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Sammandrag 

Uttalet är den språkliga nivå genom vilken man lättast förstår att en individ inte är moders-

målstalare, utan andraspråkstalare. Syftet med denna uppsats är att undersöka brytning hos 

italienska andraspråksinlärare av svenska, genom att ta reda på vilka segment, alltså vokaler 

och konsonanter, samt stavelsetyper som vållar mest svårigheter hos dessa inlärare och 

varför. Dessutom undersöker studien i vilken utsträckning erfarenhet av andraspråket kan 

spela en roll i andraspråksinlärares uttal. Genom en jämförelse av de svenska och italienska 

ljudsystemen görs prediktioner om svårigheter för italienska inlärare av svenska utifrån tre 

teoretiska grunder, d.v.s. stavning, typologisk markering och Speech Learning Model (SLM). 

Material och metod består av intervjuer och inspelningar med 28 italienska andraspråk-

sinlärare av svenska, indelade i tre grupper enligt deras erfarenhet av svenska: nybörjare, ta-

lare på medelnivå och flytande talare. Informanterna ombads att uttala 30 ord innehållande 

de tänkbara svåra strukturerna för italienska inlärare samt att återberätta en text medan de 

spelades in. 

Resultaten visar att trots att uttalet förbättras betydligt med ökad erfarenhet av svenska, 

förblir vissa ljud svåra även efter en lång exponering för språket. Detta gäller i synnerhet i 

fråga om vokaler, som erfarna inlärare fortfarande ofta har svårigheter med. De vokaler som 

vållar störst problem är i synnerhet [ʉ̟ː] (t.ex. i ordet hus) och [ɵ] (t.ex. i ordet ugn). Konso-

nanterna verkar däremot vara lättare att tillägna sig efter en viss exponering för språket. Det 

som förblir svårast är dock det aspirerade [th]. Vad gäller konsonantkluster är kodaklustret 

/ŋn/ ─ som exempelvis förekommer i ordet ugn─ det svåraste att uttala även hos erfarna inlä-

rare, men även kodaklustren /lj/ (t.ex. i helg) och /rj/ (som i varg), och ansatsklustret /sv/ (som 

i ordet Sverige), fortsätter att vålla svårigheter även med erfarenhet. 

Italienska inlärares uttalssvårigheter kan till stor del förklaras med typologisk markering 

och likhet mellan svenskans och italienskans ljud, i och med att de strukturer som verkar or-

saka störst problem är högt markerade strukturer, och liknande ljud. Dessutom verkar itali-

enska inlärares ─ i synnerhet nybörjares─ uttal också starkt påverkas av stavning, i och med 

att informanternas uttal ofta avspeglar ortografin. 
 

Nyckelord: svenska som andraspråk, italienska, andraspråksinlärning, brytning, uttal, 

stavning, typologisk markering  
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1 Inledning 

Att lära sig ett nytt språk är aldrig lätt. Det finns många aspekter att ha i åtanke vid inlärningen, 

bland annat grammatik, ordförråd och uttal. Det sistnämnda utgör ofta en särskilt stor utma-

ning för andraspråksinlärare även om de behärskar det nya språket både på den grammatiska 

och den lexikala nivån. Det verkar nämligen vara mycket svårt att bli av med sin egen accent 

och låta som en modersmålstalare, särskilt när man börjar lära sig språket i vuxen ålder. För 

en modersmåltalare är det ganska lätt att identifiera en andraspråksinlärare, och detta ofta 

på grund av hens uttal. Uttalet kan nämligen tänkas vara den nivå där modersmålet påverkan 

är starkast; genom det kan man till och med få en uppfattning om var inläraren kommer ifrån 

(Abrahamsson 2009 s. 242). Fenomenet brukar kallas för brytning, alltså ett avvikande uttal 

som ofta är starkt påverkat av inlärarens modersmål. Ett avvikande uttal kan dessutom leda 

till missförstånd och obegriplighet i kommunikationen, men också till olika uppfattningar om 

och bedömningar av talaren.  

Brytning är därför relevant att undersöka i och med att detta kan leda till en ökad förstå-

else av och medvetenhet om inlärarnas uttalssvårigheter. Av denna anledning kan forskning 

inom detta område också vara ett stöd för lärare som har i uppdrag att lära ut uttal, och kan 

förse dem med material som kan vara särskilt nyttigt i undervisningen (Bannert 1990 s. 67). I 

fråga om just undervisning i svenska belyser Zetterholm och Tronnier (2019 s. 73–74) i syn-

nerhet att ”lärare som har insikt om likheter och skillnader mellan svenska språket och inlä-

rarnas förstaspråk kan använda denna kunskap för att utveckla och individanpassa uttalsun-

dervisningen”. 

Forskning om brytning har dock hittills särskilt fokuserat på andraspråksinlärares brytning 

på engelska (Zetterholm & Tronnier 2019 s. 14), som numera är det internationella språket. 

Det finns också studier som har undersökt brytning på svenska men, så vitt jag vet, har ingen 

studie undersökt just den italienska. Av denna anledning kan denna undersökning betraktas 

som en pusselbit i forskningen om brytning och andraspråksinlärares uttal. 

Utöver att ha en vetenskaplig relevans är denna problematik också relevant för mig, som 

själv är inlärare av svenska som andraspråk. Att låta så svensk som möjligt är ett viktigt, om 

än svåruppnåeligt, mål för mig. Min italienska brytning förblir stark när jag pratar svenska; 

utifrån mitt uttal är det möjligt att förstå att jag kommer från ett annat land, och mycket ofta 

förstår svenskarna till och med att jag är italiensk. I denna uppsats vill jag därför undersöka 

vad som gör det möjligt att förstå att en inlärare som jag kommer just från Italien och följakt-

ligen vad det är som utgör och präglar den italienska brytningen på svenska och hur italienares 

uttal avviker från infödda modersmåltalares.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur italienska som modersmål (L11) kan påverka 

uttalet av svenska som andraspråk (L2). 

De frågeställningar som undersökningen försöker besvara lyder mer precist: 

• Vilka är de svåraste ljuden att producera för en italiensktalande både vad gäller 

vokaler och konsonanter? Varför är dessa ljud svåra att producera? 

 

• Vilka stavelsetyper är svårast att producera? Varför utgör de en svårighet? 

 

• Hur kan ovanstående fenomen påverkas av olika grader av erfarenhet av 

svenskan? Finns det skillnader i uttalet hos individer med olika grad av erfarenhet 

av svenskan, d.v.s. nybörjare, talare på medelnivå och flytande talare som 

använder svenskan vardagligt?  

 

• Hur väl kan stavning, Speech Learning Model och typologisk markering förutsäga 

brytning och svårighetsgrad vad gäller olika strukturer?  

 

Undersökningen fokuserar på de enstaka ljud som förekommer i ett språk, som ofta också 

kallas för fonem, och på kombinationen av dessa ljud och de tillåtna stavelsetyperna. Jag har 

därför begränsat undersökningen till dessa fenomen och bortsett från andra fonologiska 

aspekter som prosodi och betoning.  

1.2 Disposition 

I kapitel 1 har jag presenterat uppsatsens syfte och tillhörande frågeställningar. I kapitel 2 

redovisas det svenska och det italienska ljudsystemet för att sedan jämföra dem och utröna 

de viktigaste skillnaderna mellan de två språken. I det tredje kapitlet redogör jag för den teo-

retiska bakgrund som uppsatsens vilar på, alltså viktiga begrepp inom andraspråksinlärning 

och brytning, samt försöker jag göra prediktioner om svårigheter för italienska andraspråksin-

lärare av svenska utifrån tre teoretiska grunder: stavning, Speech Learning Model och typolo-

gisk markering. I kapitel 4 presenteras undersökningens material och metod samt informan-

terna som deltog i studien och hur materialet analyserats. Detta följs av ett kapitel där alla 

resultat presenteras. Därpå kommer ett kapitel där jag tolkar mina huvudresultat och disku-

terar de mest relevanta fenomenen med anknytning till de teorier som tas upp i kapitel 2. 

Utifrån den presenteras avslutningsvis de viktigaste slutsatser som undersökningen kommer 

fram till, samt förslag på möjliga framtida undersökningar. 

 
1 Inom andraspråksinlärning, i synnerhet i engelskspråkig litteratur, brukar man använda förkortningarna L1 och 
L2 för att referera till inlärares första- respektive andraspråk; L står således för language (Abrahamsson 2009 
s. 13). 
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2 Beskrivning och jämförelse av ljudsystemen i svenska 
och italienska 

I detta kapitel beskriver jag både de svenska och italienska ljudsystemen för att genomföra en 

jämförelse mellan dem. Detta gör det nämligen möjligt att senare göra prediktioner om svå-

righeter för italiensktalande individer av svenska (se följande kapitel).  

Kapitlet inleds med ett avsnitt som beskriver och jämför vokalerna i svenska och itali-

enska; därpå följer ett avsnitt som behandlar konsonanterna i båda språken. I avsnitt 2.3 re-

dogörs för de tillåtna stavelsetyperna i svenska och italienska, medan avsnitt 2.4 redovisar de 

stavningskonventioner som gäller i de två språken. Slutligen presenteras i avsnitt 2.5 de olika 

fonologiska regler för assimilation som förekommer i de två språken. 

I undersökningen utgår jag från både svenska och italienska standardspråket. Vad gäller 

svenska är den varietet som anses utgöra basen för standardspråket mellansvenska, d.v.s. den 

svenskan som talas kring Mälardalen, medan vad gäller italienskan baseras standardspråket 

på den florentinska dialekten (Bertinetto & Loporcaro 2005 s. 131). 

2.1 Vokaler 

Varje språk består av olika vokaliska fonem. Detsamma gäller alltså svenska och italienska, 

vars vokaliska ljudsystem skiljer sig betydligt. 

2.1.1 Vokaler i svenskan 

Svenskan är ett språk som är rikt på vokaler. Det präglas av 9 vokalfonem med olika vokalkva-

liteter. Enligt WALS, d.v.s. The World Atlas of Language Structures, som har jämfört 564 språks 

system, kan det svenska vokalsystemet betraktas som stort, i och med att det innehåller fler 

än 6 vokaler (Maddieson 2013b). Dessutom förekommer varje vokal med en lång och en kort 

variant (i betonade stavelser), vilket ofta innebär inte bara en förändring i ljudets kvantitet, 

utan också i dess kvalitet. Totalt utgörs därför svenskan av 17 vokalljud, nämligen följande 

(Riad 2014 s. 17): 
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Tabell 1. Svenska vokalsystem (Riad 2014 s. 17) 

                    

Figur 1. Svenska vokalfyrsidingen (Engstrand 
1990 s. 43). 

2.1.2 Vokaler i italienskan  

Italienska har ett vokalsystem som består av 7 vokalfonem. Dock, som Gordon (2016 s. 54) 

hävdar, ”Italian deploys contrastive lenghts only for consonants and not vowels”, vilket bety-

der att vokallängd inte är kontrastiv på italienska. I betonade och öppna stavelser är vokaler 

längre, men detta leder inte till en förändring i ljudens kvalitet, utan endast i dess kvantitet. 

(Krämer 2009 s. 135). 

Enligt WALS kan också det italienska vokalsystemet betraktas som stort, i och med att det 

också innehåller fler än 6 vokaler (Maddieson 2013b). 

Tabell 2. Italienska vokaler 

 
Figur 2. Italienska vokalfyrsidingen (Bertinetto 

& Loporcaro 2005 s. 136). 

 
2 En allofon är en variant av samma fonem. Man brukar använda ”//” när man refererar till ett fonem, och ”[]”  
när det handlar om en allofon. När det gäller vokalerna använder jag därför ”[]” eftersom jag undersöker både  
de korta och långa allofonerna.  

Fonem Lång allofon2 Kort allofon 

/i/ [i:] [ɪ] 

/y/ [y:] [ʏ] 

/e/ [e:] [ɛ] 

/ɛ/ [ɛ:] [ɛ] 

/ø/ [ø:] [œ] 

/ʉ/ [ʉ̟ː] [ɵ] 

/u/ [u:] [ʊ] 

/o/ [o:] [ɔ] 

/ɑ/ [ɑ:] [a] 

Fonem Lång allofon Kort allofon 

/i/ [i:] [i] 

/e/ [e:] [e] 

/ɛ/ [ɛ:] [ɛ] 

/u/ [u:] [u] 

/o/ [o:] [o] 

/ɔ/ [ɔ:] [ɔ] 

/a/ [a:] [a] 
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2.1.3 Jämförelse mellan svenska och italienska 

Som visats i ovanstående avsnitt, innehåller svenskan i fråga om vokaler betydligt flera ljud än 

italienskan, nämligen 17 (om man också räknar allofonerna) kontra italienskans 7 vokalkvali-

teter, trots att enligt WALS präglas båda språken av ett stort vokalfonemsystem. Alla de voka-

ler som finns på italienska är vanliga vokalsegment i världens språk och återfinns också i svens-

kan. Dock är inte alla möjliga både i den långa och den korta varianten på svenska. Till exempel 

[ɔ] är inte lång på svenska, [u] är istället endast kort, medan [e] endast förekommer i den långa 

versionen på svenska (se figur 2 och 3). 

Den största skillnaden mellan de svenska och italienska vokalsystemen är dock att svens-

kan innehåller många ljud som inte förekommer på italienska. Dessa vokaler är i synnerhet: 

[ʏ], [y:], [ø:], [œ], [ɑ:], [ɵ], [ʉ:], [ʊ]. Alla dessa vokaler, förutom [ʊ], är dessutom ovanliga vo-

kalsegment i världens språk enligt PHOIBLE databas3, och [ʉ̟ː] förekommer till och med endast 

på svenska (Nikolaev 2019): i synnerhet främre rundade vokaler är ovanliga vokaler i världens 

språk. Dessutom är vokallängd som påpekat kontrastiv på svenska, vilket istället inte är fallet 

i italienskan. 

2.2 Konsonanter 

Också i fråga om konsonanter består svenska och italienska av olika segment.  

2.2.1 Konsonanter i svenskan 

Svenskan har 18 konsonantfonem men även fem retroflexer som uppstår i mötet mellan t, d, 

n, s, l och r inom ett och samma ord eller över ordgränser (Garlén 1988 s. 17). Enligt WALS har 

svenska ett genomsnittligt antal konsonanter (Maddieson 2013a). Nästan alla konsonanter 

har en lång och en kort allofon, vilket dock inte ändrar ljudets kvalitet. De enda undantagen 

är ljuden /h/ och /ɕ/ som istället förekommer endast i den korta versionen (Riad 2014 s. 45). 

De konsonantfonem och allofoner som utgör det svenska konsonantsystemet är följande: 

Tabell 3. Svenska konsonanter (Zetteholm & Tronnier 2019 s. 27) och allofoner  

 
 

Bilabial Labio- 
dental 

Dental/ 
Alveolar 

Retroflex Alveo- 
palatal 

Palatal Velar  Glottal 

Klusil p        b  t             d ʈ              ɖ   k      ɡ  

Nasal          m   n ɳ   ŋ  

Tremulant   r      

Frikativa  f          v     s ʂ               ɕ                 ʝ ɧ   h 

Lateral 
approximant 

  l ɭ     

 
3 PHOIBLE 2.0 är en databas som omfattar 3020 inventarier innehållande 3183 segment, som förekommer i  
2186 språk. Den visar, bland annat, hur vanligt varje segment är bland världens språk (Moran & McCloy 2019). 
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Dessutom uttalas /p,t,k/ i vissa positioner, till exempel i början på ett ord, på svenska som 

aspirerat, d.v.s. [ ph, th, kh] (Engstrand 2007 s. 49). Dessa är med andra ord allofoner som fö-

rekommer endast i vissa positioner. 

2.2.2 Konsonanter i italienskan 

Italienska har 23 konsonantfonem, som också kan förekomma både i den korta och den långa 

versionen. Enligt WALS kan då också italienska betraktas som ett språk med ett genomsnittligt 

antal konsonanter (Maddieson 2013a). Italienska konsonanter har, dessutom, till skillnad från 

vokaler, kontrastiv längd (Gordon 2016 s. 54). 

De konsonanter som utgör det italienska konsonantsystemet är följande: 

Tabell 4. Italienska konsonantfonem (Bertinetto & Loporcaro 2005 s. 132) 

 Bilabial Labio- 
dental 

Dental 
 

Alveolar Post- 
alveolar 

Palatal Velar  Labio- 
velar 

Klusil p          b  t          d       k          g  

Affrikata   ts       dz  tʃ          dʒ ɲ   

Nasal m               n     

Tremulant    r     

Frikativa  f            v s          z  ʃ                 

Approximant      j  w 

Lateral 
approximant 

   l  ʎ   

 

2.2.3 Jämförelse mellan svenska och italienska 

Enligt WALS innehåller både svenska och italienska ett genomsnittligt stort antal konsonanter 

(Maddieson 2013a). Dock, till skillnad från vokaler, består italienskan av flera fonem än svens-

kan, nämligen 23 kontra 18 (23 om man räknar retroflexerna). Dessutom visar båda språken 

kontrastiv längd vad gäller konsonanterna (se tidigare avsnitt). 

Om man tittar på de två ovanstående tabellerna, (3 och 4) kan man se att vissa segment 

är gemensamma för båda språken (eg. /r/, /v/, /f/, /s/, /m/, /n/, /l/, /t/, /d/) men vissa före-

kommer bara i ett av språken. 

Tabellerna visar att de konsonanter som bara förekommer på svenska är följande: /h/, 

/ɧ/, /ɕ/ och /ʝ/, samt retroflexerna [ʈ], [ɳ], [ʂ], [ɖ], [ɭ4]. Vissa av dem är dessutom ovanliga 

konsonanter i världens språk, nämligen /ɕ/, /ʝ/ och i synnerhet ljudet /ɧ/, som bara återfinns 

på svenska (Nikolaev 2019). Dessutom är tonlösa klusiler aspirerade på svenska, d.v.s. [ph], 

[th], [kh], vilket inte är fallet på italienska, där de är oaspirerade: /p/, /t/, /k/. 

Samtidigt förekommer på italienska vissa konsonanter som inte finns på svenska: /tʃ/, 

/dʒ/, /ʃ/, /ʎ/, /ɲ/, /ʒ/, /ts/, /dz/, /w/, /z/ (på svenska förekommer bara den tonlösa varianten 

 
4 Retroflexerna, samt aspirerade klusiler är allofoner och markeras således med []. 
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/s/), men dessa ljud är inte så relevanta för denna studie, i och med att den fokuserar på itali-

enska inlärares svårigheter med svenska ljud. 

2.3 Stavelsestruktur 

Fonotaxen är den del av fonologin som handlar om hur ljud kombineras tillsammans i ett visst 

språk, alltså vilka stavelsetyper som är tillåtna och inte. Stavelser utgörs av en ansats, d.v.s. 

stavelsebörjan, och ett rim, som i sin tur är uppbyggt av en kärna och en koda, d.v.s. stavelse-

slut. Kärnan består av en vokal (V), medan ansatsen och kodan utgörs av en eller flera konso-

nanter (C) (Abrahamsson 2004 s. 81–82). CV, d.v.s. en stavelse som utgörs av en konsonant 

följd av en vokal, är en slags universell stavelsetyp, som återfinns i alla språk. Dock kan varje 

språk tillåta olika stavelsetyper som kan vara mer eller mindre komplexa, d.v.s. omfatta bara 

få eller många konsonanter (Abrahamsson 2009 s. 133).   

Dessutom kan stavelser vara öppna eller slutna, beroende på om de slutar med en vokal 

respektive konsonant (Zetterholm & Tronnier 2019 s. 38).  Vidare är stavelser uppbyggda på 

så sätt att de följer en så kallad sonoritetshierarki, enligt vilken ljuden är placerade i stavelsen 

från de mest sonora ljuden, alltså vokalen, till de minst sonora, d.v.s. klusiler: sonoritetsprin-

cipen innebär nämligen att ”konsonanter tenderar att ordnas i stigande sonoritetsgrad före 

stavelsekärnan och i fallande sonoritetsgrad efter kärnan” (Abrahamsson 2009 s. 136). Detta 

är dock en tendens, inte en universell lag, eftersom det i många språk, bland annat svenska, 

ofta förekommer stavelser som inte följer denna struktur (Abrahamsson 2004 s. 95). 

2.3.1 Tillåtna stavelsetyper i svenskan  

Vad gäller svenskan är antalet tillåtna konsonanter i en ansats eller koda ganska hög, i och 

med att det i svenska ord kan förekomma upp till 8 konsonanter i följd (i extrema fall, t.ex. 

ordet Herbstskts) (Riad 2014, s. 286). Svenskan kan således uppvisa komplexa stavelsetyper, 

både i initial och final position, i och med den tillåter både många ansatskluster av två eller tre 

konsonanter och ett stort antal kodakluster som inte bara är många till antalet – åtminstone 

62 – utan också mycket långa (Garlén 1988 s. 103). Dessutom lägger man på svenska till mor-

fem som ofta består av konsonanter i slutet av ett ord: som Riad påpekar ”there are many 

derived forms, and the last segment is mostly a separate morpheme -t or -s” (Riad 2014 s. 

294), vilket gör att antalet konsonanter ökar ännu mer. WALS klassificerar mycket riktigt 

svenskan som ett språk med en komplex stavelsestruktur (Maddieson 2013c). Garlén (1988 s. 

98) beskriver nämligen de möjliga tillåtna stavelsetyperna på svenska med följande struktur: 

(C) (C) (C) (V) (C) (C) (C), vilket alltså visar vilka komplexa strukturer som svenskan tillåter. 

När det kommer till sonoritetshierarkin går svenskan dock som påpekat ibland emot 

denna tendens, i och med att den tillåter inte bara kluster där konsonanterna har samma so-

noritetgrad, som till exempel /mn/ och /ŋn/, men också kluster där hierarkin inte följs, som i 

kodaklustren /rj/ och /lj/ i final position (Abrahamsson 2009 s. 136). I dessa kluster ökar näm-

ligen sonoriteten efter kärnan istället för att falla, i och med att den sista konsonanten är mer 

sonor än den föregående. Dessutom tillägger Abrahamsson (2009 s. 136) att ofta brott mot 



12 
 

sonoritetsprincipen beror på ”språkets rika böjningsmorfologi (med suffixering), vilket innebär 

att morfologiska krav ofta åsidosätter sonoritetskravet (t.ex. lägg-s, lag-d, bygg-t, bord-s, larv-

s)”. 

2.3.2 Tillåtna stavelsetyper i italienskan 

Italiensk stavelsesturktur är betydligt restriktivare: ”Italian has onsets that range from maxi-

mally three consonants to zero onsets” (Krämer 2009 s. 128). Positionen spelar dock en 

mycket stor roll. Som Krämer hävdar finns det nämligen skillnader ordinitialt och ordfinalt i 

och med att italienska ”imposes stricter limits on possible syllable-final consonants word-

finally than word-medially” (Krämer 2009 s. 127). Ordinitialt tillåter italienska mer komplexa 

stavelsestrukturer, medan det ordfinalt inte förekommer några komplexa stavelsetyper; itali-

enska tillåter nämligen inte finala konsonantsekvenser över huvud taget (Garlén 1988 s. 104). 

I ordinitiala ansatser tillåter italienska en del konsonantkluster. Mer precist tillåter den 22 

tvåkonsonantkluster ─ varav 11 är kombinationer av <s> efterföljd av en klusil ─ och fem initi-

ala ansatser av tre konsonanter, alltså med struktur CCCV, som alltid börjar med <s> (Garlén 

1988 s. 194).  

Vad gäller kluster i final position förekommer de som sagt inte på italienska. Ord på itali-

enska slutar nämligen i princip alltid med vokal; finala konsonanter förekommer bara i vissa 

småord som till exempel artiklarna il och un (sv. ’en’), eller prepositioner (t.ex. per, in, nel, con 

(sv. ’för’, ’i’, ’i’, ’med’)), som är ord som inte kan böjas. Dock utgör sådana ord ett litet undan-

tag på italienska eftersom ord i andra ordklasser, som till exempel verben, adjektiven och sub-

stantiven, d.v.s. alla de ord som böjs, alltid slutar på vokal: ”in the core stratum of the lexicon 

word-final consonants are prohibited” (Krämer 2009 s. 138). Italienskan föredrar alltså öppna 

stavelser ordfinalt. Ett undantag utgörs av vissa lånord som har blivit en del av det italienska 

ordförrådet som till exempel orden bus och film (sv. ’buss’, ’film’).  

2.3.3 Jämförelse mellan svenska och italienska 

Svenska och italienska skiljer sig åt betydligt i fråga om de tillåtna stavelsetyperna, i och med 

att svenska stavelser kan innehålla flera konsonanter, i synnerhet i slutet av ett ord. 

I början av ett ord tillåter båda språken kluster med två eller tre konsonanter, alltså CCV- 

och CCCV-struktur. Dessutom kräver bägge språken, när det gäller initiala kluster med tre kon-

sonanter, att klustren börjar med <s>. Vad gäller de tillåtna stavelsestrukturerna i början av 

ett ord skiljer då svenska och italienska sig inte så mycket, även om svenskan tillåter flera 

ljudkombinationer än italienska. 

De mest betydande skillnaderna gäller kluster i slutet av ett ord, i och med att italienska 

ord inte får sluta med konsonant (med de få undantagen som nämndes i avsnitt 2.3.2). På 

svenska slutar istället ord ofta på konsonant, ibland till och med tre eller flera konsonanter. 

Stavelsestrukturer som CVCC, CVCCC och CVCCCC är således tillåtna på svenska, medan de är 

omöjliga på italienska. Därför är det intressant att notera att alla de (minst) 62 olika finala 

konsonantkluster som förekommer på svenska, varav som sagt vissa till och med går emot 

sonoritetsprincipen, är omöjliga på italienska i slutet av ett ord (Garlén 1988 s.102 ff.). 
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2.4 Stavningsprinciper 

Olika språk kan ha olika stavningsprinciper och stavningskonventioner. Både svenska och ita-

lienska använder sig av den alfabetiska skriften, d.v.s. ett alfabet där ”ett skrivtecken alltid 

betecknar ett och samma fonem och […] ett fonem alltid betecknas med ett och samma skriv-

tecken” (Garlén 1988 s. 155), som också kallas för grafem. Trots detta är motsvarigheterna 

mellan fonem och grafem aldrig perfekta, i och med att det inte finns något språk där varje 

fonem enbart motsvaras av ett grafem. Bassetti (2008 s. 191) påpekar dessutom att: 

[w]riting systems […] vary along a continuum of phonological transparency [min kursivering], 
with some writing systems showing a highly regular correspondence between the written 
symbols and the sounds of the language, and other writing systems having much less regular 
correspondences between orthography and phonology.  

Olika skriftsystem kan således vara mer eller mindre transparenta, d.v.s. visa en mer eller 

mindre transparent korrespondens mellan fonem och grafem. 

2.4.1 Stavningsprinciper i svenskan 

I fråga om stavning är den svenska ortografin ”basically phonemic, aiming at a clean 

correspondence between graphemes and phonemes” (Riad 2014 s. 299). Riad påpekar dock 

att ”this idea is not fully reached” (Riad 2014 s. 299). Trots att avståndet mellan skrift och talat 

språk är relativt litet i jämförelse med andra språk, som till exempel franska och engelska, 

präglas ändå språket av ett ortografiskt system som inte är helt transparent (Riad 2014 s. 299). 

Vissa fonem motsvaras nämligen inte bara av flera grafem utan också av olika kombinat-

ioner av grafem. Ett tydligt exempel på detta är fonemet /ɧ/ som kan stavas på många olika 

sätt: <sk>5;<sj>; <ti>; <stj>;<skj>;<ssi>; m.m. Fonemet /ʝ/ kan också stavas på många olika sätt, 

ibland där det första grafemet dessutom är stumt, d.v.s. <hj>, <lj> och <dj>, <gj> samt <j> och 

<g>. En till inkonsekvent stavning är den som gäller fonemet /ɕ/, som kan stavas med <k>, 

<kj>, <tj> (Zetterholm & Tronnier 2019 s. 57). De grafiska representationerna av fonemen visar 

alltså att när det gäller dessa segment är det svenska ortografiska systemet mycket inkonse-

kvent och inte transparent alls. Så är dock inte alltid fallet; vissa ljud visar nämligen ett när-

mare förhållande mellan fonem och grafem, som till exempel fonemet /f/ som endast mots-

varas av grafemet <f>. Detsamma gäller också många andra konsonanter och vissa vokaler, 

som till exempel /y/, som stavas med <y>, och /i/ som stavas med <i>. Detta gäller dock inte 

alla vokaler, eftersom vissa grafem, som till exempel <a> och <u> motsvarar olika fonem be-

roende på vokalens längd: [ɑ:] eller [a] i fallet med grafemet <a>, och [ʉ̟ː] och [ɵ] i fallet med 

<u>. Det sistnämnda grafemet, <u>, motsvarar således inte i uttalet samma IPA-symbol, d.v.s. 

fonemet /u/, som istället stavas med <o> (Zetterholm & Tronnier 2019 s. 56), vilket visar hur 

inkonsekvent svenskans ortografi är i fråga om vokaler. När det gäller dessa vokaler kan man 

då säga att det svenska ortografiska systemet inte är transparent alls.   

 
5 Grafem brukar anges med <> 
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Vad gäller konsonantlängd markeras den ofta med en fördubbling av grafemet: <ff> för 

[f:], som i giraff; <mm> för [m:], som i mamma, och dylikt. Det enda undantaget är fonemet 

[k:] som inte stavas med <kk>, utan med <ck> (Riad 2014 s. 310).  

2.4.2 Stavningsprinciper i italienskan 

Italienska är ett språk med en relativt hög transparent ortografi, eftersom varje fonem på ita-

lienska vanligtvis motsvaras av ett grafem (Bassetti 2008 s. 191–192). Detta bekräftas med att 

många bokstäver som representerar konsonanter, till exempel, ofta motsvaras av samma 

symbol i IPA, som till exempel <p,t,f,v,l,n> (Krämer 2009 s. 8). Trots detta är denna korrespon-

dens inte perfekt: ”even highly transparent writing systems such as Italian are not fully trans-

parent” (Bassetti 2008 s. 192).  

Ibland kan ett enskilt segment till exempel motsvaras av två eller tre grafem, som i fallet 

med fonemet /ʃ/, som stavas <sci> eller bara <sc>, beroende på vilken vokal som följer; eller 

/ɲ/ som stavas <gn> och /ʎ/ som stavas <gl> (Krämer 2009 s. 9–10). Dessa fall är dock inte 

bara begränsade på italienska utan också mycket konsekventa, i och med att italienska inte 

erbjuder olika möjligheter för att stava samma grafem. Samtidigt kan vissa grafem motsvaras 

av olika fonem (Krämer 2009, s. 8). Ett exempel på detta är grafemen <c> och <g> som kan 

uttalas antingen som /k/ respektive /g/ eller som /tʃ/ respektive /dʒ/, beroende på vilken vokal 

det följs av (Krämer 2009 s. 9). Dessa fall är dock också begränsade på italienska. En till inkon-

sekvens är konsonanten <h>, som aldrig har ett fonetiskt värde på italienska (Krämer 2009 s. 

