). Kate-
gorin flerordsfraser, som i tidigare forskning visat sig vara en av de 
typiska svårigheterna även på de mest avancerade nivåerna, var i fors-
kargruppen ämne för pågående avhandlingsarbeten (Forsberg, 2006; 
Lewis, 2008). Flerordsfraser hade också utifrån korpusstudier stu-
derats som allmänt lingvistiskt fenomen (Erman & Warren, 2000). 
Vidare var inlärning av ordförråd ett ämne som bearbetats i gruppen 
(Bardel, 2005), och vi var genom tidigare forskning inom pragma-
tik väl förberedda för studiet av diskursparametrar i avancerad L2-
användning (Fant, t.ex. 2005). 

Inom det andra området fanns ett antal framträdande frågor. Vil-
ken slutlig behärskningsnivå kan individer uppnå i ett L2 givet olika 
startåldrar för L2-tillägnandet? Existerar sådana individer som bör-
jat med sin L2-inlärning först i vuxen ålder – eller efter puberteten 
– och som ändå uppnått en inföddlik behärskning av sitt L2? Når 
de som startat sitt L2-tillägnande som barn på ett uniformt sätt en 
inföddlik slutnivå? 

Dessa frågor hade undersökts på begränsade empiriska under-
lag i en del av våra tidiga studier (Hyltenstam, 1992; Hyltenstam & 
Abrahamsson, 2000; 2003a) och forskning med omfattande och ut-
förlig empiri pågick när programmet planerades (senare publicerad i 
Abrahamsson & Hyltenstam, 2009). En forskningsöversikt över den 
internationella forskningen på området (Hyltenstam & Abrahams-
son, 2003b) utgjorde en naturlig utgångspunkt för teoretisk preci-
sering av frågeställningar för programmet. Programmets forskning 
om den individuella språkbegåvningens roll i förhållande till ålders-
faktorn hade också sin utgångspunkt i undersökningar som pågick 
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vid programmets planering (publicerat i Abrahamsson & Hylten-
stam, 2008). 

Inom programmet ville vi lägga till ett tredje spår genom att föra 
in en senare utvecklad forskningstradition om hur framför allt ung-
domar i flerspråkiga urbana miljöer utvecklar och använder majori-
tetssamhällets språk. I starkt heterogena grupper av talare, bland 
vilka några kan vara barndomsinvandrade och typiska andraspråks-
användare, men där en stor andel snarare är att betrakta som L1-  
an vändare av majoritetsspråket, utvecklas särskilda former av majori-
tets språket. Frågor som ansågs värda att undersöka berörde bland  
annat i vilka former språket används i dessa sammanhang, skälen till 
att denna typ av språkanvändning utvecklas, samt inte minst vilka 
sociala identitets- och positioneringsbetydelser som uttrycks genom 
dessa språkformer. 

Även här byggde vi på forskargruppens pågående forskning om 
attityder till språket hos ungdomar som är uppvuxna i flerspråkiga 
stor stadsmiljöer (Bijvoet, 2003) och de sociolingvistiska förutsätt-
ningarna för variationer i detta språkbruk (Fraurud, 2004). Dess-
utom kunde vi bygga vidare på egen etnografisk forskning om iden-
titetsbildning och social interaktion hos ungdomar i flerspråkiga 
för orts miljöer (Haglund, 2005), liksom på språkideologiskt grundad 
analys av begrepp som används för att beskriva språk- och kultur-
möten, specifikt begreppet rinkebysvenska (Stroud, 2004).

Utöver dessa områden berikades programmet med forskning om-
kring tre specifika praktiker för avancerad L2-använding. För det 
första designade vi ett projekt om hur språklig reception/förståelse 
fungerar på avancerad L2-nivå. Att detta inte utforskats i så stor ut-
sträckning tidigare kan ha att göra med att man oreflekterat anta-
git att kvarvarande svårigheter på den receptiva sidan är ringa. Det 
kan utifrån sett verka som om L2-användare på denna nivå förstår 
”allt”. Klart är dock att skillnader kan förekomma mellan de mest 
avancerade L2-användarna och L1-användare även i detta avseende. 
Här ville vi studera språkförståelse i en situation som är synnerligen 
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allmän i dagens Sverige, nämligen i samband med ämnesstudier på 
högskolenivå där undervisning och kurslitteratur helt eller delvis är 
på engelska.

