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Syftet med den här studien är att undersöka de språkliga svårigheter som fyra spansktalande 
personer från samma familj möter när de lär sig svenska som ett andraspråk och att se om de 
vuxnas språkbruk skiljer sig från barnens. Undersökningen omfattas av fem språkliga 
aspekter. För att uppnå detta har enskilda samtal genomförts i en trygg och lugn miljö med var 
och en i familjen där alla har fått berätta om sig själva och svara på personliga frågor.

Mitt resultat visar att aspekterna tillämpning av inversionsregeln, placering av negation, 
uttal av vokaler, uttal av finala konsonanter samt uttal av konsonantkluster är svåra för 
samtliga i familjen. Jag har kunnat se att det finns starka influenser från det spanska språket 
och att negativ transfer är vanligt. Transfer visade sig vara vanligare vid fonetiska aspekter 
jämfört med de syntaktiska. Skillnader mellan de vuxnas språkbruk och barnens förekommer. 
Barnen klarar de fonetiska aspekterna något bättre än de vuxna.

Slutsatsen är att samtliga informanter måste ta sig genom samma språkliga svårigheter, 
men barnen klarar av de fonetiska aspekterna bättre än de vuxna. Vid de syntaktiska 
svårigheterna letar informanterna efter ett system vilket gör att transfer förekommer i mindre 
utsträckning än vid de fonetiska aspekterna.

Nyckelord: andraspråksinlärning, transfer, vokaluttal, finala konsonanter, konsonantkluster, 
syntax, kommunikationsstrategier.
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Före 1930-talet var Sverige ett utvandringsland där fler människor utvandrade än invandrade. 

I och med andra världskriget övergick Sverige istället till att bli ett invandrarland och har 

sedan dess, med undantag för ett par år under 1970-talet, haft en större årlig invandring än 

utvandring.

När det gäller arbetskraftsinvandringen till Sverige har den gått i vågor det senaste 

århundradet. Efter andra världskriget expanderade den svenska ekonomin snabbt vilket ledde 

till att behovet av arbetskraft utifrån var stort. Arbetskraftsinvandrarna kom främst från de 

nordiska länderna men även från övriga Europa (Migrationsinfo 2013). Om vi begränsar oss 

till spanska medborgare i Sverige kan man konstatera att det kom enstaka spanjorer som 

flyktingar efter spanska inbördeskriget (1936–1939) och andra världskriget. Enligt 

Immigrantinstitutet fanns det år 1945 endast 38 spanjorer i Sverige. 1960 hade deras antal 

ökat till 740, och 1974 hade antalet vuxit till 3 637 (vilket var 0,9 procent av det totala antalet 

utländska medborgare i landet). Vid 1980-talets mitt kan antalet spanska medborgare i Sverige 

uppskattas till närmare 5 000. Många av dessa spanjorer har etablerat sig i större städer som 

Malmö, Göteborg, Norrköping och Västerås. Den största koncentration finns emellertid i 

Stockholm (Immigrationsinstitutet 2013).

Idag är Spanien ett land i ekonomisk kris. Arbetslösheten ligger på över 25 % och 

miljontals spanska medborgare står utan arbete. Konsekvensen blir att många lämnar sitt land 

för att söka arbete på annat håll. Fransisco Rodrıguez Vita på Spanska riskförbundet berättar 

för SvD Näringsliv att år 2012 anlände närmare 600 personer i månaden till Sverige i hopp 

om att hitta ett jobb och starta ett nytt liv (SvD näringsliv 2012).

I det här arbetet har jag samtalat med fyra spansktalande personer i samma familj som 

är andraspråksinlärare av det svenska språket. Jag vill ta reda på de språkliga svårigheter som  

personerna har stött på vid inlärningen. Att jag valde just spansktalande personer är för att jag 

själv är mycket intresserad av det spanska språket och den spanska kulturen. Jag har studerat 

spanska i många år och skulle säga att jag har förhållandevis goda kunskaper i språket och 

kan göra en hel del egna bedömningar när det gäller spansk grammatik och spanskt uttal.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med mitt arbete är att studera de språkliga svårigheter som fyra spansktalande personer 

från samma familj möter när de lär sig svenska som ett andraspråk. Jag vill se hur de olika 

personerna uttrycker sig på svenska och om svenska språket skiljer sig mellan de vuxna och 

barnen. Jag kommer att avgränsa min studie till följande fem specifika aspekter som jag 

tänker studera närmare:
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� tillämpning av inversionsregeln
� placering av negation
� uttal av vokaler
� uttal av finala konsonanter
� uttal av konsonantkluster

Jag har inte på förväg valt ut dessa aspekter för min studie, utan efter att ha lyssnat igenom 

samtalen många gånger kom jag fram till att det var just dessa som jag ville undersöka 

närmare. Jag har valt att studera just dessa dels för att jag anser de vara intressanta och viktiga 

aspekter av ett språk, dels för att dessa aspekter skapade svårigheter för samtliga informanter 

under mina samtal.

Jag använder mig av följande frågeställningar för att försöka besvara syftet:

� Hur hanterar informanterna de fem språkliga aspekterna i samtalen?

� Förekommer det skillnader mellan barnens svårigheter jämfört med de vuxnas?

1.2 Disposition

I kapitel 2 tar jag upp bakgrundsfakta inom andraspråksinlärning med särskilt fokus på 

kontrastiv analys, interimspråk och inlärningsålder. Mycket utrymme får även centrala 

begrepp som bygger på de fem språkliga aspekter nämnda under 1.1. I kapitel 3 presenteras 

val av material och metod och en motivering till varför jag har valt just dessa. Informanter, 

metod och analysmodell presenteras i detta avsnitt. I kapitel 4 följer en redovisning av 

resultaten. I kapitel 5 diskuteras resultaten och val av metod. Arbetet avslutas med en 

summering och några meningar om framtida forskning.

2. Bakgrund
Forskning kring andraspråksinlärning som en vetenskaplig disciplin började relativt sent och 

har därmed en kort historia. Var exakt den tar sin början råder det delade meningar om. En del 

hävdar att den moderna andraspråksforsknigen tar sin början då Pit Corder skrev artikeln The 

Significance of Learners's Errors 1967.

Den nyorientering i synen på språkinlärning som ägde rum i slutet av 1960-talet 

innebar att man började betrakta inlärarens andraspråk som ett eget system under utveckling 
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(Corder, 1967; Selinker, 1972).

2.1 Teoretiska ramar

När det kommer till andraspråksforskning har det funnits olika rådande teorier kring ämnet. 

Jag tänker här kort gå igenom teorierna kring kontrastiv analys och interimspråk då dessa är 

de mest intressanta för mitt arbete.

2.1.1 Kontrastiv analys

Idéen om att gamla vanor överförs vid ny inlärning blev en naturlig tanke vid inlärningen av 

ett nytt språk och fram till 1960-talet hävdade även forskare att det är skillnaderna mellan 

modersmål och inlärarspråk som är orsaken till de språkliga fel en andraspråkstalare gör. 

Skillnaderna mellan de båda språken var den enda källan till svårigheterna. Detta synsätt, där 

man alltså ställer modersmålet och inlärarspråket i kontrast till varandra, fick sitt uttryck i den 

så kallade konstrastiva hypotesen (Abrahamsson 2009). Robert Lado förklarar hur teorin 

fungerade på följande vis:

Those structures  that  are similar  will  be  easy to  learn because  they  will  be  transferred and may  
function satisfactorily in the foreign language.  Those structures that  are different will  be difficult  
because  when  transferred  they  will  not  function  satisfactorily  in  the  foreign  language  and  will 
therefore have to be changed (Lado1957:59).

Med tiden kom den kontrastiva analysen, där felen sågs som oönskade resultat av en felaktig 

inlärning, istället att ses som harmlösa, helt naturliga och oundvikliga former av ett språk som 

sker naturligt i utvecklingsprocessen. Under 1960-talet började teorin felanalys att ta form. 

Inom denna teori fokuserade forskare på de fel en andraspråkstalare faktiskt gjorde istället för 

de fel de förväntades göra. Detta utifrån en kontrastiv jämförelse mellan modersmål och 

målspråk (Abrahamsson 2009).

