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Perception and production of Swedish pronunciation in second language learners. 
A study about how foreign accent is perceived by persons who learn Swedish as a second 

language. 

Abstract 

There is a lot of research on foreign accent in second language learners. A lot of studies let native 

speakers rate foreign accent in second language learners on a Likert-scale (Jesney, 2004). The 

overarching aim of the present thesis is to investigate to what extent foreign accent in Swedish 

second language learners’ spoken production, is perceived by other second language learners of 

Swedish, in comparison to the way their foreign accent is perceived by a group of native Swedish 

speakers. In addition, the study addresses whether or not there is a correlation between the ability 

of second language learners of  Swedish to perceive the foreign accent of other learners, and their 

own degree of foreign accent (as rated by native Swedish speakers).  An in-depth analysis was 

made about perception and production among second language learners. The study consisted of 

three groups comprising totally 42 participants and 15 languages were represented. Two of the 

groups included second language learners of Swedish and the third group included native 

speakers of Swedish. All of the second language learners studied or had studied Swedish as a 

second language at a university or SFI (Swedish for Immigrants). All second language learners in 

both groups were recorded when saying some sentences and describing two pictures in Swedish. 

The second language learners in the first group and the native speakers in the third group then 

rated foreign accent based on the recordings. The ratings were executed on an 8-grade Likert-

scale where 1 was “no foreign accent” and 8 was “very strong foreign accent”. An interview was 

also executed on the second language learners in the first group in order to scrutinize different 

linguistic and social factors.  

The results showed that the second language learners were more critical in their ratings of foreign 

accent of other second language learners than the native speakers. The results also indicated a 

correlation between native-like rating of foreign accent and the rating of one’s own perceived 

foreign accent among the second language learners.  Correlations between gender and native-like 

rating and correlation between friendship with native speakers and native-like rating showed no 

significant results. Second language learners and native speakers perceived different factors in 

Swedish as foreign accent. This was most distinct when word stress occurred in the sentences, 

which the second language learners appeared to be more sensitive to in perceived foreign accent 

rating than the native Swedish speakers. The conclusion of this study is that a variety of factors in 

Swedish affect perceived foreign accent and that second language learners and native speakers of 



 

 

 

Swedish to some extent perceive foreign accent in similar ways, and to some extent deviate from 

each other. 

Keywords: Second language learning, foreign accent, perception, production, correlation 

between perception and production, pronunciation aspects of Swedish language. 

Sammanfattning 

Det förekommer mycket forskning kring brytning hos andraspråksinlärare. Många studier 

använder sig av modersmålstalare som har skattat brytning hos andraspråksinlärare på en Likert-

skala (Jesney, 2004). Ett mål med föreliggande studie var att bidra till en ökad insikt om och hur 

personer med svenska som andraspråk uppfattar utländsk brytning i svenska på samma sätt som 

en modersmålstalare gör och om det fanns något samband mellan förmågan att uppfatta brytning 

och förmågan att utrycka sig på svenska.  Djupare analyser gjordes av perception och produktion 

hos andraspråksinlärare. Designen på studien bestod av tre grupper och omfattade 42 deltagare 

som representerade 15 språk . Två av grupperna innehöll andraspråksinlärare och den tredje 

gruppen bestod av modersmålstalare. Samtliga andraspråksinlärare studerade eller hade studerat 

svenska som andraspråk vid ett universitet eller SFI. Alla deltagare med svenska som andra språk 

spelades in, när de uttalade ett antal meningar samt beskrev två bilder. Andraspråksinlärarna i den 

första gruppen och modersmålstalarna i den tredje gruppen fick sedan skatta brytning utifrån det 

inspelade materialet. Skattningarna utfördes på en 8-gradig Likert-skala där 1 stod för ”ingen 

brytning” och 8 för ”mycket stark brytning”. Det utfördes även en intervju för att kartlägga olika 

språkliga och sociala bakgrundsfaktorer hos andraspråksinlärarna i den första gruppen. Under 

intervjun fick andraspråksinlärarna även göra en självskattning av sin egen brytning. 

Resultaten visade att andraspråksinlärarna skattade både sin egen och andra andraspråksinlärares 

brytning högre än modersmålstalarna. Det fanns även tendenser till samband mellan 

brytningsgrad i det egna uttalet och likhet i skattning av brytning jämfört med modersmålstalare. 

Resultaten visade också att andraspråksinlärarna och modersmålstalarna i viss mån uppfattade 

olika fenomen i svenska språket som brytning. Det märktes tydligast då accenter förekom i 

meningarna vilket andraspråksinlärarna tycktes vara känsliga för i skattning av brytning. 

Slutsatsen av föreliggande studie är att olika faktorer i svenska språket ger upphov till grad av 

uppfattad brytning och att andraspråksinlärare och modersmålstalare delvis uppfattar brytning på 

olika sätt.  

Nyckelord: Andraspråksinlärning, brytning, perception, produktion, samband mellan perception 

och produktion, uttalsaspekter. 
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Inledning 

Dagens globalisering gör kunskaper kring andraspråksinlärning högaktuellt, inte minst för att 

främja en framgångsrik integration i samhället för nyanlända personer till Sverige. Ur ett 

logopediskt perspektiv så borde mer fokus på andraspråksinlärning läggas, då man i språkliga 

bedömningar bör kunna urskilja typiska andraspråksdrag och brytningsaspekter hos både barn 

och vuxna (Abrahamsson, 2009). Det finns få studier kring flerspråkighet och logopedi 

(Bergström, 2008), och det behövs fler för att kunna effektivisera utredning och bedömning av 

flerspråkiga personer. Brytning är ett mångfacetterat begrepp och anses även påverka lämplighet 

och kompetens inom vissa yrken, exempelvis lärare (Alberts, 2008; Boyd, 2003; Bresnahan, 

Ohashi, Nebashi, Liu & Shearman, 2002). Detta indikerar att uttalsträning är av stor vikt i 

undervisning i svenska som andraspråk. Studier har visat negativa attityder till personer med stark 

brytning. En andraspråksinlärare kan hindras av sin brytning på grund av samhällets attityder till 

brytningen (Fraurud & Bijvoet, 2004). I en studie av Cunningham-Andersson (1997) framkom att 

röstkvalité, brytningsgrad och etnisk tillhörighet kan påverka lyssnarens attityd negativt.  

Integrationsverket har tidigare stöttat utvecklingen inom uttalsträning genom olika projekt. En 

utredning på Integrationsförvaltningen i Stockholm visade att uttalsträning måste prioriteras mer 

för att beslutsfattare, pedagoger och utbildningsorganisationer ska förstå vikten av ett gott uttal, 

prosodi och muntlig kommunikation. Det skulle innebära att olika metoder för uttalsträning i 

svenska som andraspråk borde implementeras i undervisningen. (Uttalsprojektet, 2005). Som en 

del i att utveckla olika metoder och program för uttalsträning, för såväl logopedisk och 

traditionell träning för andraspråkstalare borde fortsatt forskning kring bakomliggande faktorer 

som påverkar en inlärares uttal utföras. Flera studier har genomförts där modersmålstalare har 

fått skatta uttalet hos andraspråksinlärare men oklart är om någon studie har undersökt hur 

andraspråksinlärare själva skulle skattar andra andraspråksinlärares uttal. Några mål med 

föreliggande studie är att bidra till en ökad insikt i om personer med svenska som andraspråk 

uppfattar utländsk brytning i svenska på samma sätt som en modersmålstalare gör samt om det 

finns något samband mellan förmågan att uppfatta brytning och förmågan att uttrycka sig på 

svenska, vad gäller svenskt uttal.   
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Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden tas forskning upp som är relevant för föreliggande studies 

frågeställningar och resultat. Inledningsvis behandlas begreppet brytning, därefter definieras 

andraspråksinlärning, samt några inflytelserika inriktningar inom andraspråksforskning. Även den 

kritiska perioden för andraspråksinlärning och faktorer som påverkar en persons 

andraspråksinlärning berörs. Vidare tas perception och produktion av ett andraspråk upp samt 

samband mellan perception och produktion hos andraspråksinlärare. Därefter behandlas 

begreppen top-down bottom-up processer och hur dessa påverkar en andraspråksinlärares 

uppfattning av uttal. Aspekter i det svenska språket som kan vålla uttalssvårigheter för 

andraspråksinlärare samt språktypologi till det svenska språkets fonologi tas också upp. Därefter 

berörs uttalsundervisning för andraspråksinlärare i Sverige. Till sist berörs tidigare studier inom 

ämnet skatta brytning.  

 

Brytning  

I vetenskapliga sammanhang skiljer sig beskrivningar av begreppet brytning och det finns ingen 

vedertagen definition. Det kan beskrivas som ett begrepp som konsekvent syftar till oförmågan 

hos en icke-modersmålstalare att producera ett målspråk med den fonetiska precision som krävs 

för att det ska låta som en modersmålstalares tal (Abrahamsson, 2004; McAllister, 2000). 

Begreppet används ofta i en icke vetenskaplig kontext, men även som vetenskapligt begrepp som 

beskriver ett lingvistiskt fenomen (McAllister, 2000). Nationalencyklopedin definierar brytning 

som: ”avvikelser från de konventioner som gäller för uttal, ordval och satsbyggnad i ett standardspråk eller i en 

lokal språkvariant. Termen syftar oftast på avvikande språkljud, språkrytm och intonation. En viktig orsak till 

brytningen är att modersmålets uttalsvanor lyser igenom. Om ett främmande språk lärs in efter puberteten är det 

är det ovanligt att uttalet blir utan brytning” (http://www.ne.se/lang/brytning/137143). Flera forskare 

menar att förståelighet och brytning är oberoende av varandra (Kashiwagi, Snyder & Craig, 2006) 

Flera olika aspekter inom uttalet och vad som påverkar dess förstålighet har studerats. Olikheter i 

metod samt hur forskarna definierar förståelighet i studierna gör dem svåra att jämföra. Vissa 

forskare menar att korrekt uttal av konsonanter spelar större roll än vokaler, och andra tvärtom. 

Även prosodiska aspekter spelar roll för förståeligheten (Kashiwagi & Snyder, 2010).  

 

Andraspråk och andraspråksinlärning 

Ett andraspråk brukar definieras som det språk som har tillägnats efter att 

förstaspråket/förstaspråken har etablerats. Däremot betyder detta inte automatiskt att 
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förstaspråket (modersmålet) är det språket som individen kan bäst. Framförallt hos barn kan 

andraspråket i vissa fall vara det starkaste språket. Termen andraspråk syftar alltså till vilken 

ordning språken lärs in hos individen, inte behärskningsgrad. Den används ofta som en 

paraplyterm för flera språk som lärs in efter modersmålet, alltså andraspråk, tredjespråk, 

fjärdespråk o.s.v. (Abrahamsson, 2009). Med andraspråksinlärning menas att den sker i det land 

där målspråket talas och innebär en socialisation i det nya språket (Dahl, 2011; Hammarberg, 

2004) medan begreppet främmandespråksinlärning avser att språket lärs in i skolan utan att 

inläraren vistas i språkmiljön någon längre tid (Dahl, 2011). 

 

Inom andraspråksforskningen finns en rad beskrivningar av hur andraspråket lärs in. En välkänd 

distinktion görs av Krashen (1982) som särskiljer det automatiska tillägnandet och inlärningen av 

ett andraspråk. Inlärning menar han är det som sker i klassrummet och tillägnande är det som 

sker naturligt i vardagen. En angränsande definition är begreppen formell och informell inlärning. 

Den formella inlärningen är det som sker i ett klassrum medan informell inlärning är det som 

sker utanför ett klassrum (Hammarberg, 2004; Abrahamsson, 2009). Abrahamsson (2009) ger en 

samlad definition av andraspråksinlärning: “ det naturliga och informella tillägnandet av implicit 

kompetens i något språk utöver modersmålet”. Denna definition täcker in både formell och 

informell inlärning (Abrahamsson, 2009, s. 18).  

 

Inflytelserika inriktningar inom andraspråksforskning 

Andraspråksforskning är ett relativt ungt forskningsfält. Det var på 1960-talet som forskningen 

kom igång på allvar (Abrahamsson, 2009). På grund av ökad invandring till Sverige under 70-talet 

så började svenska som andraspråk utforskas mer och mer (Hammarberg, 2004). 

Andraspråksforskningen har präglats av olika tankesätt inom lingvistiken. Fram till dagens 

andraspråksforskning har några grundtankar varit aktuella. En populär syn under 1960-talet var 

att man såg på andraspråksinlärning som ett system i utveckling. Det var en huvudsakligen 

mentalistisk och kognitivt baserad inriktning (Hammarberg, 2004; Abrahamsson, 2009). 

Forskarna anlade då ett utvecklingsperspektiv på inlärarspråket (Hammarberg, 2004) och 

fokuserade på själva inlärningsprocessen, istället för slutprodukten. Istället för att fokusera på 

vilka fel inläraren gjorde, fokuserade man på vilka kognitiva processer som var involverade 

(Abrahamsson, 2009).  Ytterligare ett populärt tankesätt i andraspråksforskningen har varit att 

språkkunskap och språkanvändning samverkar (Hammarberg, 2004). Forskarna började studera 

huruvida det finns en naturlig inlärningsgång för alla inlärare oavsett inlärarspråk och modersmål. 