De andra två områdena var polyglotters språkinlärning och språk-
användning vid internationella call centers. Vi menade att kunskaper 
om L2-inlärning och -användning som förekommer i dessa två rela-
tivt underutforskade områden skulle kunna kasta ytterligare ljus över 
avancerad andraspråksanvändning.

Forskningen inom programmet spänner alltså över ett brett om-
råde av teoretiska frågeställningar och berör både skilda teoriramar 
och olika metodologier. Här kommenteras forskningens mest fram-
trädande implikationer för teori och metod inom L2-forskningen 
och de angränsande sociolingvistiska teorier vi beaktat i utforsk-
ningen av avancerad L2-användning.

BEHÄRSKNING AV GRAMMATIK, ORDFÖRRÅD OCH DISKURS  

– DEN STRUKTURELLA KOMPLEXITETEN

Vad gäller en av programmets kärnfrågor, hur språkanvändningen 
ser ut rent lingvistiskt på de mest avancerade L2-stadierna, har vår 
forskning främst genom en metodologisk kombination av korpus-
studier av spontant producerat språk och mer styrda testmetoder gett 
flera fynd med tydliga teoretiska implikationer. 

För det första har den bidragit med en empiriskt baserad klassifi-
cering av två inlärarstadier ovanför vad som tidigare definierats som 
avancerad nivå, nämligen mycket avancerad nivå och den ännu högre 
nivån nästan infödd. För det andra har bilden bekräftats att talare på 
ingen av dessa nivåer uppvisar en helt målspråksenlig språkanvänd-
ning. De använder ibland avvikelser i form av grammatiskt förenk-
lade böjningsformer av ord, basformer, som främst uppträder i vad 
som här kallas sköra kontexter. För det tredje kan vi med hänvisning 
till yttrandekomplexitet och yttrandeplaneringens kognitiva krav 
förut säga vilka dessa sköra kontexter är. Vi visar att det förekommer 
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fler avvikelser när nytt tankestoff ska ges språklig form (i yttrande-
nas rema-del) respektive där komplext tankestoff ska formuleras (i 
grammatiskt komplexa yttranden med till exempel underordning). 
Detta är ett bidrag med klara teoretiska implikationer för synen på 
relationen mellan språklig representation och språklig processning.

I fråga om lexikoninlärning visar våra resultat att även avancerade 
L2-användare har begränsningar både vad gäller lågfrekvent ordför-
råd och variation i ordförrådet. Den mest betydelsefulla faktorn när 
ord lärs in är deras frekvens, alltså de mest högfrekventa orden tidigt 
och mer lågfrekventa senare. En del lågfrekventa ord kan emellertid 
läras in tidigt, till exempel om de uppvisar formlikhet i L1 och L2. 
Över huvud taget påverkas lexikontillägnandet av ordförrådet i tidi-
gare inlärda språk. Här är det så att formlikhet oftare ligger bakom 
trans fer i tidiga inlärningsfaser, medan betydelselikhet är en vikti-
gare faktor på avancerad nivå.

Kategorin flerordsuttryck är en av de mest utslagsgivande när det 
gäller att karakterisera hur även avancerad L2-användning skiljer 
sig från L1-användning. Det är särskilt svårt att tillägna sig flerords-
uttryckens exakta form och pragmatik. Programmet har gjort nyan-
serade kategoriseringar av flerordsuttryck och resultaten visar att det 
är innehållsliga flerordsuttryck, särskilt kollokationer, som vållar de 
största problemen. Ett speciellt viktigt metodologiskt bidrag utgör 
programmets jämförelse mellan tre olika grupper med samma L1 
(svenska) men med avancerad engelska, franska respektive spanska 
som L2. Resultatet av denna jämförelse var att avancerade använ-
dare av engelska har ett försprång framför avancerade användare av 
franska och spanska, troligtvis på grund av en högre exponeringsgrad 
och tidigare startålder för engelskan. En tydlig korrelation mellan 
an vändning av enskilda lågfrekventa ord och flerordsuttryck fram-
kom i resultaten. 