Ett centralt begrepp inom kontrastiv analys är transfer. En transfer kan både vara positiv och 

negativ. Positiv transfer kallas även facilitering och innebär att förstaspråket gynnar 

andraspråksinlärningen. Inlärda vanor i modersmålet stämmer överens med det nya språket 

vilket underlättar inlärningen. Ett exempel på en sådan kan vara att samma språkljud finns. En 

negativ transfer, interferens med ett annat ord, innebär tvärt om att strukturer och lexikala 

enheter som avviker från inlärarspråket stör inlärningsprocessen. Ett exempel på en vanlig 

negativ transfer är att talaren behåller satsmelodin från sitt modersmål när denne talar ett 
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annat språk, eller när talaren använder samma ordföljd som i sitt modersmål och säger en 

mening som ”igår jag gick till jobbet” Båda typerna av transfer har stor inverkan på 

inlärarspråket, och ska inte ses som två separata processer utan som en och samma (Börestam 

& Huss 2001).

2.1.2 Interimspråk

Under 1970-talet växte teorin om interimspråk fram. Det var Larry Selinker som i och med 

sin interimspråksteori myntade termen. Med denna term skiljde man mellan målspråk och 

inlärarspråk, vilket innebar att ett utvecklingsperspektiv lades på inlärarspråket. Termen kan 

både syfta på hur inlärarspråket ser ut vid en specifik tidpunkt och på själva 

interimspråksutvecklingen (Abrahamsson 2009). Inom denna teori orienterade man sig bort 

från den tidigare ensidiga inriktningen på kontrastiva beskrivningar av modersmål och 

målspråk som syftade till att peka ut enskilda strukturella inlärningssvårigheter och felkällor. 

Nytt var också att man framhöll att många andraspråksinlärare, i synnerhet vuxna, inte uppnår 

inföddas nivå (Selinker (1972). Idag är forskare eniga om att inlärarspråket inte är så olikt 

andra språk. Det innehåller nämligen samma typer av mentala regler, system och variabilitet 

som vilket annat språk som helst (Abrahamsson 2009).

2.2 Individuell språkvariation och ålderns påverkan på 

andraspråksinlärningen

Att barn och ungdomar på relativ kort tid kan uppnå samma nivå i sin andraspråksbehärskning 

som en modersmålstalare är en uppfattning många har. Det är inte ovanligt att träffa på barn 

och ungdomar som uppnått samma språkliga nivå som en modersmålstalare. På samma sätt 

uppfattar många att de flesta vuxna inlärare inte brukar uppnå samma nivå. Endast i 

undantagsfall träffar vi på en vuxen person som tillägnat sig sitt andraspråk så väl att vi inte 

lägger märke till den icke-infödda språkbakgrunden.

Håkansson (2003) skriver att det framförallt är uttalet som blir svårare att lära sig vid 

stigande ålder. Hon skriver även att det fanns vissa, bland annat barnspråksforskaren 

Catherine Snow, som ansåg att det bara var ett missförstånd att barn lär sig ett andraspråk 

snabbare och bättre än vuxna. Jacqueline Johnson och Elissa Newport genomförde en stor 

studie i USA som fokuserade på relationen mellan startålder och slutnivå (Johnsson & 

Newport 1989). Fyrtiosex personer med kinesiska och koreanska som modersmål hade 
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tillägnat sig det engelska språket. Informanterna fick lyssna på engelska meningar där hälften 

av alla meningar innehöll något grammatiskt fel. Det var informanternas uppgift att avgöra 

vilka meningar som var korrekta respektive inkorrekta. Alla informanter var vuxna vid 

testtillfället, och det som skiljde dem åt var åldern då de hade kommit till USA och börjat lära 

sig engelska, vilken var alltifrån 3 till 39 år. Det fanns även en kontrollgrupp som bestod av 

infödda talare av engelska. Denna studie fokuserade endast på långsiktig affekt av startålder. I 

studien framgick det att de som var mellan tre och sju år vid inlärningsstarten  lyckades 

mycket bra. Deras resultat skiljde sig inte heller från de infödda talarna. Ingen individ med en 

startålder över tio år hade samma höga resultat som dessa (Abrahamsson 2009).

Abrahamsson & Bergman (2005) skriver vidare att det är mycket svårt att dra 

slutsatser om en inlärares språkliga kompetens genom att enbart se till åldern. Den 

åldersmässiga variationen brukar vara större bland andraspråkselever jämfört med enspråkiga.  

För ett förskolebarn handlar det om att utveckla en språklig bas, medan en äldre elev ska lära 

in sig mycket mer än så. Collier (1987) har visat att åldern 8–11 år är den optimala för 

andraspråksinlärning. På grund av att att den äldre eleven ska lära sig så mycket mer än den 

yngre kan det vara svårt att se denna utveckling lika tydligt (Abrahamsson & Bergman 2005). 

Samma författare skriver även att ”Viljan och behovet att uttrycka sig på den mognadsnivå 

där de åldersmässigt och intellektuellt befinner sig påskyndar också språkutvecklingen” 

(Abrahamsson & Bergman 2005: 29).

2.3 Centrala begrepp i studien

Nedan följer en genomgång av de fem språkliga aspekter som jag undersöker i min studie (se 

även under 1.1).

2.3.1 Tillämpning av inversionsregeln

I det svenska språket anses ordningen mellan subjekt och finit verb vara komplicerad jämfört 

med andra språk. I bisatser placeras i allmänhet subjektet före det finita verbet, men i 

huvudsatser kan subjektet placeras både före och efter det finita verbet.

När subjektet placeras före det finita verbet kallas det för rak ordföljd, och när subjekt 

placeras efter finit verb kallas det för omvänd ordföljd (Källström 2012). I huvudsatser som 

frågor som inleds med frågeord som vem, vad eller hur gäller V2, där verbet alltid hamnar på 
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en andraplats efter subjektet. Det gäller både i enkla satser som ”jag promenerade till jobbet 

igår”, och i mer komplicerade satser som ”igår promenerade jag till jobbet”. I den sista 

meningen måste alltså ordningen mellan subjekt och verbet bli den omvända. Detta sker 

genom den så kallade inversionsregeln (Abrahamsson 2009). Inversionsregeln måste 

andraspråksinläraren därmed tillämpa när en ett påstående i en huvudsats börjar med en annan 

satsdel i fundamentsfältet än subjektet.

 Håkansson har studerat detta fenomen hos barn. Dessa studier visar att i början 

används endast enkla påståendesatser. I ett andra stadium används adverbial och objekt på 

fundamentets plats men då utan tillämpning av inversionsregeln. I det tredje och sista stadiet 

behärskas inversionsregeln och verbet har återigen en andraposition (Håkansson 2001). Vad 

man vet så finns detta V2-fenomen endast i de nordiska språken och i en del andra germanska 

språk som tyska och nederländska (Källström 2012). Detta är alltså inte ett fenomen som 

förekommer i det spanska språket, där ordföljden alltid är densamma och verbet aldrig 

hamnar efter subjektet. Frågor och påståenden har alltså samma ordningsföljd i det spanska 

språket. I spanskan uttrycker nämligen verbet två funktioner inom ett ord (verb + pronomen) 

och inversionsregeln kan därmed inte förekomma. En distinktion mellan fråga och påstående 

görs med betoning.

2.3.2 Placering av negation

Olika språk har olika medel för att negera en sats. I svenskan har vi negationen inte som är ett 

adverb som ej går att böja och fungerar som satsadverbial i nekande satser (Källström 2012).