Den moderna andraspråksforskningen handlar framförallt om universella aspekter av 
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andraspråksinlärning, vad som varierar och vad som är gemensamt för världens 

språk(Abrahamsson, 2009). Dagens forskning fokuserar även på kommunikationens roll för 

andraspråksutvecklingen, att kommunikativ kompetens och grammatisk och lexikal förmåga 

samverkar i tillägnandet av ett nytt språk (Kramsch, 2002). 

 

 Kritisk period för andraspråksinlärning 

Det finns flera faktorer som kan spela roll för hur väl en person tillägnar sig ett nytt språk (Hopp 

& Schmid, 2011). Till exempel är den kronologiska åldern som man hade vid tillägnande av 

målspråket betydelsefull (a.a.). Begreppet kritisk period myntades av Lenneberg (1967) och är ett 

mått på en gräns för tillägnande av ett andraspråk inom olika nivåer för grammatik, uttal mm. 

Denna kritiska period för andraspråksinlärning har varit väl debatterad och forskning kring denna 

pågår än idag (Ellis, 1994). Flera forskare har senare diskuterat och skrivit om olika åldersgränser 

för att kunna tillägna sig modersmålslikt uttal (Hyltenstam & Abrahamsson, 2000; Flege, Bohn, & 

Jang, 1997; Flege, Munro & MacKay, 1995). Många menar att det ”finns” en kritisk period för 

tillägnande av uttal medan andra menar att det går att tillägna sig ett modersmålslikt uttal när som 

helst. I nuläget debatteras den kritiska periodens existens och läge under utvecklingen, det vill 

säga om den infaller antingen vid 6-7 års ålder eller under puberteten (cirka 13 års ålder). Det har 

även spekulerats kring att det skulle kunna vara en gråzon mellan dessa ålderspann (Hyltenstam 

& Abrahamsson, 2000). Hyltenstam och Abrahamsson (2009) menar att det i princip inte finns 

några sena andraspråksinlärare som kan uppnå infödd nivå för uttal. Flege et al (1995) hävdar att 

andraspråksinlärare kan uppnå modersmålslikt uttal men att det är ovanligt (Flege et al, 1995). 

För att vara tillräckligt säker på resultat kring hur modersmålslikt uttal en person har skulle det 

behöva göras noggranna lingvistiska analyser på djupare nivåer. (Hyltenstam & Abrahamsson, 

2004; 2009). McAllister (2000)  menar att oavsett vilken teoretisk synvinkel man än har på hur en 

andraspråksinlärare tillägnar sig ett målspråks fonologi, så kan vuxna andraspråksinlärare inte 

tillägna sig ett modersmålslikt tal fullt ut. 

 

Andra faktorer som påverkar andraspråksinlärning 

Förutom den kritiska perioden finns det forskning om flera andra faktorer som skulle kunna 

spela roll för tillägnande av uttal (Hopp & Schmid, 2011; Jesney, 2004). Det förekommer flera 

diskussioner kring vilka lingvistiska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar framgång 

eller misslyckande att uppnå ett målspråkslikt tal (McAllister, 2000). Att språksläktskap skulle ha 

betydelse finns det evidens för (Bohn & Flege, 1992; Hopp & Schmid, 2011). Personer som lär in 

ett nytt språk som är besläktat med målspråket skattas ofta som mer modersmålslika i sitt uttal än 
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personer som har ett modersmål som inte alls är besläktat med målspråket. Hur länge en person 

har pratat ett målspråk har däremot visat sig att inte resultera i några skillnader i skattning av uttal 

(Hopp & Schmid, 2011). Flege (1998) beskriver att vistelse i ett land (VIL) är en viktig faktor i 

tillägnandet av ett modersmålslikt uttal då en andraspråksinlärare vistats i ett land mellan 6 

månader och 3 år. Efter 5 år i ett land så visar studier inga signifikanta skillnader för uttal hos 

personer med olika VIL längd. Det som efter fem år avgör skillnad är vilken ålder de hade vid 

tillägnandet (a.a.). Även erfarenhet av språket verkar vara en påverkande faktor (Flege et al, 1997). 

Detta skulle kunna ses som en anledning till varför det är så viktigt med mycket språklig input av 

ett målspråk i början av en vistelse i ett land (a.a.) Andra faktorer som uppmärksammats i 

forskningen är att personer som har en partner som talar målspråket blir skattade av 

modersmålstalare att ha bättre uttal än de som inte har det (Hopp & Schmid, 2011). Hur mycket 

man använder sig av målspråket respektive sitt modersmål har också betydelse (Jesney, 2004). Man 

har även diskuterat om allmän talang för språk har någon betydelse för hur väl man tillägnar sig ett 

uttal (Ioup, Boustagui, Tigi & Moselle, 1994). Flege et al (1995) visar att kön påverkar grad av 

brytning, där kvinnor som lärt in språket som barn blev skattade som mer modersmålslika än 

män som lärt in språket vid samma ålder. För personer som lärt in språket senare i tonåren blev 

däremot män skattade som mer modersmålslika än kvinnor som lärt in det vid samma tid (a.a.). 

Sammanfattningsvis inverkar flera faktorer på hur väl en person tillägnar sig ett nytt språk och 

uttal, men ingen enskild avgörande faktor har kunnat identifieras.  

 

Andraspråksinlärares perception av uttal 

Det finns skillnader mellan andraspråksinlärares och modersmålstalares sätt att uppfatta ett 

målspråk (Abrahamsson, 2004). Brytning syftar ofta på ett avvikande uttal men i de fall där 

uppfattningen av uttal mellan modersmålstalare och inlärare är olika uppstår ett fenomen som 

kallas perceptuell brytning (a.a.). Vuxna andraspråksinlärare har svårt att uppfatta många fonetiska 

kontraster som inte är funktionella i deras eget modersmål (McAllister, 1997). En inlärare kan 

omedvetet tolka ett målspråk efter en viss mall av modersmålets fonemuppsättning. I och med 

den perceptuella brytningen kan denna uppfattning av ett målspråk skilja sig från 

modersmålstalares uppfattning av sitt eget språk (Abrahamsson, 2004). Andraspråksinlärare 

bedömer även sin egen brytning annorlunda än vad modersmålstalare bedömer den. De är mer 

kritiska till sin brytning och skattar i regel sin brytning högre än vad modersmålstalare gör. Dock 

närmar sig deras skattningar av sin egen brytning modersmålstalares skattningar efter en tid av 

perceptuell träning på ett målspråk (Ostojic, 2002). Scales, Wennerstrom, Richard och Wu (2006) 

visade att endast 29 % av andraspråksinlärare lyckades identifiera korrekt accent av målspråket 
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amerikansk engelska av fyra olika engelska accenter (även brittisk, kinesisk mexikansk accent).  

Ändå svarade nästan två tredjedelar av andraspråksinlärarna i en enkät att de hade som mål att 

låta så modersmålslikt amerikansk engelska som möjligt då de fick välja mellan och att låta 

modersmålslika eller att bli förståeliga (a.a.). Även andra studier har visat att målet för många 

andraspråksinlärare är att få ett målspråkslikt uttal (Kashiwagi & Snyder, 2010).  Eftersom 

perception av målspråk skiljer olika lyssnare åt så påverkas även inlärarens egen produktion av 

målspråket (Abrahamsson, 2004). Detta beror på att perceptionen och förståelsen i regel kommer 

före produktionen i utvecklingen av ett nytt språk (Abrahamsson, 2004; Hyltenstam & Wassén, 

1984). Det har även visat sig att perceptionen av ett målspråks ljudsystem ökar med mer 

erfarenhet av ett språk (Flege, 1998). Studier visar att vistelse i ett land (VIL) inte har ett samband 

med förmågan att uppfatta rätt accent av ett målspråk (Scales et al, 2006). Leikin, Ibrahim, 

Eviatar & Sapir (2009) menar att andraspråksinlärare lättare uppfattar ett målspråk när det talas av 

modersmålstalare och av andraspråksinlärare med samma accent som de själva än om målspråket 

talas av andraspråksinlärare med en annan accent/brytning. De reflekterar även kring att 

andraspråksinlärare som har ett mer komplext ljudsystem i sitt förstaspråk gynnas i sin perception 

och behöver mindre fonologisk information för att förstå ord än andraspråksinlärare som har ett 

ljudsystem som är mindre komplext (a.a.). 

Top-down bottom-up – ett sätt att tillägna sig information 
Då en person uppfattar olika auditiva inputanvänds olika processer för att skapa mening i det 

sagda, som kallas top-down eller bottom-up. Med top down process menas att en mottagare använder 

kontext och tidigare kunskap (ämne, genre, kultur, eller annan kunskap från långtidsminnet) för 

att bilda sig en uppfattning av information. Med en bottom-up process menas att mottagaren inte 

har tidigare kunskap om informationen, och tolkar fragment av sensorisk input från omgivningen 

som denne sedan kombinerar på olika sätt för att bilda sig en uppfattning (Goldstein, 2010; 

Galotti, 2008; Vandergrift 2004; Wolfe, Butcher, Lee & Hyle, 2003). Processerna top-down och 

bottom-up samverkar, men beroende på situationen så använder en person den ena eller den 

andra mer. Ur perspektivet andraspråksinlärning menar studier att andraspråksinlärare behöver 

lära sig hur man använder båda dessa processer då båda kan vara till deras fördel. Vilken process 

som är bäst att använda beror på deras syfte med att lyssna (Vandergrift, 2004). 

Andraspråksinlärares produktion av uttal  

I början av tillägnandet av ett nytt ljudsystem är andraspråksinläraren beroende av ljuden i sitt 

förstaspråk (Flege, 1998). Då man ska uttala ord på ett målspråk använder man den fonologiska 

kod man bär med sig från sitt förstaspråk. Denna process kallas interlingual identification (a.a.). 
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Personer som lär sig ett andraspråk efter barndomen kommer att ha svårt för att göra en 

uttalsmässig skillnad i produktion av ljud på ett målspråk. Detta gäller även för ljud som allofoner 

av t.ex. en vokal som två språk sägs ”dela”. Detta har att göra med att de uppfattar ljuden i 

målspråket i enlighet med ett system som de har med sig från sitt förstaspråk och ljudets 

realisation ”översätts” då rakt av.  

Samband mellan perception och produktion av uttal 

Som tidigare nämnts kommer perception i regel före produktion inom språkutveckling 

(Abrahamsson, 2004). Detta har visats genom att andraspråkstalare lättare kan höra skillnad på 

närliggande ljud och olika prosodiska distinktioner men kan inte själva producera dessa olikheter. 

Mycket sällan har man kunnat visa på det motsatta (a.a.). Dock visade Sheldon & Strange (1982) 

att perception inte behöver föregå produktion när det gäller tillägnande av engelska hos vuxna 

japanska andraspråksinlärare. Perceptuell och produktiv skicklighet av [r]-[l] kontraster visade sig 

vara oberoende av varandra hos avancerade engelskainlärare. Deltagarna kunde göra 

distinktionen av [r] och [l] i sin produktion, men inte höra skillnaden mellan dessa ljud i andras tal 

eller sitt eget. Flege och Fletcher (1992) menar att om en inlärare inte har en motsvarighet till, 

eller inte har ett närliggande ljud i sitt förstaspråk så har de lättare för att uppfatta och producera 

detta ljud korrekt i sitt andraspråk än om det funnits likheter i deras förstaspråk (a.a.). Detta beror 

på att kringliggande fonetiskt material har visat sig ha inflytande på inlärarens skapande av 

avvikande former (Abrahamsson, 2004). Flege, Takagi och Mann (1995) fann att distinktionen 

(både inom perception och produktion mellan konsonanterna [ɹ] och [l] i amerikansk engelska 

hos andraspråkinlärare med japanska som modersmål ökade med mer erfarenhet av målspråket 

(a.a.). De två första åren som inlärare av ett nytt språk hade de flesta svårigheter med 

distinktionen medan nästan alla hade tillägnat sig den efter 20 år (Flege, 1998). Det har även visat 

sig att mer erfarenhet av ett målspråk resulterar i bättre perception och produktion av vokaler 

(Flege et al, 1997). En hierarki av vilka produktioner hos andraspråksinlärare av spanska som är 

lätta/svåra att förstå för modersmålstalare av spanska gjordes av Schairer (1992). Hon placerade 

vokalfel och konsonantkluster som de två mest avgörande faktorerna i hierarkin som inverkar 

starkast på andraspråksinlärares tal för förstålighet hos modersmålstalarna. Det som påverkade 

modersmålstalarnas förståelse minst var konsonanterna [p], [t], [k] och [b], [d], [g] samt [v] 

(Schairer, 1992). Sex av dessa konsonanter är klusiler och klusiler är det enda artikulationssättet 

som förekommer i alla världens språk, dock med viss variation av till exempel artikulationsställe 

och tonande/tonlösa klusiler (Ladefoged & Maddieson, 1996). Det har visat sig att 

andraspråksinlärare som är duktiga på att producera vokaler på ett målspråk även är duktiga på att 
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själva uppfatta dessa vokaler (Flege et al, 1997). I och med detta är det möjligt att tillägna sig 

fonologi i ett andraspråk och ett nytt ljudmönster kan läras in (Flege, 1998). Produktion och 

perception av målspråkets vokaler varierar också efter hur de uttalas och om de existerar på 

modersmålet samt efter en persons språkliga bakgrund (Flege et al, 1997; Flege, 1998). 

