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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur andraspråksundervisning med fokus på 

uttalsträning kan utformas för att möjliggöra för inlärare att tillägna sig ett förståeligt 

uttal samt vilka svårigheter inlärare har i inlärningen av svenskt uttal. Studiens material 

samlades in genom samtalsintervjuer med fem pedagoger. Resultatet visar att samtliga 

informanter arbetar med prosodi, vokaler och konsonanter i uttalsundervisningen för att 

inlärare ska tillägna sig ett bra uttal. Samtidigt är det svenskans betoning, melodi och 

vokaler som inlärarna har svårt för. Informanterna betonar även vikten av att inlärarna 

lyssnar på olika varieteter av talad svenska. Studien och tidigare forskning påvisar 

vikten av att inkludera prosodi i andraspråksundervisningen eftersom en felaktig 

prosodi har stor betydelse för inlärares uttal i andraspråket. De delar i prosodin som 

resultatet betonar är satsmelodi, huvudbetoning och rytm vilka anses vara betydelsefulla 

för att andraspråksinlärare ska tillägna sig ett förståeligt uttal. 

 

Nyckelord: uttalsträning, andraspråksundervisning, uttalssvårigheter, prosodi 

 

Engelsk titel: Putting the accent in its place – A study of pronunciation in L2 

 teaching 
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1 Inledning  

Tidigare studier (se Torstensson 2010:1 f., Boyd 2004:421) visar hur människor med annat 

modersmål bedöms och tillskrivs egenskaper baserade på deras brister i uttalet av 

andraspråket. Satsmelodin beskrivs som en bidragande orsak till ett avvikande uttal. Det 

framgår också att det är betydelsefullt att inkludera uttalsträning i andraspråksundervisningen 

(se Bannert 2004:62 ff., Kjellin 2002:118 ff.). I relation till tidigare forsknings slutsats, 

beskriver styrdokumenten för grundskolan att ämnet svenska som andraspråk ska inkludera 

uttal som en del i undervisningen. Kursplanen för vuxenutbildningen (Skolverket 2009) 

beskriver att undervisningen ska bidra till att inlärarna utvecklar ett bra uttal. I kursen svenska 

som andraspråk 1-30 högskolepoäng, belystes ämnesområdet fonetik och de fonetiska 

svårigheter som finns i det svenska språket. Det bidrog till att jag blev intresserad av att 

undersöka huruvida uttalsträning inkluderas i den praktiska verksamheten och undervisningen 

av elever med svenska som andraspråk.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka fem pedagogers uppfattningar om uttalsträning i 

svenska som andraspråk med fokus på hur de arbetar med uttalsträning och vilka svårigheter 

som finns för inlärare i tillägnandet av svenska som andraspråk. 

 

Studiens forskningsfrågor är: 

- Vilka moment i uttalsträning är betydelsefulla för att inlärare ska tillägna sig ett förståeligt 

uttal? 

- Vilka svårigheter har andraspråksinlärare vid inlärningen av svenskt uttal? 

 

2 Bakgrund 

I detta kapitel diskuteras olika perspektiv på uttalsträning i andraspråksundervisning. Dessa 

perspektiv innehåller en definition av centrala begrepp (avsnitt 2.1) och en beskrivning av 

språkinlärning (avsnitt 2.2). Dessutom presenteras vad styrdokumenten betonar i förhållande 

till uttal i undervisning (avsnitt 2.3) och tidigare forskning om uttal i andraspråksundervisning 

(avsnitt 2.4). Avslutningsvis beskrivs metoder i uttalsundervisning (avsnitt 2.5). 
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2.1 Centrala begrepp 

Inlärare är ett begrepp som används i undersökningen i stället för elever, barn eller vuxna. 

Inlärare används ofta i andraspråksforskningen för att hänvisa till individer som lär sig ett 

andraspråk. 