I det svenska språket placeras en negation efter det finita verbet i huvudsatser, men före det 

finita verbet i bisatser. Strukturen verb + negation är en relativt ovanlig och komplicerad 

sådan som inte existerar i många andra språk. Den andra strukturen, negation + verb, är 

däremot mycket vanligare och är den struktur som existerar i det spanska språket 

(Abrahamsson 2009). Något intressant att tillägga är att Hyltenstam har studerat negationer i 

påståendesatser hos andraspråksinlärare och då funnit att inlärningsgången var densamma, 

oavsett modersmål eller utbildningsbakgrund (Hyltenstam 1977). Även Håkansson är inne på 

samma linje: ”Forskning om andraspråksinlärning av svenska har visat att strukturer som rak 

ordföljd efter adverb, negation placerad före verbet och oböjda former av ord är 

utvecklingsdrag som förekommer hos andraspråksinlärare, oavsett vilka modersmål de har.” 

(Håkansson 2003:167)

2.3.3 Uttal av vokaler
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Ett av de mest utmärkande dragen i det svenska språket när det kommer till uttal är det stora 

antalet vokaler. Räknar man antalet vokalfonem har svenskan nio stycken, vilket anses vara 

många (Källström 2012).

I det svenska språket finns fem främre vokaler /e/ /i/ /y/ /ä/ /ö/ och fyra bakre /a/ /o/ /u/ 

och /å/. Vokalerna kan uttalas på olika sätt beroende på vad som följs efter vokalen. Det finns 

både långa och korta. Ett tydligt exempel som visar detta är uttalet av vokalen /a/ i ordet tak 

där /a/ är långt och ordet tack där /a/ istället är kort. Ett liknande exempel är uttal av 

vokalen /e/ i heta (lång) och hets (kort).

I det spanska språket finns endast fem vokaler:  /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ /y/. Vokalen  /a/ uttalas 

öppen, /e/ och /o/ halvöppna och /i/ och /u/ stängda. Till skillnad från de svenska vokalerna 

uttalas de spanska vokalerna alltid på samma sätt, oavsett vad som efterföljer. En och samma 

vokal kan alltså inte uttalas mer eller mindre öppen utan uttalas alltid på samma vis.

 Några andra skillnader när det gäller vokaler är att den spanska vokalen /y/ uttalas 

som det svenska /i/ , vokalen /u/ som det svenska /o/ och vokalen /o/ som det svenska /å/.

2.3.4 Uttal av finala konsonanter

Uttal av finala konsonanter, både kluster (d.v.s. flera konsonanter i följd) och enskilda sådana 

kan vara mycket svårt för en andraspråksinlärare vars modersmål helt saknar detta. I det 

spanska språket finns inga finala konsonantkluster. Språket tillåter en final konsonant men 

inte flera. Vid inlärning av detta stryks ofta den finala konsonanten i ett ord, eller så lägger 

inläraren till en extra vokal, en så kallad epentetisk vokal, efter den finala konsonanten 

(Abrahamsson 2013). Ett ord som familj kan således uttalas /famil/ eller /familje/.

2.3.5 Uttal av konsonantkluster

Konsonantkluster är mycket vanligt i det svenska språket men inte lika vanligt i andra språk. I 

svenskan brukar man säga att det finns en ”smärtgräns” vid fyra eller fem konsonanter i följd. 

En bidragande orsak till att språket tillåter så många konsonanter i följd är vårt system med 

suffixböjning (Abrahamsson 2013).

I ett språk som bara tillåter en initial konsonant får andraspråkstalare av svenska ofta 

svårt att uttala ord med flera initiala konsonanter. Det finns två tillvägagångssätt att uttala ett 

sådant ord. Det första kallas reduktion och innebär att talaren tar bort en av konsonanterna 

(ofta den första). Det andra sättet är att genomföra ett så kallat vokalinskott, där talaren lägger 

till en epentetisk vokal före det initiala klustret. (Abrahamsson 2009).

I det spanska språket saknas initiala /s/ följt av en eller fler konsonanter. Ord som en 
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gång i tiden haft denna konstruktion har idag den lexikala konstruktionen /es/ följt av en eller 

fler konsonanter. Resultatet av detta blir att många spansktalande behåller /e/ även i det 

svenska språket. Ord som Sverige och Spanien uttalas således /esverige/ och /espanien/. 

Abrahamsson skriver: ”Vid andraspråksinlärning är just infogandet av ett epentetiskt /e/ 

före /s/ den dominerande förenklingsstrategin i spansktalande personers produktion av /sC(C)-

ansatser” (Abrahamsson 2013:99). C står i detta fall för konsonant. Om föregående ord slutar 

på vokal är dock risken för ett sådant vokalinskott relativt liten, utan det förekommer främst 

då föregående ord slutar på konsonant. Även då konstruktionen inleds med en paus är risken 

att en spansktalande person utför ett vokalinskott stor.  

I en studie av Abrahamsson (2013) visade det sig att spansktalande personer hade 

störst problem med konsonantkluster med initialt /sl/ . Därefter var kombinationerna /sk/, /sn/ 

och /sv/ svårast att uttala.

2.3.6 Kommunikationsstrategier

När språkliga svårigheter uppstår för en andraspråkstalare kan denne använda sig av olika 

strategier, olika lösningar, för att den språkliga situationen ska lösas. 

Kommunikationsstrategier är alltså strategier för att kommunikationen ska fungera trots att 

språket inte räcker till. Om en andraspråksinlärare inte kommer på rätt ord eller uttryck är det 

exempelvis vanligt med en nybildning eller en omskrivning. Andra vanligt förekommande 

strategier är övergeneralisering och förenkling. Vid övergeneralisering har en 

andraspråkstalare funnit en regel som denna övergeneraliserar. Abrahamsson & Bergman 

(2005) ger exempel där svenskans preteritumform -de övergeneraliseras och talaren använder 

former som /säjde/ och /smugde/ då denne känner till former som lade och letade. 

Abrahamsson & Bergman talar även om förenklingar och menar att interimspråk ofta 

kännetecknas av dessa.  De skriver att ”språket skalas av på grammatiska element: 

böjningsändelser och grammatiska formord som artiklar, pronomen och prepositioner” 

(2005:21). Ett exempel på en förenkling är meningen ”De titta stora hästen”. Det är inte 

enbart andraspråksinlärare som använder sig av kommunikationsstrategier, utan även 

modersmålstalare. Andraspråkstalare har dock större anledning att göra det oftare.

3. Material och metod
Under detta kapitel går jag igenom mitt material och val av metod.

3.1 Material

Jag har valt att genomföra en kvalitativ undersökning. Patel & Davidsson beskriver en sådan 
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undersökning som ”forskning där datainsamlingen fokuserar på 'mjuka' data, t.ex. i form av 

kvalitativa intervjuer och tolkade analyser, ofta verbala analysmetoder av textmaterial” (Patel 

& Davidsson 2003:14). En kvalitativ undersökning skiljer sig från en kvantitativ, vilken Patel 

och Davidsson beskriver som ”mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings– 

och analysmetoder” (Patel & Davidsson 2003:14).

3.1.1 Informanterna

Det material som har legat som underlag för mitt arbete är samtal med fyra spansktalande 

personer som jag kom i kontakt med via förberedelseundervisning. Samtalen var bitvis 

utformade som intervjuer med förberedda frågor som personerna fick svara på, och till viss 

del fick personerna själva styra samtalen. Det var inte en intervju i sin renaste form, utan mer 

avslappnande samtal mellan respektive informant och mig.

Samtliga informanter tillhör samma familj och är i åldern 10–46 år. Familjen är 

ursprungligen från Valencia i västra Spanien och bodde tidigare i en liten by utanför staden. 

Samtliga personer i familjen är tvåspråkiga sedan barnsben och har både spanska (castellano) 

och katalanska (català) som sina modersmål, vilket är mycket vanligt i Valencia. I hemmet 

pratar familjen endast spanska eller katalanska med varandra. Föräldrarna har ännu inte 

skaffat sig så många svenska vänner och informell övning i språket får de främst från svenska 

filmer och teveprogram. Barnen tittar mycket på Barnkanalen och läser en hel del böcker och 

serietidningar.