8–9). Det kan till exempel förekomma i början av ett ord, som i ha (sv. ’har’) där det endast 

har morfologiskt värde i och med att det signalerar att det rör sig om verbet och inte prepo-

sitionen a (sv. ’till’). Det kan också förekomma i kombination med <c> och <g> för att ge ljuden 

/k/ och /g/ när konsonanten följs av <e> och <i>. Utan efterföljande konsonant uttalas <c> och 

<g> /ʈʃ/ och /dʒ/. Själva grafemet uttalas aldrig – det är alltså stumt på italienska. (Krämer 

2009 s. 9). Dessutom markerar italienska konsonantlängd med fördubbling av grafemet, d.v.s. 

till exempel <ff> för [f:], som i giraffa (sv. ’giraff)’; <ll> för [l:], som i capelli (sv. ’hår’) och dylikt. 

När det gäller vokaler hävdar Krämer att de istället ”usually have the same phonetic value 

as indicated by the respective letter as an IPA symbol” (Krämer 2009 s. 10), förutom i få be-

gränsade fall. Detta betyder att <a> motsvaras av fonemet /a/; <u> uttalas /u/ och <i> uttalas 

/i/. När det gället grafemen <e> och <o>, istället, motsvaras båda av två fonem: ett som är 

mer öppet, och ett som är den slutna varianten, d.v.s. /ɛ/ och /e/, respektive /ɔ/ och /o/. I 

fråga om vokaler kan man då hävda att italienska har en mycket hög transparent ortografi.  

2.4.3 Jämförelse mellan svenska och italienska  

Som föregående avsnitt visar, präglas alltså både svenska och italienska av ett alfabetiskt sy-

stem där fonem motsvaras i mer eller mindre utsträckning av ett grafem. Dock visar jämförel-

sen att italienska har ett mer transparent fonologiskt system, där många grafem till och med 

motsvaras av samma symbol i IPA. Detta gäller i synnerhet vokalerna, där ett vokaliskt ljud 

ofta uttalas med ett fonem, som dessutom motsvaras av samma IPA-symbol (se föregående 

avsnitt). På svenska motsvaras istället ofta ett grafem av olika fonem, vilket har att göra med 
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faktumet att när en vokal i svenskan blir lång förändras den inte bara vad gäller kvantiteten 

(som på italienska), utan också vad gäller dess kvalitet (se avsnitt 2.1.1). I fråga om konsonan-

ter kan man notera att båda språken har ett relativt transparent fonologiskt system, där de 

flesta fonem motsvaras av ett grafem, vilket gäller för de flesta konsonanter, som alltså stavas 

och uttalas på samma sätt både i svenskan och italienska (till exempel /f, l, v, b, d, t, m, n/). 

Vidare kan det också nämnas att båda språken markerar konsonantlängd med en fördubbling 

av grafemet. Dock visar också båda språken vissa undantag där fonologi och ortografi inte 

stämmer så bra överens. Detta händer dock oftare på svenska, som i vissa fall har ett betydligt 

mer inkonsekvent sätt att stava vissa fonem, ibland med flera olika möjligheter (som de ovan-

nämnda /ɧ/, /ʝ/ och /ɕ/) än på italienska, som i allmänhet har ett mer transparent system. 

Vidare är en annan avgörande skillnad grafemet <h>, som uttalas som /h/ på svenska medan 

det är stumt och endast har morfologiskt värd på italienska (se föregående avsnitt). 

2.5 Fonologiska regler för assimilation i svenskan och italienskan 

Svenskan och italienskan skiljer sig åt också i fråga om vilka fonologiska regler för assimilation 

som gäller. I italienskan, liksom i många andra romanska språk, förekommer regressiv 

stämtonsassimilation (regressive voicing assimilation) där ett senare tonande segment assi-

milerar ett föregående segment i stämton och gör det tonande (Krämer 2009 s. 209). Detta 

gäller dock, som Krämer påpekar, endast ”the coronal fricative [that] is the only obstruent that 

undergoes voicing assimilation. (Krämer 2009 s. 209). Loporcaro och Bertinetto (2005 s. 134) 

ger vissa exempel där s:et assimileras i stämton till efterföljande konsonant: de nämner exem-

pelvis orden svelto [’zvelto] ’fort’ och smemorato [zmemo ’ra:to] ’glömsk’, där s:et assimileras 

till /v/ och /m/ och uttalas som /z/ och ger således uppkomst till klustren [zv] och [zm], och 

ordet stanco [’staŋko] ’trött’, där s:et efterföljt av /t/ förblir tonlöst och klustret uttalas [st]. I 

dessa fall påverkas alltså uttalet av s:et av det ljud som kommer efter det: ”[w]hen it precedes 

a voiceless obstruent it is voiceless as well […]. If followed by a voiced obstruent is voiced” 

(Krämer 2009 s. 9). 

I svenskan däremot är det inte assimilationens riktning som är avgörande, utan 

tonlösheten, i och med att den assimilerar tonlöshet både regressivt och progressivt 

(Engstrand 2007 s. 94). I ansatskluster som börjar med <s>, dock, äger assimilationen inte rum 

på svenska, vilket betyder att i ett kluster som /sv/ assimileras s:et inte till efterföljande /v/, 

utan uttalas tonlös, d.v.s. [sv].  

De olika regler för assimilationen som gäller i de två språken innebär således att vissa 

kluster uttalas på två olika sätt.  Ett bra exempel på detta är ansatsklustret <sv>, som är möjligt 

på båda språken men som uttalas olikt p.g.a. assimilationen. Medan det på italienska som 

visat uttalas [zv] p.g.a. den regressiva assimilationen om gör att också s:et blir tonande, uttalas 

det däremot [sv], d.v.s. med ett tonlöst s, på svenska, där den regressiva assimilationen inte 

äger rum. 
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3 Teoretisk bakgrund 

I följande kapitel introduceras och förklaras de viktigaste begreppen som undersökningen vilar 

på, i synnerhet begreppet brytning (3.1), samt de viktigaste teorierna inom inlärning av ett 

andraspråk, i synnerhet när det gäller den fonologiska nivån (3.2). I avsnitt 3.3 redovisas de 

viktigaste orsakerna till brytning, medan det i 3.4 görs prediktioner om svårigheter för itali-

enska inlärare av svenska utifrån tre teoretiska grunder: stavning, typologisk markering och 

Speech Learning Model. Slutligen går avsnitt 3.5 in i tidigare forskning om brytning på svenska 

och om italiensktalandes uttalssvårigheter i inlärning av ett andraspråk.  

3.1 Brytning i ett andraspråk  

Brytning är ett vanligt fenomen vid inlärningen av ett andra språk. Det kan helt enkelt förklaras 

som ett avvikande uttal i andraspråket, ofta starkt påverkat av talarens förstaspråk. 

(Abrahamsson 2004 s. 85). Uttal och fonologi antas ofta vara den språkliga nivå där moders-

målsinflytande ”slår igenom mest, eller åtminstone tydligast” (Abrahamsson 2009 s. 242). Det 

är nämligen särskilt utifrån talarens uttal som man kan förstå att hen inte är modersmålstalare 

och genom brytningen kan man till och med identifiera vilket som är inlärarens förstaspråk 

(Abrahamsson 2009 s. 12 och 242). När man till exempel hör en andraspråkstalare prata itali-

enska kan man genast begripa om hen kommer från exempelvis Frankrike eller Tyskland, och 

detta p.g.a. några specifika drag i hens uttal som är typiska för den franska eller tyska bryt-

ningen och som är lätt igenkännliga. Forskning visar dessutom att brytningen ofta förblir stark 

även när man är erfaren inlärare och man behärskar andraspråket mycket bra, vilket tyder på 

att det är svårt att bli av med sin egen brytning, särskilt om man lär sig språket sent (Flege 

1992 s. 160) (se avsnitt 3.3.2 för en djupare beskrivning).  

Andraspråksinlärares uttal kan avvika på många olika sätt från modersmålstalares. 

Bannert (1990 s. 33–35) nämner vissa vanliga uttalsfel som förekommer bland andraspråksin-

lärare av svenska, som dock är typiska fel hos andraspråksinlärare, oavsett vilket språk de lär 

sig. Vanligtvis ersätter andraspråksinlärare till exempel fonem som finns i andraspråket men 

inte i modersmålet med ljud som istället förekommer i deras språk, som till exempel i uttal av 

bita istället för byta på svenska (Bannert 1990 s. 34). Vidare kan de lägga till fonem som inte 

hör hemma vid modersmålstalares tal, ofta i form av epentes, d.v.s.  inskott av en vokal, som 

till exempel i uttal av flicka som felicka eller sko som esko (Bannert 1990 s. 34). Ytterligare ett 

vanligt fenomen vid andraspråksinlärares uttal är bortfall av vissa fonem, oftast konsonanter 

i komplexa kluster, som istället borde uttalas, som till exempel i uttal av riva istället för skriva 

(Bannert 1990 s. 34). Ibland har också vissa fel att göra med stämtonsassimilationen, i och 

med att hos andraspråksinlärare blir ofta tonlösa klusiler, d.v.s. /p,t,k/, tonande, alltså /b,d,g/, 

t. ex. i ord fotboll som uttalas ibland som fodboll (Bannert 1990 s. 34). Brytning kan dock ma-

nifestera sig inte bara i form av en felaktig reproduktion av L2-ljud, utan också i fråga om 

prosodi, till exempel genom en felaktig ordbetoning eller rytm eller brister i betoning (Bannert 

1990 s. 33). 
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3.2 Teorier om inlärningen av ett andraspråk i allmänhet och dess 
fonetik/fonologi i synnerhet 

Trots att mycket forskning, i synnerhet den så kallade kontrastiva analysen har fokuserat på 

skillnader mellan L1 och L2 som ursprung till fel i andraspråksinlärning, har mer aktuell forsk-

ning visat att det ofta är just liknande strukturer som är svårare än helt nya strukturer 

(Abrahamsson 2004 s. 87-88) På den fonologiska nivån, i synnerhet, visade Flege och hans 

Speech Learning Model (SLM) nämligen att liknande ljud är de svåraste inte bara att reprodu-

cera utan också att percipiera, eftersom de ligger mycket nära de ljud som förekommer i 

förstaspråket (Flege 1992 s. 186–187). Mellan perception och produktion finns det dessutom 

en länk och som Zetterholm och Tronnier (2019 s. 12) påpekar kan denna länk också förklara 

varför andraspråksinlärare har svårigheter med ljud som inte återfinns i deras förstaspråk.  

Även enligt SLM är således länken mellan perception och uttal en avgörande faktor vid 

inlärning av ett andraspråk. Enligt Flege (1992, s. 163) finns det ett samband mellan ljudper-

ception och deras produktion, i synnerhet på den fonematiska (och mest abstrakta) nivån. Han 

tillägger dessutom att “speech production and perception are related to one another, at least 

for individuals with stable phonetic systems” (Flege 1992 s. 178). Detta innebär att ljud som 

är svåra att percipiera också kan vara svåra att reproducera, i synnerhet om andraspråksinlä-

rare inte har etablerat kategorier för dem (Flege 1992 s. 185–186). Speech Learning Model 

förutsäger med andra ord att en felaktig perception kan vara en av anledningarna till brytning, 

i och med att det också kan leda till en felaktig reproduktion av ljudet. Om inlärarna har svå-

righeter att förnimma ett främmande ljud, som de därför associerar till ett ljud i deras mo-

dersmål, är det mycket sannolikt att de också reproducerar ljudet fel (Flege 1995 s. 263). 

Abrahamsson (2004 s. 85) hävdar dock att denna relation inte är helt tydlig. Enligt honom 

är perceptionen mer utvecklad än produktionen i och med att andraspråksinlärare kan upp-

fatta och skilja fler ljud än de egentligen kan producera, medan alltså produktionen av de ljud 

som inte kan percipieras tvärtom verkar vara betydligt mer sällsynt. 

3.3 Faktorer som påverkar brytning 

Det finns många potentiella orsaker till brytning som till och med kan kombineras hos den 

enskilda andraspråksinläraren. Bland dem tas här de vanligaste upp, nämligen påverkan från 

L1, startålder, erfarenhet och språkbegåvning. I föreliggande studie är det bara erfarenhet 

som undersöks som faktor som kan påverka brytningen. Informanterna är nämligen alla vuxna 

inlärare av svenska som L2, vilket inte gör det möjligt att se hur startåldern kan påverka bryt-

ningen hos mina informanter. Vad gäller språkbegåvning är det svårt att mäta, vilket inte görs 

här, men utifrån resultaten kan man dock spekulera om vissa inlärare verkar vara mer språk-

begåvade än andra. 
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3.3.1 Påverkan från L1 

Trots att modersmålspåverkan spelar roll på alla språkliga nivåer, verkar den slå igenom mest 

just när det gäller uttalet och fonologi (Abrahamsson 2009 s. 242). Modersmålpåverkan be-

traktas nämligen ofta som huvudfaktorn bakom brytningen. Den kan dock manifestera sig på 

olika sätt. Den kanske vanligaste av dessa manifestationer är transfer. Begreppet transfer an-

vänds för att åsyfta överföring av ”mönster, strukturer, regler och element från modersmålet 

till målspråkssystemet” som ”resulterar i avvikelser från målspråkssystemet, d.v.s. språkliga 

fel” (Abrahamsson 2009 s. 236). Detta gäller alla språkliga nivåer, och således också den fono-

logiska. Transfer kan vara både positiv och negativ beroende på om överföringen är en resurs 

respektive ett hinder i inlärningen. I det första fallet kan man då prata om facilitering, vilket 

innebär att transfer underlättar inlärningen, medan det i den andra fallet är fråga om 

interferens, d.v.s. när transfer leder till svårigheter och ofta fel hos inläraren (Abrahamsson 

2009 s. 236). När det gäller brytning är det i synnerhet den negativa transfern, alltså interfe-

rens, som spelar roll, i och med att inlärare överför fonem, stavelsestrukturer och andra fone-

tiska element från modersmålet till andraspråket. Det är i synnerhet fonologiska regler som 

till exempel assimileringsregler och stavelsestrukturregler som ofta transfereras från moders-

målet till andraspråket. Det är just dessa överföringar som ofta orsakar ett avvikande uttal och 

som gör det möjligt att uppfatta vilken inlärarens förstaspråk är. 

Dessutom tillägger Abrahamsson att även om vissa fel inte är ett direkt resultat av transfer 

från modersmålet kan de ibland ändå vara en följd av transfer av något annat (2009 s. 240). 

Till exempel trots att svårigheter i uttal av ett kluster i andraspråket kan förklaras med att 

klustret inte är tillåtet i L1, räcker detta inte för att förklara hur klustret konkret realiseras av 

andraspråksinlärare. De olika realisationerna av klustren beror istället på andra faktorer, som 

till exempel modersmålets betoningsmönster, m.m., som är det mönster som överförs 

(Abrahamsson 2009 s. 240–241). 

Som Abrahamsson (2009) påpekar, finns det dock begränsningar på modersmålets infly-

tande och transfer vid andraspråksinlärning. De begränsningar han nämner är: språklig nivå, i 

och med att transfern manifesteras på olika sätt och utsträckning när det gäller uttal och fo-

nologi, morfologi, syntax, ordförråd eller pragmatik; inlärarens utvecklingsnivå; graden av 

markering; graden av likhet mellan en L2-form och en L1-form; lingvistiskt avstånd och socio-

lingvistiska faktorer (Abrahamsson 2009 s. 242–248). Av dessa kommer inlärarens utvecklings-

nivå, graden av markering, och graden av likhet mellan en L2-form och en L1-form beskrivas 

närmare i följande avsnitt, i och med att de inte bara anses ha avgörande konsekvenser på 

inlärarens grad av brytning, utan också är centrala begrepp som undersökningen vilar på.  

3.3.2 Startålder 

Startålder betraktas ofta som en avgörande faktor i inlärningen av ett andraspråk. Forskare 

har lagt fram en hypotes, den så kallade critical period hypotes (CPH), ett begrepp som intro-

ducerades av Lenneberg (1967) (Bylund, 2009 s. 687). Enligt denna hypotes är det möjligt att 

lära sig ett andraspråk som en infödd talare endast om man börjar lära sig språket före puber-

teten. Dock, som Bylund (2009 s. 688) påpekar, ”disagreement has arisen as to where to draw 
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the age limit after which L2 nativelikeness is no longer achievable”. Trots dessa oenigheter 

verkar det vara lämpligt att prata om startålderseffekter på den nivå inläraren kan uppnå i 

andraspråket. Ju tidigare man börjar lära sig språket, desto större är möjligheterna att uppnå 

en infödd nivå, och detta gäller inte minst den fonologiska nivån, där startålder spelar en sär-

skilt stor roll. Det är nämligen möjligt att individer som lär sig andraspråket som barn kan prata 

det nästan brytningsfritt, medan detta är betydligt mer sällsynt hos vuxna inlärare 

(Flege,1992, s. 160). I synnerhet Speech Learning Model (SLM) förutsätter att: 

the phonetic categories needed to produce and perceive L2 sounds rapidly and accurately in 
conversational speech can be established readily until about the age of 5–6 years, when the 
phonetic system begins to stabilize. After that age, additional categories can be established for 
“new” but not “similar” L2 sounds. (Flege 1992 s. 162) 

Detta betyder alltså att det bara är inlärare som lär sig språket tidigt som kan tillägna sig ett 

korrekt uttal av alla fonem, medan vuxna inlärare har svårigheter med vissa ljud, i synnerhet 

liknande ljud, även med mycket erfarenhet av andraspråket. Ett sådant påstående skulle där-

för bekräfta hypotesen om en kritisk period eftersom det innebär att inlärare som lär sig språ-

ket sent, mer precist efter 5–6 års ålder enligt Flege, aldrig kan uppnå en infödd nivå, åt-

minstone när det gäller produktionen av liknande ljud. Också SLM utgår således från att ju 

tidigare man lär sig språket, desto bättre är det, i och med att den förutsäger en i princip linjär 

försämring av möjligheten att låta inföddlik med stigande ålder, utan några effekter av en kri-

tisk period. (Flege 1992 och 1995). 

3.3.3 Erfarenhet 

En annan faktor som spelar stor roll vid inlärning av ett andraspråk är erfarenhet. Det finns 

många studier som har visat att erfarna inlärare behärskar andraspråket betydligt bättre än 

oerfarna, och detta gäller inte minst den fonologiska nivån: ju större erfarenhet en inlärare 

har av språket, desto bättre behärskar hen språket. Detta gäller dock inte bara i fråga om 

ljudproduktion, utan också i fråga om perception. Den så kallade Automatic Selective 

Perception (ASP) Model, exempelvis, ”identifies L2 experience as a factor influencing L2 

perception” (Chang 2019 s. 432). Chang (2019 s. 432) nämner dessutom ett antal studier som 

visar samma resultat, vilket tyder på att de verkar finnas en ganska stark evidens att L2-erfa-

renhet spelar en stor roll även vid perceptionen av L2-ljud. Dock kan erfarenhet hjälpa till 

också i fråga om ljudproduktion. Flege påpekar att ”a number of studies have shown that late 

learners' productions of L2 vowels become more native-like as they gain experience in their 

L2” (1995, s. 252). SLM förutsätter att ju mer erfarenhet inlärarna får av andraspråket, desto 

mer korrekt kan de percipiera fonetiska skillnader mellan L1- och L2-ljud, vilket istället är svå-

rare när de är oerfarna, då de tenderar att ersätta L2-ljud med det närmaste L1-ljudet (Flege 

1995, s. 263). Erfarna inlärare förväntas följaktligen producera L2-ljud, åtminstone när det gäl-

ler nya ljud, mer autentiskt än oerfarna och deras brytning förväntas därför vara mindre stark. 

Erfarenhet förväntas dock spela roll bara i vissa strukturer, i synnerhet nya ljud, som är möjliga 

att lära sig, medan liknande ljud och möjligtvis vissa stavelsetyper förblir svåra att tillägna sig 

även efter en lång exponering för språket (Flege 1992 s. 188). 
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3.3.4 Språkbegåvning  

Språkbegåvning spelar också stor roll vid andraspråksinlärning. Abrahamsson beskriver den 

som en ”till största delen medfödd och relativt stabil fallenhet för språklig struktur” (2009 s. 

219). Språkbegåvning är alltså en medfödd förmåga som helt enkelt gör att vissa individer är 

mer begåvade när det kommer till att lära sig ett språk än andra och således lyckas uppnå en 

infödd talares nivå, medan samma mål för andra är svårare att nå. Denna förmåga att lära sig 

ett språk är individuell, och inlärarna kan nå olika grader av färdighet oberoende av deras 

modersmål, deras startålder och deras erfarenhet. Enligt Abrahamsson är språkbegåvning 

dessutom ”inte särskilt påverkbar eller föränderlig över tid” (2009 s. 219). Språkbegåvning 

gäller givetvis alla de språkliga nivåerna, inte minst den fonologiska. Fonemisk 

kodningsförmåga, d.v.s. ”förmågan att snabbt och effektivt kunna identifiera språkljud, diffe-

rentiera mellan olika men kanske närliggande ljud, minnas språkljud över tid, samt associera 

språkljud med grafiska symboler” (Abrahamsson 2009 s. 220), är nämligen den första språk-

begåvningskomponenten enligt Carroll (1981). 

Bylund, Abrahamsson och Hyltenstam (2012 s. 229–230) har undersökt den slutliga be-

härskningen hos andraspråkinlärare och resultatet visar att ju mindre graden av språkbegåv-

ning är, desto mindre är sannolikheten att uppnå en infödd talares nivå i andraspråket. Med 

andra ord, enligt Bylund, Abrahamsson och Hyltenstam (2012 s. 231) är en infödd behärskning 

av andraspråket djupt kopplad till språkbegåvning, som i sin tur visade sig vara den enda fak-

torn som kunde förutsäga inlärarnas infödda färdighet.  På liknande vis påpekar Abrahamsson 

följande: 

När det gäller L2-inlärning så har […] språkbegåvning visat sig vara avgörande, inte bara när det 
gäller inlärningshastighet utan också när det gäller hur långt inlärare når, och huruvida de 
uppnår infödd (eller nästan infödd) behärskning i målspråket. (2009 s. 221) 

3.4 Olika förhållningssätt till att förutsäga brytning och 
uttalssvårigheter 

Genom att använda olika förhållningsätt kan man förutsäga brytning och uttalssvårigheter hos 

andraspråksinlärare med ett visst modersmål. Undersökningen försöker i synnerhet göra pre-

diktioner om de uttalssvårigheter som italiensktalande individer möter när de lär sig svenska 

som andraspråk utifrån tre teoretiska grunder, d.v.s. stavning, Speech Learning Model och 

typologisk markering. 

3.4.1 Stavning 

Stavningens roll och påverkan i inlärning av ett andraspråks fonologi har börjat undersökas 

relativt nyligen: ”empirical research on orthographic effects on L2 phonology is a relatively 

recent enterprise” (Bassetti m. fl. 2015 s. 1). Man har nämligen först i början på 2000-talet 

börjat uppmärksamma stavningens påverkan på andraspråkets fonologi, medan det inte hade 

väckt ett stort intresse tidigare (Bassetti m. fl. 2015 s. 1). 
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Stavning anses ha både positiva och negativa effekter: i det första fallet underlättar den 

ortografiska inputen uttalet av andraspråket; medan i det andra fallet leder den till felaktiga 

reproduktioner (Bassetti 2008 s. 192 ff.). När det gäller brytning är det dock mest de negativa 

effekterna som spelar in, i och med att de är det som leder till ett avvikande uttal. Bassetti 

(2008 s. 193) hävdar nämligen att ”some of the various non-targetlike pronunciations L2-

learners produce […] may be caused by the orthographic representations of L2 phonology”. 

Bland dessa nämner hon phone additions, phone omissions and phone substitutions, som i 

vissa fall endast kan förklaras med en ortografisk input (Bassetti 2008 s. 193).  

Vad gäller phone additions menar hon att andraspråksinlärare uttalar och lägger till fonem 

som inte hör hemma i modersmålstalares uttal. I vissa fall kan detta förklaras med stavnings-

påverkan, i synnerhet när andraspråksinlärare uttalar och lägger till fonem som syns i skrift 

men som borde vara tysta. Ett exempel som hon nämner är uttal av /b/ i ordet climb på eng-

elska eller /l/ i ordet walk (Bassetti 2008 s. 194), som tydligen endast kan förklaras av stav-

ningen.  

 Med phone omissions menar Bassetti (2008 s. 195) istället motsatt fenomen, alltså att i 

andrapråksinlärares uttal faller de fonem som inte syns i skrift bort, som till exempel inlärare 

av kinesiska som uttalar triftongen ─ som inte syns i skrift ─ i stavelsen <liu> med en diftong 

som speglar stavningen, d.v.s. [iu], istället för [iou]. I detta fall är alltså inlärare påverkade av 

stavningen i och med att de tenderar att inte uttala de fonem som inte motsvaras av ett gra-

fem i skrift. 

När det gäller phone substitution menar Bassetti att andraspråksinlärare ersätter fonem 

som förekommer i andraspråket med ljud som istället återfinns i deras modersmål. Hon 

förklarar nämligen att ”some substitutions are caused by the L2 orthographic representation, 

because learners incorrectly assimilate an L2 phoneme with an L1 phoneme when they are 

represented by the same grapheme”, både vad gäller enkla bokstäver eller bokstavkombina-

tioner (Bassetti 2008, s. 195). I detta fall avspeglar alltså uttalet ”L1 grapheme-phoneme con-

version rules” (Bassetti 2008 s. 199). Ett exempel hon nämner är italienares uttal av det eng-

elska ordet special (eng. /speʃəl/) som [spetʃel], d.v.s. där de ersätter fonemet /ʃ/ med /tʃ/ i 

enlighet med deras modersmåls uttal av grafemet <ci> (Bassetti 2008 s. 195–196).  

Dessutom verkar ortografin påverka andraspråkets fonologi inte bara när andraspråksin-

lärare exponeras för ortografin, utan också när den ortografiska representationen saknas. Som 

Bassetti (2008 s. 200) uttrycker verkar det som att ”the orthographic input has moved from 

the page to the mind of the learner”. Detta innebär att andraspråksinlärare kan påverkas av 

stavningen oavsett om de är exponerade för stavningen (till exempel när de läser ett ord eller 

en mening) eller inte, eftersom den ortografiska representationen ändå redan har tillägnats 

av inläraren. 

Vidare nämner Bassetti (2008 s. 203) att graden av fonologisk transparens i både första 

och andraspråket också kan spela en roll, i och med att inlärare vars modersmål präglas av en 

transparent ortografi, d.v.s. där fonemet motsvaras av samma grafem (se avsnitt 2.4), i större 

utsträckning litar på den ortografiska inputen än inlärare vars modersmåls ortografi inte är 

lika transparent. 
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3.4.1.1 Förutsägelser om svårigheter utifrån stavning 

Genom att titta på svenskans och italienskans stavningssystem och konventioner, kan man då 

förutsäga vilka svårigheter andraspråksinlärare med italienska som förstaspråk kan möta vid 

inlärningen av svenska. Som visat i avsnitt 2.4.2 präglas italienska av ett relativt högt transpa-

rent system, vilket enligt Bassetti (2008) då kan betyda att inlärare med italienska som mo-

dersmål i stor utsträckning tenderar att lita på den ortografiska inputen vid inlärning av ett 

andraspråk (se föregående avsnitt). Detta innebär således att i de fall där svenska inte har ett 

transparent förhållande mellan grafem och fonem kan svårigheter och ofta fel uppstå hos ita-

lienska andraspråksinlärare. 

När det gäller vokaler är italienska betydligt mer transparent än svenskan (se avsnitt 2.4.3) 

eftersom ett grafem på svenska ofta motsvaras av olika fonem. Detta gäller i synnerhet grafe-

men <a>, <u> och <o>, som vart och ett motsvaras av två olika fonem beroende på vokallängd, 

alltså [a] och [ɑ:]; [ʉ̟:] och [ɵ] (och ibland även [ʊ]), respektive [u] och [ʊ], som därför kan 

resultera i svårighet hos andraspråksinlärare. Särskilt intressant är fallet med grafemet <o> 

som på italienska uttalas [o] eller [ɔ] men [u] (i betonade stavelser) på svenska, vilket i sin tur 

motsvarar grafemet <u> på italienska. Detta kan därför förväntas vara extremt förvirrande för 

italienska inlärare, vars modersmål är mycket transparent när det gäller dessa ljud. De kan 

därför tänkas blanda ihop dessa ljud p.g.a. stavningen och uttala <o> som [o] och <u> som [u], 

vilket dock inte stämmer med svenskans uttal. I dessa fall förväntas då andraspråksinlärare 

ersätta dessa ljud med de segment som syns i skrift, och som dessutom motsvarar de ljud som 

återfinns på italienska, genom att tillämpa det som Bassetti (2008) kallar för phone 

substitution. 

Också konsonanter kan vålla svårighet, i synnerhet de ljud som stavas med olika kombi-

nationer av grafem, som till exempel /ʝ/ och /ɧ/ (se avsnitt 2.4.1). I viss mån kan också /ɕ/ 

tänkas orsaka problem hos andraspråksinlärare, i och med att dess stavning inte stämmer så 

bra överens med hur det uttalas. I dessa fall kan då inlärare förväntas uttala ljuden som de 

stavas, det vill säga med en kombination av olika konsonanter, i synnerhet om de inte har lärt 

sig eller fullständigt behärskar svenska stavningskonventioner,  

Dessutom är en annan potentiell svårighet för italienare ljudet /ŋ/, som stavas med ett 

digrafem, d.v.s. <ng>, och som italienska inlärare p.g.a. italienskans transparenta ortografi för-

väntas uttala som [ng], d.v.s. genom att tillämpa det som Bassetti (2008) definierar som phone 

addition. Ett intressant fall till är dessutom retroflexerna, vars uttal är resultatet av en assimi-

lation av <r> och efterföljande konsonant, d.v.s. <d,t,n,s,l>, som ger uppkomst till ljuden 

[ɖ,ʈ,ɳ,ʂ,ɭ], som dock motsvaras i skrift av ett digrafem som behåller <r>. I dessa fall kan inlärare 

förväntas uttala ljudet som två enstaka ljud, i enlighet med stavningen. Ytterligare ett grafem 

som kan orsaka problem trots att det är transparent och motsvaras av samma fonem är <h> 

eftersom det är stumt på italienska (se avsnitt 2.4.2). Detta innebär således att italienska indi-

vider kan förväntas inte uttala det, genom att tillämpa det som Bassetti (2008) kallar för phone 

omission. Vidare kan det nämnas att italienare kan förväntas ha problem med de aspirerade 

klusilerna, i och med att aspirationen inte syns i skrift. I dessa fall kan de tänkas ersätta ljudet 

med den oaspirerade versionen, som inte bara avspeglar stavningen, utan också är ett fonem 

som ingår i det italienska skriftsystemet. 
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I fråga om konsonantkluster kan de kluster där uttalet inte avspeglar stavningen förväntas 

vara svåra, som till exempel klustren /ŋn/, som stavas med <gn> och förväntas därför uttalas 

[gn]; eller klustren /lj/ och /rj/, som inte bara stavas med flera olika kombinationer av grafem, 

utan också med digrafem som inte är transparenta, som till exempel <lg> och <rg> och som 

således italienska inlärare förväntas uttala i enlighet med stavningen. 

