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VAD AVGÖR HUR BRA MAN KAN BLI 
PÅ ETT SPRÅK SOM MAN BÖRJAR 

LÄRA SIG SOM VUXEN?



PROJEKTETS ”RATIONALE”

• Vetenskapligt:

• 100+ studier har genomförts om ”den kritiska perioden” för språkinlärning

• Det verkar finnas vissa ålderbegränsningar för grammatisk intuition och 
fonetik/fonologi (språksyn som bygger mycket på den universella 
grammatiken)

• Det verkar finnas olika ”känsliga perioder” för olika språkliga fenomen

• Forskningen pekar på ökad betydelse av sociala och psykologiska faktorer 
för inlärare bortom ”den kritiska perioden”

• Viktigt att belysa olika grupper av andraspråksinlärare i olika miljöer, med 
olika L1/L2 och diversifierade profiler



PROJEKTETS ”RATIONALE”

• Samhälleligt:

• Fler och fler lära sig språk som vuxna i en situation av ”global mobilitet”. 
Många sorters migration, asyl, ekonomisk/arbetsrelaterad, life-style…

• Hur ser möjligheterna att lära sig språk ut för dessa vuxna som flyttar till ett 
annat land och skapar sitt liv i ett nytt samhälle?

• Vilka faktorer visar sig vara mest gynnsamma för framgångsrik språkinlärning i 
migrationskontext? ”Few researchers have teste multiple factors at once to 
get a full picture of their L2 experience” (Moyer, 2013:51)



PROJEKTETS BEGRÄNSNINGAR

• Projektet skriver in sig i en ram om ”high-level proficiency”, men målet ÄR 
INTE att belägga eller förkasta hypotesen om den kritiska perioden i sig

• Målet ÄR INTE att hitta så finkorniga mått som möjligt för att skilja infödda 
från icke-infödda

• Målet ÄR att undersöka hur några språkliga mått av olika karaktär, som visat 
sig vara mycket karaktäristiska för hög andraspråksfärdighet –kollokationer
och perceived nativlikeness - samvarierar med ett antal psykologiska och 
sociala faktorer.

• Varför inte undersöka grammatiska och fonetiska detaljer? Den begränsade 
kommunikativa betydelsen.



DE OLIKA INLÄRNINGSMILJÖERNA: 
STOCKHOLM/PARIS



ÖVERGRIPANDE TEORETISKA 
RAMAR

• Socio-cognitive approaches (Atkinson, 2002): ”language and language 
acquisition as simultaneously occurring and interactively constructed both 
“in the head” and “in the world.”

• Usage-based approaches (t.ex. Ellis & Wulff, 2014): ”Language learning is 
primarily based on learners’ exposure to their second language (L2) in use, 
that is, the linguistic input they receive.”

• Individual differences (t.ex. Dewaele, 2009): ” Human beings are both similar 
and unique. They belong to the same species, which means they share the 
same anatomy, and yet they vary enormously within certain parameters”



ÖVERGRIPANDE TEORETISKA 
RAMAR

• “I argue that poststructuralist studies, which see L2 learning as a process of 
socialisation rather than creative construction or interlanguage 
development, provide new ways of framing the interaction between social 
contexts and learning processes, which can be productively combined with 
more linguistically and cognitively oriented interactionist approaches in 
SLA.” (Pavlenko, 2002)



UPPLÄGG

• Idé:

1) Den social-psykologiska kvantitativa och kvalitativa studien utgör kärnan
av projektet, men…

2) Resultaten kan sedan tolkas i ljuset av makrosociala aspekter

• Förslag på hur man kan undersöka makro-sociala faktorer:

• 1) Diskursanalys av djupintervjuerna 

• 2) Analys av språkpolicy-dokument i Frankrike oh Sveriges

• 3) Fler idéer?



PROJEKTETS DESIGN

• MIXED METHODS DESIGN

• Kvantitativ del

• Kvalitativ del



PROJEKTETS DESIGN

• Deltagare:

• 65 L1-talare av franska (L2 svenska) i Sverige (vistelsetid 5 år (+/- 1 år) 
(pågår, hälften av materialet insamlat)

• 65 L1-talare av svenska (L2 franska) i Frankrike (vistelsetid 5 år (+/- 1 år)

Startålder (age of onset)= efter 13 års ålder

Kontrollgrupper med L1-talare finns redan för de språkliga måtten som ingår i 
projektet.



FORSKNINGSFRÅGOR
1. Vilket samband finns mellan språkfärdighet och personlighet (mätt enligt
Multicultural Personality Questionnaire)?

2. Vilket samband finns mellan språkfärdighet och språkbegåvning (mätt
genom LLAMA aptitude test)?

3. Villket samband finns mellan språkfärdighet och ackulturation (mätt genom
VIA questionnaire)?

4. Villket samband finns mellan språkfärdighet och sociala nätverk och 
språkanvändning hos deltagaren ?

6. Ser sambanden ovan olika ut i migrationskontexterna Sverige resp. 
Frankrike?

7. Vilka andra faktorer framstår som avgörande för vuxnas
andraspråksinlärning i en migrationssituation baserat på de kvalitativa
intervjuerna?



SPRÅKLIGA MÅTT

• Ett produktivt kollokationstest. Fransk version utvecklad av Forsberg Lundell, 
Lindqvist & Edmonds (2018). Svensk version under utarbetande av Prentice & 
Forsberg Lundell. Innehåller verb + substantiv-kollokationer såsom rendre
justice (skipa rättvisa) eller fatta ett beslut, kända för att vara relevanta
indikatorer på hög andraspråksfärdighet (cf. Gyllstad 2007, Forsberg Lundell 
& Lindqvist, 2014). 