 

Prosodi innebär enligt den definition som Engstand (2007:69) använder ”de rytmiska och 

melodiska egenskaper som bidrar till att avgränsa och gruppera talflödet”. Dessa egenskaper 

innehåller språkets ”rytm och betoning, vokal- och konsonantlängder (kvantitet) ordaccenter, 

ordtoner och intonation”. Abrahamsson (2004:84) skriver att betoning, som är en del av 

prosodin, i andraspråksundervisningen är ”’nyckeln’ till svenskans uttal” och att brister i 

prosodin kan påverka fonologiska nivåer i språket.  

 

Brytning innebär enligt Bannert (2004:9) ”avvikelser från målspråkets uttalsnormer”. 

Konsekvenserna av avvikelserna blir att inläraren får uttalsfel. Bannert har i sin forskning 

utformat ett brytningsarkiv med material från 25 olika språk. Bannerts syfte med forskning 

var att sammanställa vilka uttalssvårigheter i svenska som inlärare från olika språk har. 

Resultatet är tänkt att fungera som en hjälp i andraspråkundervisningen. Engstrand (2007:99 

ff.) menar att det är skillnaderna mellan första- och andraspråket som bidrar till 

uttalsavvikelser. Samtidigt beskriver Engstrand att brytning fonetiskt sett kan påverkas och 

förbättras men menar att det även har betydelse för inlärarens identitet. Det kan innebära att 

en överdriven uttalskorrigering kan få negativa konsekvenser för identiteten.  

 

Uttal som är bra och förståeligt innebär i kommunikationen att lyssnaren uppfattar innehållet 

och inte reflekterar över uttalet (Kjellin 2002:121). Samtidigt innebär ”ett bra uttal […] en 

god grund för fortsatt språkutveckling (Holmegaard & Källström 1993:202). Bannert 

(2004:60) anser att andraspråksundervisningen ska ge inlärare ett bra svenskt uttal som är 

förståeligt för svenska lyssnare. Samtidigt menar Bannert att inlärare gärna kan uttala 

”svenska med brytning men inte med vilken brytning som helst” (ibid.).  

 

Svenskundervisning för invandrare, (Sfi) är varje kommun skyldig att erbjuda de inlärare med 

ett annat modersmål än svenska som är över 16 år och bosatta i en kommun. Ämnet 

undervisas på kommunens vuxenutbildning och ger en grundläggande kompetens i det 
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svenska språket (Skolverket 2010 b). I kursplanen för svenskundervisning för invandrare står 

det under rubriken utbildningens syfte att ämnet ska ge ”grundläggande kunskaper i svenska 

språket”. […] Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt 

deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv”. De inlärare som saknar läs- och 

skrivfärdigheter ska få möjlighet att tillägna sig sådana kunskaper (Skolverket 2009:1). 

 

Svenska som andraspråk är ett kärnämne i grundskolan och på gymnasiet. Undervisning i 

svenska som andraspråk ska anordnas för de inlärare som ”har ett annat språk än svenska som 

modersmål […] som har svenska som modersmål och som tagits in från skolor i utlandet, 

samt […] har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna” 

(Skolverket 2000a:1). 

 

2.2 Språkinlärning 

Begreppen första- och andraspråksinlärning används ofta när tillägnandet av språk diskuteras. 

Abrahamsson (2009:13) betonar att förstaspråket inte behöver vara individens starkaste språk. 

Forskning om språkinlärning har visat att det finns påtagliga likheter mellan olika språk när 

det gäller barns tillägnande av sitt förstaspråk. Samtidigt finns det jämförbara likheter i 

interimsspråket, det vill säga en inlärares språkutveckling på väg mot ett andraspråk (Kjellin 

2002:53 f.). En inlärares interimspråk definieras enligt Norrby & Håkansson (2007:216) som 

ett föränderligt språk som inläraren använder i sin utveckling mot målspråket.  