3.4.2 Speech Learning Model  

Som nämnt i avsnitt 3.2 är enligt Speech Learning Model en till orsak till brytning en felaktig 

perception av andraspråkets ljud. Detta innebär att andraspråksinlärare inte kan särskilja ljud 

som i andraspråket är olika. De kan till exempel blanda ihop ljud eller percipiera olika segment 

som samma ljud. Det kan också hända att andraspråksinlärare har svårighet med att skilja L1- 

ljud från L2-ljud som inte finns i deras modersmål. SLM identifierar i synnerhet tre olika typer 

av ljud som förekommer i andraspråket, d.v.s. identiska, nya och liknande (Flege 1992 s. 179). 

Identiska ljud är de ljud som förekommer utan skillnad i både L1 och L2 och som därmed 

representeras av samma IPA-symbol (Flege 1992 s. 179). Nya och liknande ljud förekommer 

istället endast i L2 men inte i L1. Liknande ljud liknar dock i stor utsträckning L1-ljud, medan 

nya ljud är ljud som är helt olika. Det är dock inte alltid lätt att avgöra vilka ljud som är nya och 

vilka som är liknande: ”no universally-accepted method now exists for differentially classifying 

L2 sounds as new or similar” (Flege 1992 s. 179). Lite förenklat kan nya ljud betraktas som de 

ljud som inte har någon gemensam egenskap med L1-ljud och som därför helt och hållet sak-

nar en motsvarighet i L1, medan liknande ljud har vissa gemensamma egenskaper med L1-

ljud. Nya ljud saknar därför en motsvarande IPA-symbol, medan liknande ljud ofta har liknande 

IPA-symboler (t.ex. /t/ och /ʈ/), som således kan betraktas som en ”variant” av själva symbo-

len. Dock räcker det ofta inte med att kontrollera IPA-symboler, utan ibland är det nödvändigt 

att också genomföra en akustisk bedömning av ljuden genom perceptionstest: om de liknar 

varandra i stor utsträckning, kan de betraktas som liknande ljud (Flege 1992 s. 179 ff.). 

När det gäller inlärning av ett andraspråk är det alltså liknande och nya ljud som kan vålla 

svårigheter hos inlärare, men inte identiska ljud, eftersom de också förekommer i inlärarens 

modersmål. SLM postulerar nämligen att ”phonetic categories are needed for the authentic 

production av L2 sounds” (Flege 1992, s. 185), men sådana kategorier existerar redan endast 

för identiska ljud. När det gäller liknande och nya ljud däremot måste fonetiska kategorier 

etableras. Enligt SLM är dock detta möjligt endast för nya ljud, i och med att de kan etableras 

genom viss träning och exponering för språket. Detta verkar vara betydligt svårare för liknande 

ljud, där dessa kategorier kan etableras endast av de som Flege kallar för ”early learners”, 

d.v.s. individer som börjar lära sig språket tidigt i livet (Flege 1992 s. 185–186). Hos vuxna 

inlärare blockeras däremot etablering av dessa kategorier för liknande ljud av den så-kallade 

equivalence classification, vilket gör att L2-ljud förväxlas med liknande L1-ljud. (Flege 1992 

s.188). 

Detta innebär att vuxna inlärare har svårigheter särskilt med liknande ljud men inte med 

identiska eller nya, eftersom de till skillnad från de två sistnämnda inte kan etablera nya kate-

gorier för dem. För att använda Fleges ord ”the SLM posits that Late L2 learners will differ 

from Early L2 Learners with respect to similar sounds but not identical or new sounds” (Flege 
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1992 s. 186). I synnerhet i fråga om liknande ljud tenderar de av vuxna inlärare att ersättas 

med ljud som förekommer i deras språk (Flege 1992 s. 172–173). Andraspråksinlärare, i syn-

nerhet vuxna, associerar således L2-ljud med de ljud som återfinns i deras förstaspråk. Detta 

innebär att en inlärare vars L1 har färre fonemljud än L2 kommer att förnimma och associera 

alla dessa ljudsegment med färre ljudsegment. Detta leder följaktligen till en felaktig uppfatt-

ning av det fonetiska systemet i L2 eftersom inlärarna i detta fall associerar flera L2-ljud med 

samma ljud i deras L1 (Flege 1992 s. 171). Dessutom, som Abrahamsson (2004 s. 85) påpekar, 

om inläraren använder sig “av en mall som avspeglar modersmålets fonemuppsättning” så 

leder det till en felaktig tolkning av andraspråkets ljudstruktur, vilket i sin tur ofta leder till en 

felaktig produktion av L2-ljuden.  

För att sammanfatta spelar alltså enligt SLM både startålder och erfarenhet en avgörande 

roll vid inlärningen av nya och liknande ljud. SLM förutsäger nämligen att nya ljud är möjliga 

att tillägna sig efter en viss exponering för språket, alltså med erfarenhet, medan liknande ljud 

är betydligt svårare att lära in, särskilt när man tillägnar sig andraspråket sent i livet. Detta 

innebär med andra ord att nya ljud förväntas vara svåra endast i de tidigaste faserna av inlär-

ningen, medan liknande ljud kan utgöra en utmaning även efter en lång exponering för språ-

ket, i och med att de är möjliga att tillägna sig endast om inläraren börjar lära sig språket tidigt 

(före 5–6 ålder) eller om hen har en särskilt välutvecklad språkbegåvning. För nybörjare kan 

då inga betydande skillnader tänkas finnas mellan nya och liknande ljud, som båda är svåra 

och förväntas leda till felaktiga reproduktioner. För erfarna inlärare däremot är svårigheten 

troligtvis endast liknande ljud, och om de lärt sig språket tidigt förväntas de ha inte problem 

alls och behärska både nya och liknande ljud (Flege 1992 s. 186–187).  

3.4.2.1 Förutsägelser om svårigheter utifrån SLM 

Speech Learning Model kan användas för att göra prediktioner om svårigheter i fråga om en-

skilda ljud, inte stavelsetyper (till skillnad från de andra teorierna). Utifrån den kan man då 

förutsäga att när det gäller italienska och svenska är det alltså de ljud som inte finns på itali-

enska (se avsnitt 2.1.3 och 2.2.3) som kan tänkas vara svåra att uttala för italiensktalande in-

divider, medan identiska ljud inte bör utgöra en svårighet. Bland de ljud som återfinns på 

svenska men inte på italienska är givetvis vissa ljud nya, medan andra kan betraktas som lik-

nande, vilket spelar en stor roll för möjligheten att tillägna sig ett korrekt uttal av ljudet. Som 

sagt finns det dock inga universella metoder för att skilja nya och liknande ljud, samtidigt som 

det inte finns några perceptionstest att utgå från för att avgöra graden av likheter mellan 

svenska och italienska ljud. Det kriterium som därför är mest användbart här och som således 

har använts är IPA-teckens grafiska likhet. Enligt detta kriterium kan således de ljud som har 

liknande IPA-tecken betraktas som liknande, medan de som inte har en motsvarighet i det 

andra språket däremot är nya (Flege 1992 s. 179 ff.). Med liknande IPA-tecken åsyftas symbo-

ler som i princip är desamma, fast med smärre grafiska skillnader. 

De svenska ljud som alltså kan betraktas som liknande är först och främst retroflexerna 

[ɖ, ɭ, ʈ, ɳ, ʂ], vars IPA-symboler i stor utsträckning liknar de för konsonanterna /d, l, t, n, s/, 

som också återfinns på italienska. Andra svenska ljud som enligt samma princip kan betraktas 

som liknande är dessutom konsonanterna /ʝ/ och /j/, /ŋ/ och /n/ och vokalerna [ø:], [ɵ] och 
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[o] samt [ʉ̟:] och [u]. Ett till ljud som kan betraktas som liknande utifrån en jämförelse av IPA-

symboler är aspirerade klusiler, d.v.s. [ph, th, kh] som endast visar en liten grafisk skillnad från 

de klusiler som återkommer på italienska, alltså /p, t, k/. Alla de ovannämnda ljuden har alltså 

i princip samma IPA-tecken, som endast skiljer sig i fråga om smärre grafiska skillnader. Enligt 

SLM kan dessa liknande ljud då förväntas vara svåra inte bara för oerfarna inlärare, utan också 

för mer erfarna, om de inte har börjat lära sig språket tidigt eller är särskilt språkbegåvade.  

De andra svenska ljuden som inte återfinns på italienska kan istället enligt IPA-teckenkri-

teriet betraktas som nya, i och med att de saknar ett motsvarande ljud med en så liknande 

symbol på italienska. Detta gäller konsonanterna /ɧ/, /h/ och /ɕ/ och vokalerna [y:], [ʏ], [œ], 

och [ɑ:], som nämligen inte motsavars av samma IPA-symbol, om än med små grafiska skillna-

der, på italienska. Enligt SLM kan man därför förvänta sig att dessa ljud vållar svårigheter för 

nybörjare men inte för flytande talare, som efter en lång exponering för språket borde kunna 

tillägna sig dem och behärska dem utan problem. 

3.4.3 Typologisk markering 

Typologisk markering kan vara en annan orsak till brytning. Typologisk markering är ett be-

grepp som används för att hänvisa till vad som är vanligt eller ovanligt i världens språk, där de 

drag som förekommer i många språk betraktas som lågt markerade eller omarkerade, medan 

de drag som är mer sällsynta är högt markerade eller markerade (Abrahamsson 2009 s. 139). 

Markeringsbegreppet infördes i andraspråksinlärning av Fred Eckman, som i artikeln 

”Markedness and the contrastive analysis hypothesis” (1977 s. 321) introducerade 

markedness differential hypothesis (MDH), vilken lyder: 

a) de områden i målspråket som skiljer sig från modersmålet och är mer markerade än i 
modersmålet resulterar i svårigheter 

b) den relativa svårighetsgraden hos de områden i målspråket som är mer markerade än i 
modersmålet korresponderar med den relativa graden av markering 

c) de områden i målspråket som skiljer sig från modersmålet, men inte är mer markerade än i 
modersmålet, resulterar inte i några svårigheter. (Abrahamsson 2004 s. 90, citerad efter 
Eckman 1977 s. 321) 

Enligt markeringsdifferentialhypotesen är alltså de drag som inte finns i modersmålet och som 

samtidigt är mer markerade, alltså mindre vanliga i världens språk, som vållar svårighet hos 

andraspråksinlärare. Detta gäller inte minst den fonologiska nivå, där alltså de fonologiska 

drag som inte återfinns i modersmålet och som samtidigt är högt markerade kan resultera i 

svårigheter och följaktligen leda till fel, medan omarkerade drag inte borde utgöra ett problem 

för inlärare.  

När det gäller brytning och uttalssvårigheter hos andraspråksinlärare kan typologisk mar-

kering spela roll på olika nivåer. I fråga om de enskilda ljuden så kan den spela roll vad gäller 

de enskilda segmentens vanlighet bland världens språk. Vissa ljud är nämligen vanligare än 

andra, både vad gäller vokaler och konsonanter (Abrahamsson 2009 s. 139). Som sagt är ovan-

liga segment alltså högt markerade och således kan det enligt typologisk markering innebära 

att de är svårare att lära in för andraspråksinlärare vars modersmål inte omfattar dem. Detta 

gäller alltså både vokaler och konsonanter: de vokaler och konsonanter som är ovanligare 
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borde orsaka större problem för andraspråksinlärare än vokaler och konsonanter som istället 

är vanliga och därför mindre markerade. 

Beträffande stavelsetyper spelar typologisk markering in i fråga om stavelsekomplexitet. 

Enligt Abrahamsson (2004 s. 92) korresponderar ”konsonantklusters längd […] med 

inlärningssvårigheten”. Ju mer komplex en stavelse är, desto mer markerad är den, vilket i sin 

tur betyder att den vållar större svårigheter hos andraspråksinlärare vars förstaspråk inte 

omfattar komplexa stavelsestrukturer (Abrahamsson 2004 s. 92). Dessutom verkar konsonan-

terna vara en mer komplex struktur i final position än initial, vilket betyder att komplexa sta-

velsestrukturer är mer markerade i kodan än i ansats (Abrahamsson 2009 s. 144). 

 Som nämnts i avsnitt 2.3 förekommer CV-stavelser i varje språk, vilket alltså betyder att 

den är en omarkerad struktur. Dessutom är slutna stavelser allmänt mer markerade än de 

öppna (Gordon 2016 s. 84). I fråga om kodakluster, i synnerhet, påpekar Abrahamsson (2009 

s. 139) att ”finala CCC-sekvenser [är] mer markerade än CC-sekvenser, vilka i sin tur är mer 

markerade än enkla finala C”. Med andra ord är en stavelse med en struktur av typ CVCCC mer 

markerad än en av typen CVCC, och därför förväntas vara svårare att lära in. CVCC i sin tur 

borde orsaka större problem än CVC på grund av dess högre markering.  

Dessutom kan i fråga om kluster typologisk markering också spela en roll vad gäller klust-

rens sonoritet: de kluster som följer sonoritetsprincipen antas vara lättare att lära in än de 

som istället går emot denna tendens (Abrahamsson 2004 s. 95). 

3.4.3.1 Förutsägelser om svårigheter utifrån typologisk markering 

När det gäller typologisk markering kan man göra prediktioner utifrån den både för de enskilda 

segmenten och för stavelsetyper. I fråga om de enskilda segmenten är som sagt enligt typolo-

gisk markering de svenska ljud som inte finns på italienska och som samtidigt är ovanliga de 

som orsakar större svårigheter hos andraspråksinlärare.  

Vad gäller vokaler är som visat i avsnitt 2.1.3 de svenska vokaler [ʏ], [y:], [ø:], [œ], [ɑ:], [ɵ], 

[ʉ:] ─ som inte återfinns på italienska─ mycket ovanliga enligt PHOIBLE databas6, i och med 

att alla förekommer i mindre än 3 procent av världens språk. De är därför högt markerade, 

vilket betyder att alla kan vålla svårigheter för inlärare. Detta gäller i synnerhet vokalen [ʉ̟:], 

som är extremt ovanlig och högt markerad, i och med att den endast förekommer på svenska. 

(Nikolaev 2019). 

I fråga om konsonanter, istället, är inte alla de segment som saknas i italienska ovanliga 

ljud. Fonemen /h/ och /ŋ/ är till exempel relativt vanliga i världens språk enligt PHOIBLE data-

bas, i och med att de förekommer i 56 procent respektive 63 procent av världens språk 

(Nikolaev 2019), så de borde inte vara extremt svåra att lära in. När det gäller konsonanterna 

[ɕ], [ʝ] och i synnerhet [ɧ], som endast förekommer i svenskan, är de däremot ovanliga i värl-

dens språk, i och med att de enligt PHOIBLE databas förekommer i 4 procent respektive 2 

procent och 0 procent av världens språk (Nikolaev 2019), och därför förväntas orsaka större 

 
6 I PHOIBLE databas har jag i synnerhet tittat på inventariet ”Swedish sound inventory (EA)” (NIkolaev 2019),  
vilket fokuserar på den varietet som kallas för ”Central Swedish”.  Den beskriver således de segment som  
förekommer på denna varietet av svenska och hur vanliga de är bland världens språk. 
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problem hos andraspråksinlärare. De aspirerade klusilerna är däremot inte extremt ovanliga, 

men de är i alla fall mer markerade än motsvarande icke-aspirerade konsonanter, i och med 

att de förekommer i betydligt färre språk. Den aspirerade klusilen [th] förekommer i synnerhet 

i 6 procent av världens språk (Nikolaev 2019). Vidare är retroflexerna också relativt högt mar-

kerade i och med att de alla förekommer i kring 10–15 procent av världens språk7 (Moran & 

McCloy 2019), och då kan de också vara svåra att tillägna sig.  

Vad gäller stavelsestrukturer kan man notera att svenska tillåter mer komplexa, och såle-

des markerade, stavelsetyper som är omöjliga på italienska, och som därför förväntas utgöra 

ett problem för italiensktalande enligt typologisk markering. Svårigheterna uppstår i synner-

het i slutet av ett ord, där italienska och svenska skiljer sig åt betydligt. Italienska föredrar som 

visats öppna stavelser ordfinalt och tillåter inte konsonantkluster i slutet av ett ord, medan 

slutna och komplexa kodakluster är vanliga på svenska i denna position (se 2.3.3). Dessa sta-

velsetyper, som till exempel typen CVCC eller CVCCC, är dock högt markerade, särskilt ordfi-

nalt (se tidigare avsnitt) och kan således förväntas utgöra ett problem för italiensktalande in-

lärare av svenska, i synnerhet när de förekommer i slutet av ett ord.  

Dessutom spelar som sagt typologisk markering en roll också i fråga om klustrens sonori-

tet och följaktligen sonoritetsprincipen (se 2.3). Som sagt går vissa kluster emot sonoritetshi-

erarkin på svenska, som till exempel /mn/, /ŋn/, där konsonanter har samma sonoritetsgrad, 

och /rj/ och /lj/ där sonoritet ökar efter stavelsens kärna (se avsnitt 2.3.1).  Dessa kluster antas 

således vara svårare att lära in än de som följer sonoritetsprincipen, som till exempel klustret 

/st/ i finalposition (/s/ är nämligen mer sonor än efterföljande /t/, så sonoritet minskar efter 

vokalen). Den sistnämnda borde således inte orsaka stora problem hos andraspråksinlärare. 

Detsamma gäller dock inte finala kluster som /mn/ /ŋn/, /rj/ och /lj/, som däremot förväntas 

vara svåra för italiensktalande inlärare av svenska inte bara för att de är mer markerade sta-

velser än de som tillåts på italienska, utan också för att de inte följer sonoritetshierarkin.  

För att sammanfatta kan kluster som går emot sonoritetshierarkin enligt typologisk mar-

kering förväntas vara svårare än de som följer principen, samtidigt som komplexa stavelser är 

svårare än de som innehåller färre konsonanter. Med andra ord kan ett finalt kluster som /ŋkt/ 

förväntas orsaka problem både p.g.a. dess höga markering, särskilt hos andraspråksinlärare 

vars modersmål inte omfattar komplexa stavelsetyper i final position, och p.g.a. att det endast 

delvis följer sonoritetshierarkin, i och med att sonoritet stiger mellan /ŋ/ och /k/, men inte 

mellan /k/ och /t/ som har istället samma sonoritet.  

Dessutom kan man också använda typologisk markering för att förutsäga svårigheter i 

fråga om reglerna för assimilationen. Den regressiva typen som förekommer på italienska (se 

2.5) verkar nämligen vara vanligare bland världens språk än den progressiva: Gordon hävdar 

nämligen att ”there is a clear typological bias in favor of regressive assimilation […] over pro-

gressive assimilation” (2016 s. 124). Ett ansatskluster som /sv/ kan då förväntas utgöra en 

svårighet hos italienska andraspråksinlärare, som därför kan tänkas uttala det genom att till-

lämpa mindre markerad regressiv assimilation som förekommer i deras modersmål och 

följaktligen uttala det [zv] istället för [sv]. 

 
7 Retroflexerna förekommer dock inte bland de segment som utgör svenska i Nikolaevs inventarium, eftersom  
de är allofoner. För att ta reda på hur vanliga de är bland världens språk har jag därför sökt upp de enskilda ljuden  
i databasen (https://phoible.org/parameters) (Moran & McCloy 2019). 

https://phoible.org/parameters
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3.4.4 Sammanfattning om förutsägelser om uttalssvårigheter 

De ovannämnda teorierna förutsäger således att olika strukturer kan vålla svårigheter hos 

andraspråksinlärare av svenska med italienska som modersmål. Förutsägelserna överlappar i 

vissa fall, men pekar åt olika håll i andra, vilket innebär att varje struktur potentiellt kan för-

väntas vara svår utifrån en teori men inte utifrån en annan. I tabell 5 försöker jag därför sam-

manfatta vilka ljud som förväntas resultera i svårigheter utifrån vilken (eller vilka) teorier, 

d.v.s. stavning, SLM och typologisk markering. De ljud som vad gäller SLM betraktas som svåra 

är liknande ljud, som anses vara svåra även efter en lång exponering för språket, till skillnad 

från nya, som däremot förväntas vara svåra i de tidigare faserna men inte med erfarenhet. 

Tabell 5. Sammanfattande tabell om förutsägelser om svåra strukturer utifrån stavning, SLM och  
typologisk markering 

Struktur Stavning SLM Typologisk markering 

[y:]   x 

[ʏ]   x 
[ʉ̟ː] x x x 
[ɵ] x x x 
[ø:]  x x 
[œ]   x 
[ɑ:] x  x 
/h/ x   
/ɧ/ x  x 
/th/ x x x 
/ɕ/ x  x 

/ʝ/ 
<hj> 

x x x 

/ŋ/ x x  

[ɳ] x x x 

[ʈ] x x x 

[ʂ] x x x 

[ɖ] x x x 

[ɭ] x x x 

#8sv   x 

mn#   x 

ŋn# x  x 

lj# x  x 

rj# x  x 

st#   x 

ŋkt#   x 

 
8När det gäller klustren kan man signalera om de är i ansats eller koda genom “#” som t.ex. “#sv” och “mn#”. # 
används för att visa ordgränser. #sv betyder alltså att klustren förekommer i ansats, medan till exempel mn# i 
koda. 
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3.5 Tidigare forskning  

Som påpekat redan i inledningen finns det så vitt jag vet inga studier som har undersökt den 

italienska brytningen på svenska. Dock finns det både studier som har undersökt brytning på 

svenska utifrån olika förstaspråk, och studier som har fokuserat på italienska individers uttals-

svårigheter vid inlärning av ett andraspråk, oftast engelska. Som tidigare forskning presente-

ras därför en översikt dels av studier om brytning på svenska, dels av studier om italiensk 

brytning på engelska, som ändå kan vara relevanta för denna studie. 

3.5.1 Tidigare forskning om brytning på svenska 

I sin bok Perspektiv på svenskt uttal (2019) undersöker och analyserar Zetterholm och Tronnier 

brytning på svenska utifrån ett antal språk, dock inte italienska. De språk som Zetterholm och 

Tronnier (2019) tar med i studien är de vanligaste bland elever som läser sfi-kurser i Sverige, 

nämligen arabiska, albanska, finska, engelska, kurdiska, persiska, polska, ryska, serbiska, so-

maliska, spanska, thailändska och vietnamesiska. Brytningsanalyser består av och utgår från 

en jämförelse mellan förstaspråket och svenskan, vilken synliggör vilka de drag är som inte 

förekommer i förstaspråket och som därför är svåra att lära sig för en inlärare med detta mo-

dersmål. Zetterholm och Tronnier (2019) använder sig dock av kontrastiva analyser, vilka så-

ledes endast belyser skillnader mellan svenska och förstaspråket. De tar därmed inte hänsyn 

till vilka av de ljud som inte finns i förstaspråket som är nya och vilka som är liknande, vilket 

enligt SLM spelar en mycket stor roll vid inlärningen av ett andraspråk. Som också författarna 

hävdar är dessutom analyserna inte mycket detaljerade eller fördjupade, utan är ganska kort-

fattande och övergripande och lyfter endast fram de ”mest framträdande dragen” 

(Zetterholm och Tronnier 2019 s. 85). Det bör dock påpekas att för varje språk genomför för-

fattarna både en segmentell analys, alltså om vokaler och konsonanter, och en suprasegmen-

tell, alltså gällande intonation och prosodi som ju inte tas upp i föreliggande undersökning. 

Zetterholm och Tronnier (2019 s. 78–79) förutsäger också de mest vanliga och förekom-

mande generella svårigheter i svenskt uttal som ofta utgör ett problem för inlärare av svenska 

som andraspråk oberoende av modersmål. När det gäller vokaler är de svåraste segmenten 

att tillägna sig för inlärare [ʏ] och [ʉ̟:] samt ljudet [ø]. Dessutom är en annan svårighet skillna-

den mellan [a] och [ɑ:] som ofta uttalas som [a] även när vokalen är lång. Dessa svårigheter 

har att göra med det stora vokalsystem som präglar svenskan i jämförelse med många av värl-

dens språk. Vad gäller konsonanter är de segment som betraktas som svårast /ŋ/, som ofta 

uttalas som [ŋg] och aspirerande klusiler [ph th kh], som uttalas utan aspiration. 

Också Bannert har genomfört en undersökning om brytning på svenska, vilken han beskri-

ver i sin bok På väg mot svenskt uttal (1990). Han undersöker brytningen hos 70 informanter 

med 25 olika modersmål, bland vilka italienska dock saknas. Studien har genomförts genom 

att spela in informanter, som testas både i det styrda och det icke-styrda talet, nämligen i 

uppläsning av en text och berättelse till några bilder (Bannert 1990 s. 12). I min undersökning 

använder jag mig av en metod som i stor utsträckning liknar Bannerts metod, i och med att 

jag också spelar in mina informanter som ombes att uttala vissa ord och återberätta en text 
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(se följande kapitel). Precis som Zetterholm och Tronnier (2019) undersöker Bannert inte bara 

segmenten utan också andra faktorer som till exempel intonation, prosodi och ordbetoning.  

När det gäller tidigare forskning om stavelsestrukturer är Hammarbergs (1993) undersök-

ning värd att notera. Han har forskat om vissa stavelsetyper hos tyska inlärare av svenska, i 

synnerhet kodakluster /lj/, /rj/, /ŋn/, som tycks vara svåra för en tysktalande. I undersök-

ningen beskriver Hammarberg (1993 s. 445) olika lösningar hos inlärarna, nämligen reduktion, 

syllabifiering, epentes och final avtoning. Reduktion innebär att inlärare inte uttalar vissa ljud, 

som därmed faller bort, som exempelvis i uttalet av kodaklustret /lj/ som [j] eller [l], medan 

syllabifiering betyder att andraspråksinlärare ersätter en konsonant med en vokal, som i fallet 

med /lj/ som uttalas som [li], vilket innebär att stavelsestukturen förändras (från CC till CV). 

Epentes innebär inskott av ett ljud, oftast en vokal, som exempelvis i uttalet av /lj/ som /ljə/; 

medan final avtoning innebär att inlärare ersätter ett tonande ljud, i detta fall [j], med en ton-

lös konsonant ─ som är mindre markerad ─ och uttalar alltså klustret som [lç]. Hammarbergs 

(1993 s. 444–445) undersökning visar dessutom att variationen hos en och samma inlärare är 

stor och att inläraren så småningom introducerar bättre varianter som ersätter de felaktiga, 

för att i slutet reproducera den rätta, som han kallar ”target variant”. 

3.5.2 Tidigare forskning om italienares svårigheter vid inlärning av ett 
andraspråk 

Som sagt finns det så vitt jag vet inga tidigare studier om italiensk brytning och uttal på 

svenska. Dock finns det studier som har undersökt italienska inlärares uttalssvårigheter vid 

inlärning av engelska som andraspråk som kan vara värda att redogöra för.  

En studie som tar upp de effekter som ortografi har på uttalet hos erfarna inlärare av 

engelska som andraspråk är ”Effects of orthographic forms on pronunciation in experienced 

instructed second language learners” (Bassetti & Atkinson 2015). Individer med italienska som 

L1 valdes just för att testa om inlärare vars modersmål präglas av en fonologiskt transparent 

ortografi, som italienska, i stor utsträckning litar på ortografin vid inlärning av ett andraspråk. 

Undersökningen omfattar fyra olika studier och resultaten visar en stor påverkan av stav-

ningen på uttalet (Bassetti & Atkinson 2015 s. 69). Första studien undersöker uttal av det som 

Bassetti och Atkinson kallar for ”silent letters”, d.v.s. grafem som inte motsvaras av ett fonem 

och alltså är stumma i ord som walk (stumt <l>), climb (stum <b>), och dylikt. Resultaten visade 

att italienska inlärare i stor utsträckning uttalar det stumma grafemet genom att lägga till en 

epentes (Bassetti & Atkinson 2015 s. 70–75). Den andra studien undersöker däremot ortogra-

fiska effekter på vokallängd, d.v.s. om antalet vokaler i skrift kan påverka vokallängd i uttalet 

(t.ex. i ord som scene och seen, där första ordet förväntas uttalas med en kortare vokal). Stu-

dien är dock inte så relevant för denna undersökning, i och med att det i svenskan till skillnad 

från i engelskan inte förekommer ord som stavas med vokaliska digrafem, och därför kan inte 

inlärare påverkas av stavningen vid uttal av vokallängd (Bassetti & Atkinson 2015 s. 75–80). 

Tredje studien undersöker uttal av morfemet <ed>, som på engelska uttalas med tre olika 

allofoner, d.v.s. /Vd/, /t/ och /d/ beroende på kontexten. Som förväntat visade resultaten att 

italienska inlärare använde samtliga tre varianter, om än i varierande utsträckning, som [Vd], 
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vilket då visar att deras uttal än en gång avspeglar stavningen, också när det gäller den mor-

fologiska nivån. I detta fall tillämpar de då också phone addition med en epentes när morfemet 

skulle uttalas som /d/, samtidigt som phone substitution i de fall där de uttalar [d] istället för 

[t] (Bassetti & Atkinson 2015 s. 80–84). Fjärde studien undersöker istället ortografiska effekter 

på uttalet av ord genom att testa uttal av homofoniska (d.v.s. med samma uttal) med inte 

homografiska (d.v.s. med olika stavning) ord på engelska, som till exempel aloud och allowed, 

son och sun, och dylikt. Resultaten visar att italienska inlärare uttalar dessa ord som icke-ho-

mofoniska på grund av att dess stavning inte är homografisk (Bassetti & Atkinson 2015 s. 84–

87). Undersökningen visar därför att stavning spelar en stor roll hos italienska inlärare av eng-

elska, trots att de är erfarna inlärare som har lärt sig språket under en lång tid.  