McAllister, Flege och Piske (2002) fann att estländare som lärde sig svenska var bättre på att både 

producera och uppfatta durationskillnader i svenska vokaler än spanjorer och engelsmän. 

Engelsmännen kunde producera skillnaderna men inte uppfatta dem i samma utsträckning som 

estländare och kontrollgruppen med svenska som modersmål. Spanjorerna kunde varken 

uppfatta eller producera skillnaderna i som kontrollgruppen. Forskarna menar här att språklig 

bakgrund spelar stor roll då det i estniskan finns mer skillnad i vokalduration än i engelskan och 

spanskan (a.a.).  

Aspekter i svenska språket som kan vålla uttalsvårigheter för andraspråksinlärare  

Ett språks ljudegenskaper brukar delas in i tre olika klasser: konsonanter, vokaler och prosodi 

(Bruce, 2012). Bannert (1994) kartlade brytningsaspekter i svenskan hos personer som hade olika 

språklig bakgrund. Flera brytningsaspekter skiljde sig i svårighetsgrad beroende på vilket 

språkursprung en talare hade medan andra aspekter var likvärdiga för flera talare med olika 

ursprung. Bannert fann att några av de vanligaste uttalsfelen för andraspråksinlärare av svenska 

var: betoningsmönster, konsonantkluster, vokalkvantitet, läpprundning, nasalen [ŋ] samt de långa 

vokalerna [e:] och [u:] (Bannert, 1994; Bannert, 2004).  

Konsonanter och vokaler 

Svenskan är förhållandevis rikt på vokaler (Andersson, 2001). En person som ska lära sig svenska 

som andraspråk och har ett modersmål med få vokaler kan därför få stora svårigheter. Ofta 

saknar deras modersmål svenskans främre rundade vokaler [ø] och [Y] men detta varierar mellan 

olika språkgrupper (a.a.). Andra vokaler som brukar vålla uttalsproblem är de långa vokalerna [e:] 

och [u:] (Bannert, 1994). Förutom vokaler finns det flera andra ljud som kan vålla problem för 

andraspråksinlärare till exempel [ɕ], [ɧ] och [s]. [ɕ] är det ljud som är oftast är svårast bland olika 

andraspråksinlärare. [s] är också ofta svårt beroende på närliggande vokaler som kan få kvalitén 

på s:et att ändras ofta till det mörkare slaget så det blir mer likt [ɧ] (Bannert, 2004). 

Prosodi 

Man kan säga att prosodi är en kombination av dynamiska, rytmiska och melodiska drag, och 

bidrar till att talet inte endast blir en följd av språkljud (Bruce, 2012). Det är något som bär 

information om och signalerar attityd och känsloförhållanden i ett yttrande. Svenska språket har 

ett komplext prosodiskt system till skillnad från t.ex. engelskan (Samuelsson, 2004).  En inlärares 
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prosodiska avvikelser hänger ihop med en bristande kunskap om användning av det svenska 

betoningsmönstret (Abrahamsson, 2004). Betoning är en av del av prosodin och är en av 

viktigaste aspekterna för att uppnå begriplighet för en lyssnare (Abrahamsson, 2004; Thoren 

2008). I många språk finns det bestämda regler för exakt vilken stavelse i ett ord som ska betonas 

(Bruce, 2010; Elert, 1991). I Sverige har vi ofta betoning på den första stavelsen inom ett ord 

men det finns exempel på ord med betoning på allt från första, andra, tredje och fjärde stavelsen. 

Betoningsmönstret kan vara betydelseskiljande, det vill säga ett ords innebörd kan variera 

beroende på var betoningen ligger, ex. [j’ɑ:pan] och [jap’ɑ:n] (Elert, 1991). Det går också att 

betona olika ord i en mening eller ett yttrande och man kan på så sätt ändra betydelsen (Thorén, 

2008). Thorén (2008) nämner i sin avhandling några principer som en inlärare av svenska som 

andraspråk bör ta till sig för att få en svenskklingande prosodi: Fokusera på att betona rätt ord, 

betona den rätta stavelsen i det betonade ordet samt förlänga rätt ljud i betonade stavelser (a.a.). 

En annan del av prosodin, intonation kan förklaras som en melodi av en sats bortsett från 

ordaccenter och satsaccenter (Bannert, 2004). Intonationen skiljer sig mellan olika språk och 

inom ett yttrande kan man med hjälp av intonationen skilja på en fråga och ett påstående. Det 

kan vara av värde för en andraspråksinlärare att lära sig ett målspråks intonationsmönster för att 

kunna tillämpa detta på yttranden (Elert, 1991). Använder man fel intonation i en fråga så märks 

det tydligt och det kommer låta konstigt. Många invandrare har ett intonationsmönster i frågor 

som börjar högt, sjunker sedan för att till sist höjas i slutet (Bannert, 2004). I det svenska språket 

finns två olika accenttyper. Accenterna kallas grav [va`kɛn] och akut accent [va´kɛn] och innebär 

olika tonala drag i den rytmiska strukturen. Dessa melodimönster syns inte på stavningen. Att 

uttala accenterna i svenska språket fel bidrar inte avsevärt till minskad förståelse hos lyssnaren 

(Dahl, 2011). Svenska accenter är dock bland det svåraste för andraspråksinlärare att tillägna sig i 

svenska språket (Elert, 1991; Dahl, 2011). Även om de inte inverkar på förståelsen av ett yttrande 

så kan ändå ett accentfel uppfattas som brytning (Bannert, 2004).  

Språktypologi kopplat till svenska språkets fonologi 

Alla språk har vissa drag gemensamt. Dessa är universella och kallas absoluta universaler 

(Abrahamsson, 2009). Till exempel så innehar alla språk vokaler och konsonanter och alla språk 

innehar en konstruktion av konsonant + vokal en så kallad CV-stavelse ex ba, ku, ma. Svenskan 

innehar mer komplicerade mönster som CCCV. De absoluta universalerna är relativt få. Det 

finns andra fenomen som förekommer i de flesta språk och dessa kallas universella tendenser, till 

exempel att nästan alla språk har en nasal (a.a.). En annan universell tendens är en 

stavelsestruktur som kallas den universella kanoniska stavelsestrukturen. I denna struktur är ljud 
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ordnade i en hierarki som kallas sonoritetsprincipen och bygger på hur lika ljud är vokaler. 

Ordningen som följer i denna princip är vokal, halvvokal, likvid, nasal, frikativa, affrikativa och 

klusil (Abrahamsson, 2009). Ljud som är lika vokaler ligger intill dem i en stavelse till exempel 

halvvokalen [j].  Klusiler är inte lika vokaler och ligger därmed långt ifrån dem i en stavelse. I 

ordet pjäxa - [pjɜksa] så följs stavelsestrukturen i början av ordet då [j] är mer likt en vokal än [p]. 

Efter vokalen [ɜ] så frångår ordet stavelsestrukturen då [s] egentligen ligger närmare vokalen [ɜ] 

än vad [k] gör. Den kanoniska stavelsestrukturen gör att ord blir lättare att uttala för 

andraspråksinlärare medan ord som skiljer sig från denna struktur blir svårare eftersom 

strukturen följer ett mönster som är lätt att uttala på många språk. Då brukar andraspråksinlärare 

ofta ta till något fenomen som konsonantstrykning eller vokalepentes för att återuppbygga den 

kanoniska stavelsestrukturen för att underlätta uttalet.  

Fokus på uttalsundervisning 

Enligt Kashiwagi och Snyder (2010) är inte brytning nödvändigtvis kopplat till förstålighet hos 

andraspråksinlärare. De menar att mycket av uttalsundervisningen idag skulle kunna göras om 

och även riktas mer mot specifika aspekter som påverkar förståligheten t.ex. speciella vokaler. 

Påståendet baseras på resultat från en studie av japaner som lärde sig engelska som andraspråk 

(a.a.). Mycket av undervisningen idag riktar sig mer mot suprasegmentella aspekter till exempel 

prosodiska egenskaper som rytm och melodi (a.a.). Svensk uttalslära kan delas in i två delar, en 

prosodisk och en segmentell (Thorén, 2007). Alla uttalsaspekter i svenskan behöver inte 

undervisas explicit då inlärare förväntas ha många färdiga fonologiska mönsterdelar med sig från 

modersmålet. Läraren kan då fokusera på specifika delar i svenska språket fonologi. Det finns 

många idéer om hur uttalsundervisning skulle kunna läggas upp. Kjellin (2002) påpekar att det 

bör läggas stor vikt vid uttalsundervisningen och under de 3-4 första veckorna av det nya 

språktillägnandet bör denna träning ske i kör. Paula Grossman har utvecklat en metod som heter 

Prosodia där en grundtanke att svenska språket skall komma genom prosodiska övningar. Först 

går metoden ut på att man ska behärska förlängningar av ljud och man går sedan vidare med 

rytm, melodi, betoningsregler m.m. (http://www.prosodia.se/prosodiametoden.htm). 

Tidigare studier inom ämnet skattning av brytning 

Uttrycket Global Foreign Accent (Global utländsk brytning) är ett begrepp som myntades genom 

en rad olika studier där grad av brytning hos icke-modersmålstalare skattats (Jesney, 2004).  Flera 

aspekter kan ha påverkat skattningen, som till exempel olika skalor, bedömargrupper, 

talaraspekter, bakgrundsaspekter, inspelat stimuli etc. (Jesney, 2004). Hopp & Schmid (2011) 

sammanfattar även en rad metodologiska aspekter från tidigare studier där man skattar brytning. 

http://www.prosodia.se/prosodiametoden.htm
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Vad som är typiskt för dessa studier är att modersmålstalare får lyssna på inspelningar av 

andraspråkstalare och modersmålstalare och skatta deras uttal enligt grad av hur modersmålslika 

de låter (a.a.). Även Levi, Winters och Pisoni (2007) har gjort en kartläggning av olika 

metodologiska aspekter kring studier som dessa (a.a.). Språkexperter, t.ex. lingvister och lärare i 

andraspråk har setts skatta personers accent lägre än vad naiva bedömare (vanliga 

modersmålstalare) har gjort (Flege & Fletcher, 1992). Även om det i alla språk förekommer en 

stor fonetisk variation på grund av dialektala drag och sociala faktorer så kan en modersmålstalare 

känna igen en avvikande produktion av målspråket till skillnad från andraspråksinläraren 

(McAllister, 2000). De flesta studier som skattar talares brytning använder sig av Likert-skalor, 

med en spridning mellan 3 till 10 nivåer (Hopp & Schmid, 2011). Olika antal skalsteg kan 

resultera i olika resultat och för få skalsteg kan medverka till takeffekter (Southwood & Flege, 

1999). Det har visat sig att studier som inte inkluderar några kontrollpersoner med målspråket 

som modersmål i skattningar har medfört att andraspråksinlärare skattas ha ett bättre uttal. Detta 

gör att det är svårt att jämföra olika studier (Jesney, 2004). För att få en bättre spridning i 

resultaten så bör man därför ha med ett antal modersmålstalare av ett målspråk (Flege & Fletcher, 

1992). Antalet modersmålstalare kan spela roll för resultatet men en rekommendation är minst 20 

% (a.a.). Ju fler modersmålstalare som förekommer i inspelningarna desto högre blir 

andraspråksinlärarnas brytning skattad (a.a.). Det har visat sig att olika eliciteringsstrategier kan 

påverka hur någon bedömer en annan persons accent. Fritt tal, läsning (ord, meningar, texter) 

eller repetition av vad någon annan sagt ger olika utfall (Levi, et al, 2007). Dessutom så har det 

visat sig att bedömare blir mer ”snälla” i sin bedömning när de blir bekanta med materialet, när 

de fått lyssna på det flera gånger eller när det består av vanligt förekommande ord i ett språk. I 

fritt tal brukar man använda klipp som är 10-20 sekunder långa (Hopp och Schmid, 2011). Dock 

är det bevisat att modersmålsbedömare är snabba i sina beslut i skattning av brytning. Flege 

(1984) menar att det tar 30 millisekunder för en modersmålstalare att bedöma brytningsgrad 

(a.a.).  
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka eventuella samband mellan perception och 

produktion av uttal hos andraspråksinlärare av svenska. Mer specifikt undersöks: 

 

 I vilken grad uppfattas utländsk brytning av andraspråksinlärare i jämförelse med 

modersmålstalare? 

 Hur skattar andraspråksinlärare sin egen brytning jämfört med hur 

modersmålstalare skattar den? 

 Finns det ett samband mellan en andraspråksinlärares uppfattning/skattning av 

grad av brytning och dennes egen brytningsgrad, skattad av modersmålstalare? 