3.1.1.1 Mamman

Mamman är i fyrtioårsåldern och har studerat sex år på universitetet i Valencia och arbetar 

som läkare i Sverige. Hon har arbetat som läkare i många år i Valencia, men på grund av den 

dåliga situationen i Spanien och på grund av nedskärningar på sjukhusen bestämde hon sig 

istället för att börja arbeta på en svensk vårdcentral. Hon har bott i Sverige i nästan ett år när 

jag samtalar med henne. Hon anser att det går förhållandevis bra med arbetet och det svenska 

språket. Det hon tycker är svårast är uttal. Att lära sig svenska har inte varit alltför svårt, men 

att få till ett bra uttal är fortfarande mycket svårt säger hon själv. Mamman har tillbringat mest 

tid i Sverige (11 månader) och har ett arbete där språket används och kan utvecklas.

3.1.1.2. Pappan

Pappan är också i fyrtioårsåldern och har bott i Sverige i ungefär nio månader. Han flyttade hit 

på grund av hans frus anställning på vårdcentralen. Han har studerat till lärare på universitet i 
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Valencia och har arbetat som lärare i många år. För tillfället har han inget arbete i Sverige utan 

deltar i en SFI-kurs (Svenska För Invandrare) för att förbättra sin svenska. Han anser att det är 

mycket viktigt att ha ett bra språk innan han kan börja arbeta. För honom har det varit mer 

problematiskt att ta till sig det svenska språket än för hustrun. Han tyckte att det gick mycket 

bra i början av inlärningen men att han nu har stannat av och inte kommer vidare med språket. 

Båda föräldrarna är måna om att barnen ska ha det bra och tror mer på en framtid i Sverige än 

i Spanien.

3.1.1.3 Pojken

Pojken i familjen är tio år och har precis fått börja i årskurs fyra i en svensk skola när jag 

samtalar med honom. Tidigare gick han i förberedelseklass men anses nu vara redo för den 

svenska skolan. Han tycker själv att han lärde sig språket förhållandevis fort och kunde snabbt 

prata med kompisar på svenska. Pojken berättar att han både blev glad och ledsen över att 

lämna Spanien. Ledsen över att lämna kompisar och släktingar, men glad att få komma till ett 

nytt land och se nya saker. På fritiden spelar han klarinett i en orkester och utövar judo. Då 

han precis har börjat i en svensk skola med störst andel svenska barn kommer det svenska 

språket få chans att snabbt utvecklas.

3.1.1.4 Flickan

Flickan är tretton år och går i förberedelseklass. För henne har det inte gått lika lätt som för 

pojken med språket. Hon säger själv att svenska barn inte alltid förstår henne. Hon förstår 

dem, men de förstår inte henne lika bra. Precis som pojken hade flickan delade meningar om 

att flytta till Sverige men tyckte ändå att det skulle bli roligt. På fritiden går hon i en tecknar- 

och målarklass och håller även hon på med judo. Flickan har en del svenska vänner i tecknar- 

och målarklassen och judon vilket hjälper henne att utveckla språket.

3.2 Analysmetod

Här presenteras analysmetoden. Jag beskriver hur samtalen gick till, vilka aspekter som ska 

undersökas samt vad jag kommer att fokusera på inom varje aspekt.

3.2.1 Samtalens utformning

Samtalen ägde rum och spelades in på mobiltelefon i familjens hem. Det var en avslappnad 

miljö där informanterna kunde känna sig förhållandevis bekväma och prata fritt. Samtalen var 
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individuella. Informanterna fick dels prata fritt och svara på större frågor, och dels svara på 

frågor som var mer begränsade se bilaga 1. Frågorna var mycket personliga där informanterna 

fick berätta om sig själva och sina liv, både i Spanien och i Sverige. De fick svara på frågor 

som var de var födda och uppväxta, vilka språk de talar, om de är intresserade av språk, varför 

de lämnade Spanien, hur länge de har bott i Sverige och hur det kom sig att de flyttade till 

Sverige. De vuxna fick svara på frågor om yrke och studiebakgrund medan barnen fick prata 

om skolan i Spanien och skolan i Sverige samt fritidsintressen. Samtliga informanter fick 

även berätta om skillnader och likheter mellan de båda länderna och dess befolkning. Vi 

pratade även en del om det svenska språket och vilka skillnader och svårigheter som 

personerna har stött på vid inlärningen. Det var alltså inte så komplicerade ämnen utan ämnen 

som personer med deras kunskaper inom det svenska språket inte borde ha så stora 

svårigheter att prata om. Mitt främsta syfte med samtalen var inte att prata om något specifikt 

ämne, utan att hålla igång ett samtal med dem. Varje samtal varade i ca 18 minuter.

 Att jag har vat att genomföra och utforma samtalen på dessa sätt är för att familjen 

endast har bott i Sverige en kortare tid och därmed inte hunnit utveckla ett alltför avancerat 

språk. Jag ville att det hela skulle kännas avslappnat och att de skulle tycka det var roligt att 

prata. Jag tänkte därför att det var lämpligt att hålla samtalen relativt lättsamma och att träffas 

hemma hos familjen i en trygg miljö. Att jag valde att spela in samtalen beror på att det är 

ytterst svårt att uppräcka alla språkliga svårigheter hos en person genom att endast lyssna på 

dem en gång. Genom att spela in samtalen och sedan transkribera varje samtal från början till 

slut var det lättare att koncentrerar sig på en specifik språklig sak i taget.

3.2.2 Analys av material

Utifrån samtalen med informanterna valdes följande fem språkliga aspekter ut (se även 2.3.1–

2.3.5):

� tillämpning av inversionsregeln

� placering av negation

� uttal av vokaler

� uttal av finala konsonanter

� uttal av konsonantkluster

Jag har valt att analysera just dessa fem då jag under samtalens gång märkte att dessa aspekter 

skapade språkliga svårigheter hos samtliga informanter. Dessutom är dessa fem aspekter 
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centrala och viktiga aspekter inom det svenska språket och något som generellt sett många 

andraspråksinlärare har svårt att lära sig. Utifrån samtalen har jag tittat på varje enskild aspekt 

för att se vilka svårigheter det finns både för den enskilda informanten, men även 

informanterna emellan. I min undersökning har jag utgått från standardsvenska och inte tagit 

hänsyn till några individuella eller regionala avvikelser som kan förekomma. Att /r/ kan ha ett 

tydligt uttal i ordet svårt i södra Sverige tar jag därmed inte hänsyn till.

Under aspekten tillämpning av inversionsregeln söker jag efter mönster som visar hur 

varje informant tillämpar inversionsregeln. Inversionsregeln innebär att subjekt och finit verb 

byter plats när huvudsatsen börjar med en annan satsdel än subjektet. Den mest 

förekommande satsdelen på fundamentets plats är adverbial (för vidare beskrivning se avsnitt 

2.3.1). Jag kommer både att titta på exempel där inversionsregeln har tillämpats och där den 

inte har gjort det. Ett exempel där en informant inte har tillämpat inversionsregeln kan man se 

i meningen I Valencia vi har alltid sol.

Under aspekten placering av negation söker jag efter mönster som visar hur 

informanterna har placerat negationen i en sats. Jag söker efter både efter exempel där 

negationen har placerats korrekt och där den har placerats felaktigt. Reglerna kring negation i 

det svenska språket säger att en negation placeras efter det finita verbet i huvudsats, men före 

det finita verbet i bisats. Ett exempel där en negation har placerats fel är i meningen 

Någonting som jag vet inte (se avsnitt 2.3.3–2.3.5).

De sista tre aspekterna handlar om uttal. När det gäller uttal av konsonanter, både de 

finala och klustren, söker jag efter fall då informanterna uttalar dessa på ett inkorrekt sätt 

(som skiljer sig från rikssvenskan), och fall där de har ett korrekt uttal. Det kan till exempel 

handla om ett vokalinskott där informanten lägger till en vokal före ett initial 

konsonantkluster, och uttalar ett ord som skola /eskola/. Ett annat vanligt fenomen är att det 

sker en skärpning av ett ord och ordet får ett tydligt uttal där samtliga konsonanter uttals 

mycket tydligt. Ett exempel på detta är att de finala konsonanterna /rt/ uttalas mycket tydligt i 

ordet svårt.