• Testen har utarbetetas med identiska principer för att garantera
jämförbarhet mellan de två språken.

• Uppfattad inföddlikhet (perceived nativelikeness): ett globalt mått på uttal, 
ett speech sample på 20-30 sek bedöms av en panel av infödda talare. 
Baseras på Abrahamsson & Hyltenstam (2009). 



SPRÅKLIGA MÅTT

• Exempel på items som finns med i kollokationstesten:

• FR

• a. L’ONU est fermement résolue à re____ justice aux victimes du génocide. 
(The United Nations are determined to d___ justice to the victims of the 
genocide.)

• b. Si les petites entreprises ép__________ des difficultés à embaucher, c'est 
aussi parce qu'elles disposent de moyens qui sont moindres. (If small 
companies h___problems in hiring, it’s also because they have access to 
smaller budgets.)

• c. L'industrie porno entend me__________un terme au piratage d'ici 2012. 
(The porn industry is determined to p____an end to pirate copying by 2012.)



SPRÅKLIGA MÅTT

• Exempel på items som finns med i kollokationstesten:

• SV

• Efter ett par fängslande strider med spanjoren Fernando Alonso Ferrari, lyckades 
Hamilton ___v______________________ ett lopp för andra gången under årets säsong.

• Efter att rätt ljudanläggning kommit på plats och alla artister har anlänt, kan 
äntligen musikfesten ___t________________________ sin början.

•

• Borgerliga politiker i riksdagen vill__s____________________________ skatten på öl och 
vin för att minska smugglingen.

•



PSYKOLOGISKA MÅTT

• The Multicultural Personality Questionnaire, short form (Van der Zee et al., 
2013). Instrumentet utvecklades för att mäta en individs potential att fungera
i en ny kulturell miljö. Baserad på Five-factor model. Mäter personlighet enligt
fem dimensioner: Social initiative, Flexibility, Cultural Empathy, 
Openmindedness and Emotional Stability. Översatt till svenska och franska.

• The LLAMA aptitude test (Meara, 2005). Ett av de nyare
språkbegåvningstesten, använt av bl.a. Abrahamsson & Hyltenstam (2008). 
Dimensioner som ingår i testet:  vocabulary learning, sound recognition, 
sound-symbol correspondence and grammatical inferencing.

• VIA Accultyuation questionnaire (Ryder et al. 2000): mått på hur mycket
man identuifeirar sig med värdlandets respektive sin ursprungliga kultur



EXEMPEL PÅ PERSONLIGHETSTESTET
(MPQ)

totally not 

applicable

hardly 

applicable

moderately 

applicable

largely 

applicable

completely 

applicable

1 Sympathizes with others 1 2 3 4 5

2 Tries out various approaches 1 2 3 4 5

3 Finds it difficult to make 

contacts

1 2 3 4 5

4 Is reserved 1 2 3 4 5

5 Likes routine 1 2 3 4 5

6 Sets others at ease 1 2 3 4 5

7 Takes the lead 1 2 3 4 5



SOCIOLOGISKA ENKÄTER

• Retrospective Social Network Questionnnaire (McManus, Mitchell & Tracy-
Ventura, 2014), anpassa efter varje år personen vistats i Frankrike/Sverige?

• Mäter deltagarnas social nätverk, utvecklad av LANGSNAP-projektet. 
(https://langsnap.soton.ac.uk/). Har använts I Study Abroad-forskning
gällande franska och spanska.

• En sociobiografisk enkät om åler, yrke, utbildning m.m.

https://langsnap.soton.ac.uk/


THE SOCIAL NETWORK
QUESTIONNAIRE



KVALITATIV DEL

• Retrospektiv kvalitativ analys av psykologiska och sociala faktorer i 
djupintervjuer

• 10 deltagare i Frankrike

• 10 deltagare i Sverige

• Extrema profiler: 5 ”high performers”, 5 ”low performers”

• Övergripande ingång: holistisk profilering där man undersöker hur olika 
psykologiska, sociala faktorer flätas samman och skapar profiler med kluster 
av gynnsammma och mindre gynnsamma faktorer

• ‘Retrodictive qualitative modelling’

• (cf. Dörnyei, 2014)



PROJEKTETS PROGRESSION
• Påbörjades augusti 2018

• HT2018: Etikprövning och utarbetande av instrument, rekrytering av 
informanter

• VT2019: Materialinsamling i Paris (KVAN)

• HT2019: Materialinsamling i Paris (KVAL) + materialinsamling i Stockholm 
(KVAN) + analys av KVAN Paris

VT2020: Materialinsamling KVAN + KVAL i Stockholm, artikel KVAN Paris klar, 
analys KVAN Stockholm & Stockholm+Paris (prel 3 konferensbidrag)

• HT 2020: analys av KVAL  - artiklar KVAN

• VT2021: Artiklar + prel bokprojekt ”Individuals in context”

• HT2021: prel bokprojekt– slutredovisning december – tar ut sparad forskning

• VT2022: prel bokprojekt - tar ut sparad forskning 



PROJEKTETS PROGRESSION

• Första artikeln:

Forsberg Lundell, F. & Arvidsson, K, Jemstedt, A. (in progress). What

determines productive collocation knowledge and perceived nativelikeness 
in long-residency L2 users?

Enbart data från franska som andraspråk

Resultat: svenskar i Frankrike har alltför höga och homogena resultat på 
kollokationstestet för att man ska kunna göra en korrelationsanalys.

Däremot visar studien att uppfattad inföddlikhet är signifikant kopplat till 
LLAMA D (språkbegåvning, fonetiskt minne) och till Ackulturation (de personer 
som känner sig minst svenska uppfattas mest som infödda). De båda 
faktorerna bedöms ungefär ha samma vikt.