På samma sätt som i grammatik, lexikon och flerordsfraser uppvi-
sar även mycket avancerade L2-användare sällan ett helt målspråks-
enligt beteende i pragmatiska domäner. De använder inte diskurs-
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markörer på ett lika elaborerat sätt som motsvarande infödda talare, 
vilket märks särskilt tydligt i konfliktbetonade situationer. Vi kan 
visa att L2-användarna inte på samma sätt som L1-användare gör 
bruk av hela den potential av diskursmarkörer och diskursiva strate-
gier som målspråket tillhandahåller.

STARTÅLDER, SPRÅKBEGÅVNING OCH  

SLUTLIG BEHÄRSKNINGSNIVÅ

Vår forskning har genomförts under en period när frågan om start-
ålder och L2-inlärning diskuterats intensivt. Vi har med hjälp av ny-
utvecklade och varierade metoder nått resultat som ger starkt stöd 
för en tolkning i termer av biologiska mognadsbegränsningar som 
en central bakgrund för skillnader i slutnivå. Detta betyder inte att 
åldersfaktorn ensam kan förklara hela variationen. I själva verket 
upphör denna faktor att vara signifikant bland inlärare från cirka 15 
år och uppåt. Vi har själva hävdat att variation i sociala, psykologiska 
och språkliga faktorer (vistelselängd, tillfälle att använda språket, 
motivation, språkbegåvning, strukturellt avstånd mellan L1 och L2) 
interagerar med åldersfaktorer och spelar en mer avgörande roll ju 
äldre man är. Våra empiriska resultat pekar på att faktorn språkbe-
gåvning har en avgörande betydelse för sena inlärare. Vi har också 
påvisat signifikanta skillnader mellan tidiga inlärare med högre res-
pektive lägre resultat på språkbegåvningstest. Detta resultat behöver 
bekräftas i kommande forskning, men om det skulle visa sig stämma 
har det tydliga implikationer för teorier om språkbegåvningens roll. 
Dess utom kan vi se ett samband mellan personlighetsdragen öppen-
het och kulturell empati och ett av de mått som förekommer i ett 
språkbegåvningstest, fonetiskt minne, samt språklig förmåga för kol-
lokationer. Detta bidrar ytterligare till kartläggningen av faktorer 
som påverkar språkinlärningens slutresultat och interaktionen mel-
lan dessa faktorer. 

En annan fråga som vi kunnat bidra till är i vilken utsträckning 
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skillnader mellan slutlig språkbehärskning i L2- och L1-kontexter 
beror på skillnader i startålder eller snarare på inlärarnas tvåsprå-
kighet. Genom att studera behärskningsnivåer i både L1 och L2 hos 
samma individer har vi kunnat konstatera att det finns en korrelation 
mellan hög grad av inföddhet i L2 och L1, vilket motsäger hypotesen 
om tvåspråkighet som en förklarande faktor. Vidare har vi genom att 
studera olika inlärarpopulationer sett att personer oavsett om de från 
början exponerats för ett eller två språk når liknande inföddnivåer, 
medan personer som lagt till ett L2 något senare har en slutbehärsk-
ning av detta språk som skiljer sig från inföddas. Detta gäller oavsett 
om de lämnat sitt L1 bakom sig (vilket mest entydigt gäller för inter-
nationellt adopterade, en av de populationer vi studerat) eller om de 
har fort satt att använda sitt L1. 

FLERSPRÅKIG KONTEXT FÖR SPRÅKUTVECKLING OCH  

TALARIDENTITET – EGNA OCH ANDRAS UPPFATTNINGAR  

OM SPRÅKLIG VARIATION

I programmets sociolingvistiska del har forskningen bidragit dels 
med ny kunskap om flerspråkiga och enspråkiga ungdomars medve-
tenhet om språklig variation, dels med analyser av hur unga ställer 
sig till hur den egna språkanvändningen uppfattas av andra och vad 
det betyder för deras vilja och möjlighet att utveckla en inföddlik 
svenska. 