När det kommer till vokalljud finns det en mängd saker som kan studeras. Jag kommer enbart 

att fokusera på två typer: dels fall där informanterna uttalar en vokal i en viss stavelse med ett 

annat vokalljud är standardsvenskans, och dels fall där informanterna har ett mer öppet uttal 

jämfört med rikssvenskans uttal. Exempel på detta är att informanterna uttalar /u/ som /o/ i 

ordet hus eller /ä/ som /a/ i ordet människor. Ett exempel på ett mer öppet uttal är helt enkelt 

att informanterna uttalar vokalerna /a/ och /e/ på ett mer öppet sätt i ord som skrev och ja.

3.3 Forskningsetiska principer
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Trost (2005) tar upp vikten av att ta hänsyn till de etiska aspekterna när man bedriver 

forskning. Vid intervjuer måste de intervjuade ge sitt samtycke till utfrågningen. De har även 

rätt att bli informerade om syftet med intervjun samt att den som intervjuar har tystnadsplikt. 

Denscombe (2009) skriver också att man, förutom att skydda deltagarna i undersökningen, 

bör sträva efter att vara ärlig och opartisk i sin analys. Det är viktigt att de intervjuade 

framställs sanningsenligt. För att uppfylla detta har jag underrättat samtliga i familjen om 

undersökningen och deras roll i denna. Jag nämner aldrig deltagarna vid namn, utan kallar 

dem enbart för mamman, pappan, pojken och flickan. Min målsättning är att visa en ärlig och 

opartisk analys av mitt material.

4. Resultat
Redovisningen av resultaten uppdelas i de fem aspekterna beskrivna under analysmetod (se 

3.2). Samtliga fyra informanters resultat kommer översiktligt att sammanställas under varje 

språklig aspekt i tablåerna. Jag har valt ut exempel som visar hur och på vilket sätt de fem 

utvalda aspekterna har visat sig problematiska för informanterna. Jag har även tagit med några 

exempel där aspekterna inte har varit problematiska. När det gäller tillämpning av 

inversionsregeln och placering av negation har jag analyserat meningarna/satserna i sin 
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samtalskontext som huvudsatser eller bisatser och därefter bedömt dem som inkorrekta eller 

korrekta.

4.1 Tillämpning av inversionsregeln

I tablå 1 nedan följer en redovisning av exempel på meningar och satser av informanternas 

produktion av inkorrekt och korrekt bruk av inversionsregeln.

Tablå 1: Informanternas produktion i relation till tillämpning av inversionsregeln.

Informant Inkorrekt Korrekt

Mamma   Men annars det brukar vara spanska.

  Några gånger det är inte samma mening.

En dag läste jag.

Pappa    I Spanien jag var.

   I Valencia vi har alltid sol.

Då frågade hon mig.

Pojke    I morgon jag säger att vi ska ses.

   I Spanien det finns mycket läxor.

Då blir det sju.

Flicka    I Sverige jag går i en kurs.

   Hela min liv jag kan prata katalanska.

Efter har vi en skola.

Tillämpning av inversionsregeln är något som visar sig komplicerat för samtliga i familjen. 

Satser som inleds med rumsadverbial, ställer ofta till problem och inversionsregeln tillämpas 

ej i dessa satser. Andra adverbial som ”då” tycks inte ställa till det på samma sätt för 

informanterna.

Mamman är den som har flest fullständiga satser, dvs. satser som innehåller både 

subjekt och finit verb, och det finns en hel del satser där inversionsregeln tillämpas. Flickan 

och pappan har många gånger ofullständiga satser där subjektet saknas vilket gör att det inte 

finns lika många satser som visar hur de hanterar denna aspekt.

Många gånger tycks de med flit undvika subjekt just där en tillämpning av regeln är 

nödvändig, vilket skulle kunna vara en medveten strategi, i form av en förenkling. Pojken har 

även han många fullständiga satser, inte lika många som mamman dock. Samtliga informanter 

har fler meningar/satser där inversionsregeln inte har tillämpas jämfört med där den har 

tillämpats.

4.2 Placering av negation
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I tablå 2 nedan redovisas exempel på meningar och satser av informanternas produktion av 

inkorrekt och korrekt bruk av negationsplacering.

Tablå 2: Informanternas produktion i relation till placeringen av negationer.

Informant Inkorrekt Korrekt

Mamma Som de kan inte förklara. Jag vet inte om du förstår.

Det är inte så splittrat.

Inte här i Sverige.
Pappa Och jag tänker att du dricker inte hela veckan. Jag vet inte varför.

Det är inte lätt.

Pojke Någonting som jag vet inte. Jag tror inte det.

Jag skriver inte med ä.

Jag säger inte ”och”.
Flicka En gång kanske jag förstår inte.  Jag vet inte.

Jag förstår inte.

Jag kan inte förklara.

Att placera negationen på ett korrekt vis visar sig inte vara alltför komplicerat för 

informanterna. Det finns betydligt fler fall där negationen har placerats på ett korrekt sätt 

jämfört med ett inkorrekt”.

I tablån är samtliga korrekta satser huvudsatser medan de inkorrekta satserna är 

bisatser. När svenskan lärs in som ett andraspråk är det huvudsatsordföljden som först lärs in. 

Samtliga informanter gör precis på detta sätt och visar på ett konsekvent användande av denna 

ordföljd. Detta leder till att placering av negation i bisats blir inkorrekt. De flesta satser som 

informanterna använder sig av i samtalen är för övrigt huvudsatser. En så kallad 

övergeneralisering sker hos samtliga informanter där de övergeneraliserar en regel så att den 

blir överanvänd. De förenklar även sina satser och skalar av grammatiska element.

4.3 Uttal av vokaler

Nedan i tablå 3 följer en redovisning av  informanternas inkorrekta och korrekta bruk av 

vokaler.

Tablå 3: Informanternas bruk av vokaluttal.

Informant Inkorrekt Korrekt
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Mamma Vokalen /a/ uttalas mer öppet i jag, katalanska

/e/ uttalas /ä/ i skrev

/u/ uttals /o/ i hus

/y/ uttalas /i/ i tycker

/ä/ uttalas /e/ i läkare

/ö/ uttalas /o/ i behöver

Korrekt uttal av /e/ i heter, 

chefen (stängd vokal).

Korrekt uttal av /å/ i så, nån

Korrekt uttal av /u/ i brukar

Korrekt uttal av /ö/ i sökt

Pappa Vokalen /a/ uttalas mer öppet i jag, katalanska

/o/ uttalas /å/ i okej

/y/ uttalas /i/ i tycker

/ä/ uttals /a/ i människor

/ä/ uttalas /e/ i lärare

/ö/ uttalas /o/ i föddes

Korrekt uttal av /y/  i by

Korrekt uttal av /e/ i heter  

(stängd vokal)

Korrekt uttal av /ä/ i lättare

Pojke /a/ uttalas mer öppet i katalanska

/e/ uttalas /ä/ i mer

/u/ uttalas /o/ i  smurfarna

/y/ uttalas /i/ i tycker

/ä/ uttalas /e/ i jättebra

/ö/ uttalas /o/ och /ä/ /a/ i därför

Korrekt uttal av /a/ i ja

Korrekt uttal av /ä/ och /ö/ i 

gör och är

Flicka /a/ uttalas mer öppet i jag och katalanska

/o/ uttalas /å/ i oktober

/u/ uttals /o/ i hus

/y/ uttalas /i/ i fyra

/ä/ uttalas /e/ i lätt

Korrekt uttal av /u/ i kurs

Korrekt uttal av /å/ i måla

Korrekt uttal av /a/ i ja 

(stängd)

Vokaler är, som jag redan nämnt, något mycket svårt i det svenska språket vilket även visade 

sig vara sant för mina informanter. De har alla ungefär samma problem när det kommer till 

vokaluttal. Både /a/ och /e/ uttalas nästan alltid som långa (öppna) när det korrekta uttalet 

istället är kort (mer stängt). Det spanska uttalet hänger ofta kvar, det sker alltså en interferens 

(en negativ transfer) från det spanska språket till det svenska. Detta är särskilt tydligt vid uttal 

av vokalerna u, y och o som nästan alltid uttalas på ett spanskt vis (se avsnitt 2.2.3). Det är 

tydligt att de svenska vokalerna /å/ /ä/ och /ö/ är problematiska då dessa inte existerar i det 

spanska språket. Allra svårast tycks /ö/ vara och det är ytterst sällan någon av informanterna 

uttalar denna vokal korrekt. Oftast uttalas vokalen istället som det svenska /å/ (som det 

spanska /o/). Detsamma gäller i vissa fall med vokalen /ä/ där denna vokal oftast uttalas som 

ett långt /e/ eller som ett /a/. Vokalen /y/ uttalas många gånger som /i/ och /u/ som det 

svenska /o/. Även i de sista fallen har en interferens uppstått.