 

2.2.1 Krashens monitormodell 

Monitormodellen innehåller följande hypoteser; hypotesen om tillägnande och inlärning, 

monitorhypotesen, hypotesen om inlärningsordning, inflödeshypotesen och hypotesen om det 

affektiva filtret (Krashen 2009:9). De hypoteser som kan relateras till språkproduktionen är 

den första och andra hypotesen i Krashens monitormodell. Den första hypotesen berör 

förhållandet mellan inlärning (learning) och tillägnande (aquisition). Krashen (2009:10) 

beskriver sin hypotes om tillägnande och inlärning som att tillägnandet av ett språk är en 

omedveten process för inläraren och processen efterliknar tillägnandet av förstaspråket. Vid 

tillägnande av språket tillägnar inläraren sig en implicit kompetens vilket innebär en språklig 

intuition och en känsla för vad som är språkligt korrekt. Inlärning innebär en medveten 
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process, som enligt Krashen bidrar till att inläraren får en explicit kompetens, det vill säga en 

medvetenhet om grammatiska regler (ibid.). Den implicita och explicita kompetensen är 

viktiga för den språkliga produktionen. Krashens andra hypotes, monitorhypotesen, innebär 

att den medvetna explicita kompetensen fungerar som ett filter vid språkproduktionen och 

kontrollerar att det den implicita kompetensen producerar är korrekt. Krashen menar att tre 

villkor måste gälla för att den medvetna inlärningen ska fungera som ett filter. Dessa villkor 

innebär att det måste finnas tid för inläraren att tänka på hur den explicita kompetensen ska 

användas, vilket är svårt i en normal konversation. Inläraren måste tänka på den språkliga 

formen och uttrycka sig korrekt. Inläraren måste även känna till grammatiska regler för att 

kunna tillämpa dem. Krashen menar att dessa tre villkor måste gälla för att monitorhypotesen 

ska fungera som ett filter vid språkproduktion (Krashen 2009: 15 ff.). 

 

2.2.2 Uttal 

Kjellin (2002), Bannert (2004) och Holmegaard & Källström (1993) beskriver delar inom 

språket som är betydelsefulla för uttalet. En gemensam nämnare som alla fyra betonar är att 

prosodi har en viktig betydelse för uttalet. Kjellin beskriver att uttalet består av 

”konsonantljud och vokalljud hopfogade till stavelser, ord och meningar som bärs fram av 

språkets rytm och melodi” (2002:15). Prosodi är den övergripande termen för språkets rytm 

och melodi och fungerar som språkets stomme. Det kan jämföras med Bannerts (2004:65f.) 

figur, ”det svenska uttalsträdet”, som åskådliggör de delar som enligt ingår i det svenska 

uttalet (Bilaga 2). Bannert förklarar uttalsträdet på följande sätt: 

 
 […] är rytmen den stam som bär upp det svenska uttalsträdet. Grenarna motsvaras av stavelsen, 

ordet och satsen som i sin tur har en mängd egenskaper som representeras av kvistarna. De enskilda 

ljuden - konsonanterna och vokalerna – skulle kunna motsvaras av bladen. […] frukterna kan 

symbolisera sambanden mellan de olika uttalsmålen. (2004:66) 

 

Genom att använda Bannerts metafor kan ett avvikande uttal liknas med att trädets grenar 

saknas eller är brutna. Bannert beskriver uttalsmål som kan premieras i undervisningen. De 

innefattar rytm, betoning och stavelsestruktur och sambanden mellan dem (ibid.). Holmegaard 

& Källström (1993:204) menar att alla språk kännetecknas av rytm och melodi, det vill säga 

prosodi.  
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Utöver prosodi innehåller uttalet enskilda språkljud och olika kombinationer av språkljud. Det 

är viktigt för uttalet att inläraren vet vilka ljud som får kombineras och bilda stavelser. 

Holmegaard & Källström (1993:207 ff.) skiljer mellan satsprosodi, som innehåller satsrytm 

och satsmelodi, och ordprosodi. Satsrytmen består av obetonade och betonande stavelser som 

genom att avlösa varandra skapar en rytm som är typiskt för ett visst språk. I svenskan är det 

de orden som innehåller mest information som är betonade. Satsmelodi innebär att vi 

använder intonation för att visa vad vi vill säga med yttrandet. Vid en slutintonation sänks 

rösten på slutet för att visa att det är slutet på yttrandet. Fortsättningsintonation innebär att 

melodin ligger kvar på samma nivå. Vid en frågeintonation avslutas frågan med att melodin 

stiger på slutet. Ordprosodi innehåller ordbetoning och fonologisk längd (kvantitet) på 

vokalljud och konsonantljud. Ordbetoning innebär att de betonande stavelserna i ett ord 

uttalas längre och högre än obetonade (Holmegaard & Källström 1993:207 ff.).  