I undersökningarna om språklig variation lyssnar ungdomar 
(både från flerspråkiga och mer homogent svenskspråkiga miljöer) 
på tal prover som exemplifierar hur ungdomar från olika delar av 
Stock holm talar. Lyssnare med enspråkig bakgrund kommenterar 
ofta re klasstillhörighet, medan lyssnare med flerspråkig bakgrund 
oftare nämner språklig korrekthet. Talprov från en och samma tala-
re kan uppfattas och betecknas på helt olika sätt, till exempel både 
som arbetarklassvenska och överklassvenska. En och samma beteck-
ning kan hos olika språkbrukare ha skilda innebörder. Beteckningen 
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rinkebysvenska betyder till exempel för vissa ungefär ”svenska med 
något utländskt”. Detta gäller särskilt lyssnare som inte har personlig 
erfarenhet av det som betecknas. För lyssnare med mer erfarenhet 
kan ”rinkebysvenska” i olika sammanhang ha en mer precis bety-
delse av ”förortsslang”, ”brytning” eller ”andraspråkssvenska”. 

Särskilt lyssnare med flerspråkig bakgrund uppfattade ofta tal-
prover i relation till standardsvenska och betecknade dem med så-
dana uttryck som ”bra/fin/god svenska” eller som ”för svenskt”. 

För vissa deltagare fanns ett glapp mellan hur de själva uppfattade 
sitt tal och deras faktiska språkliga produktion. En allmän tendens 
bland såväl enspråkiga som flerspråkiga deltagare var att identifiera 
sig med vissa enspråkiga referenstalare. Tolkningen komplicerades 
dock av att deltagarnas bedömningar antingen kan återspegla hur de 
tror att de själva talar eller hur de skulle vilja tala, eller en kombina-
tion av dessa. 

Programmet har alltså bidragit med betydande folklingvistisk 
kunskap om en ny samhällsföreteelse och en ny slags språkkontakt-
situation som fortfarande är litet utforskad. Bland annat har vi ut veck-
lat metoder för att få fram ett lyssnarmaterial, skapa förutsätt ning ar 
för lyssnarbedömningar och genomföra en elaborerad inter aktion 
med ungdomarna omkring deras reflektioner över mate rialet.

I projektet om språk och identitet bland unga vuxna svenskar 
med migrationsrelaterad bakgrund kunde vi se viss tvetydighet i 
om del tagarna uppfattades som infödda talare av svenska. Studiens 
resultat pekar på att utomståendes bedömningar av inföddhet och 
om någon är svensk/icke-svensk inte bara baseras på språkliga di-
mensioner. Avgörande är en socialt förhandlad och ideologiskt be-
tingad praxis som förutom språklig korrekthet kan bygga på begrepp 
som ”pro fessionalism”, ”expertis”, ”formalitetsgrad” med flera. Be-
dömare och bedömda samarbetar genom att dela värderingar och 
praktiker. Båda parternas redogörelser och berättelser om språklig 
korrekthet eller inföddhet handlar i stor utsträckning om tillskrivna 
identiteter samt ras- och etnicitetsrelaterade föreställningar som är 
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i omlopp. Å andra sidan artikulerar de bedömda också ett tvetydigt 
förhållningssätt, ofta ett ogillande, inför att bli kategoriserad som 
antingen svensk eller icke-svensk. Ett socialt förankrat identitetsbe-
grepp kan fånga hur aktörernas egen reflektion om språk interagerar 
med och förmedlar identitetsbildning. Den enskilda individens egen 
identitetsuppfattning kringgärdas således av det ideologiska klima-
tet i samhället. 