 Finns det indikationer på att vissa individuella och sociala bakgrundsfaktorer är till 

fördel för en andraspråksinlärares förmåga att uppfatta brytning i svenska och som 

kan inverka på hur brytningen av en inlärares uttal på svenska, skattas? 

 Finns det aspekter i svenska språket som skiljer andraspråksinlärares sätt att 

uppfatta brytning till skillnad från modersmålstalares?  

 

Metod  

Nedan beskrivs studiens förfarande; dess design, deltagare och det material som använts. 

 

Pilotstudie 

Innan materialinsamlingen påbörjades, utfördes en pilotstudie i tre delar. I den första delen fick 

två modersmålstalare (som senare inte var med i studien) testa ett skattningsformulär för brytning 

på svenska med inspelade exempelmeningar utformade författarna. Efter diskussion med 

testpersonerna reviderades skattningsformulär och instruktioner och testades igen på Ytterligare 

två modersmålstalare. I den tredje delen deltog en andraspråksinlärare av svenska. Personen fick 

testa samtliga delar (fylla i bakgrundsinformation, använda skattningsformulär för inspelningar 

gjorda av författarna, samt bli intervjuad av författarna) av materialet och ge kommentarer. 

Därefter gjordes mindre ändringar i materialet igen. 

 

Deltagare  

I studien deltog modersmålstalare av svenska och andraspråksinlärare av svenska. Totalt 

omfattade studien 42 individer. Dessa delades upp i tre grupper, som utförde olika uppgifter och 

som redovisas mer ingående nedan samt i tabell 1. Exklusionskriterier för alla deltagare var att de 



 

13 

 

inte fick ha några kända hörselnedsättningar och inte ha haft några kända språkliga svårigheter 

som barn. I L2-grupperna (två grupper med andraspråksinlärare) fanns kontrollpersoner med 

svenska som modermål. Dessa deltagare fanns med i syfte att erhålla ett större spann på 

skattningsresultatet.  

Grupp L2x  

Bestod av elva personer som läste svenska som andraspråk vid ett universitet i Sverige. De skulle 

kunna tala och förstå svenska i vardagligt tal. Gruppen bestod även av fyra kontrollpersoner med 

svenska som modersmål. Åldern på deltagarna i grupp L2x varierade mellan 22-53 år. 

Andraspråksinlärarna hade vistats i Sverige mellan 1 månad och 2 år och bestod av 5 män och 6 

kvinnor med 8 olika nationaliteter. Kontrollpersonerna med svenska som modersmål bestod av 2 

män och 2 kvinnor (se tabell 1). 

Alla i Grupp L2x spelades in. En andraspråksinlärare (kvinna) exkluderades sedan från studien på 

grund av tekniska skäl. Sammanfattningsvis är alla beräkningar för grupp L2x utförda på 10 

andraspråksinlärare. 

Grupp L2y  

Bestod av 13 personer som läste svenska som andraspråk på ett universitet eller på Svenska För 

Invandrare (SFI). De skulle kunna förstå och tala svenska i vardagligt tal. Gruppen bestod även 

av tre kontrollpersoner med svenska som modersmål. Åldern på deltagarna i L2y varierade mellan 

19-31 år. Alla andraspråksinlärare hade vistats i Sverige mellan 7 månader och 5 år och gruppen 

bestod av 4 män och 8 kvinnor med 8 olika nationaliteter. Kontrollpersonerna med svenska som 

modersmål bestod av 1 man och 2 kvinnor (se tabell 1). Alla i L2y spelades in. 

Sammanfattningsvis är alla vidare beräkningar för grupp L2y utförda på 13 andraspråksinlärare 

med undantag i skattning av brytning från grupp L2y då kontrollpersonerna är inkluderade. 

Grupp L1  

Bestod av 12 personer som talade svenska som enda modersmål och var bosatta i Sverige. De 

fick inte ha varit bosatta utomlands längre än 1 år och inte vara bekanta med någon speciell 

brytning som skulle kunna påverka resultatet. Åldern på deltagarna var mellan 21-28 år, och de 

bestod av totalt 5 män och 7 kvinnor (se tabell 1). 

Urval 

För rekrytering av både grupp L2x och L2y kontaktades lärare för avancerade kurser för svenska 

som andraspråk vid ett universitet i Sverige.  En klass fick muntlig och skriftlig information om 

studien inför rekryteringen (se bilaga A) och studenterna fick sedan lämna intresseanmälan. För 

en annan klass presenterades studien av deras lärare och de fick själva ta kontakt med testledarna 
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om de hade intresse av att medverka. För en tredje klass presenterades studien av deras lärare och 

sedan skedde rekrytering via e-post och besök i klassen. Informationsbrev (se bilaga B) och 

medgivandeformulär delades ut. Några deltagare handplockades även genom personliga 

kontakter men det gällde endast för grupp L2y. Grupp L1 rekryterades genom personliga 

kontakter. Deltagarna i grupp L1 fick läsa informationsbrev och fylla i medgivandeformulär på 

plats (se bilaga C). 

 

Studiedesign 

Designen på studien bestod av tre grupper av deltagare, som dokumenterades genom 

inspelningar, skattningsformulär och intervjumaterial. Grupperna bestod av deltagare som talade 

svenska som modersmål och andraspråksinlärare av svenska. Gruppernas sammansättning och 

uppgifter illustreras i tabell 1 och figur 1. 

 

TABELL 1 Beskrivning av alla deltagare samt deras uppgifter i studien. 

 Grupp L2x Grupp L2y Grupp L1 

Antal deltagare 

Kön 

 

Totalt 14 deltagare:  

10 andraspråksinlärare 

(5 män, 5 kvinnor)  

4 kontrollpersoner 

med svenska som 

modersmål (2 män, 2 

kvinnor) 

Totalt 15 deltagare:  

13 

andraspråksinlärare (4 

män, 8 kvinnor)  

3 kontrollpersoner 

med svenska som 

modersmål (1 man, 2 

kvinnor) 

Totalt 12 

modersmålstalare av 

svenska (5 män, 7 

kvinnor) 

 

Ålder (median) 25 år 24 år 25 år 

Språk representerade  8 st.: Ungerska, ryska, 

franska, indonesiska, 

tyska, finska, 

bulgariska, svenska 

9 st.: Tyska, japanska, 

kinesiska, 

portugisiska, persiska, 

vietnamesiska, 

ukrainska, ryska, 

svenska 

Svenska  

Inspelning Meningar och 

beskrivning av två 

bilder 

Meningar och 

beskrivning av två 

bilder 
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Skattning Skattade uttalet hos 

deltagare i grupp L2y 

 Skattade uttalet hos 

deltagare i grupp 

L2x och L2y 

Intervju Individuella intervjuer 

kring språklig 

bakgrund 

  

Umgänge med 

modersmålstalare/utan 

umgänge med 

modersmålstalare 

7/3   

 

 

FIGUR 1 Studiens design och gruppindelningar. Med skattas menas att de skattas för grad av utländsk brytning på en 

skala mellan 1-8. 

Inspelningsmaterial 

Inspelningsmaterialet bestod av 12 olika meningar på svenska (se bilaga D) som hade tagits fram 

för att belysa olika centrala aspekter av det svenska språkets uttal. Meningarna konstruerades av 

författarna för att bli så naturliga som möjligt och täcka många olika aspekter som 

andraspråksinlärare har visats ha svårigheter med. En lärare i svenska som andraspråk på 

universitetet kontrollerade därefter meningarnas svårighetsgrad så att den språkliga nivån på 

meningarna inte skulle vara för hög. Materialet bestod även av två bilder där deltagaren skulle 

beskriva vad som hände på den aktuella bilden i syfte att framkalla fritt tal (se bilaga E). 

 

Deltagare 

Grupp L2x 

andraspråksinlärare 

Skattar (grupp L2y) 

Skattas (av grupp L1) 

Grupp L2y 

andraspråksinlärare 

Skattas (av grupp 
L2x & L1) 

Grupp L1 

modersmålstalare 

Skattar (grupp L2x & 
L2y) 
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Inspelningar 

Alla inspelningar ägde rum i en specialutformad datasal på universitetet och headset användes. 

Det var mellan 1-4 personer som spelades in i datasalen samtidigt. Materialet presenterades på en 

datorskärm av Random Sentence Program (Krogh, 2012) specialdesignat för studien. Författarna 

hjälpte varje deltagare att starta programmet och deltagaren tryckte sedan själv fram nästa mening 

när han/hon var klar. Inspelningen startade alltid med tre likadana exempelmeningar där 

ordningen var konstant. Dessa tre meningar var inte inkluderade i de 12 meningar som utformats. 

Deltagarna var inte medvetna om detta, men de fanns för att kalibrera materialet och för 

eventuell felmarginal som till exempel tekniska problem eller om deltagaren hade några frågor (se 

bilaga D). De övriga 12 meningarna presenterades slumpvis en och en. Programmet som 

användes för inspelning var Sanako Media Assistant Duo (Sanako). Deltagarna i Grupp L2x och 

Grupp L2y spelades in individuellt. Deltagarna instruerades om att först läsa meningen tyst för 

sig själva, och sedan säga meningen högt så naturligt som möjligt.  

 

Intervju och bakgrundsinformation 

Deltagare i grupp L2y och grupp L1 fick fylla i ett formulär med frågor rörande språklig 

bakgrund (se bilaga F och G). För en noggrannare kartläggning av bakgrundsinformation för 

grupp L2x utfördes en individuell intervju (bilaga H). Denna intervju gjordes i syfte att få mer 

information om den huvudsakliga undersökningsgruppen av andraspråksinlärare. 

Intervjufrågorna var utformade i avsikt att kartlägga deltagarens språkliga användning i vardagen 

och för att utgöra ett underlag för mer kvalitativa analyser. Frågorna i intervjun berörde faktorer 

som i tidigare studier visat påverka en persons inlärning av ett andraspråk. Intervjuerna skedde i 

samband med inspelningarna och utfördes av en av åt gången författarna. Hälften av deltagarna 

intervjuades således av den enda författaren och den andra hälften av deltagarna av den andra 

författaren. Dokumentation skedde både skriftligt och spelades även in. Varje intervju varade 

ungefär 10 minuter.   

 

Skattning 

Skattningsformulär och urval av meningar 

Ett skattningsformulär med åtta skalsteg utformades av författarna för skattning av uttal på 

svenska av grupp L2x och L2y (se bilaga I). 8 skalsteg valdes då tidigare studier använt sig av 

skalor mellan tre till tio steg (Hopp och Schmid, 2011). Utifrån de ursprungliga 12 meningarna 

exkluderades några på grund av tekniska fel, hörbara stakningar, fel ordval eller grammatiska 

felsägningar som skulle störa skattning av brytning. Av de meningar som återstod valdes fem ut 
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inför skattning (se tabell 2) då dessa meningar enligt författarna representerade olika hörbar grad 

av brytning och för att skattningen behövde begränsas tidsmässigt samt vara lagom kognitivt 

belastande. Förutom de fem utvalda meningarna användes inspelningar från ”beskrivning av 

bild”. Författarna redigerade inspelningarna och långa pauser och grammatiska felsägningar 

klipptes bort för att man som bedömare inte skulle påverkas av andra delar av språket än uttalet 

inför skattningen. Därför valde författarna att kalla denna del av inspelningarna för ”fritt tal” 

istället för ”spontantal”. Varje ljudfil med fritt tal varierade mellan 14-17 sekunder. Alla deltagare 

(inklusive kontrollpersoner) i grupp L2x och L2y fanns således representerade för varje mening 

och även för ett klipp med fritt tal (n=30).  

Skattningsprocedur 

Skattningen började med att den aktuella gruppen fick en kort instruktion av genomförandet, 

både muntligt och skriftligt. De fick därefter utfördes en provskattning som bestod av tre sampel 

från en utvald mening. Denna provskattning utfördes för att deltagarna skulle förstå hur 

proceduren skulle gå till och chans att ställa frågor. Provskattningen finns ej med i senare resultat. 

Skattningarna genomfördes i grupp i ett klassrum eller i ett grupprum. Materialet spelades upp 

med en av författarnas datorer samt portabla högtalare. Grupp L2x skattade med hjälp av 

skattningsformuläret det inspelade materialet av deltagarna i grupp L2y (se figur 1). Grupp L1 

skattade med hjälp av skattningsformuläret det inspelade materialet av deltagarna i grupp L2x och 

L2y (se figur 1).   

 

TABELL 2 Meningar utvalda till skattning samt språkliga fenomen i mening. 

Meningar Språkliga fenomen i mening 

1. Barnen väntade tålmodigt på tomten accent 2 [o:] 

2. Hon rider själv ute i skogen [r] [ɧ] [ʉ] [u:] 

3. Jag känner mig trött, ska vi fika?   [ç], frågeintonation 

4. Jag skulle vilja byta till en mindre storlek  [y:] [e:]  

5. Anden ruvade sina ägg  accent  1 

6. Fritt tal (beskrivning av bilder)  

 

Självskattning 

Utöver skattning av andra andraspråksinlärare fick grupp L2x även göra en skattning av sin egen 

brytning (skala 1-8). Denna självskattning utfördes under intervjun kring språkliga och sociala 

bakgrundsfaktorer. De skattades således sin egen brytning innan de skattade andra 
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andraspråksinlärare och självskattningen skedde endast en gång. I vidare beräkningar är alltså 

självskattningen mätt för ett tillfälle medan skattningar av andra deltagare är uträknat av ett 

medelvärde för fem meningar + fritt tal. 