 

2.3 Styrdokument 

Grundskolans kursplan för svenska som andraspråk (Skolverket 2000b:1) redogör för ämnets 

syfte. Undervisningen ska bidra till att inlärare med annat modersmål ska tillgodogöra sig en 

språkbehärskning som bidrar till att de kan tillgodogöra sig kunskaper i undervisningens 

övriga ämnen. I kursplanen står det att undervisningen bland annat ska behandla uttal. Mål 

som inlärare ska ha uppnått i slutet av sitt tredje och femte skolår är de ska kunna beskriva 

och berätta om händelser så att innehållet blir begripligt (Skolverket 2000b:1 ff.). I slutet av 

det nionde skolåret beskrivs uttalet mer konkret då inlärarna bland annat ska ”aktivt och med 

tydligt uttal kunna delta i samtal och diskussioner […] så att innehållet framgår och är 

begripligt” (Skolverket 2000b:4). 

 

I kursplanen för svenskundervisning för invandrare (sfi) beskrivs ämnets syfte och målen för 

undervisningen (Skolverket 2009:1). Om uttal står det att inlärarna ska ”inom sfi få lära sig 

och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för 

kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls-, och arbetsliv” (Skolverket 

2009:1). Målet är att inlärarna ska utveckla ”sin förmåga att tala, samtala […]” samt att 

utveckla ”ett gott uttal” (ibid.). 
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2.4 Tidigare forskning om uttal 

I detta kapitel berör olika perspektiv på andraspråksteorier. Kapitlet beskriver brytningens 

betydelse (avsnitt 2.4.1) och modersmålets påverkan på andraspråksinlärning (avsnitt 2.4.2). 

Svårigheter i andraspråkstillägnandet beskrivs i avsnitt 2.4.3 och uttalsträning i teorin i avsnitt 

2.4.4. 

 

2.4.1 Brytningens betydelse  

För att göra världen hanterbar tenderar vi människor att kategorisera det vi möter. Dessa 

kategoriseringar baseras på stereotyper och fördomar. Det gäller även de människor som vi 

möter. Torstensson (2010:1f.) beskriver hur kategoriseringar bidrar till att andraspråksinlärare 

tillskrivs egenskaper utifrån om de uppfattas vara infödda eller ha utländsk härkomst. I sin 

avhandling belyser Torstensson att uppfattningen om en person med ett andraspråk tenderar 

att bli mer positiv om andraspråksinlärarens uttal associeras med ett land vars kultur och 

värden liknar lyssnarens kultur, än om uttalet associeras med ett land som har en kultur som 

skiljer sig från lyssnarens. Torstensson sammanfattar det som att kulturella avstånd mellan 

olika länder har större betydelse för första intrycket av en person än geografiskt avstånd 

(2010:1f.). Bannert (2004:92f.) beskriver en liknande uppfattning och menar att attityder till 

inlärarens förstaspråk påverkar attityden till inlärarens brytning i andraspråket. Bannert 

exemplifierar sin tes genom att framhålla att det finns en positiv attityd till det franska språket 

och att en fransk brytning uppfattas som charmig. Bannert menar att det turkiska språket, till 

skillnad från franskan, uppfattas som mindre charmigt. Det beror på att vår inställning till 

olika personers brytning påverkas av vår syn av den egna kulturen (2004).  