En annan studie som tar upp italienska inlärares uttal av engelska är ”Native Italian spea-

ker’s perception and production of English vowels” (Flege m. fl. 1999), som undersöker italie-

nares perception och produktion av vokaler på engelska. Informanterna i studien är individer 

med italienska som modersmål som har bott i Kanada i i genomsnitt 35 år ─ de är alltså erfarna 

inlärare av engelska. Resultaten visar att ju längre tid de har bott i Kanada, desto bättre inte 

bara reproducerar de engelska vokaler, utan också kan de percipiera dem. De inlärare som har 

flyttat tidigt i livet har nämligen både ett bättre uttal och en bättre perception av de engelska 

vokalerna, medan de som har exponerats mindre för språket fortfarande visade sig ha pro-

blem med engelska vokaler. Detta trots att alla var erfarna inlärare som hade bott i Kanada 

under en lång tid: informanten som hade bott kortast tid i landet hade bott där i 18 år. Under-

sökningen visar alltså att italienska inlärare av engelska fortfarande har problem med främ-

mande vokaler även efter en lång exponering för språket, särskilt om de har tillägnat sig det 

sent i livet (Flege m. fl. 1999).  
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4 Material och metod  

I detta kapitel redovisas undersökningens material och metod, samt hur materialet har bear-

betats i analysen. Det insamlade materialet utgörs av intervjuer med informanter som spela-

des in som audiofiler. Vid intervjuerna testades informanternas ljudproduktion. Först svarade 

dock informanterna på en kort enkät som synliggör hur mycket erfarenhet och vilken typ av 

erfarenhet de har av svenskan.  

I följande avsnitt presenteras först vilka informanter som har deltagit i undersökningen 

(4.1), och sedan själva metoden, som består av enkäten och två uttalstest (4.2 och 4.3). Därpå 

följer ett avsnitt där jag redogör för hur materialet har bearbetats och analyserats och slutli-

gen presenteras hur materialet redovisas i uppsatsens resultatdel. 

Intervjuerna genomfördes från början av december 2019 och fortsatte fram till början av 

mars 2020. Jag har själv genomfört intervjuerna och testen. De flesta informanter intervjuades 

i Uppsala, men några intervjuades i Italien under jullovet. Trots att min mening var att bara 

prata svenska med mina informanter, var det naturligare och ofta också bekvämare för dem 

att prata italienska med mig, eftersom de visste att jag är italiensk. Dock genomfördes givetvis 

båda testen endast på svenska och jag använde mig av italienskan bara för att förklara eller 

förtydliga det som de förväntades göra ifall de inte förstod. 

4.1 Informanter 

Informanterna till undersökningen är italienare som har italienska som modersmål och som 

pluggar eller redan pratar svenska. De har dock olika grad av erfarenhet och nivåer av svens-

kan, eftersom syftet med undersökningen också är att få reda på hur uttal av segment och 

stavelsetyper utvecklas och påverkas av olika grad av erfarenhet av svenskan. I undersök-

ningen intervjuade jag totalt 28 informanter, alla mellan 20 och 40 år gamla, indelade i tre 

grupper beroende på deras erfarenhet av svenskan. De tre grupperna är nybörjare, talare på 

medelnivå och flytande talare, och informanterna delades in i dessa grupper enligt följande 

kriterier i tabell 6 nedan. För en översikt över de viktigaste uppgifterna om varje informant, se 

bilaga 3. 
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Tabell 6. Kriterier för indelning av informanter 

 
Grupp 

 
Erfarenhet av svenska 

 
1: Nybörjare 

Har läst svenska bara i en termin och förväntas därför inte 

behärska språket på en hög nivå, i synnerhet inte när det gäller 

uttalet. De pratar (nästan) aldrig svenska i vardagen och känner 

sig inte bekväma alls när de pratar svenska. 

 
2: Talare på medelnivå 

Har pluggat svenska i ett till flera år men av olika anledningar 

pratar de inte svenska flytande (de har aldrig bott i Sverige, 

pratar inte svenska så ofta eller bor i Sverige men använder 

sällan svenska). De använder inte språket i vardagen och känner 

sig inte mycket bekväma än när de pratar svenska. 

 
3: Flytande talare 

 

Har haft en lång kontakt med och exponering för svenska (mer 

än 3 år, utan långa uppehåll) och pratar det flytande. De använ-

der språket i vardagen på universitetet eller på jobbet. De kän-

ner sig bekväma när de pratar svenska. De förväntas behärska 

svenskan bra på alla nivåer, inklusive den fonologiska. 

En fördel med att undersöka individer med olika grad av erfarenhet av svenska är att man på 

så sätt kan få reda på hur uttalet utvecklas och förbättras och vilka som förblir de mest iögon-

fallande svårigheterna för italiensktalande även när man behärskar språket. Dock kan olika 

informanter nå olika nivåer av svenska, särskilt vad gäller den fonologiska nivån, på grund av 

ett antal anledningar som till exempel startålder och språkbegåvning, som beskrevs i kapitel 

3. Därför visar inte alla samma utveckling. För att verkligen se hur uttalet förbättras vore det 

bra att använda sig av en så kallad longitudinell studie, vilket innebär att undersöka en och 

samma informanters utveckling under tid genom att intervjua dem flera gånger över en lång 

period (Hua & David 2008 s. 95). En sådan studie är dock mycket tidskrävande och i mitt fall 

inte möjlig på grund av den begränsade tid jag haft för att genomföra undersökningen. Av 

denna anledning genomfördes istället en cross-sectional studie där flera individer med olika 

grader av erfarenhet av svenska intervjuades. På detta sätt får man inte en bild av utvecklingen 

under tid hos en och samma informant men man kan emellertid få reda på vilka strukturer en 

italiensktalande har möjlighet att ”lära sig” och vilka som förblir svåra och nästan omöjliga att 

uttala även efter en lång exponering för språket.   

4.2 Enkät  

Innan själva testen inleddes fick informanterna besvara en kort enkät med några frågor som 

hjälper till att förstå vilken deras nivå och erfarenhet av svenskan är (se bilaga 1). Enkäten 
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inleddes med ett missivbrev där deltagarna informerades om undersökningssyftet och där de 

samtyckte att delta i studien, i enlighet med de principer som beskrivs i Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). 

I enkäten tillfrågades informanterna hur lång tid de har pluggat och/eller pratat svenska, 

i vilken utsträckning de använder sig av svenskan i vardagen, hur bekväma och nöjda de känner 

sig när de kommunicerar på svenska och liknande frågor, som synliggör vilken deras erfaren-

het av svenska är och därför gör det möjligt att dela in informanterna enligt de kriterier som 

presenterades i föregående avsnitt. Enkäten innehåller både öppna frågor och flervalsfrågor 

med svarsalternativ. Jag var dessutom närvarande när de fyllde i den, och kunde därför guida 

informanterna och svara på deras eventuella frågor. 

Enkäten delades ut vid intervjun och informanterna besvarade den på plats, innan de bör-

jade testen. Den var inte digital utan på papper så att jag kunde ha kontroll på dem när de 

fyllde i den. En enkät online kan vara bra om man måste nå ett stort antal informanter, men i 

mitt fall gällde det bara att få svar från de informanter som deltog i undersökningen. Då var 

det bättre att dela ut enkäten som de fyllde i innan de testades. 

Både enkäten och missivbrevet skrevs och delades ut även på italienska (se bilaga 1) för 

att det inte skulle bli för svårt för nybörjarinformanterna, som i synnerhet skulle ha svårigheter 

med att svara på öppna frågor på svenska. Eftersom enkäten bara hade som syfte att synlig-

göra vilken typ av erfarenhet av svenska mina informanter har, valde jag att översätta den 

eftersom det inte har en stor påverkan på resultaten från mina experiment. Dessutom var det 

klokare att låta informanterna välja vilket språk de ville besvara enkäten på så att de kände sig 

trygga och bekväma. Innan informanterna tilldelades enkäten tillfrågades de om de ville be-

svara den på svenska eller på italienska, vilket i sig blev en indikator på hur bekväma de känner 

sig med svenskan och därmed av deras erfarenhet av svenskan.  

4.3 Uttalstestet  

Undersökningen omfattar två test som har som syfte att undersöka hur informanter uttalar 

både enskilda fonem och stavelsetyper. De två testen är uttal av enskilda ord och återberät-

telse av en text med några frågor. Jag ser en kombination av dessa två metoder som den mest 

lämpliga metoden för att kunna undersöka informanters uttal. Inlärares språk, och således 

också deras uttal, varierar nämligen enligt Tarone (1983) över ett talstilkontinuum, där tala-

rens uppmärksamhet spelar en viktig roll (Abrahamsson 2009 s. 94). Det anses därför vara 

lämpligt att testa inläres uttal med två olika eliciteringsmetoder som kräver olika grad av upp-

märksamhet från talarens sida, i och med att detta kan leda till olika resultat. Abrahamsson 

(2009 s. 95–96) nämner en studie av Lonna Dickerson (1975) som undersökte uttalet hos tio 

japanska inlärare av engelska som visar att korrekthet i uttalet varierar betydligt beroende på 

eliciteringsmetoden: medan uttalet i fritt tal var mer målspråksavvikande, var det betydligt 

mer korrekt i högläsning av isolerade ord. 

Informanterna spelades in under båda testen och jag använde mig av min mobil. Innan 

intervjuerna med informanterna inleddes genomförde jag ett prov där jag uttalade samma 

ord som mina informanter fick och spelade in mig själv för att kontrollera om ljudkvaliteten 

var tillräckligt bra för att kunna klara uppgiften, vilket var fallet. Alla informanter testades 
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dessutom alltid i tysta rum, oftast på universitetet eller hemma, där inga ljud kunde störa in-

spelningen. 

4.3.1 Uttal av enskilda ord 

Till att börja med fick informanterna uttala vissa enskilda ord. De visades några bilder i en 

PowerPoint-fil på datorn, och ombads att uttala motsvarande ord högt på svenska. De visades 

en bild istället för själva ordet för att inte påverkas av stavningen. Dock valde jag att också 

skriva alla orden i PowerPoint-filen, fast de dök inte upp samtidigt som bilden, utan senare. 

Orden visades nämligen antingen för att bekräfta att de hade gissat rätt ord, eller för att hjälpa 

dem när de inte kunde ordet eller inte kunde förstå vilket ord det rörde sig om. Trots att jag 

valde ord som är vanliga ord på svenska, och som därför även nybörjare borde kunna, kunde 

det nämligen också hända att de inte kunde vissa ord, i synnerhet när det gällde nybörjarna.  

Orden valdes på så sätt att de omfattar så många strukturer som möjligt, i synnerhet de 

ljud och stavelsekombinationer som kan tänkas vara de svåraste för en italiensktalande (se 

avsnitt 3.3). De ord jag valde innehåller således de ljud och stavelsetyper som presenterades 

i tabell 5 och som utifrån SLM, stavningsprinciper och typologisk markering förväntas vara 

svåra för italienska inlärare av svenska. När det gäller vokalerna testas informanter på pro-

duktion av vokalerna [ɑ:], [ʉ̟:], [ɵ], [ʏ], [y:] [ø:] och [œ]. I fråga om konsonanter innehåller 

alltså orden följande ljud: /ɧ/, /ɕ/, /ŋ/, /h/, /ʝ/, [th] och retroflexerna [ʈ], [ɳ], [ʂ], [ɖ], [ɭ]. 

Dessutom innehåller de valda orden också följande kodakluster: /ŋkt/, /mn/, /ŋn/, /lj/, /rj/, 

/st/ samt ansatskluster /sv/. Ofta innehåller dessutom ett och samma ord flera ”svåra” struk-

turer, vilket gjorde att jag valde det som ord för testet. De utvalda orden kan därför betraktas 

som mer eller mindre svåra för italienska talare, som således kan tänkas ha svårigheter i utta-

let av dem, åtminstone när det gäller vissa ljud. 

De ord som valts ut för informanterna att uttala är därför följande: 

Tabell 7. Ord som informanterna ombes att uttala under testet 

Ord Svåra strukturer Ord Svåra strukturer 

fyra [y:] sjunga /ɧ/, /ŋ/ 

stjärna /ɧ/; [ɳ] sjuksköterska /ɧ/; [œ], [ʂ] 

skjorta /ɧ/; [ʈ] barnvagn [ɑ:], [ɳ]; /ŋn/ 

choklad /ɧ/, [ɑ:] bord [ɖ] 

Sverige /sv/ hjärta /ʝ/; [ʈ] 

svenska /sv/ domkyrka /ɕ/; [ʏ] 

hus /h/; [ʉ̟ː] årstid [ʂ] 

tunnelbana [th]; [ɵ]; [ɑ:] ugn [ɵ]; /ŋn/ 

kyckling /ɕ/; [ʏ]; [ŋ] hamn [h]; /mn/ 

regn /ŋn/ torg /rj/ 

station /ɧ/ byrå [y:] 

vykort [y:]; [ʈ] pärla [ɭ] 

kors [ʂ] höst /h/; [ø]; /st/ 

punkt [ɵ]; /ŋkt/ varg /rj/ 

älg /lj/ helg /h/; /lj/ 
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Eftersom informanterna informerats om undersökningens syfte förväntas de således fokusera 
på ordens uttal och anstränga sig lite för att uppnå ett så korrekt uttal som möjligt. I enlighet 
med Dickersons (1975) studie, förväntas informanternas uttal därför vara mer korrekt under 
detta test, i och med att när de endast måste uttala enskilda ord kan deras uppmärksamhet 
på uttalet tänkas vara högst (Abrahamsson 2009 s. 95–96). Ordtestet kan nämligen betraktas 
som en eliciteringsmetod som präglas av en hög uppmärksamhet från talarens sida, vilket där-
för kan ha stor påverkan på deras resultat. 

4.3.2 Uttal i återberättelse av en text 

Det andra testet utgörs av en text som informanterna ombads återberätta med egna ord, med 

hjälp av några följdfrågor som jag skapade. Trots att det vore bra att undersöka hur informan-

terna pratar i spontana situationer och därför låta dem prata fritt tycktes det inte vara så 

lämpligt i detta fall, i synnerhet med tanke på nybörjarinformanterna. De ansågs nämligen inte 

ha ett tillräckligt stort ordförråd på svenska och dessutom inte vara så vana vid att kommuni-

cera på svenska, och därför skulle en sådan uppgift ha varit för svår för dem. Därför valde jag 

att ge informanterna en lättläst text på svenska (se bilaga 2). På så sätt kunde jag dessutom få 

viss kontroll över de ord som förekom så att även nybörjare skulle kunna klara uppgiften. De 

fick ta den tid de behövde och läsa texten hur många gånger de ville. Syftet var att de skulle 

känna sig så säkra och bekväma som möjligt så att de inte skulle känna sig nervösa under 

testet, vilket kunde påverka deras prestation. 

Testet blev då inte ett helt spontant samtal men informanterna hade dock möjlighet att 

prata mer fritt genom att återberätta texten med egna ord. Dessutom kan uttalet i detta test 

också betraktas som mer spontant än vid uttal av enskilda ord. Följaktligen kan detta friare tal 

också visa vissa fenomen som inte förekommer i uttal av enskilda ord, som till exempel assi-

milation mellan ord. Vidare, medan det som nämnt är lättare att i ordtestet fokusera just på 

uttalet och därför uttala varje ord bättre, måste informanterna i återberättelse av en text, 

däremot, också fokusera på andra språkliga aspekter som till exempel grammatik, ordföljd och 

ordförråd, samt komma ihåg vad de läst och formulera det med egna ord. Deras uppmärksam-

het på just uttalet av varje ord förväntas således minska, vilket i sin tur kan leda till sämre 

resultat än i ordtestet. Denna eliciteringsmetod valdes för att undersöka informanternas uttal 

också när de är mindre uppmärksamma på det. 

Den text som informanterna ombads att återberätta valdes på så sätt att den inte skulle 

vara för svår att läsa, så att även nybörjare skulle kunna förstå den, vilket också är en anledning 

till att jag inte valde exempelvis en artikel från en tidning. Dessutom valdes texten ut med 

avseende på längd, då en för lång text skulle ha tagit för mycket tid under intervjun, och med 

avseende på ett innehåll som lätt skulle kunna återberättas.  

4.4 Analys 

Analysen av testen gjordes med hjälp av Excelfiler. I båda testen fokuserade analysen på de 

svåra strukturerna för italiensktalande inlärare av svenskan (se tabell 5). I filen analyserades 

för varje informant alla de svåra strukturerna som de uttalade under testen. För att analysera 
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i vilken utsträckning deras uttal av dessa ljud var korrekt, kodades varje struktur med ett värde 

mellan 0 och 1. 0 syftade på ett inkorrekt och italienskpåverkat uttal, där informanterna till 

exempel använde sig av ett italienskt fonem för att ersätta det svenska, medan 1 angav ett 

korrekt svenskt uttal av fonemet. I alla de fall där informanterna uttalade en struktur på ett 

sätt som kunde betraktas som något mitt emellan ett rent italienskt uttal och det äkta svenska 

uttalet, kodades strukturen med 0,5. Dock, i och med att jag valde att koda ljuden med endast 

tre värden, d.v.s. 0, 0,5 och 1, är värdet 0,5 är ganska allmänt, eftersom det täcker en stor 

variation: ibland kan uttalet ligga närmare det italienska, andra gånger närmare det svenska, 

men det kodas ändå med samma värde. Dock valdes en sådan analys eftersom den enligt min 

mening ändå på ett effektivt sätt synliggör hur korrekt informanternas uttal är och i synnerhet 

gör det möjligt att genomföra en jämförelse mellan informanterna. 

En nackdel med sådana auditiva analyser är dock att det finns en risk att de blir subjektiva. 

För att undvika det, och för att kontrollera om mina analyser var pålitliga, gjordes samma ana-

lys av vissa av mina inspelningar av en fonetiker som undervisar i fonetik vid Institutionen för 

nordiska språk vid Uppsala Universitet. Han lyssnade på inspelningar från tre informanter i 

respektive grupp, d.v.s. nio inspelningar, för det första testet, alltså ordtestet. Syftet var att 

jämföra hans analyser med mina för att se i vilken grad våra resultat överensstämde. På detta 

sätt kontrollerades pålitligheten i min analys och de resultat jag fick. Jag räknade alltså i hur 

många fall vi var överens och kodade samma struktur med samma värde och resultatet blev 

kring 71 procent av fallen (330 fall ur av 468). Ett sådant resultat kan tolkas som en hög pro-

cent, som därför visar att mina resultat är tillräckligt pålitliga. Dessutom var vi överens i syn-

nerhet när det gällde nybörjartalare och flytande talare, alltså de grupper där det förekommer 

mest inkorrekt respektive helt korrekt uttal hos informanterna. Med andra ord var vi överens 

om när en struktur ska kodas med 0 och med 1. 

Det var inte alltid lätt att avgöra om uttalet av varje struktur var helt svenskt eller om det 

avvek, om än i liten utsträckning, från det riktiga. För att vara så korrekt och säker som möjligt 

medan jag lyssnade på inspelningarna jämförde jag informanternas uttal med inspelningar ti-

digare gjorda med en svensktalande individ, som ombads att uttala de 30 ord som informan-

terna uttalade i ordtestet. När det gällde återberättelsen av texten sökte jag istället upp de 

ord som informanterna uttalade i Svensk Ordbok (SO), som finns tillgänglig online, och jäm-

förde deras uttal med inspelningarna där. 

4.4.1 Ordtestet 

Först och främst analyserades uttal av enskilda ord i ordtestet. Här fokuserade analysen på de 

svåra strukturerna som varje ord innehåller, nämligen de som visades i tabell 7. Sammanlagt 

rörde det sig om 25 olika ljud eller ljudkombinationer, vilka analyserades noggrant för varje 

informant. Här var analysen lättare att genomföra eftersom varje informant uttalade precis 

samma ord och därför samma strukturer. Eftersom de flesta fonemen eller klustren återkom 

i flera ord, grupperades samma strukturer nära varandra i Excelfilen, och i slutet räknades ett 

genomsnitt för vart och ett av ljud eller kluster, vilket indikerar i vilken utsträckning informan-

ten behärskar strukturen. Ju närmare värde 1 genomsnittet är, desto mer korrekt är struk-
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turens uttal. Det genomsnittliga värdet omvandlades sedan till procent, vilket gör korrekt-

heten i uttalen av fonemens eller stavelsen hos varje informant ännu tydligare. 0,5 betyder 

alltså att informanten behärskar strukturen till 50 procent; 0,10 blir istället 10 procent; 0,75 

betyder 75 procent osv. Ju närmare 100 procent, desto bättre behärskar informanten struk-

turen. 

Med dessa procentsatser kan man således ta reda på vilka de svåraste ljuden eller klustren 

är för italienska inlärare av svenska, och samtidigt jämföra de olika grupperna för att se hur 

uttalet utvecklas under tiden med exponering för språket.  

I och med att alla informanter uttalar samma ord och därmed samma struktur är det möj-

ligt att jämföra de tre grupperna och ta reda på vilka ljud och kluster som är svåra i början av 

inlärningen och vilka som är möjliga att tillägna sig, samt de som förblir svåra även efter en 

lång exponering för språket. Därför är det i princip ordtestet som kommer att användas för att 

jämföra de olika grupperna och för att se vilka de svåraste strukturerna för italiensktalande 

inlärare av svenskan är. 

4.4.2 Återberättelse av texten 

När det gäller texten analyserades den på samma sätt som ordtestet, d.v.s. med en kodad 

värdering av informanternas uttal av varje svår struktur, som sedan omvandlades till procent.  

På grund av att det rörde sig om ett fritt samtal uttalade inte alla informanter samma ord, 

som var fallet med ordtestet. Av denna anledning var det nödvändigt att transkribera infor-

manternas återberättelse av texten och deras svar på frågorna innan analysen av deras uttal, 

för att sedan analysera just de ord som de sa som innehåller särskilda svåra ljud eller kluster. 

De fonem och stavelsekombinationer som beaktades var i princip desamma som i ordtestet, 

trots att inte alla de 25 kombinationer som analyserades i ordtestet också uttalades i fritt tal. 

Dessutom valde jag i det fria talet att analysera två strukturer som inte undersöktes i ordtestet 

eftersom de också förekommer på italienska, men som informanterna ofta visade sig ha svå-

righeter med när de pratade fritt, nämligen ljudet /u/ och det ordmediala klustret <rg> ─ där 

r:et tillhör en stavelse och g:et nästa stavelse. Informanterna uttalade ofta båda strukturerna 

felaktigt eftersom de i båda fallen påverkades av stavningen. Ljudet /u/ uttalades nämligen 

ofta [o] i ord som bor eller skogen, medan klustret <rg> ofta uttalades med ett digrafem som 

avspeglar stavningen, d.v.s. [rg], i ord som morgon. Sammanlagt rörde det sig om 19 olika ljud 

eller ljudkombinationer under detta test. I bilaga 6 presenteras en översikt av de undersökta 

strukturerna i fritt tal och de mest återkommande orden som informanterna uttalade där 

dessa strukturer förekommer. 

I detta fall kunde dessutom dessa svåra strukturer förekomma i olika ord för varje infor-

mant, beroende på vad varje informant valde att säga. Många ord var gemensamma, eftersom 

alla informanter läste och återberättade samma text, men i återberättelserna använde några 

sig också av andra ord, som inte nödvändigtvis alla informanter uttalade. Av denna anledning 

kunde det också hända att inte alla de svåra ljuden eller kluster förekom i informanternas tal, 

eller att vissa strukturer förekom endast hos några informanter, beroende på vilka ord de 

valde att säga.  
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Till skillnad från i ordtestet där orden är isolerade, måste fonemen här dessutom också 

analyseras med hänsyn till den kontext där orden förekommer, till exempel vilka ord eller ljud 

som föregår eller följer. 

Analysen av återberättelsen av texten används främst för att jämföra uttalet i ordtestet, 

d.v.s. där informanterna är mer uppmärksamma, med uttalet i friare och mer spontant tal, där 

talarens uppmärksamhet på just uttal förväntas minska, för att se om det finns signifikativa 

skillnader (det förväntas att ordtestet ger bättre resultat på uttalet). Till skillnad från ordtestet, 

som används för att jämföra de olika grupperna, i och med att alla informanter uttalar exakt 

samma struktur, används återberättelsen av texten för att ta reda på hur uttalet förändras 

beroende på talarens uppmärksamhet. 

4.5 Redovisning av resultaten 

Eftersom fokus i min uppsats inte är de enskilda informanterna, utan de tre informantgrup-

perna, har jag för varje grupp räknat ut medelvärdet av de resultat som alla informanter till-

hörande samma grupp fick för varje undersökt struktur. Utöver att räkna medelvärdet för de 

enskilda fonemen och konsonantkluster, har jag också för varje grupp räknat medelvärdet för 

korrektheten för alla de vokaler, konsonanter och konsonantkluster som uttalades under tes-

ten. Alla dessa beräkningar har gjorts både för ordtestet och för fritt tal med hjälp av formler 

i Excel. I följande resultatkapitel kommer därför inte alla dessa strukturer och de resultat som 

varje enskild informant fick att redovisas (för dessa, se bilaga 5), utan medelvärdet för de in-

formanter som tillhör en och samma grupp. Detta gör det lätt att jämföra grupperna och se 

hur resultaten förändras från grupp till grupp med ökad erfarenhet av språket, vilket är syftet 

med undersökningen.  

Tillsammans med medelvärdena har jag dessutom räknat ut standardavvikelsen för re-

spektive struktur, vilken visar i vilken utsträckning resultaten från informanter tillhörande 

samma grupp avviker från medelvärdet. Ju större standardavvikelsen är, desto större är vari-

ationen inom samma grupp. I resultatkapitlet redovisas således för varje undersökt struktur 

inte bara medelvärde, utan också standardavvikelse, eftersom den synliggör hur stor variat-

ionen i respektive grupp är. 

I resultatkapitlet redovisas dock inte hur varje fonem uttalades när det blev inkorrekt, 

utan endast dess medelvärde för korrekthet. För en översikt om de vanligaste felaktiga uttalen 

hos mina informanter se bilaga 4. 
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas mina huvudresultat. Först redogör jag i kapitel 5.1 för resultaten från 

ordtestet. I 5.2 går jag vidare med huvudresultaten från testet med fritt tal, medan jag i avsnitt 

5.3 jämför resultaten från ordtestet med resultaten från testet med fritt tal. Kapitlet avslutas 

med ett avsnitt där jag sammanfattar svårighetsgraden för alla de strukturer som undersökts 

i båda testen och jämför den med de prediktioner om svårigheter som gjordes i kapitel 3. 

5.1 Ordtestet 

I detta avsnitt redovisas de viktigaste resultaten från ordtestet. Resultaten redovisas separat 

för varje grupp: först nybörjare, sedan talare på medelnivå och sist flytande talare. Innan jag 

redogör för resultaten beskriver jag dock vilka informanter som tillhör varje grupp. Detta har 

gjorts utifrån de svar som de angav i enkäten, vilken gjorde det möjligt att förstå vilken typ av 

erfarenhet de har av svenskan (för en översikt över deras svar, se bilaga 3). Som sagt redovisas 

i varje avsnitt inte resultaten för varje enskild informant i varje grupp (för detta, se bilaga 5) 

utan medelvärdet för de informanter som tillhör samma grupp. För respektive grupp anges i 

en tabell medelvärdet för korrektheten av uttalet, samt standardavvikelse, maximumvärde 

och minimumvärde för varje struktur, så att man kan se inte bara korrektheten i uttalet för 

varje struktur utan också variationen inom samma grupp för varje fonem.  

5.1.1 Nybörjare  

Enligt de kriterier som beskrevs i avsnitt 4.1 var 9 av mina 28 informanter nybörjare. Till grup-

pen hör alltså de informanter som har pluggat mycket lite svenska (bara några månader) och 

som har bott i Sverige mycket kort tid eller aldrig har bott i Sverige. De flesta har bara läst en 

kurs i svenska, antingen i Italien (informant 1 och 7, se bilaga 3) eller i Sverige, där de flesta 

läst kursen Basic Swedish 1 eller en SFI-kurs, vilket ger dem ett intyg som motsvarar nivå A1-

A2 på den europeiska skalan. I och med att de har läst olika kurser kan deras kunskaper och 

deras nivå, särskilt i fråga om uttal, skilja sig betydligt, beroende på vad de fokuserade på 

under kursen och var de lärde sig.  

Nybörjarna använder svenska mindre än 25 procent i sin vardag, oftast eftersom de häv-

dade att de inte hade tillräckligt bra kunskaper för att göra det. Dessutom hävdade de att de 

inte känner sig nöjda eller bekväma när de pratar svenska:  på frågan i enkäten där de ska ange 

hur bekväma de känner sig på en skala mellan 1 och 5 svarade de med värdet 1 eller 2 (se 

bilaga 3). Eftersom de inte kände sig trygga på svenska bestämde de sig alla att svara på enkä-

ten på italienska. 

Dessutom var dessa informanter de som hade större svårigheter att återberätta texten: 

de tog ofta långa pauser, var osäkra och inte av en slump var det också de som pratade mindre 

under återberättelsen av texten. Ordmässigt uttalade de betydligt färre ord än informanterna 

i de andra grupperna. De är också de talare som behövde mer stöd från texten när de skulle 

återberätta den, eftersom de inte kunde alla ord.  
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Tabell 8 redovisar nybörjargruppens resultat från ordtestet. I tabellen redovisas i procent 

medelvärde, standardavvikelse samt både minimum- och maximumvärde för korrekt uttal av 

varje undersökt struktur, samt för vokaler, konsonanter, kluster och samtliga strukturer. 

Tabell 8. Medelvärde för korrekt uttal, samt standardavvikelse, minimum- och maximumvärde i   
ordtestet hos nybörjare (i procent) 

Struktur Medelvärde Standardavvikelse Minimumvärde Maximumvärde 

[y:] 35 19 0 67 

[ʏ] 36 25 0 75 

[ʉ̟ː] 11 22 0 50 

[ɵ] 31 10 17 50 

[ø:] 22 36 0 100 

[œ] 50 25 0 75 

[ɑ:] 13 18 0 50 

Medelvärde för vokaler 28 10 17 48 

/h/ 92 11 75 100 

/ɧ/ 20 13 0 42 

[th] 56 17 50 100 

/ɕ/ 47 32 0 75 

/j/ 

<hj> 

6 17 0 50 

/ŋ/ 25 22 0 50 

[ɳ] 6 11 0 25 

[ʈ] 4 11 0 33 

[ʂ] 9 12 0 33 

[ɖ] 11 22 0 50 

[ɭ] 0 0 0 0 

Medelvärde för 

konsonanter 

25 6 15 33 

#sv 8 12 0 25 

mn# 94 17 50 100 

ŋn# 11 14 0 33 

lj# 11 18 0 50 

rj# 11 18 0 50 

st# 100 0 100 100 

ŋkt# 33 25 0 50 

Medelvärde för 

konsonantkluster 

38 7 29 51 

Medelvärde för 

samtliga strukturer 

28 5 24 37 
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Tabell 8 visar alltså i vilken utsträckning de informanter som tillhör nybörjargruppen behärskar 

varje struktur i genomsnitt. Dessutom visar standardavvikelsen den variation som förekom-

mer i varje fonems uttal: ju större standardavvikelsen är, desto högre är variationen inom 

gruppen. Om standardavvikelsen är 0 procent ─ som i fallet med exempelvis klustret /st/ ─ 

betyder det således att alla informanter fick samma procent i uttal av strukturen. Minimum- 

och maximumvärdena visar däremot vilka som var det lägsta respektive högsta procentvärdet 

för korrekthet av uttalet inom gruppen. Om minimumvärdet är exempelvis 0 procent betyder 

det att (minst) en informant uttalade strukturen med en korrekthet som ligger på 0 procent, 

medan ett maximumvärde som ligger till exempel på 50 procent betyder att den (eller de) 

informant(er) som uttalade strukturen bäst uttalade den med en korrekthet av 50 procent. 