LÄS- OCH HÖRFÖRSTÅELSE 

Läs- och hörförståelse har undersökts bland förstaterminsstudenter 
i biologi från Sverige och Hongkong som läser kurslitteratur och får 
undervisning på engelska. Motsvarande studenter vid universitetet 
i Edinburgh tjänade som infödd jämförelsegrupp. Här fokuseras på 
resultaten omkring den svenska undersökningsgruppen. Resultaten 
visade att cirka hälften av de svenska studenterna uppnådde poäng i 
läs- och hörförståelse inom det intervall som gällde för majoriteten 
av jämförelsegruppen. Samtidigt hade en fjärdedel av studenterna 
resultat som var lägre än den lägst presterande brittiska studenten. 
Några svenska studenter hade lika hög poäng som de högst preste-
rande brittiska studenterna i både läs- och hörförståelse. Spridningen 
i resultat var alltså stor.

I ett ordförrådstest uppnådde bara 30 procent av de svenska stu-
denterna en nivå som låg över den lägst presterande britten. I reak-
tionstidsmätningar var de svenska studenterna betydligt långsamma-
re än de brittiska. När svenska studenter jämfördes med brittiska med 
samma resultat i läsförståelse, hade de svenska trots allt signifikant 
mindre ordförråd. Detta gällde både för grupper med relativt höga 
resultat och för de med relativt låga resultat. Vi menar att L2-stu-
denterna kompenserar för ett mindre ordförråd med överförd meta - 
kognitiv läsförmåga från L1. 

Vid jämförelse mellan L1- och L2-studenter i ett ordigenkännings-
test var L2-gruppen lika bra som L1-gruppen på att känna igen verk-
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liga engelska ord, men betydligt sämre när det gällde icke-ord. Den 
sämre lexikala intuitionen tolkas som att ordförrådet hos L2-läsarna 
är mindre väl förankrat.

Sammantaget kan sägas att många L2-studenter har bra studie-
resultat trots de språkliga begränsningar som konstaterats, alltså 
mindre ordförråd, mindre väl förankrat ordförråd och långsammare 
processning. Man kan tolka situationen så att studenter som ope-
rerar på sitt L2 behöver anstränga sig mer eller lägga mer kognitiv 
energi på att nå samma resultat som de studenter som studerar på sitt 
L1. Utöver detta kan anföras att metakognitiv förmåga kan överföras 
från L1 till L2, vilket kan bidra till att förklara att studier på ett L2 
trots allt kan fungera bra.

POLYGLOTTER

I studien av polyglotter framkom att deltagarna hade en hög språk-
begåvning. De hade ett fokus på språklig form och en preferens för 
explicita språkinlärningsstrategier, ofta i en gynnsam kombination 
med ett aktivt sökande efter tillfällen för kommunikativ språkanvänd-
ning, där implicita strategier blir aktuella. De hade alltså en hög grad 
av inlärarautonomi. Det fanns en tendens till välutvecklat sinne för 
systemtänkande, men stödet för detta är fortfarande empiriskt svagt. 
Alla deltagare gav uttryck för en extremt hög motivation. De hade 
också en hög nivå på kognitiv förmåga. Det synes oftast vara män 
som är polyglotter. 

Polyglotter är en unik språkinlärarpopulation som inte studerats 
utförligt inom L2-forskningens teoriram, och det kan diskuteras 
vilka slutsatser som kan dras för en allmän teori om L2-inlärning. 
Främst är det fråga om att faktorer som i alla sammanhang spelar en 
viktig roll för språkinlärningen belyses på ett tydligt sätt via poly-
glotter. Vi har på basis av våra studier sett att språkbegåvning spelar 
en viktig roll för uppnått slutresultat, och hos polyglotter ser vi den 
positiva effekten av extremt höga poäng på språkbegåvningstest. På 
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samma sätt är det känt att – men kanske inte exakt hur – motiva-
tionens olika komponenter spelar stor roll vid språkinlärning. Här 
har vi återigen extrema grader av motivation som ger unika resultat. 
Samma sak med inlärarautonomi. Att själv styra och ta ansvar för 
sin språkinlärning, att utnyttja alla tillfällen som dyker upp för att 
kommunicera på språken i fråga och använda allt material som till-
handahålls i omgivningen – allt detta leder till framgång. Likaså är 
polyglotternas förmåga till språklig analys, metaspråklig reflektion 
och intresse för språklig form utmärkta redskap för L2-inlärning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att polyglotter manifesterar recep-
tet på framgångsrik språkinlärning. I vilken utsträckning allt detta 
kan överföras till den mer typiska L2-inläraren är en mer komplice-
rad fråga.