20



Informanterna blandar ofta ett korrekt och ett inkorrekt uttal av vokalerna. Det är inte 

ett konsekvent sätt att uttala vokalerna, utan ibland uttalas /a/ stängt, ibland öppet. Ibland 

uttalas /ä/ korrekt, ibland som /e/ eller /a/. Detta gäller för samtliga informanter. Det fanns fler 

fall där informanterna uttalar vokalerna på ett inkorrekt än på ett korrekt sätt. Till skillnad från 

de tidigare aspekterna går det inte att säga på ett lika tydligt sätt när eller varför det i vissa fall 

var svårt att få ett korrekt uttal respektive ett inkorrekt uttal.

Informanterna skiljer sig inte markant från varandra. Alla har ungefär samma uttal på 

ett flertal ord och gör ungefär samma misstag. Den som bäst uttalar och särskiljer på 

vokalerna är ändå pojken. Han har även flest stängda vokaler och trots att han gör många fel 

har han störst variation. Flickan har också ett varierat uttal och ligger närmast pojken i denna 

aspekt. Föräldrarna är de som har det svårast för uttal av vokaler och har många gånger ett 

felaktigt sådant.

4.4 Uttal av finala konsonanter

I tablån nedan redovisas exempel på informanternas inkorrekta och korrekta bruk av finala 

konsonanter. Precis som vid uttal av vokaler finns det flera ord som skapar problem hos 

samtliga informanter. Det som tydligast framgår när det gäller uttal av finala konsonanter är 

att personerna gärna uttalar alla konsonanter i ett ord. Det sker inte många bortfall av 

konsonanter hos någon av personerna, vilket ofta är vanligt hos andraspråkstalare av svenska. 

Förutom att uttala varje konsonant har alla personer även ett mycket tydligt uttal av 

konsonanter, ett förstärkt uttal, detta gäller inte minst de finala konsonanterna. Jag nämnde 

tidigare att det vid uttal av vokaler är svårt att säga när det visat sig vara problematiskt och när 

det inte varit så. Detsamma gäller vid uttal av finala konsonanter.

Tablå 4: Informanternas bruk av finala konsonanter.

Informant Inkorrekt Korrekt

Mamma /k/ får förstärkt uttal i och

/r/ försvinner i barn

/j/ försvinner i familj

/g/ /g/ uttalas ej i riktigt

Ej  

Pappa /k/ får förstärkt uttal i och

/rt/ får förstärkt uttal i svårt

/rn/ får förstärkt uttal i barn

Ej förstärkt uttal i först

Pojke /rn/ får förstärkt uttal i barn

/rv/får förstärkt uttal i korv

Ej förstärkt uttal i kurs
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Flicka /k/ får förstärkt uttal i och

/rt/ får förstärkt uttal i svårt

/r/ får förstärkt uttal i ord

Ej förstärkt uttal i kurs

Pojken är den som hanterar detta bäst. Det var något svårare att hitta tydliga fall där han gör 

misstag. Han har inte samma problem med uttal av orden och eller svårt som resten av 

familjen. De andra tre personerna har alla ungefär samma problem, möjligtvis har flickan inte 

riktigt samma svårigheter som sina föräldrar.

4.5 Uttal av konsonantkluster

I den femte och sista tablån redovisas exempel av informanternas inkorrekta och korrekta 

bruk av konsonantkluster.

            Uttal av konsonantkluster är inget undantag från de andra två uttalsaspekterna; även 

här är det ungefär samma ord som har skapar problem för samtliga informanter.

Att använda sig av ett vokalinskott i ord som börjar på /s/ och efterföljs av konsonant 

är något som samtliga personer gör någon gång. Konsonantklustret  /sv/ i ordet svenska är 

svårt för samtliga. Att uttala klustret /rt/ i ordet svårt är också problematiskt för alla utom 

pojken. Konsonantkluster som innehåller mer än två konsonanter visar sig också vara 

problematiska.

Tablå 5: Informanternas bruk av konsonantkluster.

Informant Inkorrekt Korrekt

Mamma Vokalinskott i (E)Spanien

 /kr/ får förstärkt uttal i ordet skriva

Vokalinskott i p(e)rova

Vokalinskott i (e)esvenska

Inget vokalinskott i Spanien 

och spanska

Pappa Vokalinskott i (e)svenska

/rst/ får förstärkt uttal i första

Vokalinskott i p(e)ratar

Vokalinskott i (e)flera

/br/ får förstärkt uttal i bra

Inget vokalinskott i Spanien 

och spanska

Ej förstärkt uttal i prata
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Pojke /sv/ får förstärkt uttal i svenska

Vokaltillskott i (e)skola och €snö

/br/ får förstärkt uttal i bra

Vokalinskott i k(e)lockan och k(e)lass

/br/ får förstärkt uttal i bra

Inget vokalinskott i Spanien 

eller spanska

/d/ försvinner i ledsen

Ej förstärkt uttal i imorgon
Flicka Vokalinskott i (e)stad och (e)skrivit

/rt/ får förstärkt uttal i svårt

Vokalinskott i (e)svenska

/rs/ får skärpt uttal i första

Vokalinskott till ordet (e)snö

Inget vokalinskott i Spanien 

eller spanska

Ej förstärkt uttal i bra

Ej förstärkt uttal i prata

Det är svårt att hitta tydliga exempel på uttal av konsonantkluster där personerna gör 

detta korrekt. Det mest tydliga är att samtliga personer ibland har ett konsonantinskott och 

ibland inte. Samma ord kan skilja sig och uttalas ibland /spanska/ och ibland /espanska/.

Återigen är det pojken som har det bästa uttalet. Det gäller många gånger att vara 

mycket uppmärksam för att höra de uttalsfel han gör. Pappan och flickan var de två som har 

tydligast uttalsfel och det är förhållandevis enkelt att höra felen. Mammans uttal på denna 

aspekt är bättre än uttalet av vokaler och finala konsonanter.

5. Diskussion
Resultatet visar att de fem undersökta aspekterna skapar svårigheter hos samtliga informanter. 

Skillnader mellan det svenska språket och det spanska märks tydligt och skapar språkliga 

svårigheter.

En del resultat i denna studie tycks kunna knytas till teorin kring den kontrastiva 

analysen där modersmålet och inlärarspråket ställs i kontrast till varandra. Inom denna teori 

anses skillnader mellan modersmålet och inlärarspråket vara orsaken till de språkliga fel en 

andraspråkstalare gör. Abrahamsson (2009) skriver att man på 60-talet ansåg att dessa 

skillnader var den enda källan till svårigheterna. Idag vet vi att detta inte riktigt stämmer och 

att  språkliga fel är harmlösa, helt naturliga och oundvikliga former av ett språk som sker i 

utvecklingsprocessen. Men det verkar som att många av informanternas språkliga fel kunna 

hänvisas till modersmålet. Inom de tre aspekter som rör fonetik är påverkan från det spanska 
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språket mycket tydligt.  Det är intressant att se att transfer från det spanska språket, och 

därmed den kontrastiva analysen, oftast inträder vid de fonetiska aspekterna och i mindre 

utsträckning vid de syntaktiska aspekterna.