 

Etiska Överväganden 

Varje deltagare fick innan studiens början skriftlig och muntlig information om studien. 

Deltagarna fick sedan godkänna sin medverkan skriftligt. Deltagare blev informerade om att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien. Alla deltagare i alla grupper blev tilldelade 

en specifik kod för att undvika identifiering. Kodnyckeln förvarades i en speciell mapp frånskilt 

andra testresultat. Alla inspelningar var kodade och dessa förvarades på testledarnas personliga 

datorer i speciella mappar. Inga enskilda resultat har lämnats ut. Risk för igenkännande av röster 

beaktades, men testledarna ansåg att då deltagarna i studien gick olika nivåer i svenskakurser så 

var risken liten. En lärare för de aktuella kurserna bedömde även att risken för identifikation 

mellan deltagarna var liten.  

 

Analys och analysmetoder 

Statistikprogrammet IBMSPSS Statistics 19 användes för alla statistiska analyser. Spearman 

korrelationsanalys, t-test, Fischers r to z tranformation samt jämförelser i konfidensintervall 

användes  vid statistiska beräkningar. Signifikansnivån sattes till (p<.01) och (p<.05) för olika 

analyser vilket är angett för varje resultatdel där även respektive analysmetod är angiven. 

Microsoft Excel 2010 användes vid alla deskriptiva analyser. Spearman korrelationsanalys och t-

test användes för att analysera studiens reliabilitet. Jämförelser i konfidensintervall användes för 

analys av  hur andraspråksinlärarna och modersmålstalarna skiljde sig i sin perception av uttal på 

svenska och även hur andraspråksinlärarna uppfattade sin egen produktion av svenska och detta 

jämfördes med hur modersmålstalare skattade deras brytning.  

Vidare analyserades resultat som berörde koppling mellan perception och produktion hos 

andraspråksinlärare med hjälp av Spearman korrelationsanalys och Fischers r to z transformation. 

Sedermera analyserades resultat av faktorer som kunde ha ett samband mellan produktion och 

perception hos andraspråksinlärare. De faktorer som valdes ut var kön och ”umgänge med 

modersmålstalare”. Även faktorerna analyserades med Spearman korrelationsanalys och Fischers 

r to z transformation. Analysen avslutades med en granskning av aspekter i det svenska språket 

som ingick i studiens meningar och hur dessa skiljde sig i skattning från andraspråksinlärare och 

modersmålstalare. Vid analys av aspekterna användes jämförelser av medelvärden och 

konfidensintervall. Studien kombinerar kvantitativa och kvalitativa perspektiv för att ge en rikare 
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bild av vad i en andraspråkinlärares produktion och perception av ett målspråk som kan påverka 

uttalet. 

 

Reliabilitet  

För att granska studiens tillförlitlighet gjordes analyser av grupp L1 som bedömargrupp och hur 

pålitliga deras skattningar var. Vidare jämfördes skattningarna av enskilda meningar för att 

undersöka om dessa överensstämde och gav signifikanta korrelationen vilket skulle stärka 

studiens validitet. 

Reliabilitet av bedömargrupp  

En Spearman korrelation utfördes mellan hur deltagare i grupp L1 (n=12) skattat 

andraspråksinlärare i L2x och L2y (n=23) på alla meningar plus fritt tal (n=6). Alla korrelationer 

var signifikanta på nivån (p<.01). För 119 korrelationer erhölls en korrelationskoefficient (r>0.8) 

och 25 korrelationer r= 0.6-0.8. Spearman korrelation visade alltså starka samband inom hela L1 

på hur de skattat alla deltagare i L2x och L2y. Sammanfattningsvis kunde modersmålstalarna av 

svenska i grupp L1 med stor sannolikhet användas som referensgrupp för senare jämförelser med 

andraspråksinlärarna i grupp L2x. 

Brytningsgrad av L2-grupper 

En analys för att se om andraspråksinlärarna i L2x och L2y hade en likvärdig brytningsgrad 

utfördes. L1 skattade andraspråksinlärarna i L2x, m=4.42 (SD=0.88) och L2y, m=4.24 (SD=1.22), 

utan kontrollpersoner med svenska som modersmål inräknat. Ett oberoende t-test visade  

(t(21)=.04, p=.273, p>.05). Det betyder att andraspråksinlärarna på gruppnivå hade lika grad av 

brytning skattat av modersmålstalarna. 

Reliabilitet av meningarna i materialet  

En Spearman korrelationsanalys utfördes mellan medelvärden av skattningspoäng för alla 

meningar och det fria talet (n=6). Sammanfattningsvis var det 36 korrelationer och dessa var 

beroende av skattningspoäng från hela L1(n=12) till alla deltagare i L2x och L2y, utan 

kontrollpersoner (n=23). Korrelationerna var alla signifikanta (p<.01). 

Korrelationskoefficienterna varierade mellan (r =0.552-0.888). Då korrelationerna var starka 

genomgående kunde det inspelade materialet användas tillförlitligt för att skatta grad av brytning.  
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Resultat 

Perception av uttal 

Generellt följer L1 och L2x en liknande mönsterkurva för skattning av deltagarna i L2ys 

brytningsgrad (se figur 2). L2ys brytningsgrad skattas högre av L2x än L1. Det fanns en 

signifikant skillnad mellan skattningarna med 95 % konfidensintervall på 11 av 16 deltagare i 

skattningsresultat mellan L1 och L2x (se figur 2). För resterande 5 deltagare så skattade L2x 

högre än L1 men skillnaderna är inte signifikanta. Något som utmärkte L2x var att de skattade 

kontrollpersonerna med svenska som modersmål i L2y för att ha brytning vilket inte L1 gjorde 

(se y1, y2, y3 i figur 2). L2x hade speciellt svårt att identifiera en av kontrollpersonerna i L2y för 

att vara modersmålstalare av svenska (se y3 i figur 2). Sammanfattningsvis fanns det signifikanta 

skillnader mellan hur andraspråksinlärarna och modersmålstalarna uppfattade brytningsgrad hos 

de flesta andraspråksinlärare. . 

 

FIGUR 2  Andraspråksinlärarna i L2x och modersmålstalarna  L1 skattade grad av brytning hos 
andraspråksinlärarna i L2y på en skala från 1-8 där 1 står för ”ingen brytning” och 8 står för ”mycket stark brytning”. 
Felstaplarna visar 95 % konfidensintervall. Y1, Y2 och Y3 är kontrollpersoner(med svenska som modersmål). I figuren 
kan utläsas att andraspråksinlärarna generellt skattar andra andraspråksinlärare med ett högre medelvärde. 
Konfidensintervallet överlappar inte grupperna emellan på 11 av 16 deltagare i L2y vilket påvisar signifikanta skillnader 
mellan gruppernas skattningar.  
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Självskattning 

Andraspråksinlärarnas självskattade brytningsgrad (ifrån intervjudelen) jämfört med hur 

modersmålstalarna uppfattade andraspråksinlärarnas brytning (räknat på alla fem meningar + fritt 

tal) redovisas i figur 3 samt tabell 3. Grupperna skiljde sig signifikant åt utifrån jämförelser av 95 

% konfidensintervall (se figur 3) på sex av tio deltagare. Två deltagare i grupp L2x skattade sin 

egen brytning lägre än vad modersmålstalarna i grupp L1 gjorde (x4 och x8). Skillnaden var 

signifikant utifrån jämförelser med 95 % konfidensintervall hos en deltagare (x8). Generellt 

skattade alltså andraspråksinlärarna sin egen brytningsgrad högre än vad modersmålstalarna 

gjorde.  

 

 

FIGUR 3 Visar hur modersmålstalarna har skattat andraspråksinlärarna i grupp L2x (räknat på fem meningar + fritt 
tal). Konfidensintervall för modersmålstalarnas skattningar är angett.  

 

Samband mellan perception och produktion 

En Spearman korrelation utfördes mellan alla andraspråksinlärare i grupp L2x (n=10) och 

modersmålstalarna i grupp L1 (n=12) baserat på deras skattade brytningsgrad hos 

andraspråksinlärarna i grupp L2y (n=13) (se tabell 3). Alla korrelationer var signifikanta på nivån 

(p<.05). Sex deltagare i grupp L2x hade en korrelationskoefficient (r>0.8). Fyra 

andraspråksinlärare i grupp L2x hade en korrelation (r<0.8). Två av deltagarna som hade (r<.08) 

hade blivit skattade för att ha högst brytningsgrad (se tabell 3). Fischers r to z transformation 

räknades ut för den korrelation för deltagare i L2x som blivit skattad med lägst brytningsgrad, x1 

(från L1) respektive den korrelation deltagare i L2x som blivit skattad med högst brytningsgrad, 

x10 (från L1). Det gav (z=1.7, p=.089). Det visade ingen signifikant skillnad i att uppfatta 



 

22 

 

brytning mellan de deltagare som själva hade hög eller låg brytningsgrad. Sammanfattningsvis så 

indikerade resultatet att det fanns skillnader hur brytning skattas. Skillnaden kan delvis relateras 

till egen brytningsgrad, men skillnaderna var inte statistiskt signifikanta.  

 

TABELL 3 Sammanfattar andraspråksinlärarna i grupp L2x. Vilken brytningsgrad de blev skattade för, kön, umgänge 

med modersmålstalare, hur de själva skattat sin brytning samt r-värde för Spearman korrelation av hur väl deras 

skattningar av brytning i L2y-gruppen överensstämde med modersmålstalarnas skattning). X står för respektive deltagare i 

grupp L2x. ** signifikansnivå (p<.01) 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

Brytningsgrad 2.8 3.3 4.1 4.2 4.6 4.6 4.7 4.7 5.5 5.7 

Kön ♂ ♀ ♀ ♂ ♂ ♀ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Umgänge med 

modersmålstalare 

ja ja ja ja ja nej ja ja nej nej 

Självskattning 3 6 6 4 5 5 6 3 7 7 

r-värde .890** .913** .956** .770** .732** .902** .860** .958** .799** .580 

 

Faktorer som påverkar andraspråksinlärning 

Kön 

För att se skillnader i brytningsgrad hos män och kvinnor i L2x skattat från modersmålstalarna i 

L1 gjordes ett oberoende t-test mellan medelskattningspoäng för män respektive kvinnor i L2x 

skattat från L1. Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna män, m=4.41 

(SD=1.04) och kvinnor m=4.43 (SD=.82), (t(8)=-.05, p=.779,  p>.05). 

En Spearman korrelation utfördes mellan män i L2x(n=5)-L1(n=12) skattningar och mellan kvinnor 

i L2x(n=5)-L1(n=12) skattningar. Båda korrelationerna var signifikanta (p<.01) och 

korrelationskoefficienterna (r) var höga (r>0.9), män (r=0.913) och kvinnor (r=.927). Resultatet 

visade att skattningar av brytning av både män och kvinnor med svenska som andraspråk hade ett 

starkt samband med motsvarande skattningar av modersmålstalare. Jämförelser av korrelationer 

mellan grupperna visade inte på några signifikanta skillnader enligt Fischers r to z transformation 

(z=.20, p=.84). I föreliggande studie framkom inte någon skillnad mellan brytningsgrad hos 

manliga respektive kvinnliga andraspråksinlärare och inte heller någon skillnad mellan dessa 

grupper hur det skattat brytningsgrad hos andra andraspråksinlärare i jämförelse med 

modersmålstalare.  
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Umgänge med modersmålstalare 

För att se skillnader i brytningsgrad hos deltagare i L2x som umgicks med modermålstalare och 

deltagare som inte umgicks med modersmålstalare skattat från modersmålstalarna i L1 gjordes ett 

oberoende t-test. Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna umgänge med 

modersmåltalare, m=4.06 (SD=.75) och utan umgänge med modersmålstalare m=5.26 (SD=.58), 

(t(8)=-2.45, p=.610,  p>.05). En Spearman korrelation utfördes mellan umgänge med modersmålstalare 

i L2x(n=7)-L1(n=12) och mellan utan umgänge med modersmålstalare i L2x(n=3)-L1(n=12). Båda 

korrelationerna var signifikanta (p<.01) och korrelationskoefficienten (r) var hög för båda 

korrelationerna, umgänge med modersmålstalare i L2x (r=0.957) och utan umgänge med 

modersmålstalare i L2x (r=.843). Resultatet visade att både deltagare som umgicks med 

modersmålstalare och deltagare som inte umgicks med modersmålstalare hade ett starkt samband 

med modersmålstalare i sin skattning av andraspråksinlärare. Jämförelser av korrelationer mellan 

grupperna visade inte på några signifikanta skillnader i korrelation enligt Fischers r to z 

transformation (z=.91, p=.36). I föreliggande studie framkom inte någon skillnad mellan 

brytningsgrad hos andraspråksinlärare som umgicks respektive inte umgicks med 

modersmålstalare och inte heller någon skillnad mellan dessa grupper hur det skattat 

brytningsgrad hos andra andraspråksinlärare i jämförelse med modersmålstalare.  