CALL CENTERS

Personalen vid internationella teletjänstföretag i Filippinerna rekry-
teras bland personer som redan har en mycket avancerad behärsk-
ning av engelska. De anställda är ofta kvinnor från medelklassbak-
grund, som för det mesta lärt sig engelska från barnsben.

 Det fanns dock inte något tydligt krav på absolut behärskning av 
amerikansk (eller brittisk) engelska – de flesta talade i praktiken en 
välvårdad filippinsk engelska – men den företagsinterna utbildning-
en lade stor vikt vid amerikansk engelska vad gäller uttal, grammatik 
och konversationsnormer. Viktigast för de anställdas karriär inom 
företagen var emellertid inte hur bra engelska de talade, utan i vilken 
utsträckning de lyckas bemöta kunderna på ett framgångsrikt sätt.

Ett markant inslag bland de anställda är personer som identifie-
rar sig som gay eller transsexuella. Enligt några intervjuade ur denna 
grupp kan anledningen vara att call center-företagen är tillåtande ar-
betsplatser som ger utrymme för speciella kvaliteter i form av kom-
munikativ och empatisk förmåga hos denna grupp. 
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PRAKTISKA IMPLIKATIONER  

Forskning om L2-inlärning och flerspråkighet uppfattas ibland i sin 
helhet som en sorts tillämpad forskning. Bakgrunden till detta kan 
man finna i vissa historiska sakförhållanden. Dels var det så att en 
önskan om förbättrad språkundervisning var en starkt bidragande 
drivkraft till att forskningsområdet etablerades. Visserligen utveck-
lades L2-forskning snart som ett autonomt kunskapsområde, men 
flera forskare inom fältet har haft en tydlig och medveten koppling 
till språkundervisningens behov. Dels finns det en institutionell be-
tydelse av termen tillämpad lingvistik. Såväl universitetsinstitutio-
ner för tillämpad lingvistik som internationella och nationella orga-
nisationer för tillämpad lingvistik uppfattar all slags forskning om 
språkinlärning och flerspråkighet, både egentlig tillämpad forskning 
och grundforskning, som sina ansvars- eller intresseområden. 

Forskningsprogrammet ”Avancerad andraspråksanvändning” har 
i huvudsak ägnat sig åt grundforskningsfrågor. Trots det har forsk-
ningsresultaten stor relevans för praktiska frågor i samhället. Exakt 
på vilka sätt olika resultat kan utgöra grund för praktiska lösningar 
går inte alltid att förutsäga. Konkret kan man säga att våra resul-
tat inte ger omedelbara, konkreta svar på till exempel frågor om hur 
språk undervisning ska genomföras, vilket språk som bör användas 
i svensk högre utbildning eller vid vilken ålder elever i det sven-
ska skol systemet bör börja med undervisning i engelska och andra 
främmande språk. Svaren på sådana frågor kräver en tillämpad, ofta 
tvärveten skaplig forskning som tar hänsyn till hela den pedagogiska 
eller sociala kontext utifrån vilken frågorna ställs. Vi kommer i stället 
att resonera om den utökade handlingspotential som de kunskaper 
som skapats genom programmet kan ge upphov till. Ju mer kunskap 
om avancerad L2-användning som etableras, desto fler alternativ för 
konkret handlande.