Tabellen visar således att till exempel det ljud som uttalades sämst hos nybörjare är [ɭ], vars 

medelvärde nämligen är 0 procent, vilket betyder att alla informanter uttalade det med ett 

procentvärde som ligger på 0 procent. Detta bekräftas av att standardavvikelsen också är 0 

procent (i och med att alla har samma procent) och att både minimum- och maximumvärdena 

också är 0 procent. Det ljud som uttalades bäst var istället klustret /st/, som nämligen har ett 

medelvärde som låg på 100 procent och följaktligen också minimum- och maximumvärden på 

100 procent. Detta betyder således att alla informanter tillhörande gruppen nybörjare utta-

lade klustret med en korrekthet på 100 procent, vilket bekräftas av standardavvikelsen, som i 

detta fall är 0 procent.  

5.1.2 Talare på medelnivå 

Gruppen talare på medelnivå inkluderar inlärare som har haft en lite längre kontakt med 

svenskan (trots ofta med långa uppehåll) men som inte använder språket i vardagen och som 

därför inte är flytande talare än. Denna grupp blev den största, med 11 informanter. Gruppen 

är således mycket bred och heterogen i och med att dessa inlärare har olika grader och typer 

av erfarenhet av svenskan och behärskar språket på olika nivåer beroende på ett antal fak-

torer, till exempel hur lång och vilken typ av exponering de har haft för språket, i vilken ut-

sträckning de använder det i vardagen, hur lång tid de har bott i Sverige, osv. Av denna anled-

ning är några av dem närmare nybörjarna, men har ändå inte placerats i nybörjargruppen ef-

tersom de har haft en längre kontakt med svenskan, medan andra inte är långt ifrån att vara 

flytande talare. 

I enkäten svarade nästa alla att de inte känner sig ”mycket bekväma” med att kommuni-

cera på svenska – nästan alla svarade med värde 2 eller 3 på skalan som beskriver hur bekväma 

de känner sig – och de flesta har svarat att deras användning av svenska består av mindre än 

25 procent av deras vardagliga språkanvändning (se bilaga 3). 

Några av dem valde att besvara enkäten på svenska, medan andra inte kände sig bekväma 

med det, och föredrog istället att fylla i den italienska versionen. Värt att notera är att alla de 

som bestämde sig för att besvara enkäten på italienska också är de som fick sämre resultat i 

testet, vilket kan tänkas tyda på att de inte är så bekväma med språket.  

Tabell 9 nedan redovisar de resultat som gruppen med talare på medelnivå fick i ord-

testet. Data presenteras på samma sätt som i föregående tabell, d.v.s. genom att redogöra (i 

procent) för medelvärde, standardavvikelse samt minimum- och maximumvärden för korrekt 
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uttal av varje undersökt struktur och för vokaler, konsonanter, kluster samt samtliga struk-

turer.  

Tabell 9. Medelvärde för korrekt uttal, samt standardavvikelse, minimum- och maximumvärde i 
ordtestet hos talare på medelnivå (i procent) 

Struktur Medelvärde Standardavvikelse Minimumvärde Maximumvärde 

[y:] 53 13 33 67 

[ʏ] 57 16 25 75 

[ʉ̟ː] 23 34 0 100 

[ɵ] 44 21 17 83 

[ø:] 36 45 0 100 

[œ] 82 34 0 100 

[ɑ:] 33 21 0 67 

Medelvärde för vokaler 47 13 23 65 

/h/ 84 13 63 100 

/ɧ/ 57 28 8 92 

[th] 45 27 0 100 

/ɕ/ 77 18 50 100 

/j/ 

<hj> 

45 47 0 100 

/ŋ/ 34 23 0 75 

[ɳ] 36 32 0 100 

[ʈ] 53 33 0 100 

[ʂ] 58 26 17 100 

[ɖ] 68 34 0 100 

[ɭ] 18 34 0 100 

Medelvärde för 

konsonanter 

52 10 39 68 

#sv 30 27 0 75 

mn# 91 20 50 100 

ŋn# 18 22 0 50 

lj# 48 28 0 100 

rj# 57 23 25 100 

st# 100 0 100 100 

ŋkt# 72 34 0 100 

Medelvärde för 

konsonantkluster 

59 7 46 69 

Medelvärde för 

samtliga strukturer 

52 8 40 63 

Även i detta fall visar tabellen att den struktur som talare på medelnivå behärskar bäst är 

klustret /st/, med ett medelvärde på 100 procent. Dessutom visar tabellen att den struktur 
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som informanter tillhörande denna grupp behärskar sämst återigen är [ɭ], som i detta fall ut-

talas med en korrekthet som ligger på 18 procent. 

5.1.3 Flytande talare 

Gruppen flytande talare utgörs av de informanter som har haft en ganska lång kontakt med 

svenskan och som använder språket i vardagen. Gruppen är något mindre än de andra och 

består av 8 informanter.  

Informanterna i denna grupp har pratat eller pluggat svenska (ibland tillsammans med 

norska) i mer än 3 år utan uppehåll och har alla bott i Sverige i några år. De pluggar eller jobbar, 

eller både pluggar och jobbar, på svenska som de därför använder som språk för kommuni-

kation i vardagen. De svarade att svenskan utgör minst 50 procent av deras vardagliga språk-

användning. De är också vana vid att läsa tidningar, böcker, kurslitteratur och dylikt på svenska 

och vid att lyssna på nyheter eller program på svenska. De svarade dessutom att de känner sig 

ganska trygga och nöjda när de kommunicerar på svenska: på skalan mellan 1 och 5 i enkäten 

där de får ange hur bekväma de känner sig med språket svarade alla 4 eller 5, alltså de högsta 

värdena (förutom två som svarade 3,5) (se bilaga 3). Ingen av dem hade några problem med 

att återberätta texten och de kände sig inte nervösa inför testet. 

Samtliga informanter som tillhör denna grupp valde att besvara enkäten på svenska, vilket 

i sin tur tyder på att de är bekväma med språket. Dock visar även denna grupp en ganska stor 

variation: trots att alla informanter har haft en lång exponering för och kontakt med språket 

(minst 3–4 år), varierar den dock i viss utsträckning. Vissa har nämligen pluggat svenska i Ita-

lien och sedan flyttat till Sverige, medan andra har pluggat svenska endast i Sverige. Dessutom 

har vissa informanter bott i Sverige endast ett år, medan andra har bott i Sverige till och med 

tio år (minst 3–4 år).  

I tabell 10 redovisas resultaten från ordtestet för de informanter som tillhörde denna 

grupp. Resultaten presenteras på samma sätt som för de andra två grupperna, d.v.s. genom 

att redogöra för medelvärde, standardavvikelse samt minimum- och maximumvärden för kor-

rekt uttal av varje undersökt struktur och för vokaler, konsonanter, kluster, samt samtliga 

strukturer.  

Tabellen visar att flytande talare behärskar vissa strukturer helt korrekt, d.v.s. med ett 

medelvärde som ligger på 100 procent. I dessa fall är således både minimum- och maximum-

värdena 100 procent, i och med att alla informanter tillhörande gruppen uttalar det helt kor-

rekt, och följaktligen är i dessa fall standardavvikelsen 0 procent. Den struktur som uttalas 

sämst är kodaklustret [ŋn], med ett medelvärde som ligger på 44 procent. I detta fall är dock 

standardavvikelsen ganska hög, d.v.s. 33 procent, vilket betyder att variationen inom gruppen 

är stor. Detta bekräftas även av faktumet att minimumvärdet inom gruppen är 0 procent, me-

dan maximumvärdet ligger på 100 procent, vilket betyder att (minst) en informant inte be-

härskar den alls, medan (minst) en uttalar det helt korrekt. 
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Tabell 10. Medelvärde för korrekt uttal, samt standardavvikelse, minimum- och maximumvärde 
i ordtestet hos flytande talare (i procent) 

Struktur Medelvärde Standardavvikelse Minimumvärde Maximumvärde 

[y:] 77 12 67 100 

[ʏ] 81 18 50 100 

[ʉ̟ː] 75 38 0 100 

[ɵ] 54 15 33 83 

[ø:] 75 38 0 100 

[œ] 100 0 100 100 

[ɑ:] 85 24 33 100 

Medelvärde för vokaler 78 13 60 98 

/h/ 100 0 100 100 

/ɧ/ 86 19 42 100 

[th] 63 35 0 100 

/ɕ/ 100 0 100 100 

/ʝ/ 

<hj> 

100 0 100 100 

/ŋ/ 75 23 25 100 

[ɳ] 97 9 75 100 

[ʈ] 98 6 83 100 

[ʂ] 96 8 83 100 

[ɖ] 100 0 100 100 

[ɭ] 81 26 50 100 

Medelvärde för 

konsonanter 

91 7 78 100 

#sv 69 29 0 100 

mn# 100 0 100 100 

ŋn# 44 33 0 100 

lj# 75 27 25 100 

rj# 81 18 50 100 

st# 100 0 100 100 

ŋkt# 100 0 100 100 

Medelvärde för 

konsonantkluster 

81 8 73 93 

Medelvärde för 

samtliga strukturer 

83 8 71 97 

5.1.4 Jämförelse mellan grupper 

I tabell 11 nedan jämförs medelvärdet för korrektheten för varje struktur mellan samtliga 

grupper. Förutom medelvärdet för varje grupp redogör tabellen för skillnaden mellan nybör-

jare och flytande talare, som tydliggör i vilken utsträckning korrekthet i uttalet av varje fonem 
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förändras och vilken utveckling som har skett i dess uttal tack vare ökad erfarenhet av svenska. 

Utvecklingsmåttet togs fram genom att räkna ut skillnaden i procent mellan nybörjare och 

flytande talare. Dessutom anges också inom parantes standardavvikelse, vilken tydliggör vari-

ationen i uttalet av samma fonem i varje grupp.  

Tabell 11. Medelvärde och standardavvikelse (inom parantes) för korrekt uttal av varje struktur och 
utveckling från nybörjare till flytande talare i ordtestet (i procent): en jämförelse mellan de tre 
grupperna 

Struktur Nybörjare Talare på 

medelnivå 

Flytande 

talare 

Skillnad nybörjare/ 

flytande talare 

[y:] 35 

(19) 

53 

(13) 

77 

(12) 

42 

[ʏ] 36 

(25) 

57 

(16) 

81 

(18) 

45 

[ʉ̟ː] 11 

(22) 

23 

(34) 

75 

(38) 

64 

[ɵ] 31 

(10) 

44 

(21) 

54 

(15) 

23 

[ø:] 22 

(36) 

36 

(45) 

75 

(38) 

53 

[œ] 50 

(25) 

82 

(34) 

100 

(0) 

50 

[ɑ:] 13 

(18) 

33 

(21) 

85 

(24) 

72 

Medelvärde för 

vokaler 

28 

(10) 

47 

(13) 

78 

(13) 

50 

/h/ 92 

(11) 

84 

(13) 

100 

(0) 

8 

/ɧ/ 20 

(13) 

57 

(28) 

86 

(19) 

66 

[th] 56 

(17) 

45 

(27) 

63 

(35) 

7 

/ɕ/ 47 

(32) 

77 

(18) 

100 

(0) 

53 

/ʝ/ 

<hj> 

6 

(17) 

45 

(47) 

100 

(0) 

94 

/ŋ/ 25 

(22) 

34 

(23) 

75 

(23) 

50 

[ɳ] 6 

(11) 

36 

(32) 

97 

(9) 

91 

[ʈ] 4 

(11) 

53 

(33) 

98 

(6) 

94 

[ʂ] 9 

(12) 

58 

(26) 

96 

(8) 

93 

[ɖ] 11 

(22) 

68 

(34) 

100 

(0) 

89 

[ɭ] 0 18 81 81 
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(0) (34) (26) 

Medelvärde för 

konsonanter 

25 

(6) 

52 

(9) 

91 

(7) 

66 

#sv 8 

(12) 

30 

(27) 

69 

(29) 

61 

mn# 94 

(17) 

91 

(20) 

100 

(0) 

6 

ŋn# 11 

(14) 

18 

(22) 

44 

(33) 

33 

lj# 11 

(18) 

48 

(28) 

75 

(27) 

64 

rj# 11 

(18) 

57 

(23) 

81 

(18) 

70 

st# 100 

(0) 

100 

(0) 

100 

(0) 

0 

ŋkt# 33 

(25) 

72 

(34) 

100 

(0) 

67 

Medelvärde för 

konsonantkluster 

 

38 

(7) 

59 

(7) 

81 

(8) 

43 

Medelvärde för 

samtliga strukturer 

28 

(5) 

52 

(8) 

83 

(8) 

55 

Tabell 11 visar således hur uttalet av varje struktur förändras från grupp till grupp, samt vilken 

utveckling som har skett från nybörjare till flytande talare. På detta sätt är det nämligen 

möjligt att se till exempel att de strukturer som förbättras mest är ljuden /ʝ/ och [ʈ], med en 

utveckling i procent som ligger på 94 procent, d.v.s. från 6 procent till 100 procent i fallet med 

den första, och från 4 procent till 98 procent i fallet med det andra. Samtidigt visar den också 

att den struktur som däremot förbättras minst är kodaklustret /st/, som inte utvecklas alls, 

eftersom både nybörjare och flytande talare har ett medelvärde på 100 procent. I tabell 13 

(se nedan) kommer jag även att redovisa en rankning från svårast till lättast och från den 

struktur som har utvecklats minst till den med högsta utveckling. 

5.1.5 Medelvärde för korrekt uttal av vokaler, konsonanter och 
konsonantkluster 

Figur 3 nedan redovisar medelvärdet för korrektheten för vokaler, konsonanter och konso-

nantkluster för varje grupp i ordtestet. Genom ett stapeldiagram kan man visa på ett effektivt 

och tydligt sätt hur värdena förändras från grupp till grupp, med ökad erfarenhet i det svenska 

språket. De data de presenteras i stapeldiagrammet baseras på tabell 11. 
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Figur 3. Medelvärde för korrekt uttal av vokaler, konsonanter och konsonantkluster i ordtestet hos  
varje grupp. 

Figur 3 visar att uttalet av varje struktur, d.v.s. både vokaler, konsonanter och konsonantklus-

ter förbättras gradvis med ökad erfarenhet av svenska. Nybörjargruppen är nämligen den 

grupp som har de lägsta resultaten, medan flytande talare uppvisar de högsta medelvärdena. 

Talarna på medelnivå befinner sig däremot i fråga om samtliga strukturer mitt emellan, med 

bättre resultat än nybörjargruppen, men betydligt sämre resultat än flytande talare. Dessutom 

visar figuren tydligt att den struktur som förbättras mest är konsonanterna, som når ett me-

delvärde för korrekthet som hos flytande talare ligger på 91 procent, och följaktligen är den 

struktur som uttalas bäst hos erfarna inlärare. Det som istället förblir svårast med ökad erfa-

renhet är vokalerna, som, trots en betydlig förbättring, får det lägsta medelvärdet bland fly-

tande talare, d.v.s. 78 procent. Den struktur som däremot uttalas sämst under detta test är 

konsonanterna hos nybörjare, med ett medelvärde på 25 procent. 

5.2 Fritt tal 

I detta avsnitt presenteras resultaten från testet med fritt tal. Som påpekat i avsnitt 4.4.2 är 

de strukturer som analyserades i fritt tal i stort sett desamma som analyserades i ordtestet. 

Dock som tidigare påpekat förekom inte alla ljud, så i fritt tal analyserades 19 strukturer.  

Till skillnad från ordtestet presenteras här inte resultaten separat för varje grupp, utan 

endast medelvärde och standardavvikelse för varje struktur för alla de tre grupperna i samma 

tabell, d.v.s. tabell 12 nedan. Dessutom redovisar tabellen också skillnaden mellan nybörjare 

och flytande talare, vilket visar vilken utveckling som har skett från nybörjare till flytande ta-

lare i uttalet av samtliga undersökta strukturer. Tabellen motsvarar alltså tabell 11, som pre-

senterade samma data, fast för ordtestet.  
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Tabell 12. Medelvärde och standardavvikelse (inom parantes) för korrekt uttal av varje struktur och  
utveckling från nybörjare till flytande talare i fritt tal (i procent): en jämförelse mellan de tre grupperna 

Struktur Nybörjare Talare på 
medelnivå 

Flytande 

talare 

Skillnad nybörjare/ 
flytande talare 

[ʏ] 
 

35   
(26) 

53 
(12) 

76 
(15) 

41 

[y:] 4 
(10) 

25 
(25) 

100 
(0) 

96 

[ʉ̟ː] 17 
(16) 

22 
(21) 

76 
(25) 

59 

[ɵ] 18 
(21) 

32 
(22) 

67 
(16) 

49 

[u] 31 
(25) 

71 
(23) 

78 
(13) 

47 

[ø:] 35 
(26) 

48 
(19) 

79 
(8) 

44 

[ɑ:] 14 
(24) 

39 
(23) 

85 
(16) 

71 

Medelvärde för 

vokaler 

23 
(10) 

43 
(12) 

78 
(10) 

55 

/h/ 70 
(21) 

68 
(23) 

87 
(13) 

17 

/ɧ/ 15 
(13) 

58 
(30) 

94 
(86) 

79 

/ɕ/ 48 
(25) 

71 
(17) 

92 
(12) 

44 

/ʝ/ 25 
(26) 

76 
(29) 

88 
(23) 

63 

[ŋ] 22 
(20) 

25 
(20) 

78 
(15) 

56 

[ɳ] 3 
(8) 

47 
(27) 

91 
(13) 

88 

[ʂ] 20 
(20) 

43 
(27) 

84 
(14) 

64 

Medelvärde för 

konsonanter 

29 
(10) 

55 
(14) 

88 
(5) 

59 

#sv 6 
(17) 

16 
(23) 

54 
(30) 

48 

lj# 33 
(20) 

61 
(31) 

79 
(22) 

46 

rj# 28 
(26) 

39 
(22) 

63 
(23) 

35 

<rg> 67 
(58) 

75 
(46) 

100 
(0) 

33 

st# 33 
(58) 

100 100 
(0) 

67 

Medelvärde för 

konsonantkluster 

25 
(15) 

45 
(18) 

73 
(14) 

48 

Medelvärde för 

samtliga strukturer 

27 
(6) 

49 
(12) 

83 
(6) 

56 
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Tabell 12 visar alltså exempelvis att den struktur som uppvisar störst utveckling under detta 

test är [y:], som utvecklas från 4 procent till 100 procent, vilket betyder en utveckling som 

ligger på 96 procent. Den struktur som däremot uppvisar den svagaste utvecklingen är /h/, 

som utvecklas med endast 17 procentenheter, d.v.s. från 70 procent till 87 procent. 

5.2.1 Medelvärde för korrekt uttal av vokaler, konsonanter och 
konsonantkluster 

Figur 4 nedan presenterar en jämförelse mellan medelvärde för korrekthet för vokaler, kon-

sonanter och konsonantkluster för de tre grupperna i fritt tal. Liksom för ordtestet används 

här ett stapeldiagram för att effektivt illustrera hur värdena förändras från grupp till grupp 

också i fritt tal. De data genom vilka tabellen skapades är tagna utifrån tabell 12. 
 

 

Figur 4. Medelvärde för korrekt uttal av vokaler, konsonanter och konsonantkluster i fritt tal hos varje  
Grupp. 

Stapeldiagrammet i figur 4 visar på ett tydligt sätt att det också i fritt tal finns en betydande 

och gradvis förbättring i uttalet av alla strukturer från nybörjare till flytande talare. Nybörjarna 

är den grupp som alltid får de lägsta medelvärdena, medan flytande talare är de som har de 

bästa resultaten. Talare på medelnivå befinner sig alltid mitt emellan, i fråga om samtliga 

strukturer. Som figuren visar är dessutom den struktur som uttalas sämst vokalerna hos ny-

börjargruppen, med ett medelvärde som ligger på 23 procent, medan den som får bästa re-

sultatet är konsonanterna hos flytande talare, vars korrekthet ligger på 88 procent. Den struk-

tur som däremot förblir svårast i fritt tal trots ökad erfarenhet är konsonantklustren, vars me-

delvärde ligger på 73 procent. 
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5.3 Jämförelse mellan ordtest och fritt tal 

Figur 5 nedan visar hur varje grupp uttalar respektive struktur, d.v.s. vokaler, konsonanter och 

konsonantkluster, i båda testen. Figuren skapades genom att sammanfoga i samma stapeldi-

agram de värden som presenterades i tabell 3 och 4.  De ljusare färgerna står för fritt tal, 

medan de mörkare står för ordtestet.  

 
Figur 5. Jämförelse mellan medelvärde för korrekthet i uttalet av vokaler, konsonanter och  
konsonantkluster i ordtestet och fritt tal hos varje grupp. 

Stapeldiagrammet i figur 5 visar på ett tydligt sätt att det finns en gradvis förbättring i uttalet 

från nybörjare till flytande talare vad gäller båda testen och samtliga strukturer. Den visar 

dessutom till exempel att den struktur som får de bästa resultaten är konsonanter i ordtestet 

hos flytande talare, med en korrekthet som ligger på 91 procent, direkt följd av konsonanter i 

fritt tal, vars medelvärde för korrekthet istället är 88 procent. Samtidigt visar den att den 

struktur vars medelvärde har det lägsta resultat är vokalerna hos nybörjarna i fritt tal, där det 

ligger på 23 procent. 

5.4 Svårighetsgrad 

Följande tabell (tabell 13) illustrerar svårighetsgraden mellan de strukturer som undersökts i 

ordtestet. Den tydliggör vilka strukturer som var lättare och vilka som var svårare för flytande 

talare, samt vilka som har utvecklats mer med ökad erfarenhet av svenskan. Tabellen skapa-

des utifrån de data som presenterades i tabell 11. Både i fallet om svårighetsgraden och om 

utvecklingen bortser dock rankningen från huruvida strukturerna är vokaler, konsonanter eller 

kluster, utan redovisar rankingen för samtliga undersökta strukturer, oavsett vilken struktur 

det handlar om. Tabellen presenterar alltså samtliga undersökta strukturer från svårast, d.v.s. 

den som uttalas minst korrekt av flytande talare, till lättast, alltså de som dessa informanter 

behärskar bäst. Samtidigt redovisar tabellen en rankning från den struktur som har utvecklats 

minst, d.v.s. där uttalet har förbättrats minst från nybörjarna till flytande talare, till den som 
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har utvecklats mest med ökad erfarenhet, alltså där förbättringen mellan dessa två grupper 

är störst.  

Tabell 13. Svårighetsgrad mellan strukturer utifrån korrektheten i deras uttal i ordtestet: rankning från 
svårast (lägst korrekt) till lättast hos flytande talare (i procent) och från den som utvecklats minst från 
nybörjare till flytande talare till den som har utvecklats mest (i procent) 

Rankning svårast till 
lättast 

Korrekthet i procent Rankning utveckling Utveckling i procent 

ŋn#9  44  st# 0  

[ɵ]  54  mn# 6  

[th]  63  [th] 7  

#sv  69  /h/ 8  

[ʉ̟ː]  75  [ɵ] 23 

[ø:]  75  ŋn# 33  

lj#  75  [y:] 42  

/ŋ/  75 [ʏ] 45  

[y:]  77  /ŋ/ 50  

rj#  81  [œ] 50  

[ʏ]  81  [ø:] 53  

[ɭ]  81  /ɕ/ 53  

[ɑ:]  85  #sv 61  

/ɧ/  86  [ʉ̟ː] 64  

[ʂ]  96  lj# 64  

[ɳ]  97  /ɧ/ 66  

[ʈ]  98  ŋkt# 67  

[œ]  100  rj# 70  

/h/  100  [ɑ:] 72  

/ɕ/  100  [ɭ] 81  

/ʝ/  100  [ɖ] 89  

[ɖ]  100  [ɳ] 91  

mn#  100  [ʂ] 93  

st#  100  [ʈ] 94  

ŋkt#  100  /ʝ/ 95  

 

5.4.1 Svårighetsgraden i jämförelse med prediktionerna 

I tabell 14 nedan redovisas en jämförelse mellan svårighetsgraden hos flytande talare som 

presenterades i tabellen 13 och prediktionerna om svårighet som presenterades i tabell 5. 

Som tidigare nämnt går prediktionsmodeller ibland åt olika håll, vilket kan betyda att en struk-

tur kan förväntas vara svår utifrån en teori, men inte utifrån en annan. Samtidigt kan vissa 

strukturer tänkas vara svåra utifrån flera teorier samtidigt, medan andra utifrån endast en 

 
9De olika strukturerna har markerats med olika färger, som motsvarar färgerna i tabellerna: röd för vokalerna, 
gul för konsonanterna och grön för klustren. 
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eller två. Genom att jämföra svårighetsgraden och prediktionerna utifrån samtliga modeller 

kan man därmed se hur de förhåller sig till varandra och konstatera om det finns korrelationer 

mellan dem.  

Tabell 14. Rankning om svårighetsgraden hos flytande talande och jämförelse med prediktioner om 
svårigheter utifrån SLM, typologisk markering och stavning 

Rankning svårast till 
lättast utifrån 

resultaten 

Prediktion utifrån 
stavning 

Prediktion utifrån 
Speech Learning 

Model 

Prediktion utifrån 
typologisk 
Markering 

ŋn#  x  x 
[ɵ]  x x x 
[th]  x x x 
#sv    x 
[ʉ̟ː]  x x x 
[ø:]   x x 
lj#  x  x 
/ŋ/  x x  
[y:]    x 
rj#  x  x 
[ʏ]    x 
[ɭ]  x x x 

[ɑ:]  x  x 
/ɧ/  x  x 
[ʂ]  x x x 
[ɳ]  x x x 
[ʈ]  x x x 

[œ]    x 
/h/  x   
/ɕ/  x  x 

/ʝ/  x x x 
[ɖ]  x x x 

mn#    x 
st#    x 

ŋkt#    x 

Tabell 14 visar till exempel att den svåraste strukturen, d.v.s. ŋn#, förväntas vara svår både 

utifrån typologisk markering och stavning, men inte utifrån SLM, som dock, som nämnt i av-

snitt 3.4.2 endast kan användas för att göra prediktioner om ljud, och inte om stavelser. Dess-

utom visar tabellen att de lättaste strukturerna, d.v.s. mn#, st# och ŋkt# däremot förväntas 

vålla svårighet endast utifrån typologisk markering, men inte SLM och stavning. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de mest relevanta resultaten som undersökningen kommit fram till. 

För att kunna göra det, delas kapitlet in i olika avsnitt som motsvarar de frågeställningar som 

formulerades i kapitel 1. Avsnitt 6.1 tar alltså upp vokalerna, medan konsonanterna diskuteras 

i 6.2; dessa två avsnitt besvarar således den första frågeställningen. I avsnitt 6.3 diskuteras 

konsonantkluster, och här besvaras alltså den andra frågeställningen. I avsnitt 6.4 presenterar 

jag de viktigaste slutsatserna vad gäller skillnader i uttalet hos inlärare med olika grader av 

erfarenhet av svenska, för att på så sätt besvara min tredje frågeställning. Vad gäller den 

fjärde, teoretiska frågeställningen, besvaras den löpande i behandlingen av varje struktur och 

lite mer fördjupat i avsnitt 6.5, där jag diskuterar de tre olika modeller som användes för att 

göra förutsägelserna. Slutligen, i avsnitt 6.6, förs en övergripande metoddiskussion. 

6.1 Vokaler 

Ordtestet och fritt tal visar liknande resultat när det gäller vokaler (se figur 5). Vokalerna ut-

talas som förväntat lite sämre i fritt tal, i synnerhet när det gäller nybörjarna och talare på 

medelnivå, medan de flytande talarnas medelvärde för korrekthet är detsamma i båda testen. 

Båda testen visar alltså en tydlig förbättring i korrekthet i uttalet av vokaler med ökad erfa-

renhet av svenska, som ökar från 28 procent och 23 procent i ordtestet respektive fritt tal till 

78 procent i båda testen (se figur 5). Detta medelvärde, alltså 78 procent, kan dock betraktas 

som relativt lågt, vilket således visar att vokalerna, till skillnad från konsonanterna som får ett 

högre medelvärde, verkar vara svårare att lära sig trots ökad erfarenhet för en italiensk inlä-

rare av svenska. I ordtestet är nämligen vokalerna den struktur som hos flytande talare har 

lägst resultat, som visats i figur 3 (till skillnad från fritt tal där det är konsonantkluster som 

uttalas mindre korrekt, se figur 4). Trots att det finns en klar förbättring i italiensktalande in-

dividers uttal kan man säga att svenska vokaler förblir svåra för dem och att de fortfarande 

har svårigheter med dessa strukturer även efter en lång exponering för språket. 

Italienska inlärare av svenska verkar i synnerhet ha svårigheter med långa vokaler, som 

tycks vara svårare än de motsvarande korta varianterna. Detta gäller framför allt nybörjare 

och talare på medelnivå, men i viss mån också flytande talare, som också ofta behärskar den 

långa allofonen sämre än den korta. De vokaler som bland nybörjarna visar lägre grad av kor-

rekt uttal är [ʉ̟ː] och [ɑ:] som visats i tabell 8 (det enda undantaget är uttalet av fonemet [y:] 

i fritt tal, som får ett mycket lågt medelvärde). Ljudet [ʉ̟ː] är till och med ett av dem som förblir 

svårast även efter en lång exponering för språket (kring 75 procent i båda testen, se tabell 11 

och 12). Att ljudet är så svårt att lära sig verkar stämma överens med teorierna om andra-

språksinlärning, i synnerhet typologisk markering, i och med att det är extremt ovanligt bland 

världens språk (det förekommer endast på svenska, se avsnitt 3.4.3.1), och därmed ett högt 

markerat drag i svenska. Dessutom är ljudet enligt Speech Learning Model liknande för itali-

enska inlärare av svenska, vilket då också kan förklara varför det vållar svårigheter även hos 

erfarna inlärare. Just detta fonem uttalas ofta, även av flytande talare, som det italienska /u/ 

(se bilaga 4), vilket i sin tur avspeglar stavningen <u> på italienska (på svenska stavas däremot 
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ljudet <o>). Här verkar alltså inlärarna påverkas av stavningen och tillämpa den strategi som 

Bassetti kallar för phone substitution (se avsnitt 3.4.1), i och med att italienska inlärare alltså 

ersätter ett främmande ljud med ett segment som inte bara förekommer i deras modersmål, 

utan också motsvarar stavningen. Detta stämmer då med de prediktioner som gjordes i avsnitt 

3.4.1.1. 