 

Aspekter i svenska språket som påverkar brytningsgrad 

Som figur 4 och tabell 4 visar så skattade modersmålstalarna i L1 att både L2x och L2y hade mest 

brytning på mening 4, Jag skulle vilja byta till en mindre storlek. Grupp L1 skattade även att 

andraspråksinlärarna i L2x hade minst brytning på mening 5, Anden ruvade sina ägg och att 

andraspråksinlärarna i L2y hade minst brytning på mening 3, Jag känner mig trött, ska vi fika?  

Andraspråksinlärarna i L2x skattade även de att andraspråksinlärarna i L2y hade minst brytning 

på mening 3, Jag känner mig trött, ska vi fika? Aspekter i svenska språket som författarna valt att 

ingå i den meningen var [ç] och frågeintonation.  

Statistiskt skiljde sig grupp L1:s och grupp L2x:s skattningar av L2y åt signifikant utifrån 

jämförelser av 95 % konfidensintervall endast på en mening, Barnen väntade tålmodigt på tomten då 

(se figur 4). Det var också i den meningen som andraspråksinlärarna (L2x) tyckte att 

andraspråksinlärarna (L2y) hade mest grad av brytning. Aspekter som ingick i den meningen var 

accent 2 (grav accent) och [o:]. Deskriptivt kan man även se utifrån figur 4 visa att L2x skattade 

alla meningar högre jämfört med L1. Skillnaderna var inte signifikanta.  
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FIGUR 4 Medelskattningar av samtliga delar i talmaterialet (meningar, fritt tal) och en samlad poäng (x-axeln) för 
brytningsgrad (y-axeln). De tre staplarna visar hur de olika grupperna skattat varandra. 

 

I tabell 4 nedan redovisas hur de olika meningarna blivit skattade av andraspråksinlärarna i grupp 

L2x respektive av modersmålstalarna i grupp L1. 

  

TABELL 4 Grupp L2x:s och L1:s skattning av brytning hos deltagarna i grupp L2y. Meningarna presenteras i en 

fallande skala där de meningar som fått lägst skattningspoäng kommer överst. Medelvärde (m) och standardavvikelse (SD) 

är angett inom parentes. Vilka aspekter i språket som författarna speciellt valt att inkludera i studiens början presenteras 

också i egen kolumn.  

Meningar grupp 

L2x skattade grupp 

L2y (m/SD) 

 

Språkliga fenomen i 

mening 

Meningar grupp L1 

skattade grupp L2y 

(m/SD) 

Språkliga fenomen i 

mening 

(3) Jag känner mig trött, 

ska vi fika? (4,9/1,7) 

[ç], frågeintonation (3) Jag känner mig trött, 

ska vi fika? (3,7/1,4) 

[ç], frågeintonation 

(5) Anden ruvade sina ägg 

(5,2/1,2) 

accent 1 (5) Anden ruvade sina ägg 

(4,1/1,4) 

accent 1  

(2) Hon rider själv ute i 

skogen (5,3/1,2) 

[r] [ɧ] [ʉ] [u:] (1) Barnen väntade 

tålmodigt på tomten 

(4,2/0,9) 

accent 2 [o:] 

(4) Jag behöver byta till en 

mindre storlek (5,3/1,3) 

[y:] [e:]  (2) Hon rider själv ute i 

skogen (4,5/1,4) 

[r] [ɧ] [ʉ] [u:] 
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(1) Barnen väntade 

tålmodigt på t`omten 

(5,9/1,0) 

accent 2 [o:] (4) Jag behöver byta till en 

mindre storlek (4,6/1,3) 

[y:] [e:]  

 

 

Diskussion 

Perception av uttal 

I föreliggande studie visade det sig att andraspråksinlärare i L2x skattning av brytning hos 

andraspråksinlärare i L2y följde samma trend som modersmålstalares, L1. Med mönsterkurva 

menas att de deltagare i L2y, som L1 bedömde ha låg grad av brytning bedömde även L2x ha låg 

brytningsgrad samt att de i L2y som L1 skattade för att ha hög grad av brytning även blev 

skattade för att ha hög grad av brytning av L2x. Här överensstämmer alltså båda grupperna. 

Andraspråksinlärarnas medelvärden av skattningarna skiljde sig från modersmålstalarnas 

medelvärden och de var generellt högre. I 11 av 16 fall överlappade inte konfidensintervallen av 

gruppernas medelvärden och i dessa fall kan alltså slutsatser dras att skillnaderna i medelvärdena 

var statistiskt säkerhetsställda.  

 

En förklaring till att L2x skattade L2y:s brytningsgrad högre än vad L1 gjorde kan bero på att 

deras top-down/bottom-up-processer såg annorlunda ut. En person använder sig av top-

downprocess när denne har kunskap sen tidigare om aktuell information (Goldstein, 2010; 

Galotti, 2008; Vandergrift 2004; Wolfe, Butcher, Lee & Hyle, 2003). Deltagarna i L1 använde sig 

troligen främst av top-down process vid skattning då de har erfarenhet av svenska och olika grad 

och typer brytningar. L2x använde sig sannolikt främst av bottom-up-processen då de hade 

erfarenhet av hur svenska låter, men inte i samma utsträckning som L1 och inte kunde identifiera 

alla kontrollpersoner i L2y för att vara modersmålstalare. De deltagare i L2x som skattade likt L1 

kanske hade lärt sig att kombinera processerna och kunde använda sig mer av top-down. Att 

kunna kombinera top-down och bottom-up på ett effektivt sätt är nödvändigt för att kunna höra 

olika nyanser i uttalet hos andra andraspråksinlärare (Vandergrift, 2004). Varför deltagarna i L2x 

skattade högre än L1 kan även förklaras med den att L2x perceptuella brytning skiljde sig från L1. 

Ingen liknande studie där andraspråksinlärare skattar andra andraspråksinlärare har kommit till 

författarnas kännedom, men i en studie av Scales et al (2006) fann författarna att 

andraspråksinlärare hade svårt att identifiera rätt utländsk accent av ett målspråk. Liknande 

resultat framkom även i denna studie där L1x inte kunde höra modersmålsuttal hos alla 

kontrollpersoner med svenska som modersmål, vilket L1 kunde. Detta är intressant eftersom 
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målet för många andraspråksinlärare är att få ett gott uttal på målspråket (Kashiwagi & Snyder, 

2010). Framförallt en av kontrollpersonerna var svårare att urskilja som modersmålstalare för 

L2x. Dock hade denna kontrollperson en medelpoäng som var lägre än andraspråksinlärarnas, 

men inte långt ifrån den andraspråksinlärare som blivit skattad ha lägst brytning. Resultatet kan 

förklaras av att kontrollpersonerna hade olika dialekter som kan ha inverkat på skattningen. Att 

modersmålstalarna med säkerhet kunde urskilja alla kontrollpersoner var inte förvånande då en 

modersmålstalare kan skilja på modersmålstalare och andraspråksinlärares yttranden även då 

dialektala och sociala kontexter skiljer dem åt (McAllister, 2000). Enligt Leikin et al (2009) skulle 

personer med ett mer komplext ljudsystem i sitt förstaspråk ha en fördel i förståelse av ett 

målspråk då de erhöll mer fonologisk information och kan relatera till ett mer omfattande 

fonologiskt system. Detta gällde grad av förståelse. I föreliggande studie skulle det även kunna 

vara så att de deltagare som skattade brytning modersmålslikt hade ett förråd av ljud och 

fonologiska kontraster från sina modersmål som liknade svenskans och skulle således ha gynnats 

av det. Inom ramen för denna studie fanns inte möjlighet att vidare undersöka språkliga 

bakgrundsfaktorer då deltagarna var för få och det fanns risk att därmed röja deltagarnas 

identitet. 

Självskattning 

Generellt var andraspråksinlärarna mer kritiska till sin egen brytning än vad modersmålstalarna 

var. Även Ostojic (2009) fann att andraspråksinlärare skattade sig själva för att ha mer brytning än 

modersmålstalare gjorde men efter en tid av perceptuell träning på ett målspråk så skattade 

andraspråksinlärare generellt sin egen brytning lägre eftersom de då fått mer ”träning” och 

bedömde sitt uttal på ett annat sätt.  

 

Samband mellan perception och produktion 

Studier har visat att perception kommer före produktion i andraspråkutveckling (Abrahamsson, 

2004). I föreliggande studie kunde man inte med säkerhet påvisa att de andraspråksinlärare som 

blivit skattade för att ha låg brytningsgrad i L2x även skattade andraspråksinlärare i L2y likt L1. 

Man kunde heller inte se att de deltagare i L2x som blivit skattade för att ha hög brytningsgrad 

skattade brytning hos L2y olikt L1. Resultatet var dock nära signifikans och fler deltagare skulle 

vara önskvärt i en eventuell framtida studie. Den person som blivit skattad för att ha minst 

brytning hade starkt samband (dock inte starkast, se tabell 4) med modersmålstalarnas skattningar 

och de två personer som blivit skattade ha mest brytning hade också minst samband med hur 

denne skattat likt modersmålstalarna (se tabell 4). Detta kan tolkas som en indikation på att det 
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skulle kunna finnas ett samband mellan produktion och perception hos andraspråksinlärare. 

Författarna har inte funnit någon tillgänglig artikel som undersökt liknande samband. Om fler 

deltagare hade funnits att tillgå skulle eventuellt utfallet ha blivit annorlunda. Det finns således 

fortfarande en möjlighet att egen brytningsgrad hos andraspråksinlärare har ett samband med 

förmåga att uppfatta brytningsgrad hos andra andraspråksinlärare. Flege et al (1997) fann att 

andraspråksinlärare som är duktiga på att producera vokaler på ett målspråk även är duktiga på att 

uppfatta samma vokaler. Att deltagarna i denna studie inte visade någon signifikant skillnad i att 

skatta brytning kan även bero på att de flesta varit i Sverige relativt kort tid. Flege et al (1997) 

visade att längre vistelse i ett land visade på bättre förmåga att uppfattat och producera 

målspråket. En annan möjlighet är att de deltagare som hade låg brytningsgrad och skattade 

brytning modersmålslikt hade en fonemuppsättning i sina modersmål likt svenska språket. Flege 

(1998) beskrev så är man beroende av interlingual identification den första tiden i tillägnande av ett 

nytt språk. Med detta så menade han att man använder sig och är beroende av ljuden från sitt 

förstaspråk i produktion av ett andraspråk. Personer i denna studie som blivit skattade för att ha 

låg brytningsgrad skulle således kunna ha en fonemuppsättning som var lik den svenska i sitt 

förstaspråk och därmed ha stor nytta vid produktion av svenskt uttal. Denna interlingual 

identification tror författarna i föreliggande studie även skulle kunna appliceras på förmåga att 

skatta brytning likt modersmålstalare. Leikin et al diskuterade att i perception av uttal av ett 

målspråk skulle vara gynnsamt att ha ett fonologiskt system från modersmålet som var likt 

målspråket, eller att modersmålets ljudsystem var komplext. Det var dock för få personer från 

olika språksläktskap representerade i föreliggande studie för att kunna dra sådana slutsatser.  

 

Faktorer som påverkar andraspråksinlärning  

Kön 

I föreliggande studie undersöktes om kön är en faktor som påverkar produktion och perception 

av brytning i ett målspråk. Det fanns ingen skillnad i skattad brytningsgrad mellan manliga och 

kvinnliga andraspråksinlärare. Både kvinnors och mäns skattningar hade ett signifikant samband 

modersmålstalares skattningar. Flege et al (1995) visade att män som lärt in språket senare i 

tonåren blev skattade som mer modersmålslika än kvinnor som lärt in det vid samma tid. Om det 

kön en andraspråksinlärare hade, skulle ge en fördel i samband mellan produktion och perception 

skulle det alltså vara bättre att vara man om man kom senare. Låg brytningsgrad skulle även vara 

förenat med att skatta likt modersmåltalare. I föreliggande studie fanns inga signifikanta skillnader 

i skattad brytningsgrad hos manliga och kvinnliga andraspråksinlärare. Det fanns inte heller några 
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signifikanta skillnader mellan manliga och kvinnliga andraspråksinlärare att skatta brytning likt 

modersmålstalare. Slutsatsen av det blir således att kön inte hade någon betydelse i huruvida en 

andraspråksinlärare skattade likt modersmålstalare i studien. 

Umgänge med modersmålstalare 

En faktor som kan påverka skattad brytningsgrad kan vara att man har en svensk partner (Hopp 

& Schmid, 2011) och hur mycket man använder sig av ett målspråk (Jesney, 2004). I föreliggande 

studie fanns ingen signifikant skillnad mellan de andraspråksinlärare som umgicks/inte umgicks 

med modersmålstalare och deras egen brytningsgrad. En aspekt som granskades var huruvida de i 

L2x som umgicks med modersmålstalare hade en större förmåga att skatta brytning likt L1. 