 

Kjellin (2002: 15) beskriver konsekvenserna som en brytning kan få och menar att en felaktig 

prosodi kan bidra till att en andraspråksinlärare blir felaktigt bedömd och antas ha sämre 

kunskaper i svenska språket. Dessutom anser Kjellin att en inlärares brytning kan innebära ett 

hinder i kommunikationen (ibid.). Boyd (2004:421, 430 ff.) skriver i sin studie om attityder 

till utländska lärares brytning. Boyd betonar att negativa attityder gentemot minoritetsspråk 

försvårar för personer som tillhör dessa att arbeta inom vissa yrken. I sin forskning fokuserar 

Boyd på hur skolledare och lärarutbildare bedömer utländska lärares pedagogiska och 

språkliga kompetens samtidigt som hon undersöker elevers attityd till utländska lärares 

språkfärdigheter och pedagogiska skicklighet. Boyds resultat visar att vid 

kommunikationsproblem med utländska lärare ansågs brister i språket vara orsaken. Samtidigt 
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uttryckte skolledarna och eleverna en oro för hur de utländska lärarna skulle uppfattas och 

bemötas av andra människor. Elevernas attityder till en lärares brytning var att i det stora hela 

spelar en brytning inte så stor roll. Undersökningen visade ingen större skillnad i attityderna 

till utländska lärare hos elever med utländsk bakgrund och elever med helsvensk bakgrund. 

Den skillnad som visade sig var att elever med begränsad svenska efterfrågade svenska 

språkförebilder för sin egen språkutveckling. Sammanfattningsvis visar Boyd att en 

bedömning av brytning bidrar till att utländska lärare har svårt att få arbete, eftersom 

avvikande uttal påverkar bedömningen av lärarens pedagogiska kompetens. Boyd föreslår 

ökat uttalsfokus i svenskundervisningen för invandrare (sfi) (2004:434).  

 

2.4.2 Modersmålets påverkan 

”Helt klart är att modersmålets fonologi och fonetik har en betydelse när det gäller uttalet i 

andraspråket […] (Abrahamsson 2004:87). En allmängiltig definition av begreppet fonetik 

”avser […] läran om språkljudens artikulatoriska, akustiska och auditiva egenskaper”. 

Definitionen av begreppet fonologi innebär ”ljudens relation till språksystemet i stort” 

(Engstrands 2007:18). Engstrand anser att i diskussioner om ljud och språk är det inte 

nödvändigt att skilja på begreppen eftersom ”fonetik och fonologi representerar olika aspekter 

på samma verklighet” (2007:18). 

 

Begreppet transfer innebär att en inlärare överför strukturer och regler från första- till 

andraspråk (2009:271). Abrahamsson (2009:236) beskriver att förstaspråket kan ha stor 

påverkan på andraspråket genom transfer som kan vara negativ (interferens). Det innebär att 

förstaspråket stör tillägnandet av andraspråket. Finns det däremot likheter mellan första- och 

andraspråket kan en positiv transfer innebära en resurs i tillägnandet av andraspråket.  

 

I andraspråksforskningen har det diskuterats huruvida det finns en kritisk eller känslig ålder i 

andraspråkstillägnandet. Diskussionen startade med att Lenneberg i slutet på 1960-talet 

formulerade hypotesen om en kritisk period. Enligt den hypotesen försvinner förmågan att 

automatiskt tillägna sig ett språk efter puberteten. Det innebär att efter en viss ålder kan språk 

enbart tillägnas genom undervisning för att uppnå infödd nivå. Samtidigt menade Lenneberg 

att det är svårt att träna bort en utländsk brytning efter puberteten (Lenneberg 1967:158, 176 

ff.). I dag används istället termen mognadsperiod som innebär tiden från födseln fram till 15-

årsåldern (Abrahamsson & Hyltenstam 2004:250). De inlärare som startar tillägnande av 
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andraspråket tidigare än 6– 7 års ålder har möjligheter att automatiskt utveckla en 

andraspråksbehärskning som kan resultera i att de uppfattas som infödda talare. Vid en senare 

startålder krävs det andra sociala och psykologiska faktorer som motivation och 

språkbegåvning (Abrahamsson & Hyltenstam 2004:250). Krashen beskriver att det i 

andraspråksforskningen antagits att det endast är yngre inlärare som innan puberteten kan 

tillägna sig ett språk medan vuxna inlärare kan lära sig ett språk. Enligt Krashen (2009:10) 

har även vuxna inlärare förmågan att, som Krashen uttrycker det, ”’pick up’ languages” och 

tillägna sig ett andraspråk. Det innebär att vuxna inlärare har möjligheten att uppnå en infödd 

talares nivå i ett andraspråk (Krashen 2009:10). 