När det gäller ljudet [ɑ:] kan man istället notera, både i ordtestet och i fritt tal, en större 

förbättring i dess uttal hos flytande talare (85 procent i båda testen, se tabell 11 och 12). Lju-

det är särskilt svårt i början, då det p.g.a. dess stavning, d.v.s. <a>, ofta associeras till det mot-

svarande italienska fonemet /a/. Uttalet av fonemet förbättras betydligt med ökad erfarenhet 

av svenska, vilket visas i den stora skillnaden i procent mellan nybörjare och flytande talare 

(se tabell 11 och 12). Ljudet är ett nytt ljud för italienska inlärare av svenska, vilket innebär att 

det är möjligt att lära in med erfarenhet. Trots detta tycks dock fonemet i viss mån förbli svårt 

också för mer erfarna inlärare, i och med att dess medelvärde för korrektheten av uttalet visar 

att de inte lyckas behärska det fullständigt. Detta kan dock förklaras på två olika sätt. Först 

och främst verkar här också stavning spela en stor roll, i och med att även erfarna inlärare ofta 

uttalar fonemet som det stavas, d.v.s. /a/ (se bilaga 4), genom att tillämpa phone substitution 

som enkelt kan motiveras av ortografin. Vidare är ljudet samtidigt ett ovanligt vokalljud bland 

världens språk vilket då enligt typologisk markering kan förklara varför det är svårt att tillägna 

sig. Faktumet att det är något vanligare än [ʉ̟ː] kan dock kanske vara en till förklaring till varför 

det behärskas lite bättre. 

Det vokaliska ljud som förblir svårast att lära in även efter en lång exponering för språket 

är [ɵ], som i båda testen får det lägsta medelvärdet: 54 procent i ordtestet och 67 procent i 

fritt tal, som illustrerats av tabell 11 och 12. Fonemet är dessutom den enda struktur som 

ingen informant behärskar fullständigt: maximumvärdet bland flytande talare är inte 100 pro-

cent utan 83 procent (se tabell 10). Det bör dock påpekas att dess korrekthet i uttal är relativt 

hög bland nybörjarna, särskilt när det gäller ordtestet (31 procent). Det som karakteriserar 

ljudet är alltså att det förbättras lite i jämförelse med de andra vokalerna med exponering för 

språket, vilket också visas i den lilla skillnaden mellan nybörjare och flytande talare, särskilt 

när det gäller ordtestet (se tabellerna 11 och 12). Att ljudet verkar vara svårare än andra vo-

kaler kan förklaras av att det är högt markerat och extremt ovanligt, i och med att det enligt 

PHOIBLE databas endast förekommer i 1 procent av världens språk (Nikolaev 2019). Dessutom 

är det enligt SLM ett liknande ljud för italienska inlärare av svenska, vilket också kan förklara 

varför flytande talare inte behärskar det fullständigt. Vidare är italienska inlärare av svenska 

även i detta fall påverkade av sitt modersmål och av stavningen, eftersom nästan alla infor-

manter ersätter det med det italienska fonemet /u/ (se bilaga 4), vilket i sin tur avspeglar stav-

ningen <u>. Detta grafem är nämligen inte bara icke-transparent på svenska, utan också 

mycket inkonsekvent, i och med att vissa <u> som har kort uttal kan uttalas som [ʊ] istället för 

[ɵ], vilket kan vara ytterligare en komplicerande faktor. Detta stämmer således återigen med 

de prediktioner om svårigheter utifrån stavning som gjordes i avsnitt 3.4.1.1. Det som dock 

bör påpekas är att det verkar vålla mer svårigheter än [ʉ̟ː], trots att det är lite vanligare, vilket 

då verkar gå emot teorin om typologisk markering. 

Värt att notera är att det bland vokalerna bara finns ett ljud som bland flytande talare 

uppnår 100 procent korrekthet i uttal, nämligen [œ], medan alla de andras resultat uppgår i 
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en procent som ligger på 70–80 procent (förutom [ɵ], som tidigare nämnts). Fonemet är också 

det som får det bästa resultatet bland nybörjarna, där medelvärdet för dess korrekthet är 50 

procent, en betydligt högre procent i jämförelse med de andra vokalerna (se tabell 8). Man 

kan då dra slutsatsen att denna vokal inte orsakar stora problem hos andraspråksinlärare av 

svenska som har italienska som modersmål, och att det till och med är möjligt att behärska 

fullständigt av erfarna inlärare. Detta överensstämmer med prediktioner om svårighet i och 

med att ljudet betraktades som ett nytt ljud, vilket innebär att det är möjligt att tillägna sig 

med övning och exponering för språket. Detta trots att ljudet är relativt ovanligt i världens 

språk, och därför högt markerat, vilket borde innebära att det skulle orsaka problem hos and-

raspråksinlärare vars modersmål saknar ljudet, som italienska. Ljudet förekommer dock i 3 

procent av världens språk och är därmed vanligare än [ʉ̟ː] och [ɵ], som endast förekommer i 

0 procent respektive 1 procent av världens språk enligt PHOIBLE databas (Nikolaev 2019), vil-

ket då kan förklara varför typologisk markering i detta fall verkar spela en mindre roll. En för-

klaring till varför det uttalas mer korrekt än [ɑ:] trots att de båda är nya ljud som förekommer 

i 3 procent av världens språk kan vara att stavning här som förväntat inte orsakar någon svå-

righet, medan ortografin i fallet med [ɑ:] som visat spelar en stor roll. 

Sammanfattningsvis visar alltså resultaten att vokalerna i allmänhet förblir svåra även för 

inlärare som har stor erfarenhet av svenska. Vissa vokaler är givetvis lättare att tillägna sig än 

andra, vilket som visat huvudsakligen beror på ljudets grad av markering, dess likhet med L1:s 

vokaler enligt Speech Learning Model och stavningspåverkan. De svenska vokaler som inte 

återfinns på italienska är alla ovanliga vokaler i världens språk, vilket kan förklara varför voka-

lerna är så svåra att tillägna sig. Vidare är de flesta vokalerna liknande ljud, vilket också kan 

vara en förklaring till varför de är besvärliga att uttala korrekt. De ljud som uttalas mer korrekt 

är [ɑ:] och [œ], som är nya ljud. Också fonemet /y/ (både den korta och långa allofonen) be-

traktades enligt IPA-kriteriet som nytt eftersom det saknar ett motsvarande IPA-tecken på ita-

lienska. Enligt min intuition som andraspråksinlärare tycker jag dock att det också borde be-

traktas som liknande, i och med att det i stor utsträckning liknar fonemet /i/, som endast skiljer 

sig i fråga om läpprundning. Om man då betraktar ljudet som liknande skulle det också förklara 

varför det förblir svårt att uttala. Dessutom spelar också stavningen en stor roll i fråga om 

vokalernas uttal. Som nämnts i avsnitt 2.1.3 består det svenska vokalsystemet av betydligt fler 

segment än det italienska, vilket innebär att italienska inlärare av svenska ofta associerar, och 

följaktligen ersätter, (många) svenska vokaler med (få) italienska vokalfonem, som dessutom 

oftast motsvaras av samma grafem i skrift (se avsnitt 2.4.2). Detta betyder således att i fråga 

om vokaler tillämpas ofta phone substitutions som lätt kan förklaras med ljudets ortografi. 

Typologisk markering, likheter mellan svenskans och italienskans vokaler och stavning verkar 

alltså samverka och förklara varför vokalerna förbli så svåra att behärska även efter en lång 

exponering för språket. 

6.2 Konsonanter 

Också när det gäller konsonanter visar både ordtestet och fritt tal en gradvis förbättring i kor-

rekthet av uttalet hos de tre grupperna. Dessutom är konsonanterna i båda testen de struk-

turer som flytande talare behärskar bättre (se figur 5), vilket då kan betyda att de är lättare 
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att tillägna sig efter en viss exponering för språket än andra strukturer. Värt att notera är dock 

att, till skillnad från vokalerna, visar ordtestet att konsonanterna är betydlig svårare i början 

av inlärningen, vilket illustreras av de mycket låga resultat som nästan alla ljud får i båda tes-

ten, ibland t.o.m. mindre än 10 procent (vilket aldrig är fallet med vokaler, där nästan alla 

vokaler har kring 30 procent som medelvärde), som visat i tabell 8 och 12. Detta betyder såle-

des att korrekthet i uttalet för konsonanter ökar betydligt mer med ökad erfarenhet av 

svenska, vilket också visas av den stora utvecklingen som sker mellan nybörjare och flytande 

talare, som ofta t.o.m. är högre än 90 procent (se tabell 11).  

Detta gäller i synnerhet retroflexerna, alltså [ɳ, ɖ, ɭ, ʂ, ʈ], och fonemet /ʝ/, som orsakar 

stora problem i uttalet hos nybörjarna, vars medelvärde för korrekthet i uttal av dessa ljud är 

lägre än 10 procent. Flytande talare behärskar dock samma ljud nästan perfekt, med resultat 

högre än 90 procent och en mycket låg standardavvikelse, ibland t.o.m. 0 procent. En tänkbar 

förklaring till dessa låga resultat i uttal av retroflexerna och av ljudet /ʝ/ hos de oerfarna inlä-

rarna är att de ännu inte har tillägnat sig stavningskonventionerna och fortfarande uttalar lju-

den som de stavas och som de skulle uttalas på italienska, alltså med två separata ljud: t.ex. 

[hj] i fallet med /ʝ/; [rs] istället för [ʂ]; [rt] istället för [ʈ], osv. vad gäller retroflexerna (se bilaga 

4). Detta mönster följer alltså de prediktioner som gjordes i avsnitt 3.4.1.1. Här verkar alltså 

både modersmålspåverkan och stavningen spela en stor roll, särskilt hos nybörjare.  

Faktumet att flytande talare istället tycks behärska retroflexerna och /ʝ/ utan stora pro-

blem verkar dock gå emot Fleges teori om Speech Learning Model, enligt vilken dessa ljud kan 

betraktas som liknande ljud och som därför även mer erfarna lärare borde ha problem med 

(se avsnitt 3.4.2.1). Dock kan man fråga sig om retroflexerna verkligen är liknande ljud eller 

om de snarare borde betraktas som nya. Enligt SLM är de nämligen liknande utifrån IPA-teck-

enkriteriet, men enligt min intuition som erfaren andraspråksinlärare av svenska tycker jag att 

de skiljer sig avsevärt från de italienska ljuden, så kanske borde de betraktas som nya, trots 

likheterna mellan IPA-symbolerna. Dessutom är de relativt ovanliga konsonanter i världens 

språk, vilket borde medföra svårigheter vid inlärning, men i jämförelse med till exempel voka-

lerna är de däremot vanligare. Dessa kan således vara möjliga förklaringar till varför de verkar 

vara lättare att tillägna sig med mer språklig exponering. Dessutom tycks stavning i fallet med 

flytande talare inte orsaka svårigheter, i och med att de verkar ha tillägnat sig stavningskon-

ventionerna, vilket kan förklara varför de når så bra resultat i ordtestet. I fritt tal undersöktes 

dock inte alla retroflexerna, men bland de som var med också i detta test har ljudet [ɳ] lika 

resultat, medan retroflexen [ʂ] beter sig lite annorlunda. Ljudet visar nämligen ett lite högre 

medelvärde för nybörjarna (kanske för att de väljer att uttala ord som de känner till och vet 

hur de uttalas till skillnad från i ordtestet) men lägre för flytande talare. Här spelar positionen 

en viktig roll: erfarna inlärare behärskar nämligen ljudet bra när det förekommer i mitten av 

ett ord, d.v.s. som i ordtestet, medan uttalet ofta blir fel när det finns en assimilation mellan 

ord (eg. ”år sen”, som uttalas [o:rsen] istället för [o:ʂen]). De andra retroflexerna, [ɭ, ɖ, ʈ], ut-

talades däremot inte i fritt tal, och därför går det inte att genomföra dess uttal när de pratar 

fritt. 

En konsonant som uppvisar mycket olika resultat är fonemet /h/, som nämligen kan be-

traktas som ett undantag. Dess medelvärde för korrekt uttal är mycket högt redan bland ny-

börjarna (se tabell 8). Det är alltså det ljud som behärskas bäst redan från början. En tänkbar 
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förklaring till detta är att ljudet är relativt vanligt bland världens språk och att det därför, i och 

med att det inte är högt markerat, inte borde orsaka stora problem hos andraspråksinlärare 

(se avsnitt 3.4.3.1). Dessutom kan det enligt SLM också betraktas som ett nytt ljud, vilket in-

nebär att det är möjligt att lära in med en viss exponering för språket. Detta stämmer dock 

inte med prediktioner utifrån stavningen, enligt vilka ljudet förväntades vara svårt, i och med 

att, trots att det är transparent, det kan orsaka problem hos italienska individer, i vars mo-

dersmål fonemet är stumt (se avsnitt 3.4.1.1)  I detta fall verkar alltså det faktum att ljudet 

inte är högt markerat samt att det är ett nytt ljud vara mer avgörande än ljudets stavning, som 

inlärare kanske redan har tillägnat sig. Värt att notera är dock att medelvärdet för korrekt uttal 

av fonemet verkar minska ganska mycket i fritt tal (se tabell 12). Det rör sig om den största 

skillnaden mellan de två testen, som annars uppvisar ganska lika resultat när det gäller kon-

sonanter. Detta i och med att ljudet, trots att det inte är svårt att tillägna sig eller uttala, ten-

derar att falla bort eller till och med uttalas på fel ställe i fritt tal. I fritt tal hände det nämligen 

ofta att informanterna, särskilt de mindre erfarna, inte uttalade /h/ där det borde uttalas 

(alltså oftast i början av ett ord), utan la till det i andra positioner, ofta i andra ord före eller 

efter, där det dock inte borde förekomma. Ett exempel är ”hon är”, som många uttalar 

[’u:n’hæ:r] istället för [‘hu:n’æ:r]. Här verkar därmed talarens uppmärksamhet spela in, i och 

med att ordtestet visar att informanterna behärskar ljudet, som i sig inte är svårt att reprodu-

cera, medan de tenderar att glömma det när de inte är så uppmärksamma just på uttalet. I 

detta fall spelar alltså eliciteringsmetoden en avgörande roll i korrekthet av uttalet (se avsnitt 

4.3). 

Förutom detta ljud, som i olika avseenden utgör ett undantag, visar fritt tal i stor utsträck-

ning samma mönster som ordtestet. Här bör det dock påpekas att informanterna i fritt tal inte 

uttalar alla strukturer som undersöktes i ordtestet, utan färre ljud.  Detta kan också förklara 

varför konsonanterna är de enda strukturer som i fritt tal har ett högre medelvärde än i ord-

testet, som visat i figur 4. Detta gäller dock inte alla grupper, utan endast nybörjare och talare 

på medelnivå. Detta är ingen tillfällighet: dessa två grupper är nämligen de som i uttalet av 

dessa ljud hade de lägsta medelvärdena i ordtestet, vilket således minskar deras medelvärde 

för korrekt uttal av konsonanter. Flytande talare, däremot, som i ordtestet uttalade dessa fo-

nem nästan perfekt, har därför ett lite högre medelvärde i korrekt uttal av konsonanter i detta 

test än i fritt tal, där dessa ljud inte förekommer. Flytande talare visar alltså det vanligare och 

förväntade mönstret, med högre resultat i ordtestet än i fritt tal. 

Ytterligare ett ljud som inte undersöks i fritt tal, utan endast i ordtestet, är den aspirerade 

klusilen [th]. Ljudet är intressant att diskutera eftersom det är det ljud som inte bara har det 

lägsta medelvärdet bland flytande talare, utan också är det som visar den minsta skillnaden 

mellan nybörjare och flytande talare (se tabell 11) och därför en mycket liten förbättring i dess 

uttal med ökad erfarenhet av svenskan. De flesta informanter, även de mer erfarna, uttalar 

nämligen ljudet utan aspiration (se bilaga 4). Detta kan förklaras med olika teorier. Först och 

främst kan inlärare här vara påverkade av sitt modersmål, där klusilen förekommer fast utan 

aspiration, vilket också stämmer väl med fonemets ortografi, som nämnt i avsnitt 3.4.1.1. För 

det andra är den aspirerade realisationen av fonemet betydligt ovanligare i världens språk, 

och följaktligen mer markerad, än den motsvarande oaspirerade, vilket betyder att den enligt 

typologisk markering är svårare att reproducera (se avsnitt 3.4.3.1). Dessutom är en annan 
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tänkbar förklaring till fonemets svårighet att det rör sig om ett liknande ljud, vilket betyder att 

det är svårare att behärska fullständigt även efter en lång exponering för språket. 

Också när det gäller konsonanter är alltså vissa ljud lättare att lära in än andra, och detta 

har att göra med konsonantens grad av markering, dess likhet med förstaspråkets ljud samt 

modersmålspåverkan och stavning. Dock verkar konsonanter överhuvudtaget vara lättare att 

tillägna sig och uttala korrekt efter en lång exponering för språket än vokaler, trots att de i 

början är svårare. Denna skillnad i inlärning av vokaler och konsonanter kan delvis förklaras av 

stavningspåverkan. I svenskan är vokalerna på ett sätt mindre transparenta än konsonanterna, 

eftersom varken deras längd eller deras allofoniska kvalitet fångas av stavningen. Konsonan-

ternas längd fångas däremot oftast av stavningen, och dessutom görs det på samma sätt i 

både italienska och svenska (se avsnitt 2.4.3). Det finns givetvis vissa konsonanter som är 

mindre transparenta, i synnerhet de fonem som stavas med olika grafem, som /ɕ/, /ɧ/ och /ʝ/. 

I dessa fall visar resultaten att det i synnerhet är oerfarna inlärare som påverkas av stavningen 

(vilket dessutom förklarar varför konsonanternas korrekthet är så låg bland nybörjarna), me-

dan erfarna inlärare verkar ha tillägnat sig stavningskonventionerna. Det verkar alltså som att 

det oftast med konsonanterna är fråga om att lära sig stavningskonventioner, d.v.s. att till 

exempel ett trigrafem som <stj> uttalas som /ɧ/. Vad gäller vokalerna däremot kan stavningen 

vara förvirrande eftersom samma grafem motsvaras av olika fonem, som till exempel i fallet 

av <u> som uttalas både som [ʉ̟ː] och som [ɵ], vilket då kan leda till större svårigheter. Vidare 

kan man också förklara skillnaden mellan vokaler och konsonanter med det faktum att de un-

dersökta vokalerna är mycket ovanligare än konsonanterna, i och med att de alla förekommer 

i mindre än 3 procent av världens språk, vilket då kan betyda att de är svårare att lära in. Som 

avsnittet visar är däremot vissa konsonanter relativt vanliga bland världens språk, vilket därför 

kan förklara varför informanterna når ett betydligt bättre uttal när det gäller dessa ljud men 

inte när det gäller vokaler.  

6.3 Konsonantkluster 

Också när det gäller konsonantkluster visar resultaten en tydlig förbättring i uttal med ökad 

erfarenhet av svenska, både i ordtestet och i fritt tal (se figur 5). I detta fall visar dessutom 

ordtestet alltid bättre resultat än fritt tal för varje grupp. Dock, till skillnad från de andra struk-

turerna, där de två testen ofta visade mycket lika resultat, är skillnaden mellan de två testen i 

detta fall mer signifikant, som figur 5 illustrerar. Med andra ord är medelvärdet för korrekthet 

av konsonantkluster i respektive grupp bättre i ordtestet än i fritt tal, d.v.s. när informanterna 

är mer uppmärksamma. De största skillnaderna gäller i synnerhet nybörjare och talare på me-

delnivå, medan skillnaden mellan de två testen hos flytande talare är något mindre. I ordtestet 

behärskar nämligen nybörjarna konsonantklustren relativt bra, till och med bättre än vokaler 

och konsonanter, men detta gäller inte fritt tal, där de verkar behärska konsonanterna bättre 

än klustren (se figur 5). Informanternas, i synnerhet de mindre erfarna informanternas, upp-

märksamhet verkar alltså ha större konsekvenser i uttalet av klustren än enskilda ljud, i och 

med att deras korrekthet av uttal i fritt tal är betydligt mindre än för de andra strukturerna. 

Som sagt gäller detta inte i samma utsträckning flytande talare, där skillnaden mellan de två 

testen inte är så stor. Detta kan betyda att de antingen är mer uppmärksamma när de pratar 
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fritt också när det gäller klustren, eller att de har automatiserat klusteruttalet i högre utsträck-

ning. Värt att notera är dock att i fritt tal uttalar flytande talare vokalerna bättre än konso-

nantklustren (se figur 4). Konsonantklustren är därmed den struktur som verkar vara svårast 

att behärska när man pratar fritt även efter en lång exponering för språket. I fråga om konso-

nantkluster verkar alltså eliciteringsmetoden spela en större roll i jämförelse med de andra 

strukturerna, där skillnaderna mellan ordtestet och fritt tal inte är så signifikanta. 

Konsonantkluster verkar dock överhuvudtaget inte vara särskilt svåra i början av inlär-

ningen, där vissa till och med uttalas mycket bra av nybörjarinformanterna. Detta gäller dock 

i synnerhet ordtestet, alltså när informanterna är mer uppmärksamma. Ett kodakluster som 

har ett mycket högt medelvärde bland nybörjarna är /st/, som uttalas helt korrekt av samtliga 

informanter (se tabell 8). Detta innebär att denna ljudkombination inte verkar vara svår för 

italienska inlärare av svenska. Trots att italienska inte tillåter konsonantkluster i final position, 

och att denna ljudkombination således är omöjlig i denna position, är dock detta kluster tillå-

tet på italienska ordinitialt (se avsnitt 2.3.2). Dessutom vållar i detta fall stavningen inte en 

svårighet, i och med att klustren i båda språken uttalas på samma sätt, samtidigt som klustrens 

stavning är transparent, vilket också kan vara en förklaring till varför uttalet blir så korrekt. 

Vidare, som förklarat i avsnitt 3.4.3.1, trots att klustret är relativt markerat när det kommer 

till stavelsestrukturen ─ d.v.s. VCC ordfinalt ─ följer det sonoritetshierarkin, vilket också kan 

vara en förklaring till varför det inte verkar orsaka problem hos andraspråksinlärare. Dock bör 

det påpekas att medelvärdet för kluster sjunker betydligt i fritt tal särskilt bland nybörjarna, 

där resultatet är 33 procent (se tabell 12). De andra två grupperna har istället återigen 100 

procent som medelvärde. Detta kan betyda att trots att ljudkombinationen i sig inte verkar 

vara svår, kan den orsaka problem när man pratar fritt, i synnerhet hos oerfarna inlärare, som 

uttalade den fel särskilt då den förekom i mitten av ett ord och följdes av andra konsonanter 

(som i ordet frukostmöte, se bilaga 4 och 6).  

De konsonantkluster som vållar mest svårigheter är kodaklustren /rj/, /lj/ och /ŋn/ och 

ansatsklustret /sv/. Det sistnämnda i synnerhet fortsätter nämligen uttalas som [zv] trots en 

förbättring i dess uttal med ökad erfarenhet av svenska (se bilaga 4), vilket illustreras av det 

relativt låga medelvärde som klustret får bland flytande talare, d.v.s. 69 procent och 54 pro-

cent i ordtestet respektive fritt tal (se tabellerna 11 och 12). Avvikelsen kan i detta fall enkelt 

förklaras som ett tydligt exempel på transfer från modersmålet till andraspråket, där italienska 

inlärare överför den stämtonsassimilation som gäller på deras modersmål till svenska, där as-

similationen istället inte äger rum (se avsnitt 2.5). Det faktum att de uttalar klustret med 

regressiv assimilation kan också förklaras med att den är mindre markerad (se avsnitt 3.4.3.1), 

och därför lättare att tillämpa än den progressiva.  

Vad gäller kodaklustren /rj/ och /lj/ visar de två testen ganska liknande resultat för båda 

ljuden. De är särskilt svåra i början av inlärningen, där uttalet i stor utsträckning påverkas av 

stavningen ([rg] eller [lg], se bilaga 4), vilket återigen visar hur oerfarna inlärare inte behärskar 

andraspråkets stavningskonventioner än, utan tillämpar en fonemersättning som enkelt kan 

förklaras med klustrens ortografi, i överenstämmelse med de prediktioner som togs upp i av-

snitt 3.4.1.1. Trots en klar förbättring i uttalet av dessa kluster, behärskas de inte helt korrekt 

heller efter en lång exponering för språket, eftersom deras medelvärde för korrekthet i båda 

testen ligger på kring 70–80 procent i ordtestet och 60–70 procent i fritt tal (se tabeller 11 och 
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12). Klustrens svårighet kan, förutom med stavningspåverkan, också förklaras med typologisk 

markering, i och med att de inte följer sonoritetshierarkin, och därför kan orsaka problem hos 

andraspråksinlärare. Fritt tal visar dock att positionen ofta spelar en viktig roll i uttalet av dessa 

ljud.  När de förekommer i slutet av ett ord uttalas de sämre eftersom de uttalas som om /j/ 

var en vanlig vokal, alltså [ri] och [li], medan de när de förekommer i mitten av ett ord uttalas 

mer ”svenskt”, alltså [rj] och [lj]. Uttalet hos informanterna blir alltså mer korrekt när de säger 

familjen istället för familj eller helgen istället för helg. Detta kan förklaras av det faktum att 

ord på italienska endast slutar med vokal (se avsnitt 2.3.2), så för en italienare är det kanske 

mer naturligt att uttala ljudet som en vokal när det förekommer i slutet av ett ord. Här spelar 

alltså än en gång modersmålet en avgörande roll, i och med att inlärare tenderar att följa de 

mönster som gäller i deras modersmål och också tillämpa dem på andraspråket.  

Ett konsonantkluster som är särskilt värt att ta upp är kodaklustret /ŋn/, som tycks vara 

den svåraste strukturen av alla att uttala även efter en lång exponering (se tabell 13): dess 

medelvärde för korrekthet är nämligen lågt även bland flytande talare, d.v.s. 44 procent. Klust-

rens svårighet kan än en gång förklaras med typologisk markering och sonoritetsprincipen, i 

och med att konsonanterna har samma sonoritetsgrad, eller med stavningen, som i synnerhet 

verkar vara avgörande i uttalet hos mina informanter. Nästa alla informanter, även de mer 

erfarna, uttalar det nämligen fortfarande som det stavas, d.v.s. [gn] (se bilaga 4), vilket då 

stämmer överens med de prediktioner som gjordes i avsnitt 3.4.1.1. 

Samtliga ovannämnda konsonantkluster utgörs av en stavelsestruktur av typen CVCC. 

Dock undersöktes i ordtestet också en ännu mer komplex struktur, d.v.s. CVCCC, som förekom 

i ordet punkt. Kodaklustret /ŋkt/ visar en utveckling som liknar den för de andra strukturerna, 

det vill säga en stor förbättring (67 procent) från nybörjarna, som i synnerhet tenderar att 

reducera antalet konsonanter, till de flytande talarna som istället verkar behärska det utan 

större problem (se tabell 11). Trots att klustret alltså är högt markerat i fråga om antal konso-

nanter följer det dock, om än delvis, sonoritetshierarkin, i och med att sonoritet stiger mellan 

/ŋ/ och /k/, som sedan har samma sonoritet som det finala /t/ (se 3.4.3.1).  Detta, tillsammans 

med en transparent ortografi, kan förklara varför klustret inte verkar vara särskilt svårt för 

erfarna inlärare som verkar behärska det efter en lång exponering för språket.  

De svårigheter som italienska inlärare av svenska har när de ska uttala konsonantkluster 

kan då ofta förklaras med en samverkan av typologisk markering och stavning. Typologisk mar-

kering verkar dessutom spela en mer avgörande roll i form av brottet mot sonoritetshierarki 

än av stavelsekomplexitet (se uttal av både /ŋkt / och /st/). De kluster som uttalas sämre även 

hos erfarna inlärare är nämligen kodakluster /ŋn/, /lj/ och /rg/ och ansatsklustret /sv/. Föru-

tom det sistnämnda, som utgör ett slags undantag i och med att dess svårighet har att göra 

med transfer från modersmålet, är alla de andra strukturera kluster som samtidigt inte följer 

sonoritetshierarkin och vars stavning inte är transparent. De uttalas sämre än exempelvis ko-

daklustret /mn/, som också går emot sonoritetsprincipen men vars stavning inte utgör ett 

problem. Det är inte av en slump som det klustret som uttalas bättre som sagt är /st/, som 

både följer sonoritetsprincipen och som är ortografiskt transparent. I fråga om kluster verkar 

då typologisk markering och stavning samverka och avgöra klustrets svårighet, vilket också 

visar att resultaten i stor utsträckning bekräftar de prediktioner som gjordes i avsnitt 3.4. 
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Som visat tenderar informanter, särskilt när de pratar fritt, att tillämpa vissa strategier i 

uttal av dessa komplexa stavelsetyper. Intressant att notera är dessutom att de verkar an-

vända sig av samma strategier som de tyska informanter som Hammarberg (1993) undersökte 

i sin avhandling använde sig av för att uttala dessa svåra stavelsetyper, i synnerhet reduktion 

av konsonanter och syllabifiering (se avsnitt 3.5.1). Andraspråksinlärare av svenska tenderar 

således att reproducera sådana markerade strukturer genom att tillämpa vissa strategier som 

hjälper att underlätta uttalet. 

6.4 Erfarenhet av svenska 

Som de ovannämnda strukturerna visar finns det en tydlig skillnad i korrekthet av uttal i de tre 

grupperna. Korrektheten ökar nämligen gradvis i båda testen med ökad erfarenhet, och detta 

gäller alla tre strukturerna, alltså vokaler, konsonanter och konsonantkluster (se figur 3, 4 och 

5). Erfarenhet spelar alltså en stor roll i korrekthet i uttalet: ju mer erfarna inlärarna är, desto 

bättre behärskar de både de enskilda segmenten och konsonantklustren. Detta är ett allmänt 

mönster och gäller dock som visat i föregående avsnitt inte alla ljud i samma utsträckning: 

erfarna inlärare tycks behärska vissa ljud nästan perfekt medan andra, trots en betydlig för-

bättring med ökad erfarenhet, förblir svåra även efter en lång exponering för språket. Detta 

har förklarats i föregående avsnitt med olika teorier, som till exempel varje strukturs stavning, 

grad av typologisk markering och dess likhet med L1:s ljud, d.v.s. om de liknande eller nya ljud. 