Vid de syntaktiska aspekterna verkar informanterna mer leta efter ett system och här 

använder de sig även av så kallade kommunikationsstrategier. Övergeneraliseringar har visat 

sig mycket vanligt som strategi hos samtliga informanter. När det gäller ordföljdsaspekterna 

är de inte vana vid svenska språkets två ordföljdsprinciper (en för huvudsats och en för bisats) 

då detta inte existerar i det spanska språket. Det verkar som om informanterna söker ett 

system som är baserat på huvudsatsordföljd. De övergeneraliserar detta system och tillämpar 

samma ordföljd i bisatserna. Även förenklingar har visat sig vara en vanligt förekommande 

strategi. Framförallt är det pappan och flickan som använder sig mycket av denna strategi. 

Deras satser är ofta ofullständiga och saknar ofta subjekt. Abrahamsson och Bergman (2005) 

skriver att alla andraspråksinlärare använder sig av övergeneralisering och förenkling som 

kommunikationsstrategier.

5.1 Hur hanterar informanterna de fem språkliga aspekterna i 

samtalen?

Att tillämpning av inversionsregeln skulle visa sig problematiskt är förståeligt. Precis som 

Källström (2012) skriver så är omvänd ordföljd något ovanligt som endast existerar i de 

nordiska språken och i en del andra germanska språk. Att konstruera meningar med omvänd 

ordföljd när man aldrig tidigare har gjort det blir naturligtvis komplicerat.

En av de svåraste satserna att tillämpa inversionsregeln för informanterna tycks vara i satser 

som inleds med ett adverbial, och särskilt rumsadverbial, vilka i princip alltid får omvänd 

ordföljd mellan subjekt och finit verb. Detta var egentligen ingenting som förvånande mig då 

fenomenet omvänd ordföljd är så ovanligt och därmed svårt för andraspråksinlärare att ta till 

sig (Källström 2012).

Resultatet kring negationsplacering är intressant. Trots att Abrahamsson (2009) skriver 

att den svenska strukturen verb+negation är en relativt ovanlig och komplicerad sådan och 

inte existerar i många andra språk visade sig denna aspekt inte alls vara problematisk. Det 

som har visat sig vara komplicerat är tvärtom de fall där negationen ska placeras före verbet, 

trots att detta är hur det fungerar i det spanska språket. Det verkar med andra ord vara 

förhållandevis enkelt att lära sig en konstruktion där negationen placeras efter det finita 

verbet, även om det innebär att informanterna övergeneraliserar en regel de har lärt sig till att 

även omfatta bisatsordföljden. Vad gäller denna aspekt har det till skillnad från de andra 
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aspekterna inte uppstått en negativ transfer från det spanska språket.

 Svenska språket har enligt Källström (2012) nio vokalfonem, vilket är mycket jämfört 

med andra språk. Det är då enkelt att räkna ut att denna aspekt skulle skapa svårigheter för 

informanterna. Jag kunde redan på förhand förvänta mig att de skulle uttala vokalerna /å/ /ä/ 

och /ö/ som de spanska vokalerna /a/ respektive /o/. Eftersom jag även vet att vokalerna /a/ 

och /e/ har ett mer öppet uttal på spanska antog jag att dessa skulle uttalas på samma sätt på 

svenska. Jag kunde även tänka mig att de svenska vokalerna /y/ /u/, /o/ skulle uttalas på ett 

spanskt vis. Det som är intressant är att informanterna inte har ett konsekvent sätt att uttala 

vokalerna på, utan har ett varierat sådant. Att just den svenska vokalen /ö/ skulle visa sig vara 

mest problematisk är intressant, men egentligen inte alltför oväntat. Uttal av vokalen /ä/ är 

inte alltför olikt det spanska uttalet av vokalen /e/ som uttalas öppet på spanska, och /å/ uttalas 

i princip likadant som vokalen /o/ på spanska. /Ö/ har däremot ingen motsvarighet i det 

spanska språket och blir därmed svår att uttala. Denna aspekt hanterar informanterna som jag 

på förhand hade förväntat mig.

Uttal av finala konsonanter visade sig vara särskilt  problematisk i de ord som 

innehåller finala konsonantkluster då detta inte existerar i det spanska språket. Abrahamsson 

(2009) nämner att reduktion eller vokalinskott (en epentetisk vokal) är vanligt hos 

andraspråkstalare vid uttal av finala konsonanter. Detta var inte något som jag kunde se inom 

denna aspekt (det var däremot vanligt vid uttal av konsonantkluster). Det som var det mest 

förekommande var ett förstärkt uttal av de finala konsonanterna där samtliga informanter hade 

ett mycket starkt uttal av de finala konsonanterna. På samma sätt som vid uttal av vokaler var 

det mest intressanta att se hur informanterna blandar ett korrekt och ett inkorrekt uttal. Detta 

var dock inte lika vanligt inom denna aspekt som vid uttal av vokaler.

Enligt Abrahamsson (2013) är svenskan mycket tillåtande med fler konsonanter i följd 

jämfört med andra språk. Han skriver att en bidragande orsak till detta är vårt system med 

suffixböjning. Även i denna aspekt kunde jag se ett varierat uttal, framför allt initiala 

konsonantkluster. Precis som vid uttal av finala konsonanter beskriver Abrahamsson de två 

tillvägagångssätten reduktion eller vokalinskott som ett sätt för andraspråksinlärare att uttala 

dessa. I denna studie visade sig vokalinskott vara vanligare än reduktion. Vid initiala 

konsonantkluster som börjar med /s/ + konsonant kunde jag redan innan räkna ut att ett 

vokalinskott skulle förekomma då denna konstruktion inte existerar i spanska språket. Jag 

kunde precis som Abrahamsson har sett i sin studie (2013) se att uttal av det initiala 

konsonantklustret /sv/ är problematiskt för spansktalande personer.

Det faktum att alla informanter har något exempel där samtliga aspekter behandlas på 

ett korrekt sätt tyder på att de många gånger känner till de regler som finns. De vet hur 

25



aspekterna ska hanteras i teorin, men i praktiken blir det svårt att komma ihåg alla regler 

vilket kan vara en anledning till att det  vissa gånger blir fel. Ett varierat språkbruk är dock 

inget ovanligt för en andraspråksinlärare, tvärtom skriver Abrahamsson & Bergman att 

”Typiskt för interimspråket är att inläraren växlar mellan korrekta lösningar och egna 

varianter” (2005:21).

5.2 Förekommer det skillnader mellan barnens svårigheter och 

de vuxnas?

Det finns vissa likheter och skillnader i de vuxnas språkbruk och barnens. Den främsta 

likheten är att både föräldrar och barn har svårigheter inom samtliga aspekter. Då samtliga 

informanter samtalar om likartade ämnen är det många gånger samma ord som har skapat 

problem för både vuxna och barn, framför allt när det gäller de tre uttalsaspekterna. Både 

vuxna och barn har flera exempel där ordföljden har blivit felaktig. Ingen grupp utskiljer sig 

på det viset.

Det som har visat sig tydligt är att uttalsaspekterna hanteras bättre av barnen jämfört 

med de vuxna. Precis som Håkansson (2003) skriver verkar det vara mycket svårt att få till ett 

uttal som liknar en modersmålstalare när ett språk lärs in efter tonåren. Uttal av de svenska 

vokalerna /å/, /ä/ och /ö/ hanteras betydligt bättre av barnen, särskilt hos pojken. De 

syntaktiska aspekterna tycks däremot hanteras något bättre av de vuxna. Det är mamman som 

behärskar syntaxen bäst, vilket förmodligen beror på vistelsetiden i Sverige och hennes 

arbete.

När det gäller jämförelser mellan ett barns språk och en vuxens är det, som Håkansson (2003) 

har nämnt, viktigt att komma ihåg att de krav som ställs på de olika talarna är mycket olika. 

Kraven på en vuxens språk är naturligtvis mycket högre jämfört med ett barns. Precis som 

Håkansson (2003) tidigare har nämnt är ett idiomatiskt uttal betydligt lättare för ett barn att 

uppnå jämfört med en vuxen. På grund av dessa nämnda orsaker kan ett barns 

språkbehärskning många gånger uppfattas som mer utvecklat jämfört med en vuxens.