 

2.4.3 Svårigheter i andraspråkstillägnandet 

Engstrand (2007) och Bannert (2004) beskriver båda olika svårigheter i uttalet som 

andraspråksinlärare möter när de ska tillägna sig det svenska språket. Enligt Engstrand 

(2007:99 f.) uppstår en inlärares brytning när två ljudsystem kolliderar. De skillnader som 

finns mellan första- och andraspråket bidrar till att inläraren talar med brytning. Det är 

framförallt fonem- och prosodiskillnader mellan språken som kan leda till brytning. Engstrand 

(2007:101) redogör för svårigheter som finns för inlärare som ska lära sig ett svenskt uttal. De 

flesta inlärare i svenska som andraspråk har svårt med ordbetoningens placering det vill säga 

vilka ord som betonas i en mening. De tonala ordaccenterna som i svenskan innebär akut 

accent, exempelvis ordet anden i betydelsen en and och grav accent, exempelvis ordet anden i 

betydelsen en ande. Kvantitetskontrasten innebär i svenskan att betonande stavelser har längre 

uttal på betonande vokaler (vägen) eller efterföljande konsonanter (väggen). De främre 

rundade vokalerna bidrar till uttalsavvikelser, i svenskan är det vokalerna y, ö, u. Kontrasten 

mellan utrundning och inrundning, innebär att en inlärare har svårt att uttala /y:/ i ordet ryta 

och /u:/ i ordet ruta. Den relativt stora uppsättningen av tonlösa frikativor innebär till exempel 

att andraspråksinlärare kan har svårt att uppfatta skillnaden mellan de frikativa sibilanterna 

/rs/ i ordet vårsol och /kj/ i ordet kjol. De tunga konsonantklustren består av möjliga 

konsonantgrupper i det svenska språket. Det finns tvåkonsonantkluster till exempel kl-, bl-, 

och det finns trekonsonantkluster exempelvis str- och spj- (2007:17, 38, 54, 68ff).  

 

Bannert (2004:33ff.) menar att andraspråksinlärare som har olika modersmål upplever 

liknande svårigheter och visar att flera uttalsfel är återkommande. Brister i betoning innebär 

att stavelser inte betonas olika beroende på om det är betonade eller obetonade stavelser. Det 
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kan också innebära att betoningen placeras fel i meningen. I konsonantgrupper ingår fyra 

feltyper; den första feltypen innebär att ett ord som börjar på bokstaven s exempelvis sko 

uttalas med en e-liknande vokal först så uttalet blir esko. Den andra feltypen innebär att /e/-, 

/a/- eller /u/-liknande vokal sätts in mellan konsonanter. Ordet flicka uttalas istället felicka. 

Den tredje feltypen innebär att en eller två konsonanter faller bort, till exempel rev istället för 

ordet brev. Den fjärde feltypen innebär att ord som innehåller nasal konsonant bidrar till att 

efterföljande klusil får ett avvikande uttal. Exempelvis ordet vänta uttalas vända. De inlärare 

som har svårt med vokalkvantitet, har svårt att skilja mellan lång och kort vokal. 