Den viktigaste praktiska implikationen av resultaten är en ökad 
allmän förståelse i samhället för andraspråkstalares och flerspråkigas 
specifika kommunikativa situation. Det är bra om fler människor har 
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kunskap om att L2-användning hos kanske de flesta individer, även 
på den mest avancerade nivån, skiljer sig en del från L1-användning. 
Framför allt kan det vara bra att känna till att det hos många indivi-
der kan vara mer ansträngande att uppfatta och förstå ett L2 än ett 
L1, och att det också kan vara mer kognitivt krävande att producera 
ett L2 i tal och skrift. Inget av detta märks nödvändigtvis i en gi-
ven kommunikationssituation, varför det är svårt för omgivningen 
att beakta. Resultat i fråga om startålderns, språkbegåvningens och 
personlighetsfaktorernas betydelse är på samma sätt sådana som det 
är fördelaktigt om fler människor är medvetna om, men de har inte 
någon tydlig konsekvens för till exempel språkundervisning, annat 
än det uppenbara att språkundervisningens aktörer måste vara med-
vetna om de olikheter i förutsättningar för språkinlärning som finns 
bland elever. 

Även resultaten i fråga om högre studier på engelska har liknande 
implikationer. Det är viktigt för utbildningspolitiker och utbild-
ningsplanerare att vara medvetna om sådant som att det går alldeles 
utmärkt för en stor andel av svenska studenter att tillgodogöra sig 
högre utbildning på engelska, men att studenterna då får jobba mer 
för att tillägna sig samma kunskaper – vilket i och för sig inte bara 
behöver vara en nackdel när det gäller att befästa kunskaper – och 
att det finns en mycket stor variation mellan olika studenter i hur de 
lyckas i denna typ av undervisning. För många går det utmärkt, men 
det finns andra som har stora svårigheter.

Programmets sociolingvistiska resultat är ett annat exempel där 
många nya kunskaper framkommit som exempelvis kan påverka atti-
tyder till förortsungdomars sätt att tala, inte minst i utbildningssam-
manhang och vid anställningsintervjuer. 

Programmets forskningsresultat omkring grammatik, ordförråd 
och diskurs är de frågor som har en mer uppenbar specifik relevans 
för språkundervisning på avancerad nivå, men ofta också för språk-
undervisning över hela linjen. Om språkundervisning på avancerad 
nivå liksom all annan språkundervisning ska vara anpassad till de 
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specifika svårigheter som gäller för eleverna, behöver kursplanerare 
och läromedelsförfattare fundera på och vidare undersöka i vilken ut-
sträckning det till exempel går att ge stöd och träning genom under-
visningskomponenter där språkproduktion och språkförståelse övas 
i naturliga situationer med besvärande ljudförhållanden eller genom 
språkliga uppgifter med påtaglig kognitiv belastning. 

Uppenbart kan forskningsresultaten omkring inlärares svårighe-
ter med fasta ordförbindelser vara något som språkundervisning på 
alla nivåer kan tillgodogöra sig. Här vågar vi ge det konkreta rådet att 
både undervisning och läromedel med större frekvens och systematik 
bör innehålla stoff om fasta ordförbindelser. I alltför stor utsträck-
ning är både lärande och undervisning i dag inriktade på enskilda 
ord. Vad gäller lexikon för övrigt är det framför allt kunskapen om 
systematiken i inlärares hantering av djup och bredd i ordförrådet, 
behandling av olika kategorier av ord, ordfrekvenser samt ords for-
mella och innehållsbaserade transfererbarhet som kan utgöra ut-
gångspunkter för den pedagogiska verksamheten.

Resultaten omkring diskursmarkörer och talhandlingar är syn-
nerligen användbara för utvecklingen av språkundervisning på alla 
nivåer. Vi tror oss veta att språkundervisning i relativt begränsad ut-
sträckning beaktar dessa sidor av språkbehärskning, samtidigt som 
de är av avgörande betydelse för framgångsrik kommunikation på 
målspråket.

Programmet har undersökt olika aspekter av den strukturella kom- 
 plexiteten hos avancerade L2-användare av engelska, franska, ita lien-
ska, spanska och i viss mån svenska. I praktiken har resultaten im - 
pli kationer för alla språk, men det innebär ytterligare ett steg för 
språk undervisningens praktiker att konkret applicera resultaten på 
de språk som är aktuella i det enskilda fallet. 
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