5.3 Metoddiskussion

Samtal med spansktalande personer som lär sig svenska som ett andraspråk anser jag vara en 

lämplig metod för att kunna höra språkliga svårigheter i inlärarspråket och ge ett bra material 

för en undersökning som denna. Jag anser även att det mest lämpliga sättet att utföra studien 

på är att sitta ner i en lugn och avslappnad hemmamiljö där informanterna kan känna sig 

trygga och avslappnade. Denna metod har naturligtvis påverkat resultatet. Om jag hade valt 
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att utföra en mer strikt intervju som utfördes i någon institutionell lokal tror jag inte att 

resultatet hade blivit detsamma. Det faktum att det var ett avslappnat samtal snarare än en 

intervju som utfördes i familjens hem tror jag gav de bästa och mest sanna resultaten när det 

kommer till informanternas språkliga kompetens inom de valda aspekterna. Som 

modersmålstalare i ett samtal med andraspråkstalare är det lätt att hjälpa till och inte alltid ge 

personerna tillräckligt med tid att formulera sig. Detta är något jag ibland hade kunnat tänka 

mer på och försökt att undvika.

Materialet bestod av de inspelade samtalen med informanterna. Med hjälp av den 

insamlingsmetoden kunde jag upptäcka svårigheter hos varje enskild individ. Att spela in 

samtalen anser jag vara mycket viktigt då det är svårt att upptäcka språkliga fel genom att 

enbart lyssna på samtalen direkt. Mitt material hade dock kunnat vara bredare. Jag skulle 

kunna haft fler informanter i olika åldrar som hade bott i Sverige olika lång tid. Jag hade även 

kunnat jämföra spansktalande personer från Spanien med spansktalande personer från 

Latinamerika. Ett bredare material hade inte nödvändigtvis förändrat mitt resultat, däremot 

hade jag fått ett mer pålitligt resultat och kunnat dra tydligare slutsatser om att detta är 

generella språkdrag som gäller de flesta spansktalande – oavsett inlärningsålder och 

ursprungsland.

I min studie har jag enbart analyserat informanternas talspråk. En studie där även deras 

texter hade analyserats skulle ge ett intressant resultat och förmodligen en annan bild av 

andraspråksinlärarnas språk.

5.4 Summering

Syftet med mitt arbete är att undersöka de språkliga svårigheter som fyra spansktalande 

personer möter när de lär sig svenska som ett andraspråk. Jag har undersökt aspekterna 

tillämning av inversionsregeln, placering av negation, uttal av vokaler, finala konsonanter och 

konsonantkluster och kunnat dra slutsatsen att samtliga aspekter är komplicerade oavsett 

inlärningsålder. Placering av negation var den aspekt som visade sig vara något mindre 

komplicerad.

Aspekter som skiljer språken åt visade sig vara komplicerat i alla aspekter förutom 

negationsplacering. Språkljud som inte existerar i det spanska språket, konsonantkluster, både 
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finala och andra, samt regler kring ordföljd som är främmande för informanterna skapade 

problem. Idag har forskarna visserligen kommit fram till att språkliga fel i andraspråket inte 

enbart kan hänvisas till förstaspråket så som den kontrastiva analysen beskriver, men många 

gånger verkar språkliga svårigheter kunna hänvisas till förstaspråket.

Informanterna skiljer sig inte, trots olika förutsättningar, anmärkningsvärt mycket från 

varandra. De har alla problem med de fem undersökta aspekterna. Att pappan har bott i 

Sverige en kortare period jämfört med mamman märks i språket. Han har något svårare att 

uttrycka sig på svenska och kämpar mer med uttal och grammatiska regler. Förenkling och 

övergeneralisering är mycket vanligt i hans språkbruk. Mamman som har bott i Sverige en 

längre tid och har ett arbete där svenskan aktivt används, har inte samma problem som 

pappan. Många grammatiska regler har lärts in och det är främst uttalet som är problematiskt. 

Flickan som fortfarande går i förberedelseklass och är äldre än sin bror vid inlärningen 

använder sig mycket av förenklingar. Hon är blyg och försiktig i sin språkanvändning. Pojken, 

som är har den lägsta inlärningsåldern, pratar med flyt och har det bästa uttalet av samtliga 

informanter. För honom är de grammatiska reglerna den största svårigheten.

En låg inlärningsålder tycks ha viss betydelse för språkutvecklingen när det gäller 

uttal av vokaler, konsonantkluster och finala konsonanter. Vid grammatiska regler och mer 

kognitivt syntaktiska aspekter som tillämpning av inversionsregeln och negationsplacering  

kan man konstatera att mamman använder sig minst av förenklingar, dvs. hon använder sig av 

flest fullständiga satser. En rimlig förklaring är vistelsetiden och arbete i Sverige.

5.5. Framtida forskning

I min studie har jag enbart studerat andraspråksinlärningen hos ett fåtal spansktalande 

personer. Tankar om framtida forskning är att utföra samma studie men utöka antalet 

informanter och därmed få ett bredare material och mer precisa och pålitliga resultat.

Man skulle, som jag tidigare har nämnt i diskussionen kring material, även kunna jämföra 

personer från olika spansktalande länder och se om dessa skiljer sig från varandra. Man skulle 

också kunna jämföra personer med olika inlärningsåldrar och tid i Sverige, jämföra 

högutbildade personer från storstäder med personer som inte har någon utbildning och 

kommer från landsbygden.

En annan tanke är att göra ännu bredare jämförelser och då jämföra spansktalande med 

talare av andra modersmål för att se om de språkliga dragen kan ses som typiska för just 

personer med spanska som modersmål.

En sista tanke är naturligtvis att undersöka andra intressanta och centrala aspekter 

inom det svenska språket. Några exempel skulle kunna vara prepositioner, uttal av 
28



konsonanter (inte enbart finala eller kluster), eller hur en person använder genus, numerus 

eller kasus.

Eftersom ett språk är så komplext och dynamiskt och då olika språk skiljer sig mycket 

från varandra, finns det nästintill obegränsade undersökningsmöjligheter.
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Bilaga 1: Frågor till informanterna
Vad heter du?

Hur gammal är du?

Var är du född?

Var i Spanien bodde du innan du kom till Sverige?

Pratar du flera språk? Vilka?

Är du intresserad av språk? Tycker du att det är roligt med språk?

Är du duktig på det spanska språket? Kan du de grammatiska reglerna?

Hur länge har du bott i Sverige?

Har du bara bott i den här staden?

Varför bor du i just den här staden?

Varför lämnade du Spanien?

Vuxna
Vad arbetar du med?

Hur länge har du arbetat med detta?

Hade du samma arbete i Spanien?

Är det problematiskt att behöva prata svenska på jobbet?

Har du studerat på universitet? Vad har du studerat?

Barnen
Vad heter din skola här i Sverige?

Vad heter din klass?

Berätta lite om din skola. Är det en bra skola? Tycker du om att gå till skolan?

Hur är maten?

Berätta lite om skillnader mellan skolan i Spanien och i Sverige.

Finns det många som pratar ett annat språk än svenska på din skola? Många som pratar spanska?

Har du modersmålsundervisning?

Vad gör du på fritiden när du inte är i skolan? Vad tycker du är roligt att göra?

Alla
Berätta om Sverige och Spanien. Vilka är de största skillnaderna mellan Sverige och Spanien?

Vilken är den största skillnaden mellan spanjorer och svenskar? Hur är spanjorer hur är svenskar 
tycker du?

Tycker du att svenskan är svår?
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Går det bättre med svenskan, blir det lättare?

Har du fått hjälp med att lära dig det svenska språket?

Har du gått några kurser, intensivkurser?

Uppfattar du det spanska språket och det svenska som väldigt olika?

Tycker du att det är lättare att förstå svenska än själv prata?

Känner du dig motiverad att lära dig det svenska språket? Känns det roligt (ibland)?

Tittar ni något på svensk teve hemma? Svenska filmer? Läser ni svenska tidningar/böcker?

När ni är hemma, pratar ni alltid spanska med varandra? Syskonen också?

Har ni några svenska vänner?

Är det något mer som du vill säga eller berätta?
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