Nybörjarna är de som har mer svårigheter med uttalet, och de är också mer stavningspå-

verkade. Detta kan delvis förklaras med att dessa inlärare är de som mer använde sig av det 

visuella stödet under båda testen: i ordtestet bad de oftare om att få läsa ordet därför att de 

inte kunde det, och i återberättelse av texten behövde de titta lite mer på texten eftersom de 

hade större svårigheter att återberätta den. Att de påverkas så mycket av stavningen innebär 

att de inte har tillägnat sig de svenska stavningskonventionerna än. Detta syns på alla nivåer, 

det vill säga både vad gäller vokaler, konsonanter, och konsonantkluster. Nybörjarinforman-

terna uttalar till exempel <u> som [u], istället för [ʉ̟], och tillämpar därmed phone substitution; 

<ng> som [ŋg] istället för ljudet /ŋ/, alltså genom en phone addition, och <lg> som [lg] istället 

för /lj/, än en gång med en phone substitution, som i dessa fall alltid motiveras av stavning (se 

3.4.1). Detta på grund av att italienska, som visat i avsnitt 2.4.2, har ett högt transparent or-

tografiskt system, medan detsamma inte gäller i samma utsträckning för svenskan. Intressant 

är fallet med vokalen /u/, som undersöktes i fritt tal: ljudet förväntades i sig inte vara svårt att 

reproducera, eftersom det förekommer i deras modersmål också, vilket var anledningen till 

att den inte analyserades i ordtestet. Dock uppvisade informanter ofta problem med det, i 

synnerhet p.g.a. dess stavning. Resultaten visar mycket riktigt att informanterna kan uttala 

det, i och med att det inte är ett svårt ljud att reproducera för dem, men ofta, särskilt vad 

gäller oerfarna inlärare, ersätter de det med det fonem som på italienska avspeglar ortografin, 

d.v.s. /o/ (se bilaga 4). I detta fall rör det sig alltså om ett tydligt fall av phone substitution, än 

en gång motiverat av stavning (se avsnitt 3.4.1). Ett annat bra exempel som är värt att ta upp 

när det gäller stavningspåverkan är fonemet /ɧ/, där stavning spelar en märklig roll hos ny-

börjare. Som visat i avsnitt 2.4.1 har fonemet en uppenbart inkonsekvent stavning, och därför 

uttalar oerfarna inlärare, som inte fullständigt har tillägnat sig svenskans stavningsprinciper 
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än, fonemet som det stavas, d.v.s. [stj] i ordet stjärna, [skj] i ordet skjorta, [ti] i ordet station, 

osv (se bilaga 4). 

Stavningspåverkan minskar betydligt med erfarenheten av svenska, i synnerhet eftersom 

erfarna inlärare verkar ha tillägnat sig stavningskonventionerna, särskilt när det är fråga om 

fonem som uttalas med komplexa di- eller trigrafem, d.v.s. retroflexerna, /ɧ/, /ʝ/ eller /ɕ/.  

Trots detta är även flytande talare ibland fortfarande i viss utsträckning påverkade av hur or-

den stavas. Detta gäller i synnerhet för vokalerna, där som sagt ett grafem ofta motsvaras av 

olika fonem, vilket då kan vara förvirrande också för mer erfarna inlärare. Ett bra exempel som 

visar detta är fonemet /u/, som förekommer också på italienska, men som även erfarna inlä-

rare ofta fortfarande uttalar som /o/ i enlighet med stavningen. Ett annat fall där stavnings-

påverkan spelar in även hos erfarna inlärare är /ŋn/, som påpekat i avsnitt 6.3.  

En annan faktor som bör analyseras är standardavvikelsen. Som tidigare nämnt (se avsnitt 

4.5) visar standardavvikelsen variationen inom en och samma grupp. Den förväntas då minska 

med ökad erfarenhet av svenska, alltså från nybörjare till flytande talare. Dock visar resultaten 

att så är inte alltid fallet. Standardavvikelsen är nämligen fortfarande hög ofta även bland fly-

tande talare, vilket visar att det finns en stor variation i korrekthet av uttal även bland de som 

behärskar språket bra. Detta kan förklaras inte bara med att informanterna även i denna grupp 

har haft en olik exponering för språket, utan också med deras språkbegåvning: det finns san-

nolikt individer som är mer begåvade än andra och som därför lyckas uttala och behärska and-

raspråket bättre. Den grupp som dock oftast visar den högsta standardavvikelsen är talare på 

medelnivå, vilket betyder att det finns en stor variation i uttal mellan dessa informanter, vilket 

också bekräftas av de skillnader mellan maximum- och minimumvärde, som ofta är 100 pro-

cent respektive 0 procent (se tabell 9). Detta är dock ingen tillfällighet, i och med att denna 

grupp som påpekat i avsnitt 5.1.2 är mycket omfattande, med informanter som har mycket 

olika erfarenhet av svenska (se bilaga 3) och som därför behärskar språket olika.  

Trots att uttalet förbättras betydligt med ökad erfarenhet av svenskan kan det sägas att 

informanterna ändå uppvisar en del svårigheter även efter en lång exponering för språket. 

Ingen informant behärskar alltså språket fullständigt, i och med att ingen fick ett medelvärde 

på 100 procent i alla strukturer. Detta kan dock tänkas inte vara så överraskande. Alla infor-

manter var nämligen vuxna inlärare, d.v.s. de började lära sig språket efter puberteten, i och 

med att alla var mellan 20 och 40 år gamla och alla hade börjat lära sig språket under de sen-

aste åren (se bilaga 3). Som påpekat i avsnitt 3.3.2 spelar startålder en stor roll i och med att 

det enligt tidigare forskning är nästan omöjligt att prata brytningsfritt om man inte börjat lära 

sig språket tidigt i livet, vilket då kan förklara varför ingen av informanterna pratade helt bryt-

ningsfritt. Givetvis kan dock språkbegåvning spela en viktig roll i den slutliga behärskningen av 

andraspråket: vissa informanter är sannolikt mer begåvade än andra, vilket kan vara anled-

ningen till att de lyckats behärska andraspråkets ljud och kluster på en nästan inföddlik nivå. 

Detta kan då vara fallet till exempel med flytande talare 2, som fick mycket höga resultat, med 

ett medelvärde för korrekthet i uttal som ligger nära 100 procent i båda testen (se bilaga 5, 

tabeller 21 och 22). Trots att språkbegåvning inte mätts i undersökningen kan man tänka sig i 

detta fall att en informant är särskilt språkbegåvad, i och med att hens resultat var betydligt 

högre än andra informanters, som ibland t.o.m. hade bott i Sverige och pratat svenska under 

längre tid. Språkbegåvning kan alltså spela en stor roll i inlärning av ett andraspråk, också när 
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det gäller den fonologiska nivån, och kan bidra till att vissa individer lyckas tillägna sig ett 

mycket bra uttal trots att de började lära sig språket senare i livet. För en andraspråksinlärare 

med låg grad av språkbegåvning, verkar det enligt undersökningens resultat däremot nästan 

vara omöjligt att behärska andraspråkets uttal som en modersmålstalare, trots en lång expo-

nering för andraspråket, åtminstone när det gäller de enskilda segmenten och konsonant-

klustren. 

6.5 Prediktionsmodellerna 

Genom de prediktionsmodeller som beskrivits i kapitel 3, d.v.s. stavning, typologisk markering 

och SLM, har det varit möjligt att förutsäga vilka ljud som skulle vålla svårigheter hos italienska 

andraspråksinlärare av svenska. Undersökningen visar att mina resultat överlag stämde bra 

överens med de förutsägelser som gjordes, både vad gäller vokaler, konsonanter och kluster. 

Man kan då säga att prediktionsmodellerna har varit mycket framgångsrika, i och med att man 

utifrån dem ofta kan förklara varför vissa strukturer är svårare än andra. Dock är det också 

värt att göra vissa överväganden.  

Först och främst bör det påpekas att medan stavning och typologisk markering kan an-

vändas för att göra prediktioner om samtliga strukturer, kan däremot SLM endast användas 

för segmenten, alltså vokaler och konsonanter, men inte för klustren. Med detta sagt gick det 

allmänt bra att kombinera de olika teorierna för att göra prediktionerna. Givetvis fanns det 

dock i vissa fall vissa oenigheter mellan dem, d.v.s. att en struktur ibland betraktades som svår 

utifrån en modell, men inte från en annan. Detta anses dock inte vara ett problem, utan det 

kan snarare ännu bättre förklara de olika grader av svårigheter som de olika strukturerna vål-

lade hos inlärarna.  

Intressant är att de strukturer som verkar vara svårare också för erfarna inlärare ofta är 

de som kan förutsägas vara svåra utifrån samtliga gällande prediktionsmodeller samtidigt, 

d.v.s. SLM, stavning och typologisk markering för segmenten, och endast stavning och typolo-

gisk markering i fråga om klustren (se tabell 14). Detta betyder att de strukturer som förväntas 

vara svåra enligt endast en eller två teorier överlag verkar vara något lättare att lära sig än de 

strukturer som antas vara svåra utifrån samtliga teorier. Med andra ord är de strukturer som 

tycks vålla störst svårigheter hos mina informanter de strukturer som är högt markerade, sam-

tidigt som de är liknande ljud, och vars stavning inte är transparent. Detta har redan påpekats 

för vissa strukturer, i synnerhet vokaler och kluster, men värt att notera är också att de absolut 

svåraste strukturerna för flytande talare i ordtestet är #ŋn, [ɵ], [th], #sv och [ʉ̟ː] (se tabell 13). 

Förutom #sv, som är en särskild struktur där uttalet förklaras av transfer från modersmålet (se 

6.3), är alla dessa strukturer högt markerade, ortografiskt inte transparenta och samtidigt lik-

nande ljud (i fråga om vokalerna och konsonanten). Det verkar i dessa fall alltså finnas en 

samverkan mellan typologisk markering, likhet mellan L1- och L2-ljud och stavning.  

Även om detta är en generell tendens som man kan skönja, går det inte alltid att förklara 

svårighetsgraden med samverkan mellan de tre prediktionsmodeller, i och med att det finns 

ett antal undantag där samverkan antingen inte verkar fungera eller inte hjälper till att förklara 

varför vissa strukturer är svårare än andra. Ett exempel på detta är retroflexerna, som verkar 

vara lättare att lära in och som behärskas nästan perfekt trots att de förväntades vara svåra 
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utifrån samtliga teorier. Här kan man dock konstatera att de, trots att de betraktades som 

svåra enligt typologisk markering eftersom de är relativt ovanliga, som sagt är vanligare, och 

därför mindre markerade, än andra ljud, som till exempel vokalerna. Dessutom, som tidigare 

påpekat, kan man ifrågasätta om dessa ljud verkligen är liknande eller om de snarare bör be-

traktas som nya, vilket då skulle förklara varför de är lättare att tillägna sig och varför samver-

kan inte fungerar så bra i detta fall. 

Ett till övervägande som är viktigt att göra gäller stavningspåverkan. Som redan visat ver-

kar stavning spela en större roll hos oerfarna inlärare. Erfarna inlärare verkar däremot i vissa 

fall, i synnerhet vad gäller konsonanter (se 6.2), ha tillägnat sig stavningskonventionerna, vil-

ket betyder att deras uttal inte alltid stämmer överens med de prediktioner om svårigheter 

utifrån stavning som gjorde i kapitel 3 (se tabell 5). Till skillnad från de andra prediktionsmo-

dellerna verkar alltså prediktionen om stavning inte fungera lika bra i alla tre informantgrup-

perna, utan den verkar vara mer användbar i fråga om oerfarna inlärare. Dessutom är det 

viktigt att påpeka när det gäller stavning att medan både typologisk markering och SLM är två 

modeller som kan tillämpas på varje språk utan stora skillnader, beror istället stavningspåver-

kan i stor utsträckning på de språk man undersöker. Den kan nämligen tänkas spela en större 

roll hos inlärare vars förstaspråk präglas av ett transparent ortografiskt system, eftersom 

dessa inlärare i större utsträckning förväntas lita på ortografi, medan så inte är fallet med 

inlärare vars modersmål inte är transparent (se avsnitt 3.4.1). I denna undersökning var det 

därför relevant att undersöka stavningspåverkan eftersom italienska har ett transparent orto-

grafiskt system, vilket då kan leda till avvikelser i uttalet, som visat också i ett antal andra 

undersökningar, som till exempel Bassetti och Atkinsons studie (2015). 

Avslutningsvis kan man också försöka jämföra de tre olika prediktionsmodellerna och se i 

vilka avseenden de skiljer sig åt mest. Det är nämligen intressant att notera att medan det som 

enligt SLM är mest avgörande för att göra prediktioner är likheter mellan L1 och L2, tar istället 

typologisk markering inte hänsyn till hur L1 ser ut, utan bara till hur vanliga och markerade 

L2:s strukturer är. Detta betyder alltså att L2-strukturer som är högt markerade enligt typolo-

gisk markering utgör en svårighet hos andraspråksinlärare oberoende av deras modersmål, 

vilket inte är fallet med SLM då man jämför L1 och L2 ljud systematiskt. Stavningspåverkan tar 

också hänsyn till både L1 och L2, men på ett olikt sätt än SLM. Enligt SLM vållar nämligen inte 

de strukturer som skiljer sig åt större problem, alltså nya ljud, utan de som mer liknar varandra, 

d.v.s. liknande ljud. När det gäller stavningen däremot är det skillnader mellan L1 och L2 som 

kan leda till problem hos andraspråksinlärare. 

Den modell som verkade fungera bäst var typologisk markering, i och med att strukturens 

grad av markering verkar vara avgörande för hur den behärskas. Trots att de flesta undersökta 

strukturerna är relativt markerade, och därför förväntades vara svåra för en italiensk inlärare 

vars modersmål inte innehåller dem (se tabell 5), är dock vissa strukturer mer markerade än 

andra. Det som undersökningen kom fram till är nämligen att de strukturer som är mer mar-

kerade ─ som till exempel mycket ovanliga vokaler i världens språk eller komplexa kodakluster 

som samtidigt går emot sonoritetshierarkin ─ är de som verka vålla störst svårighet hos infor-

manterna, även hos de mer erfarna. I fråga om stavningspåverkan är modellen mycket fram-

gångsrik eftersom den kan förklara en del uttalsavvikelser och svårigheter som informanterna 

hade, men detta gäller inte alla informanternas uttal i samma utsträckning, utan i synnerhet 
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de oerfarnas, i och med att erfarna inlärare påverkas betydligt mindre av stavningen. Vad gäl-

ler SLM är modellen också framgångsrik i och med liknande ljud verkar vara svårare att lära 

sig än nya, men samtidigt måste det påpekas att det inte alltid är lätt att avgöra utan percept-

ionstester på ett entydigt sätt vilka ljud som är nya och vilka som är liknande, vilket gör till-

lämpningen av teorin lite mer vansklig. Dessutom verkar resultaten inte alltid stämma överens 

med prediktionerna, särskilt om man betraktar liknande och nya ljud endast utifrån IPA-teck-

enkriteriet. I detta fall vore således ett perceptionstest nödvändigt för att kunna avgöra på ett 

noggrannare sätt vilka ljud som är nya och vilka däremot är liknande. 

De tre modellerna har alltså tre olika synsätt och i vissa fall verkar några modeller fungera 

bättre än andra. Dock anser jag att det inte räcker med att göra prediktioner utifrån endast en 

modell eftersom flera faktorer spelar olika roller vid inlärningen av ett andraspråk. Av denna 

anledning är det enligt min mening nödvändigt att kombinera dessa olika metoder och an-

vända de tillsammans för att förklara inte bara vilka strukturer som är svåra, utan också varför 

de orsakar större svårigheter än andra. 

6.6 Metoddiskussion 

Den metod och det material som använts för att genomföra undersökningen har givetvis både 

för- och nackdelar och har inneburit en del utmaningar, som jag försökt överkomma med olika 

lösningar. 

Det kanske största och mest avgörande problemet med min metod var att det rörde sig 

om auditiva analyser där jag skulle bedöma i vilken utsträckning informanternas uttal av varje 

ljud var korrekt. Ett problem med sådana auditiva analyser är att de kan bli något subjektiva 

och leda till viss opålitlighet i resultaten. Därför försökte jag överkomma problemet genom att 

jämföra mina analyser med analyser av mina inspelningar gjorda av en fonetiker vid institut-

ionen (se avsnitt 4.4). Jag har dessutom inte svenska som modersmål, vilket givetvis kan inne-

bära en del svårigheter i bedömningen av vad som låter korrekt och vad som inte gör det. För 

att överkomma detta problem jämförde jag alltid mina inspelningar med inspelningar an-

tingen på SO (Svensk Ordbok) eller gjorda av en svensk vän som uttalade alla de ord som ingick 

i ordtestet (se 4.4). Eftersom jag också är andraspråksinlärare av svenska, vållade dock ibland 

vissa ljud mer svårigheter än andra. Detta gäller särskilt liknande ljud, som ibland kunde vara 

lite svårare att urskilja. Ett besvärligt ljud att bedöma var till exempel /th/, på så sätt att det 

var svårt att avgöra om informanterna uttalade ljudet med aspirationen eller inte. För att få 

mer precisa resultat borde man i den här typen av analyser använda sig av specifika analys-

program, som till exempel Praat: i fallet av fonemet /th/ kan man genom ett sådant program 

till exempel lättare avgöra om det finns en aspiration eller inte. Jag valde dock att trots dess 

svårighet inkludera ljudet i min analys istället för att ta bort det, eftersom mina resultat ofta 

stämde överens med fonetikerns analys, vilket tyder på att de var tillräckligt pålitliga. Som 

redan nämnt i avsnitt 4.4 kan man överlag säga att min analys var tillräckligt pålitlig i och med 

att den oftast stämde överens med fonetikerns: vi kodade nämligen ljuden med samma värde 

i 71 procent av fallen. I sådana analyser finns det dock alltid en del subjektivitet. 

En klar fördel med undersökningens metod är att informanternas uttal testades med två 

olika eliciterningsmetoder, d.v.s. uttal av enskilda ord och fritt tal i återberättelse av en text. 
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Som redan påpekat i avsnitt 4.3.2 kändes det dock inte rimligt att låta dem prata helt fritt med 

tanke på bl.a. de oerfarna inlärarnas begränsade ordförråd. Att låta dem återberätta en text 

ansågs därför som den mest lämpliga metoden för att undersöka ett friare tal och samtidigt 

hjälpa nybörjarna. Dock kan också återberättelse av text ha vissa nackdelar. Informanterna 

kan nämligen i större utsträckning tänkas ha påverkats av stavningen, i och med att de ofta 

uttalade ord som de hade läst i texten. Detta gällde i synnerhet nybörjarna, som p.g.a. deras 

bristande kunskaper använde sig mer av stöd från texten. Just dessa informanter var dessutom 

lite obekväma under testet och de kände sig ofta nervösa. Dessutom var det också de som 

tidsmässigt pratade mindre i fritt tal, vilket innebär att de uttalade färre ljud, vilket också kan 

ha påverkat deras resultat. Detta var nämligen ett problem med fritt tal: i ordtestet uttalade 

alla informanter samma ord och följaktligen samma ljud, medan så inte var fallet med fritt tal. 

Dessutom var det svårt att i fritt tal få med alla de 25 kombinationer som undersöktes i ord-

testet, vilket är en anledning till att endast 19 strukturer undersöktes i fritt tal, vilket då inte 

gjorde det möjligt att jämföra hur uttalet av varje struktur förändrades i de två testen. 

Ytterligare en utmaning var placeringen av informanterna i de tre grupperna. Det var 

nämligen mycket svårt att få tre helt jämnstora grupper, vilket resulterade i att grupperna inte 

omfattade samma antal informanter: nybörjarna var 9, talarna på medelnivå var 11 medan de 

flytande talarna var 8 till antalet. Placeringen i dessa grupper var dessutom inte helt oproble-

matiskt, eftersom vissa informanter samtidigt uppfyllde kriterier som gällde för två olika grup-

per, oftast medelnivåtalare och flytande talare. Ett sådant fall utgör informant 11 på medel-

nivå som uppfyllde vissa kriterier för gruppen med flytande talare (t.ex. jobbar på svenska), 

men som samtidigt hade pluggat svenska i en kortare tid (3 år med uppehåll, se bilaga 3). I 

sådana fall har dock informanter placerats i gruppen talare på medelnivå eftersom de inte 

uppfyllde samtliga kriterier för att kunna betraktas som flytande (se tabell 6). Detta gjorde 

dock att gruppen med talare på medelnivå blev större än de andra; det var nämligen ganska 

lätt att hamna just i denna grupp, i och med att de andra två grupperna var mer begränsade. 

Alla informanter som inte uppfyllde de striktare kriterierna som gällde både för nybörjare och 

flytande talare betraktades således talare på medelnivå. Detta är dock enligt min mening inte 

en slump eftersom de flesta andraspråksinlärare brukar befinna sig i denna grupp. Som and-

raspråksinlärare lämnar man nämligen nybörjarstadiet ganska tidigt samtidigt som det tar 

mycket tid och träning att bli en flytande talare: man behöver ha bott i landet i åtminstone 

några år, använda språket i vardagen, i sina studier eller sitt arbete, osv. Man kan diskutera 

om gruppen nybörjare kanske borde ha varit lite större, så att den också omfattade vissa 

mindre erfarna inlärare som enligt mina kriterier istället hamnade i gruppen talare på medel-

nivå. Dock skapade jag en sådan begränsad grupp eftersom min mening var att testa uttalet 

hos inlärare som exponerats mycket lite för svenskan, vilket är en anledning till att denna 

grupp bara omfattade inlärare som hade läst svenska i endast en termin. Gruppen med talare 

på nybörjarnivå var således den mest homogena, men trots detta hade informanterna också 

olika erfarenhet av språket. De hade nämligen läst olika kurser (SFI, Basic Swedish, osv.), vilket 

innebär inte bara att den undervisning de fått kan skilja sig, utan också att antalet timmar för 

varje kurs kan vara olika, vilket såklart också kan tänkas påverka deras nivå på svenska. Dess-

utom hade vissa nybörjare bott (och pluggat) svenska i Sverige, medan andra endast har plug-

gat svenska i Italien och aldrig varit i Sverige (se bilaga 3). Detta kan då ha påverkat deras 
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resultat, som, intressant nog, ofta är lägre än de som har pluggat svenska i Sverige (se ny-

börjarinformant 1 och 7 i bilaga 5, tabell 17).  

Grupperna talare på medelnivå och flytande talare var däremot betydligt mer heterogena 

(se bilaga 3). Detta har redan påpekats vad gäller talare på medelnivå, som var en stor grupp 

där informanterna hade olika erfarenheter av svenska (se också avsnitt 5.1.2). Det gäller dock 

också flytande talare, som, även om alla använder språket i vardagen och behärskar det bra, 

har exponerats olika mycket för språket. Kriterierna för att placeras i denna grupp var att ha 

pluggat eller pratat svenska i minst tre år, att jobba eller plugga på svenska och att ha bott i 

Sverige minst ett år, vilket givetvis alla flytande talare hade gjort. Bland dessa hade vissa dock 

pluggat svenska eller bott i Sverige en betydligt längre tid än andra, vilket då kan betyda att 

trots att alla talade språket flytande kunde deras brytning vara mer eller mindre stark. Detta 

skulle således också förklara varför de hade olika resultat (se bilaga 5, tabeller 21 och 22). Den 

informant som hade något lägre resultat i grupp flytande talare (se bilaga 5, informant 8) var 

den som hade exponerats lite mindre för språket än de andra (se bilaga 3), vilket än en gång 

tyder på vilken stor roll erfarenhet av och exponering för språket spelar. 

En till svårighet med metoden som är värd att diskutera är tillämpning av kategorierna 

nya och liknande ljud i SLM. Som redan påpekat i avsnitt 3.4.2 finns det inga självklara metoder 

för att avgöra vilka ljud som är nya eller liknande, och detta var en stor utmaning också för 

mig. En stor begränsning var att jag inte hade några perceptionstest att utgå från som kunde 

hjälpa till att avgöra vilka ljud som är liknande och vilka som istället är helt nya för italienska 

inlärare av svenska. För att lösa problemet tillämpade jag det grafiska IPA-teckenkriteriet (se 

3.4.2.1). Trots att denna metod var väl tillämpbar i de flesta fallen, som till exempel med de 

liknande ljuden [u] och [ʉ̟] eller det nya ljudet [ɧ], tycker jag att det i vissa fall inte var tillräck-

ligt. Detta gäller som tidigare påpekat till exempel fonemet /y/, som enligt min mening borde 

betraktas som ett liknande ljud (se 6.1). Detsamma gäller också andra ljud som till exempel 

/ɕ/ och /ʃ/, som enligt IPA-kriteriet är nya men som kanske snarare borde betraktas som lik-

nande. Jag, som är en erfaren inlärare av svenska, har nämligen fortfarande svårigheter med 

att skilja dessa två ljud, som låter liknande. Detta bekräftas också med det faktum att de har 

vissa gemensamma egenskaper; de är båda frikativa ljud, som dessutom reproduceras nära: 

/ɕ/ är nämligen alveo-palatal, medan /ʃ/ är post-alveolar (se tabell 3 och 4). Detsamma gäller 

också vissa liknande ljud som kanske borde betraktas som nya, som till exempel retroflexerna, 

som visat i avsnitt 6.2. I dessa fall är skillnaderna mellan ljuden ganska uppenbara också för 

mig som är en erfaren andraspråksinlärare av svenska, vilket då borde betyda att ljuden inte 

är liknande. SLM postulerar nämligen att erfarna andraspråksinlärare inte bör ha stora pro-

blem att skilja och percipiera nya ljud, medan liknande ljud fortfarande kan vålla svårigheter 

hos dem (se avsnitt 3.4.2), vilket också är fallet för mig.  
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7 Slutsatser 

Undersökningen visar att resultaten verkar stämma bra överens med de prediktioner om svå-

righeter utifrån de tre använda prediktionsmodellerna: stavningspåverkan, typologisk marke-

ring och Speech Learning Model. Som förutsett verkar italienska andraspråksinlärare av 

svenska ha problem att uttala i synnerhet högt markerade strukturer som inte finns i deras 

modersmål i enlighet med typologisk markering, samt liknande ljud, i överenstämmelse med 

Speech Learning Model. Också stavningen kan förklara en del svårigheter som italienska inlä-

rare har i uttalet av svenska, i och med att de, särskilt de mindre erfarna, i stor utsträckning 

verkar lita på ortografin. Detta har givetvis att göra med deras modersmål, som präglas av ett 

relativt transparent ortografiskt system. 

Resultaten visar dessutom att erfarenhet spelar en avgörande roll, i och med att alla struk-

turer, alltså både vokaler, konsonanter och konsonantkluster, förbättras avsevärt med ökad 

erfarenhet av svenskan. Trots denna förbättring i korrekthet av uttal visar resultaten dock att 

också erfarna inlärare har en del svårigheter med vissa strukturer, i synnerhet med liknande 

ljud och högt markerade strukturer. Dessutom påverkas de också, om än i mindre utsträck-

ning, av stavning. Detta tycks således stämma särskilt bra överens med Bassetti och Atkinsons 

(2015) studie om stavningspåverkan på uttal hos erfarna italienska andraspråksinlärare av 

engelska. Trots den avgörande roll som erfarenhet spelar, verkar den därmed inte vara till-

räcklig för att nå en infödd talares nivå. Viktig att notera är, dock, att alla mina informanter 

hade hög startålder, i och med att de hade börjat lära sig andraspråket svenska efter puber-

teten. Som förutsett av teorier som bygger på den kritiska perioden och SLM verkar startålder 

vara en avgörande faktor vid inlärningen av ett andraspråk, i och med att det endast är möjligt 

att tillägna sig språket som en infödd talare om man börjar lära sig språket före puberteten. 

Om man däremot börjar lära sig språket i vuxen ålder är möjligheten att behärska andrasprå-

ket fullständigt, inte minst på den fonologiska nivån, obefintlig, vilket också kan vara fallet 

med de informanter som deltog i undersökningen. Det som dock kan göra skillnad när man 

börjar lära sig språket i vuxen ålder är språkbegåvning: det är nämligen särskilt språkbegåvade 

inlärare som lyckas tillägna sig språket nästan på en modersmåltalares nivå, också i fråga om 

uttalet, trots hög startålder, vilket sannolikt är fallet med den informant som deltog i studien 

som hade ett medelvärde för samtliga strukturer som ligger nästa på 100 procent (se bilaga 5, 

tabell 21 och 22). 

Vidare har undersökningen visat att de ljud som verkar vålla de största svårigheterna är 

kodakluster /ŋn/ och ansatskluster /sv/, vokalerna [ʉ̟:] och [ɵ] och den aspirerande klusilen 

[th]. Studien har dock kommit fram till slutsatsen att konsonanterna är de strukturer som över-

lag verkar vara lättast att tillägna sig efter en viss exponering för språket, i och med att dess 

medelvärde för korrekthet hos flytande talare är mycket högt i båda testen. Vokalerna och 

konsonantklustren verkar istället vara svårare att behärska fullständigt även för erfarna inlä-

rare: i ordtestet är det vokalerna som är den svåraste strukturen, medan det i fritt tal är klust-

ren, vilket, som visat, kan förklaras med att när man pratar fritt (och snabbt) tenderar man att 

till exempel reducera komplexa stavelser. Trots att ordtestet och fritt tal i stor utsträckning 

visar samma mönster, finns det ibland vissa skillnader mellan de två testen. Överlag kan man 

säga att ordtestet (förutom några få undantag), som förväntat, visar lite bättre resultat än fritt 



70 
 

tal, men att skillnaderna mellan de två testen inte är så signifikanta. Det fall då de två testen 

visar större skillnader är konsonantklustren, som i fritt tal har betydligt lägre medelvärde.  

Värt att notera är vidare att italienska uttalssvårigheter också verkar stämma ganska bra 

överens med de svårigheter som Zetterholm och Tronnier (2019) påpekar som allmänna svå-

righeter hos andraspråksinlärare av svenska. Som andra andraspråksinlärare verkar också ita-

lienska individer nämligen ha svårigheter med vissa vokaler som till exempel [ʉ̟:] och [ʏ], [ø] 

som de inte behärskar fullständigt, och med ljudet /ŋ/, som de också uttalar som [ŋg]. Vidare 

är ett annat typiskt fel för andraspråksinlärare av svenska som också italienska inlärare gör 

uttalet av [ɑ] som [a]. Dessutom verkar andraspråksinlärare med italienska som modersmål 

också uttala klusiler utan aspiration, som i fallet med [th] som de ofta uttalade som /t/. De 

allmänna svårigheter som andraspråksinlärare av svenska möter verkar således orsaka pro-

blem också hos inlärare med italienska som modersmål. 