Resultaten visade att det inte fanns några samband mellan deltagare som umgicks med personer 

med svenska som modersmål och de som inte gjorde det.  

 

Resultatet i föreliggande studie påvisade att umgänge med modersmåltalare var en större 

påverkande faktor i skattning av brytning likt modersmålstalare än vilket kön man tillhörde. 

Resultaten var dock inte signifikanta och deltagarantalet var för litet för att dra några säkra 

slutsatser. 

 

Aspekter i svenska språket som påverkar brytningsgrad 

Vid analys av meningarna visade det sig att mening 1 Barnen väntade tålmodigt på tomten var den 

mening som frambringat signifikant skillnad mellan andraspråksinlärarna och modersmålstalarna i 

skattning av de andra andraspråksinlärarna. De aspekter i svenska språket som författarna 

inkluderat i mening 1, Barnen väntade tålmodigt på tomten var accent 2 (grav accent) och [o:]. Dahl 

(2011) skriver att accent ofta inte påverkar förståeligheten hos modersmålstalare i 

andraspråksinlärares uttal. Dock är svenskans accenter något av det svåraste för 

andraspråksinlärare att tillägna sig. Författarna i föreliggande studie fann inte att 

modersmålstalare skattade andraspråksinlärare för att ha högre grad av brytning på en mening 

som inkluderar accent 2 Barnen väntade tålmodigt på tomten i förhållande till de andra meningarna. 

Kanske kan det vara så att andraspråksinlärare i sin tur är mer känsliga för accenter i svenska 

språket och kan urskilja dessa som ”brytning” hos andra andraspråksinlärare? Efter analys 

framkom det att ”tomten” i mening 1 även kunde uttalas med accent 1 istället för accent 2 och 

även ”anden” mening fem kunde uttalas med accent 2 istället för accent 1 men då blir 

innebörden av meningen en annan. Speciellt i mening ett kan betydelsen av uttal av accent 1 och 

2 spela en mer avgörande roll då meningen är känns normal. I mening fem har det troligtvis 
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spelat mindre roll då betydelsen i meningen blir felaktig om en ande som uttalas med accent 2 

ruvar på ägg. Det kan ha påverkat resultatet, speciellt i mening ett men det kan även vara andra 

aspekter än just accenterna som påverkade uppfattad grad av brytning hos andraspråksinlärarna. 

Inom ramen för denna studie kunde det inte analyseras vidare. Bannert (1994) fann att de långa 

vokalerna [e:] och [u:] var de som mest frekvent vållade uttalsproblem hos andraspråksinlärare. 

Andersson (2001) skriver att andraspråksinlärare ofta saknar främre rundade [y] och [ø]. Både [y] 

och [u:] ingår i mening 4 Jag skulle vilja byta till en mindre storlek som L1 hade skattat att 

andraspråksinlärarna i både L2y och L2x hade mest brytning på. En annan sak som utmärkte 

mening 4 var att två ord i den inte följde den kanoniska stavelsestrukturen (skulle och storlek). 

Dessa ord kanske vållade uttalsproblem hos andraspråksinlärarna som modersmålstalarna 

reagerade på vilket resulterade i en högre skattningsgrad. Abrahamsson (2009) menar att ord som 

inte följer denna stavelsestruktur är svåra att uttala för alla andraspråksinlärare i olika språk. Detta 

skulle även kunna förklara varför meningen Anden ruvade sina ägg fått lägre skattningspoäng 

eftersom alla ord i den meningen följer den kanoniska stavelsestrukturen. Hur den kanoniska 

stavelsestrukturen i sig skulle påverka/inte påverka andraspråksinlärares skattningar av andra 

andraspråksinlärare kan inte författarna dra några slutsatser kring. Andrapråksinlärarna skattade 

de andra andraspråksinlärarna för att ha lägst grad av brytning i meningen Jag känner mig trött, ska 

vi fika?. Vad i den meningen som gav det utfallet är svårt att säga. Det fanns inga ”svåra” vokaler 

som i tidigare forskning har visat sig ge svårigheter för andraspråksinlärare i yttrandet. Författarna 

hade inkluderat [ç] och frågeintonation. [ç] har visat sig svårt att uttala för andraspråksinlärare. 

(Bannert, 2004) och intonation skiljer sig mellan många olika språk (Elert, 1991). Både L1 och 

L2x skattade ändå att L2y hade en låg grad av brytning på denna mening. Detta kanske kan bero 

på att övriga ljud som förekom i meningen inte är lika svåra för andraspråksinlärare att uttala 

modersmålslikt, som i övriga utvalda meningar. Dock så är inte skillnaderna i skattningsgrad 

mellan meningarna så stora att sådana slutsatser kan dras. Författarna i föreliggande studie valde 

meningar som innehöll aspekter i svenska språket som anses svårt för andraspråksinlärare att 

uttala modersmålslikt. Även om resultaten i denna studie inte är statistiskt säkerställda, så skulle 

det vara intressant att vidare undersöka hur andraspråksinlärare uppfattar olika svenska 

uttalsaspekter eftersom föreliggande studie påvisade att det fanns små skillnader mellan hur 

andraspråksinlärare skattade olika meningar.  
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Metoddiskussion 

Inspelnings/uppspelningssituation  

Vid inspelningen placerades deltagarna i olika delar av klassrummet för att störas så lite som 

möjligt av varandra. Meningarna som visades upp på skärmen slumpades fram av 

datorprogrammet vilket gjorde att författarna inte uppfattade att deltagarna stördes eller hörde 

varandra. I fem fall blev det fel på inspelningsprogrammet och dessa deltagare fick göra om sin 

inspelning. Detta tror författarna inte påverkat resultatet då alla deltagare blev instruerade att 

träna på meningen så förutsättningarna ändå kändes likvärdiga.  

 

Skattningstillfället skedde i samband med L2x:s svenskalektion i ett klassrum. För deltagarna i L1 

genomfördes uppspelningarna i ett grupprum med 1-4 deltagare samtidigt. Skattningen bör inte 

ha påverkats av antalet deltagare vid uppspelningarna eller rummets storlek, då materialet 

testuppspelades i olika stora rum och med olika avstånd för att testa ljudkvalité och styrka innan 

den riktiga uppspelningen. Det fanns risk för att deltagarna skulle känna igen varandras röster, 

men att känna igen en person innebär inte nödvändigtvis att det påverkar hur man skattar den 

personens uttal. 

Val av meningar/fritt tal 

Det fria talet varierade så mycket språkmässigt bland deltagarna, att vissa delar togs bort.  Längre 

pauser, grammatiskt inkorrekta böjningar och felaktigt ordval klipptes bort. Detta utfördes för att 

man som bedömare inte skulle påverkas av andra delar av språket än uttalet/brytningen inför 

skattningen. Därför valde författarna att kalla denna del av inspelningarna för ”fritt tal” istället för 

”spontantal”. Det kan ses som problematiskt att gå in och redigera spontantal. Pauseringarna var 

så pass långa i vissa fall, att det hade blivit för belastande och tagit för lång tid att utföra 

skattningen. Ordföljden i det fria talet redigerades inte i något av klippen. Meningarna valdes ut 

på grund av att det inte förekom hörbara stakningar, fel ordval eller grammatiska felsägningar i 

lika stor utsträckning som i resterande meningar. De valdes också för att författarna ansåg att 

meningarna innehöll olika grad av hörbar brytning hos deltagarna. Att meningar valts ut på detta 

sätt kan ha påverkat resultatet, då de andra meningarna kunde ha skattats på ett annorlunda sätt. 

Några av inspelningarnas ljudstyrka fick höjas respektive sänkas i redigeringsprogrammet, för att 

det inför skattningen skulle bli en så jämn ljudnivå som möjligt. I de fall som ljudvolymen höjdes, 

kunde det haft viss inverkan då det i de fallen förekom ett bakgrundsbrus. I de 12 meningar som 

konstruerades, förekom de vanligaste aspekterna i svenskt uttal som andraspråksinlärare anses ha 

svårigheter att uttala.  
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Etiska överväganden 

Det fanns risk för att deltagarna i studien kände sig negativt bedömda för sin brytning. För att 

situationen inte skulle bli prestationsinriktad påpekades det att studiens design gick ut på att 

undersöka olika typer av brytningar. Deltagarna uppmuntrades att försöka läsa upp meningen så 

naturligt som möjligt, och inte försöka ”låta svenska”. Personliga kontakter samt personer i tre 

olika klasser valdes för att undvika risken att deltagarna skulle känna igen varandras röster. Inga 

personer i samma klass skattade varandras brytning. Det kunde sannolikt inte undvikas att de 

skulle kunna känna igen varandras röster, då allt material samlats in vid ett och samma universitet 

och då utbytesstudenter ofta har gemensamma knutpunkter där de träffas. För resultatens skull 

och för att kunna dra fler slutsatser, så hade mer information kring deltagarna behövts, till 

exempel modersmål, ålder, motivation eller kunskap om andraspråk. För att skydda deltagarnas 

identitet och för att de själva inte skulle kunna identifiera vilka skattningar de fått så har dock 

ingen sådan information redovisats i studien.  

 

Uppslag till framtida studier 

Föreliggande studie har endast berört några få faktorer som kan påverka en andraspråksinlärares 

uppfattning av brytning. Inför framtida studier vore det intressant att till exempel undersöka 

akustiska aspekter av andraspråksinlärares uttal i utvalda meningar som andra andraspråksinlärare 

skattar för att inneha hög brytningsgrad. Det skulle även vara intressant att analysera vilka ljud 

och andra fonologiska särdrag i svenskan som skattas ha hög brytningsgrad från 

andraspråksinlärare. Det skulle vidare vara intressant att undersöka andra faktorer närmare som 

hur språksläktskap bidrar i kopplingen mellan produktion och perception av brytning. Författarna 

har tagit upp modersmålets betydelse vid olika foneminventarium men det kan även vara 

önskvärt att se hur en persons förstaspråk påverkar skattning av brytning om språken har 

liknande intonationsmönster, betoningsmönster eller andra suprasegmentella element. Andra 

faktorer som skulle vara intressant att undersöka vidare är sociala faktorer som motivation eller 

språklig talang. Det skulle även vara intressant att undersöka hur andraspråksinlärare uppfattar 

olika svenska dialekter. 
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Slutsats  

Andraspråksinlärare bedömer brytningsgrad högre än modersmålstalare; både sin egen 

brytningsgrad och andra andraspråksinlärares. Det kunde inte med säkerhet påvisa att de 

andraspråksinlärare som blivit skattade för att ha låg respektive hög brytningsgrad i L2x även 

skattade andraspråksinlärare i L2y likt respektive olikt L1. Dock fanns det en tendens att 

resultaten statistiskt säkerställda och det kan tolkas som en indikation på att det skulle kunna 

finnas ett samband mellan produktion och perception hos andraspråksinlärare. Författarna fann 

inget statistiskt säkerställt samband för att kön eller umgänge med modersmålstalare skulle ge 

fördelar i att skatta brytning modersmålslikt. Resultaten visade att det finns både likheter och 

skillnader i hur andraspråksinlärare uppfattar brytning hos andra andraspråksinlärare jämfört med 

modersmålstalare i studien. Slutsatsen är att det finns skillnader i att uppfatta brytning mellan 

modersmålstalare och andraspråksinlärare, men exakt hur denna skillnad ger sig i uttryck är svårt 

att fastställa inom ramen för denna studie. 

 

Författarna anser att det ur en logopedisk synvinkel är viktigt att bli mer medveten om att 

andraspråksinlärare kan uppfatta svenskt uttal annorlunda än vad modersmålstalare gör. För att 

främja effektiv behandling och kunna anpassa den till flerspråkiga personer borde mer fokus 

läggas kring hur andraspråk lärs in. Som logoped bör man i språkliga bedömningar kunna urskilja 

typiska andraspråksdrag och brytningsaspekter hos både barn och vuxna (Abrahamsson, 2009) 

Författarna hoppas att resultatet från föreliggande studie ska bidra till fortsatt intresse hos 

logopeder för denna typ av forskning och att resultatet i viss mån kan bidra till ökat intresse och 

kunskap för hur andraspråksinlärning fungerar. 
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Bilaga A      

 

 

Hej andraspråkstudent!      

       

Vi heter Sofia Björhn och Fanny Frederiksen och är två studenter som läser sista året på 

logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Till våren ska vi skriva vår magisteruppsats 

”Hur uppfattas utländsk brytning i svenska av vuxna med invandrarbakgrund som läser 

svenska som andraspråk och av modersmålstalare”? Den kommer att handla om svenska som 

andraspråk. Vi är nyfikna på och vill veta mer om hur olika personer uppfattar uttal på 

svenska och om det finns några samband mellan hur man uppfattar uttal och hur en person 

själv talar på svenska. Vi har valt det här ämnet eftersom vi är intresserade av hur personer lär 

sig språk och då speciellt ett andraspråk. Vi hoppas att med den här studien bidra med mer 

kunskap om hur andraspråksinlärning skulle kunna gå lättare och bli bättre, särskilt när det 

gäller uttal av svenska.  

Vi söker nu personer som läser svenska som andraspråk och som vill vara med i vår studie. 