7.1 Relevans för uttalsundervisning och framtida studier 

En bra kännedom om inlärares uttalssvårigheter vid andraspråksinlärning kan vara ett viktigt 

och nyttigt verktyg för lärare, i synnerhet de som har i uppdrag att lära ut svenska som andra-

språk. Att veta vilka ljud eller strukturer som vållar mest svårigheter hos andraspråksinlärare 

i ett visst språk kan nämligen ha positiva konsekvenser på lärarnas undervisning, som således 

enklare kan tillgodose sina elevers eller studenters behov. 

När det gäller italienska andraspråksinlärare av svenska har denna undersökning visat inte 

bara vilka utan också varför vissa strukturer är svårare att reproducera än andra och varför 

vissa utgör en utmaning även efter en lång exponering för språket. Det denna studie har kom-

mit fram till är i synnerhet att italienska andraspråksinlärare verkar vara särskilt påverkade av 

stavning. Detta kan således tyda på att lärare borde fokusera mer på att lära ut svenska stav-

ningskonventioner redan från början i elevernas inlärning, så att de kan undvika sådana fel. 

Dessutom visar undersökningen att det är högt markerade strukturer och nya ljud som verkar 

vara svåra även för mer erfarna inlärare. Som visat verkar nämligen erfarenhet inte räcka för 

att uppnå en infödd talares nivå i fråga om uttalet, och ibland är det bara särskilt språkbegå-

vade inlärare som lyckas låta som modersmåltalare. Visst kan övning dock vara till hjälp i att 

uppnå ett mer korrekt uttal, så en bra uttalsundervisning, möjligtvis framför allt med fokus på 

dessa utmanande ljud, är önskvärd. Dock måste det också påpekas att inföddlikhet och bryt-

ningsfrihet inte alltid är det yttersta målet för alla som lär sig ett andraspråk och det främsta 

pedagogiska målet ofta är begriplighet snarare än helt brytningsfritt uttal. 

Föreliggande studie är dock begränsad till vissa fonologiska fenomen, i synnerhet de en-

skilda segmenten och stavelsetyperna. Det finns andra aspekter som kan, och borde, under-

sökas för att få en mer omfattande syn på italienska uttalssvårigheter vid inlärning av svenska 

som andraspråk. Att kunna producera svenska ljud och stavelsestrukturer betyder nämligen 

inte att man pratar brytningsfritt och nödvändigtvis helt begripligt. Trots att man behärskar 

de svenska segmenten och klustren kan uttalet ändå avvika från modersmålstalares i fråga om 

andra fenomen, som till exempel betoning och intonation och andra prosodiska drag. Det vore 

därför intressant, och kanske till och med nödvändigt, att gå vidare och undersöka även andra 

fenomen som präglar den italienska brytningen på svenska. Som sagt finns det inga studier 
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som har undersökt fenomenet förut, kanske främst på grund av att de flesta undersökning-

arna (till exempel Zetterholm & Tronnier 2019; Bannert 1990) tenderar att fokusera på de 

vanligaste språken bland SFI-elever, bland vilka italienska inte är med. Dock vore det enligt 

min mening viktigt att undersöka vidare också den italienska brytningen, i och med att det 

ändå finns en del italienare som antingen lär sig svenska som främmande språk i Italien ─ det 

är nämligen möjligt att studera svenska till exempel på vissa universitet i landet─ eller som 

flyttar till Sverige av olika anledningar och som därför försöker tillägna sig språket. Med tanke 

på alla dessa andraspråksinlärare skulle således en mer omfattande undersökning om deras 

brytning vara bra att genomföra för att kunna förbättra undervisningen och förse lärare som 

har elever med italienska som modersmål med nyttigt material som de skulle kunna använda 

sig av. Dessutom skulle en sådan undersökning bidra till forskning om uttalssvårigheter för 

andraspråksinlärare av svenska överlag och om brytning på svenska, som ännu saknar studier 

om italienska. 
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Tackord 

Jag skulle vilja tacka de personer som särskilt har stöttat mig och varit involverade i denna 

spännande, trots utmanande, undersökning. 

Förutom min handledare, Memet Aktürk Drake, som har försett mig med avgörande stöd 

och hjälp under denna långa resa som uppsatsskrivande har varit, skulle jag också vilja tacka 

Stefan Axelson för den otroligt viktiga hjälp med analyser av mina inspelningar och de 

värdefulla råd som han givit mig.  

Vidare skulle jag vilja tacka Elisa, min svensk-italienska vän som noggrant har korrläst min 

uppsats och hjälpt mig med språkliga råd som har varit avgörande för min skrivprocess.  

Sist men inte minst skulle jag vilja säga ett stort tack till alla de informanter som har ställt 

upp i intervjuer och som har gjort min undersökning möjligt. Utan er skulle denna uppsats inte 

ha blivit av.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev och enkät på svenska och italienska 

 

Missivbrev  
 

Hej! 

Jag är en student på Uppsala universitets masterutbildning i svenska och skriver just nu min 

masteruppsats. Uppsatsens syfte är att undersöka den italienska brytningen på svenska och 

hur italienskan påverkar uttalet på svenska. 

Denna undersökning riktar sig därmed till dig som har italienska som modersmål och pluggar 

svenska eller redan använder svenska i vardagen. 

Undersökningen omfattar en kort enkät med frågor om när och hur du lärde dig svenska och 

två tester för att dokumentera ditt uttal. Hela undersökningen tar sammanlagt ungefär 45 

minuter av din tid i anspråk.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast användas för 

forskningsändamål.  

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i undersökningen och de svar du gett kommer 

då omedelbart att raderas. 

Om du har frågor om undersökningen får du gärna kontakta mig på min e-post. 

 

Tack på förhand! 

 

 

Deltagarens namn:  

Deltagarens underskrift:   

[   ] Jag ger mitt medgivande till att delta i denna undersökning och har informerats om dess 

syfte. 
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Enkät på svenska 

 

1) När började du lära dig svenska?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2) Har du använt svenska kontinuerligt sedan dess eller har du haft uppehåll i kontakten 

med svenska? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

3) Hur lärde du dig svenska? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Var har du pluggat/lärt dig svenska? 

a) Bara i Sverige 

b) Bara i Italien (på universitet, genom privatlektioner, genom att prata med svenska 

släktningar, etc.) 

c) Jag började i Italien och fortsatte sedan i Sverige 

d) Övrigt: ___________________________ 

 

5) Har du någonsin bott i Sverige? 

a) Nej, aldrig 

b) Ja men mindre än ett år i __________________ 

c) Ja, mer än ett år i __________________ 

 

6) Om du föreställer dig din språkanvändning på en vanlig dag i ditt liv just nu som 100 

%, hur mycket av denna användning består i genomsnitt av svenska (både i tal och 

skrift)? 

a) Mindre än 25 % 

b) Mellan 25 % och 50 % 

c) 50 % 

d) Mellan 50 % och 75 % 

e) Mer än 75 % 
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7) Hur bekväm och nöjd känner du dig när du kommunicerar på svenska?  

   

Inte alls                                                                                                                         Mycket 

1 □                         2   □                          3 □                               4 □                           5   □       

 

 

8) Pluggar eller jobbar du på svenska? 

a) Nej 

b) Ja, jag pluggar på svenska 

c) Ja, på jobbet pratar vi svenska 

 

9) Tittar eller lyssnar du ofta på program på svenska? 

a) Nej 

b) Ja 

Om JA: Vad brukar du titta eller lyssna på? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) Läser du regelbundet böcker/tidningar/tidskrifter på svenska? 

a) Nej 

b) Ja 

Om JA: Vad brukar du läsa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11) Har du ett intyg som intygar din nivå på svenska? 

a) Nej, det har jag inte. 

b) Jag, jag har__________, som motsvarar nivå ________ 
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Missivbrev och enkät på italienska 
 
Ciao! 

Sono una studentessa del master “Skandinavistik” presso l’Università di Uppsala e sto 

scrivendo la mia tesi. Lo scopo della mia tesi è di analizzare come la lingua italiana influenza la 

pronuncia dello svedese. 

Questa intervista è quindi indirizzata a te che parli italiano come madrelingua e che studi o 

parli già svedese quotidianamente. 

L’intervista include un piccolo questionario con qualche domanda su come e quando hai 

imparato lo svedese e due test che si focalizzano sulla pronuncia e la produzione di suoni in 

svedese, e durerà all’incirca 45 minuti. 

Tutte le tue risposte verranno trattate in modo confidenziale e verranno utilizzate solo per lo 

scopo della ricerca. 

Puoi in ogni momento interrompere la tua partecipazione al progetto e le tue risposte 

verranno di conseguenza cancellate immediatamente. 

Se hai domande sulla mia ricerca puoi contattarmi al mio indirizzo e-mail. 
 
 
Grazie in anticipo! 
 
Nome del partecipante: 
Firma del partecipante: 
[  ] Do il mio consenso a partecipare alla ricerca e sono stato informato del suo scopo. 
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Enkät på italienska 

 

 

1. Quando hai cominciato a imparare lo svedese?  

___________________________________________________________________________ 

 
2. Hai usato lo svedese in modo continuo da quel momento o hai sospeso il suo utilizzo 

in alcuni momenti? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

3. Come hai imparato lo svedese? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

4. Dove hai studiato svedese? 

a) Solo in Svezia 

b) Solo in Italia (all’università, con lezioni private, parlando con parenti..) 

c) Prima in Italia e poi mi sono trasferito/a in Svezia 

d) Altro______________________________ 

 

5. Hai mai vissuto in Svezia? 

a) No mai 

b) Si, meno di un anno a   _________________________ 

c) Si, più di un anno a _______________________ 

 
6. Se dovessi considerare le tue abitudini linguistiche giornaliere come una percentuale 

di 100 %, in quale percentuale usi quotidianamente lo svedese (sia nel parlato che 

nello scritto)? 

a) Meno del 25 % 

b) Tra il 25 e il 50 % 

c) 50 % 

d) Tra il 50 % e il 75 % 

e) Tra il 75 % e il 100 % 
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7. Quanto ti senti sicuro e soddisfatto quando parli svedese? 

 

Niente affatto                                                                                                                               Molto 
1  □                           2   □                          3  □                               4  □                                          5   □       

 
8. Studi o lavori parlando lo svedese? 

a) No 

b) Si, studio in svedese 

c) Si, a lavoro parlo svedese 

 

9. Guardi o ascolti spesso programmi in svedese?  

a) No 

b) Si 

Se SI, cosa guardi o ascolti di solito? 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

10. Leggi regolarmente libri/giornali/articoli in svedese? 

a) No 

b) Si 

Se SI, cosa leggi di solito? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
11. Hai un certificato che dimostra il tuo livello di svedese? 

a) No 

b) Si, ho il_____ che equivale al livello ___________ 
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Bilaga 2: Text 

 

Selin, mikrobiolog 

Selin har bott i Sverige i åtta år. Hennes man heter Tomas och de har varit gifta i tolv år. De 

träffades i Istanbul och bodde där de första åren. De flyttade till Sverige när Selin fick ett 

toppjobb på ett läkemedelsföretag i Göteborg. Hon är mikrobiolog och har doktorerat på 

bakterier. Hon älskar att studera bakterier! 

Selin och Thomas har två barn, en son som är fem år och en dotter som är tre. Tomas är 

översättare. Det är bra, för han kan jobba hemifrån. Han hämtar och lämnar på förskolan och 

lagar all mat. Selin jobbar ofta över så hon hinner inte göra så mycket av hushållsarbetet men 

ibland lagar hon turkisk mat. 

På helgerna är hon för det mesta ledig. Då brukar hela familjen gå i skogen eller gå på 

museum eller på bio. På sommaren brukar hela familjen segla tillsammans och på vintern åker 

de skidor. 

Den här veckan har varit stressig för Selin och igår hade hon en extra stressig dag. Först 

försov hon sig och sedan startade inte bilen. Ett par kinesiska affärsmän väntade på henne, så 

hon var tvungen att ta en taxi. De hade ett frukostmöte på Hotell Aveny i stan. Selin 

presenterade nya, intressanta idéer på affärsmännen. Sedan hade hon mycket att göra på 

jobbet, så hon köpte sushi som hon åt framför datorn. 

På eftermiddagen var hon i labbet och kontrollerade arbetet där. Hon lämnade jobbet 

prick fem och åkte till en bra restaurang och köpte hämtmat för sex personer, kycklingfiléer 

och saffranrisotto. Klockan halv sju skulle middagsgästerna komma. Selin skyndade sig.  

Klockan var sex när hon kom hem. Hon tog en snabb dusch medan Tomas dukade. Prick 

halv sju ringde de första gästerna på dörren. Samtidigt ringde telefonen. Det var från 

huvudkontoret i Genève. Selins chef sa att de måste ha en mycket viktig videokonferens. Det 

är hårt att ligga på topp! 

 

Texten har hämtats från läroboken Rivstart A1+A2 Textbok (Levy Scherrer & Lindemalm 2014, 

s. 134–135). 
 
Uppgifter: 
 

1) Återberätta texten med egna ord. 
 

2) Svara på följande frågor: 
a) Vart och varför flyttade Selin och hennes man? 
b) Vad gör hennes man? 
c) Vad brukar de göra på sin fritid? 
d) Vad hände på morgonen? 
e) Vad gör Selin på kvällen? 
f) Vad hände på kvällen? 
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Bilaga 3: Informanternas bakgrund 

Tabell 15: Viktiga uppgifter om informanternas bakgrund utifrån enkäten gällande kontakt med  
svenska och Sverige 

Informant Studieår 

av svenska 

Boendetid i 

Sverige 

Vardaglig 

användning 

Nöjdhet med 

sin svenska 

Jobbar/pluggar 

på svenska 

Nybörjare 1 En termin Aldrig Mindre än 25 % 1 Nej 

Nybörjare 2 En termin Ett år Mindre än 25 % 1,5 Nej 

Nybörjare 3 En termin Mindre än 1 år Mindre än 25 % 2 Nej 

Nybörjare 4 En termin Mindre än 1 år Mindre än 25 % 1 Nej 

Nybörjare 5 En termin Mindre än 1 år Mindre än 25 % 1 Nej 

Nybörjare 6 En termin Mindre än 1 år Mindre än 25 % 2 Nej 

Nybörjare 7 En termin Aldrig Mindre än 25 % 2 Nej 

Nybörjare 8 En termin Mindre än 1 år Mindre än 25 % 2 Nej 

Nybörjare 9 En termin Mindre än 1 Mindre än 25 % 1 Nej 

Medelnivå 1 3 år Mer än 1 år Mindre än 25 % 2 Nej 

Medelnivå 2 3 år med 

uppehåll 

Mer än 1 år Mindre än 25 % 1 Nej 

Medelnivå 3 7 år med 

uppehåll 

Mer än 1 år Mindre än 25 % 2 Nej 

Medelnivå 4 3 år med 

uppehåll 

Mer än 1 år Kring 50 % 2 Nej 

Medelnivå 5 3 år med 

uppehåll 

Mer än 1 år Mindre än 25 % 2 Nej 

Medelnivå 6 1,5 år Mer än 1 år Mindre än 25 % 3 Nej 

Medelnivå 7 2 år Mer än 1 år Mellan 25–50 % 3 Jobbar 

Medelnivå 8 2 år Mindre än 1 år Mindre än 25 % 3 Nej 

Medelnivå 9 4 år med 

uppehåll 

Mer än 1 år Mellan 25–50 % 3 Nej 

Medelnivå 10 1,5 år Mer än ett år Kring 50 % 5 Nej 

Medelnivå 11 3 år med 

uppehåll 

Mer än ett år Kring 50 % 3,5 Jobbar 

Flytande 1 5 år Mer än ett år Kring 50 % 4 Pluggar 

Flytande 2 6 år Mer än ett år Kring 50 % 5 Pluggar/jobbar 

Flytande 3 4 år Kring ett år Mellan 50–75% 3,5 Pluggar/jobbar 

Flytande 4 10 år Mer än ett år Mellan 50–75% 4 Pluggar/jobbar 

Flytande 5 5,5 år Mer än ett år Mellan 50–75% 5 Jobbar 

Flytande 6 5 år Mer än ett år Kring 50 % 4 Pluggar 

Flytande 7 8 år Mer än ett år Kring 50 % 4 Pluggade 

Flytande 8 3,5 år Mer än ett år Kring 50 % 3,5 Jobbar 
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Bilaga 4: Informanternas uttal 

Tabell 16. Informanternas vanligaste uttal av de undersökta strukturerna 

Struktur Vanligaste avvikande uttal 

[y:] [i:] 

[ʏ] [i] 

[ʉ̟ː] [u] 

[ɵ] [u] 

[ø:] [o:]; [ɔ] 

[œ] [o]; [ɔ] 

[ɑ:] [a] 

[u] [o] 

/h/ Faller bort 

/ɧ/  [skj]; [stj]; [ʃ]; [ti]; [sj] 

[th] [t] 

/ɕ/ [k], [ʃ] 

/ʝ/ 
<hj> 

[hj] 

/ŋ/ [ng] 

[ɳ] [rn] 

[ʈ] [rt] 

[ʂ] [rs]; [ʃ] 

[ɖ] [rd] 

[ɭ] [rl] 

#sv [zv] 

mn# [m:] 

ŋn# [gn] 

lj# [li]; [lg] 

rj# [ri]; [rg] 

<rg> [rg] 

st# [s], [ʃ] 

ŋkt# [nt] 
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Bilaga 5: Resultat för varje informant 

Nybörjare, ordtestet 
 
Tabell 17. Genomsnittlig korrekthet i fonemens uttal i ordtestet hos nybörjarinformanter i procent 

Fonem I 110 I2 I 3 I4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 

[y:] 50% 50% 33% 33% 33% 17% 67% 0% 33% 

[ʏ] 25% 50% 25% 50% 75% 0% 50% 50% 0% 

[ʉ̟ː] 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
[ɵ] 17% 33% 33% 33% 33% 50% 17% 33% 33% 
[ø:] 50% 0% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
[œ] 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 50% 
[ɑ:] 17% 50% 17% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 

vokaler 37% 48% 30% 17% 35% 24% 24% 26% 17% 
/h/ 100% 87,5% 100% 100% 87,5% 75% 75% 100% 100% 
/ɧ/ 17% 33% 25% 25% 17% 17% 8% 42% 0% 
[th] 50% 50% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
/ɕ/ 0% 50% 75% 75% 75% 25% 50% 75% 0% 
/ʝ/ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 
/ŋ/ 0% 50% 50% 0% 50% 25% 0% 25% 25% 
[ɳ] 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 
[ʈ] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 
[ʂ] 0% 0% 17% 0% 0% 33% 17% 0% 17% 
[ɖ] 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 
[ɭ] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

konsonanter 15% 27% 33% 27% 25% 20% 18% 26,5% 32% 
/sv/ 0% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 

/mn/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 
/ŋn/ 0% 17% 33% 0% 0% 17% 0% 0% 33% 
/lj/ 0% 25% 25% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 
/rj/ 0% 0% 25% 0% 25% 50% 0% 0% 0% 
/st/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

/ŋkt/ 50% 50% 50% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 
Konsonantkluster 36% 45% 51% 32% 39% 45% 36% 29% 33% 
Medelvärde för 

korrekthet 
24% 37% 36% 26% 29% 27% 24% 27% 26% 

  

 
10 ”I” står för informant. 
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Nybörjare, fritt tal 
 
Tabell 18. Genomsnittlig korrekthet i fonemens uttal i fritt tal hos nybörjarinformanter i procent 

Fonem I 1 I 2 I 3 I 4 I 6 I 7 I 8 I 9 

[ʏ] 0% 50% 50% 25% 17% 75% 50% 0% 

[y:] /11 25% 0% / 0% / 0% 0% 
[ʉ̟ː] 0% 33% 33% 0% 0% / 33% 25% 

[ɵ] 0% 0% 50% 0% 0% 25% 17% 50% 
[u] 67% 0% 50% 50% 33% 37,5% 0% 10% 
[ø] 33% 83% 50% 0% 20% 25% 37,5% 40% 
[ɑ:] 0% 75% 0% 0% 8% 14% 20% 0% 

Vokaler 17% 38% 33% 12,5% 12% 35% 22,5% 18% 
/h/ 67% 50% 87,5% 100% 50% 100% 50% 62,5% 
/ɧ/ 17% 0% 17% 17% 33% 0% 0% 17% 
/ɕ/ 25% 33% 50% 50% 75% 67% 67% 0% 
/ʝ/ 0% 50% 17% 33% 75% 33% 0% 0% 
[ŋ] 0% 25% 25% 50% 17% 0% 50% 0% 
[ɳ] 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
[ʂ] 12,5% 12,5% 33% 12,5% 50% 0% 50% 0% 

Konsonanter 17% 28% 33% 37,5% 43% 28,5% 31% 11% 
/sv/ 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 
/lj/ 20% 50% 50% / 25% / / 25% 
/rj/ 0% 50% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 
/rg/ 100% 0% / 100% / / / / 
/st/ / / 0% / / / 100% / 

Konsonantkluster 25% 25% 37,5% 50% 25% 0% 33% 8% 
Medelvärde för 

korrekthet 
20% 34% 34% 26% 28% 30% 29% 16% 

  

 
11 ”/” står för ”inte uttalat” 
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Talare på medelnivå, ordtest 
 
Tabell 19. Genomsnittlig korrekthet i fonemens uttal i ordtestet hos talare på medelnivå i procent 

Fonem I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 

[y:] 33% 67% 67% 50% 50% 67% 33% 67% 50% 50% 50% 

[ʏ] 50% 25% 50% 50% 75% 50% 75% 75% 75% 50% 50% 

[ʉ̟ː] 50% 0% 0% 100% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 

[ɵ] 17% 50% 17% 33% 33% 50% 33% 67% 67% 33% 83% 

[ø:] 50% 0% 0% 100% 0% 50% 0% 100% 100% 0% 0% 
[œ] 50% 0% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

[ɑ:] 50% 17% 17% 17% 33% 0% 67% 33% 67% 33% 33% 

Vokaler 43% 23% 36% 64% 42% 45% 44% 63% 65% 38% 52% 

/h/ 75% 62,5% 75% 75% 87,5% 100% 75% 87,5% 87,5% 100% 100% 

/ɧ/ 8% 50% 42% 58% 17% 83% 75% 92% 83% 75% 42% 

[th] 50% 50% 50% 100% 50% 50% 0% 50% 0% 50% 50% 

/ɕ/ 75% 75% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 75% 75% 100% 

/ʝ/ 50% 100% 50% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 

/ŋ/ 0% 50% 50% 50% 25% 25% 0% 25% 50% 25% 75% 

[ɳ] 50% 50% 75% 0% 25% 50% 100% 0% 25% 0% 25% 

[ʈ] 50% 17% 67% 83% 33% 100% 100% 17% 50% 50% 0% 

[ʂ] 50% 50% 83% 100% 50% 33% 50% 83% 83% 33% 17% 

[ɖ] 50% 0% 100% 100% 50% 50% 100% 50% 100% 100% 50% 

[ɭ] 0% 0% 100% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 

Konsonanter 42% 46% 67% 56% 39% 51,5% 68% 46% 59% 46% 55% 

/sv/ 25% 50% 0% 25% 25% 75% 75% 0% 25% 25% 0% 

/mn/ 100% 100% 100% 50% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 

/ŋn/ 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 33% 0% 33% 33% 

/lj/ 50% 25% 100% 75% 50% 0% 25% 75% 25% 50% 50% 

/rj/ 50% 25% 75% 50% 50% 25% 50% 50% 100% 75% 75% 

/st/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

/ŋkt/ 50% 50% 100% 50% 0% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 

Konsonantkluster 54% 50% 68% 57% 46% 57% 64% 58% 64% 69% 65% 

Medelvärdet för 
korrekthet 

40% 41% 54% 57% 41% 54% 61,5% 58% 62,5% 52% 53% 
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Talare på medelnivå, fritt tal 
 
Tabell 20. Genomsnittlig korrekthet i fonemens uttal i fritt tal hos talare på medelnivå i procent 

Fonem I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
 

I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 

[ʏ] 50% 50% 50% 50% 50% 83% 50% 33%  62,5% 50% 50% 

[y:] 50% / / 50% 25% / 0% / / 0% / 

[ʉ̟ː] 50% 25% 0% 50% 0% 50% 20% 0% 10% 0% 33% 

[ɵ] 25% 0% 0% 50% 25% / 25% 25% 67% 50% 50% 

[u] 50% 50% 67% 25% 67% 75% 100% 87,5% 75% 87,5% 100% 

[ø] 67% 17% 30% 50% 17% 60% 50% 50% 60% 67% 64% 

[ɑ:] 40% 0% 8% 43% 30% 25% 62,5% 69% 60% 31% 58% 

Vokaler 47% 24% 26% 45% 30% 59% 44% 44% 56% 41% 59% 

/h/ 50% 50% 50% 25% 67% 87,5
% 

70% 75% 100% 75% 100% 

/ɧ/ 0% 33% 75% 100% 25% 83% 83% 50% 67% 50% 62,5% 

/ɕ/ / 75% 50% 75% 50% 67% 100% 83% 50% 75% 83% 

/ʝ/ 33% 50% 83% 100% 25% 100% 100% 100% 100% 80% 62,5% 

[ŋ] 0% 33% 25% 67% 17% 25% 33% 17% 0% 12,5% 50% 

[ɳ] 50% 50% 50% 75% 0% 50% 100% 50% 17% 50% 25% 

[ʂ] 50% 12,5% 50% 50% 30% 17% 0% 83% 50% 87,5% 40% 

Konsonanter 30,5
% 

43% 55% 70% 30% 62% 69,5% 65% 55% 61% 60% 

/sv/ 50% 50% 0% 50% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 
/lj/ 50% 0% 50% / 50% 75% 100% / 100% 75% 50% 
/rj/ 50% 0% / / 50% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 
/rg/ 0% 100% 0% 100% 100% / 100% / 100% / 100% 

/st/ / / / / / / 100% / / / / 
Konsonantkluster 37,5

% 
37,5% 17% 75% 50% 33% 70% 25% 62,5% 42% 50% 

Medelvärde för 
korrekthet 

41% 31% 36% 54% 32% 59% 60% 59,5% 54% 55% 57% 
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Flytande talare, ordtest 

Tabell 21. Genomsnittlig korrekthet i fonemens uttal i ordtestet hos flytande talare i procent 

Fonem I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 
[y:] 67% 100% 67% 83% 67% 83% 83% 67% 

[ʏ] 50% 100% 75% 75% 100% 75% 75% 100% 

[ʉ̟ː] 0% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 50% 

[ɵ] 50% 83% 50% 50% 50% 67% 33% 50% 

[ø:] 50% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 50% 
[œ] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

[ɑ:] 100% 100% 100% 100% 67% 100% 83% 33% 

vokaler 60% 98% 70% 80% 83% 89% 82% 64% 

/h/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

/ɧ/ 83% 100% 92% 100% 92% 83% 100% 42% 

[th] 100% 100% 0% 100% 50% 50% 50% 50% 

/ɕ/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

/ʝ/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

/ŋ/ 75% 100% 75% 100% 75% 25% 75% 75% 

[ɳ] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 

[ʈ] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 

[ʂ] 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 

[ɖ] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

[ɭ] 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 50% 

konsonanter 95% 100% 83% 95% 92% 87% 93% 78% 

/sv/ 75% 75% 75% 75% 75% 100% 0% 75% 

/mn/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

/ŋn/ 17% 100% 0% 67% 50% 17% 33% 67% 

/lj/ 25% 75% 100% 100% 75% 50% 100% 75% 

/rj/ 100% 100% 75% 100% 75% 75% 75% 50% 

/st/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

/ŋkt/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Konsonantkluster 74% 93% 79% 92% 82% 77% 73% 81% 

Medelvärde för 
korrekthet 

78% 97% 80% 90% 85% 83% 83% 71% 
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Flytande talare, ordtest 
 
Tabell 22. Genomsnittlig korrekthet i fonemens uttal i fritt tal hos flytande talare i procent 

Fonem I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 

[ʏ] 67% 100% 67% 87,5% 75% 75% 83% 50% 

[y:] / 100% 100% 100% / / / / 

[ʉ̟ː] 33% 100% 75% 100% 83% 50% 100% 62,5% 

[ɵ] 50% 87,5% 50% 75% 50% 75% 83% 67% 

[u] 75% 87,5% 75% 67% 100% 87,5% 67% 67% 

[ø] 70% 93% 83% 75% 80% 83% 62,5% 80% 

[ɑ:] 100% 100% 75% 87,5% 87,5% 83% 100% 55,5% 

Vokaler 66% 95% 74% 84,5% 79% 76% 83% 63,5% 

/h/ 100% 92% 75% 67% 100% 87,5% 75% 100% 

/ɧ/ 83% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 83% 

/ɕ/ 75% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 83% 

/ʝ/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 

[ŋ] 90% 100% 75% 50% 75% 75% 87,5% 75% 

[ɳ] 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 75% 

[ʂ] 62,5% 100% 100% 100% 75% 83% 80% 75% 

Konsonanter 87% 99% 90% 88% 89% 86% 85% 77% 

/sv/ / 100% 50% 75% 50% 50% 0% 50% 

/lj/ 50% 100% 100% 75% 75% 50% / 100% 

/rj/ 50% 50% 50% 100% 50% 50% 50% 100% 

/rg/ / / / 100% 100% / 100% 100% 

/st/ / 100% 100% / / 100% 100% / 

Konsonantkluster 50% 87,5% 75% 87,5% 69% 62,5% 62,5% 87,5% 

Medelvärde för  
korrekthet 

78% 96% 80% 87% 85% 81,5% 83% 72% 
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Bilaga 6: Mest förekommande ord i fritt tal 

Tabell 23. Mest förekommande uttalade ord där de undersökta strukturerna förekommer i fritt tal 

Struktur Mest förekommande ord 

[ʏ] Kycklingfilé, mycket, flytta 
[y:] Fyra, Aveny, ny 
[ʉ̟ː] Hur, nu, bruka, duka, sju 
[ɵ] Dusch, full, museum 
[u] Bo, skog, hon 
[ø:] Möte, göra, köpa 
[ɑ:] Barn, mat, bara, laga, dag, bra, par 
/h/ Helg, handlar, ha, hon, heter 
/ɧ/ Skidor, chef, sju 
/ɕ/ Kinesisk, kycklingfilé, köpa 
/ʝ/ Göra, Göteborg, gifta, gäst 
[ŋ] Kycklingfilé, ringa, restaurang 
[ɳ] Barn, gästerna, helgerna 
[ʂ] Översättare, år…sen, försova, personer, universitet, affärsmän 
#sv Sverige, svenska 
lj# Familj(en), helg(en) 
rj# Göteborg 

<rg> Morgon(en) 
st# Frukost, frukostmöte 

 