Studien är uppdelad i två delar. Först kommer du bli inspelad när du läser/talar på svenska. Vi 

kommer även att göra en kort intervju med dig och ställa frågor om din språkliga vardag och 

bakgrund. Detta tillsammans kommer att ta cirka 20-30 minuter. Ett mindre antal personer 

kommer att lyssna på denna inspelning och skatta den utifrån brytning. Du kommer att vara 

helt anonym på inspelningen. I den andra delen kommer du att få lyssna på inspelningar av 

personer som läser/talar några meningar på svenska, och sedan får du svara på några frågor. 

Detta kommer att ta cirka 20 minuter. 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen, och du kan avbryta din medverkan när du vill. 

Din medverkan är helt anonym och kommer att användas i forsknings och utbildningssyfte.  

Beräknad tid är cirka 2x20 minuter och kommer att utföras i samband med din 

svenskundervisning, före eller efter lektionstid. 

Om du har några frågor du välkommen att kontakta: 

Sofia Björhn, sofbjXXX@student.liu.se, XXX-XXXXXXX 

eller  

Fanny Frederiksen, fanfrXXX@student.liu.se,  

Vänliga hälsningar Sofia och Fanny  

Handledare: Charlotta Plejert XXXXXX@liu.se XXX-XXXXXXX 

  

mailto:sofbjXXX@student.liu.se
mailto:fanfrXXX@student.liu.se
mailto:xxxxxx@liu.se


 

 

 

Bilaga B 

Hej andraspråkstudent!     

       

Vi heter Fanny Frederiksen och Sofia Björhn och är två studenter som läser sista året på 

logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Till våren ska vi skriva vår magisteruppsats  

”Hur uppfattas utländsk brytning i svenska av vuxna med invandrarbakgrund som läser 

svenska som andraspråk och av modersmålstalare”. Den kommer att handla om svenska som 

andraspråk. Vi är nyfikna på och vill veta mer om hur olika personer uppfattar uttal på 

svenska och om det finns några samband mellan hur man uppfattar uttal och hur en person 

själv talar på svenska. Vi har valt det här ämnet eftersom vi är intresserade av hur personer lär 

sig språk och då speciellt ett andraspråk. Vi hoppas att med den här studien bidra med mer 

kunskap om hur andraspråksinlärning skulle kunna gå lättare och bli bättre, särskilt när det 

gäller uttal av svenska. 

Vi söker nu personer som läser svenska som andraspråk och som vill vara med i vår studie. 

Du kommer att bli inspelad när du läser/talar på svenska och detta kommer att ta cirka 10 

minuter. Ett mindre antal personer kommer att lyssna på denna inspelning och skatta den 

utifrån brytning. Du kommer att vara helt anonym på inspelningen. 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen, och du kan avbryta din medverkan när du vill. 

Din medverkan är helt anonym och kommer att användas i utbildning och forskningssyfte.  

Beräknad tid är cirka 10 minuter och kommer att utföras i samband med din 

svenskundervisning. 

 

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta: 

Sofia Björhn sofbjXXX@student.liu.se XXX-XXXXXXX 

eller 

Fanny Frederiksen fanfrXXX@student.liu.se,  XXX-XXXXXXX 

 

Vänliga hälsningar Sofia och Fanny 

Handledare: Charlotta Plejert XXXX@liu.se  

  

mailto:sofbjXXX@student.liu.se
mailto:fanfrXXX@student.liu.se


 

 

 

Bilaga C      

 

Hej modersmålstalare!  

 

Vi heter Sofia Björhn och Fanny Frederiksen och är två studenter som läser sista året på 

logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Till våren ska vi skriva vår magisteruppsats 

”Hur uppfattas utländsk brytning i svenska av vuxna med invandrarbakgrund som läser 

svenska som andraspråk och av modersmålstalare”. Den kommer att handla om svenska som 

andraspråk. Vi är nyfikna på och vill veta mer om hur olika personer uppfattar uttal på 

svenska och om det finns några samband mellan hur man uppfattar uttal och hur en person 

själv talar på svenska. Vi har valt det här ämnet eftersom vi är intresserade av hur personer lär 

sig språk och då speciellt ett andraspråk. Vi hoppas att med den här studien bidra med mer 

kunskap om hur andraspråksinlärning skulle kunna gå lättare och bli bättre, särskilt när det 

gäller uttal av svenska. 

Vi söker nu personer som är enspråkiga personer med svenska som modersmål som vill ställa 

upp i vår studie. I studien kommer du att få lyssna på ett antal inspelningar av personer som 

läser/talar svenska och svara på några frågor om uttal utifrån dessa inspelningar. Tiden för 

detta tillfälle beräkna till 40 minuter.  

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen, och du kan avbryta din medverkan när du vill. 

Din medverkan är helt anonym och kommer endast att användas i forskningssyfte.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta: 

Sofia Björhn sofbjXXX@student.liu.se XXX-XXXXXXX  

eller 

Fanny Frederiksen fanfrXXX@student.liu.se, XXX-XXXXXXX 

 

Vänliga hälsningar Sofia och Fanny 

Handledare: Charlotta Plejert, XXXX@liu.se  

 

  

mailto:sofbjXXX@student.liu.se
mailto:fanfrXXX@student.liu.se


 

 

 

Hur uppfattas utländsk brytning i svenska av vuxna med invandrarbakgrund som 

läser svenska som andraspråk och av modersmålstalare? 

 

Jag har läst och förstått innehållet i informationsbrevet ovan och vill vara med i 

undersökningen. Jag är medveten om att jag när som helst kan avbryta min medverkan i 

undersökningen. 

 

 

 

 

………………………………  ………………………………… 

Namnteckning   Ort och datum 

………………………………  ………………………………… 

Tel.    mailadress 

 

Tidsåtgången är cirka 20 minuter. Vänligen ringa in en/flera av tiderna nedan som du har 

möjlighet att komma till Språklabbet. Ju fler tider desto bättre! Vi bekräftar din tid via mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga D 

 

Jag behöver byta till en mindre storlek [Y:], [e:] 

Krokodilen fick tre söta ungar [Ø], [i:], ordbetoning, [Ɵ] 

Jag känner mig trött, Ska vi fika? [ç], frågeintonation   

Hon kom försent och fick springa till tåget. konsonantkluster, [o:] 

Hon rider själv ute i skogen. [r], [ɧ], [ʉ], [u:]  

Jag skickade ett anonymt brev till 

socialstyrelsen. 

[Y:], [ɧ], ordbetoning 

Peter skulle köpa ett nytt schampo. [e:], [ɕ], [Y], [ɧ] 

Skorna blev förstörda efter 

skogspromenaden 

Konsonantkluster, [Ø], [Ø:], ordbetoning 

Det står en tjej på tomten [o:], [ɕ], accent 1 

Barnen väntade tålmodigt på tomten  [o:], [u:], accent 2 

Petter önskade sig pengar av anden. [Ø], accent 2 

Anden ruvade sina ägg. accent 1, [u:] 

 

Exempelmeningar/kalibreringsmeningar: 

Jag ska gå på bio ikväll. 

Vill du ha något att dricka? 

Björnen vaktade sina barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga E 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga F 

Bakgrundsinformation för deltagare i deltagarpanelen grupp Y 

1. Jag är  man 

 

kvinna 

 

2. Ålder: …………. 

3. Mitt/mina modersmål är: 

..……………………………………………………………………………………………. 

4. Jag har vistats i Sverige i:…….månader 

 

5. Förutom ditt/dina modersmål och svenska, pratar du något annat språk?  

……………………………………………………………………………………………… 

6. Vilket/vilka språk talades hemma under din uppväxt? 

……………………………………………………………………………………………… 

7. I vilket land är du uppvuxen? 

………………………………………………………………………………………………. 

8. Hur länge och hur mycket har du läst svenska i Sverige? På vilket sätt (SFI, 

Universitetet, privatkurs etc.)? 

……………………………………………………………………………………………... 

9. Har du läst svenska innan du kom till Sverige? Hur länge och på vilket sätt? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Skatta din egen brytning jämfört med modersmålstalare (svenskar) 

Det vi menar med brytning här är när man kan höra att en persons svenskauttal 

påverkas av att denna har ett annat modersmål än svenska. Bedömningen görs på en 8-

gradig skala: 

1= ingen brytning, modersmålstalare. 

8 = Mycket stark brytning. Uttalet skiljer sig mycket från modersmålstalare. 

 

Ingen brytning   Mkt stark brytning 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

 

11. Har du hörselproblem?      Ja  Nej 

Om ja, specificera……………………………………………………………………. 

 

12. Har du dyslexi?       Ja  Nej 

…………………………………………………………………………………………… 

13. Har du haft språkstörning som barn?   Ja  Nej 

Om ja, specificera ...................................................................................................................... 

Övriga 

kommentarer:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………........................................ 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga G 

Bakgrundsinformation för deltagare i bedömarpanelen 

1. Jag är  man 

 

kvinna 

 

2. Kod: 

 

3. Ålder: …………. 

4. Mitt/mina modersmål är: 

..……………………………………………………………………………………………. 

5. Mina föräldrars modersmål är: 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Vilket/vilka språk talades hemma under din uppväxt? 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Är du uppvuxen i Sverige?      Ja  Nej 

8. Om ja på föregående fråga: Var i Sverige är du uppvuxen? 

………………………………………………………………………………………………. 

9. Har du bott utomlands under en längre tid? Mellan vilka år? 

……………………………………………………………………………………………….. 

10. Är det någon brytning du är väl bekant med? 

………………………………………………………………………………………………… 

11. Har du hörselproblem?      Ja  Nej 

Om ja, specificera……………………………………………………………………. 

 

12. Har du haft språkstörning som barn? Ja Nej 

Om ja, specificera……………………………………………………………………… 

 

13. Har du dyslexi?       Ja  Nej 

…………………………………………………………………………………………… 

Övriga 

kommentarer:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

  

  

  

  



 

 

 

Bilaga H 

Kodnummer:  

Ålder: 

Kön: 

1. Vilket är ditt förstaspråk? 

2. Vilka språk kan du förutom svenska och ditt modersmål?  

3. Hur länge har du bott i Sverige? 

4. Hur gammal var du när du kom till Sverige? 

5. Hur ser din sociala situation ut? (Familj, pojk/flickvän) (språk hos dessa om ej samma) 

6. Hur mycket och i vilka situationer använder du ditt förstaspråk här i Sverige? 

(timmar/procent). 

7. Varför lär du dig svenska? 

8. Hur mycket och i vilka situationer använder du svenska? (timmar/procent) 

9. Umgås du med personer som har svenska som förstaspråk? Om ja, Hur mycket? 

(timmar/procent) 

10. Känns det viktigt för dig att lära dig svenska? Varför? 

11. Har du lätt för att lära dig nya språk? 

12. Vad har du för akademisk bakgrund?  

13. Hur många år? (Har du arbetat med något?) 

14. Har du fått någon formell undervisning i svenska tidigare (utanför Sverige)? Hur 

mycket/länge och i vilken form? 

15. När började du läsa svenska och hur länge har du gjort det (I Sverige)? I vilken form? 

16. Skatta din egen brytning jämfört med modersmålstalare (svenskar) 

Det vi menar med brytning här är när man kan höra att en persons svenskauttal 

påverkas av att denna har ett annat modersmål än svenska. Bedömningen görs på en 

8-gradig skala: 

1 = ingen brytning, modersmålstalare. 

8 = Mycket stark brytning. Uttalet skiljer sig mycket från en modersmålstalare.  

 

Ingen brytning   Mkt stark brytning 

 

17. Har någon nämnt att du har bra uttal på svenska? 

18. Har någon nämnt att du har dåligt uttal på svenska? 

19. Hade du några språkliga svårigheter som barn?  

20. Har du några kända hörselproblem? 

  

8 7 6 5 4 3 2 1 



 

 

 

Bilaga I 

Kod: 

Bedömning av brytning  

Detta uttalsexperiment är grunden för en magisteruppsats vid Linköpings universitet. Vi vill 

undersöka hur olika personer med svenska som andraspråk uppfattar uttal på svenska. Om det 

finns något samband mellan förmågan att uppfatta brytning på svenska med hur en person 

själv talar. 

Det vi menar med brytning här är när man kan höra att en persons svenskauttal påverkas av 

ett annat modersmål än svenska.  

Bedömningen görs på en 8-gradig skala: 

1= ingen brytning, modersmålstalare 

8= mycket stark brytning. Uttalet skiljer sig mycket från en modersmålstalare. 

Du kryssar för den box som bäst överensstämmer med din bedömning. 

Ingen brytning   Mkt stark brytning. 

 

Exempelmening 

Krokodilen fick tre söta ungar. 

Talsampel 1 

Ingen brytning   Mkt stark brytning. 

 

Talsampel 2 

Ingen brytning   Mkt stark brytning. 

 

Talsampel 3 

Ingen brytning   Mkt stark brytning. 

 

 

 

 

 

8 7 6 5 4 3 2 1 

8 7 6 5 4 3 2 1 

8 7 6 5 4 3 2 1 

8 7 6 5 4 3 2 1 