Vokalförändringar i obetonade stavelser innebär att vokalens kvalitet ändras, exempelvis 

ordet mattan uttalas istället som matten. Det kan också innebära att vokaler faller bort. Till 

exempel ratten uttalas rattn. Stämtonsassimilation betyder att en inlärare uttalar ordet fotboll 

istället som fodboll. Läpprundning innebär svårigheter att uttala de främre rundade vokalerna, 

orden byta, bröd och gul uttalas istället bita, bräd och gol. Palatalisering innebär att en vokal 

uttalas med ett /j/-ljud, exempelvis namnet Åke uttalas Åjke. Utljudsskärpning betyder att 

tonande klusil i slutet av ett ord byts ut tonlös. Orden mod och vägg uttalas istället mot och 

väck. Problem med likvidor innebär svårigheter skilja på /r/-ljud och /l/-ljud, exempelvis kan 

ordet lärare uttalas lälale. De inlärare som har svårt med sibilanter har svårt med /tje/-, /s/-, 

och /sje/-ljud. Problem med att uttala de långa vokalerna, /e:/, /o:/, innebär att vokalens 

klangfärg antingen uttalas för öppet, för slutet eller med diftong. Om ordet ben uttalas för 

öppet blir uttalet bänn. Om ordet ben uttalas för slutet uttalas ordet som bin. Ordet kan även 

uttalas med diftong, då uttalas ordet ben som bejn. Nasalering innebär att en vokal före 

exempelvis en nasal, /n/, uttalas nasalt. I ordet lån uttalas även vokalen /å/ nasalt. Det är 

många inlärargrupper som har svårt med ng-ljudet och liknande. Det innebär till exempel att 

ng-ljudet uttalas som ngg-ljud. Ordet pengar uttalas penggar. Bannert (2004:31) menar att 

också stavningen är betydelsefull för uttalet hos vuxna inlärare, eftersom deras inlärning 

påverkas av relationen mellan bokstav och ljud.  

 

2.4.4 Uttalsträning i teorin 

I en studie av Trofimotich & Lightbown m fl. (2009:609f.) jämfördes två olika grupper som 

undervisats i ämnet engelska som andraspråk. Den ena gruppen läste språk efter ett typiskt 

språkprogram som till stor del innehöll uppgifter med muntliga övningar och den andra 

gruppen deltog i en experimentell förståelsebaserad grupp med uppgifter som innebar att 

inlärarna skulle läsa och lyssna på andraspråket. Studiens syfte var att undersöka om olika 
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undervisningssätt har betydelse för inlärarnas förståelse och utveckling av andraspråk. 

Resultatet visar att inlärarna i gruppen med traditionell undervisning efter två år, uppfattades 

av engelskfödda lyssnare ha ett mer begripligt och flyt i sitt uttal jämfört med 

experimentgruppen (2009:632 f.). Trofimotich & Lightbown m fl. betonar fördelar med att 

lyssna och läsa för den fonologiska utvecklingen i andraspråket. De menar att det är 

betydelsefullt för andraspråksinlärare att höra olika varieteter av språket för att ta del av olika 

språk- och intonationsmönster (2009:633). Även Thorén beskriver olika 

undervisningsmetoder i andraspråksundervisningen (2008:132). Thorén menar att 

undervisningen prioriterar temporal prosodi (så kallad basprosodi) som fokuserar på betoning 

och kvantitet. Thorén undersöker vilka konsekvenser basprosodi kan få för en inlärares uttal. I 

Thoréns slutsats betonas det att den temporala prosodin är grundläggande:  

 
 […] mer grundläggande och generell än ton för betoning, och mer grundläggande och generella än 

spektrum för kvantitet. […] de temporala egenskaperna förenar de olika svenska regionala 

varieteterna (dialekter), medan tonala och spektrala egenskaper specificera varieteter geografiskt. 

(2008:142) 

 

2.5 Metoder i uttalsundervisning  

Bannert (2004:62) delar upp uttalsmålen i två grupper. Grupp A innehåller vokaler, 

konsonanter och prosodi som, enligt Bannert, är minst viktiga för förståelsen. I gruppen ingår 

under vokaler öppna varianter av fonemen /ä:/ (här) och /ö:/ (hör). Dessutom ingår det 

vokalkvaliteter i obetonade stavelser exempelvis läkare och hus. I konsonanterna ingår olika 

allofoner (variationer) på /ng/-ljudet och /r/-ljudet som inte anses viktiga för uttalet (Bannert 

2004:62). De delar som ingår i prosodi är ordaccenter och bibetoning och är inte heller 

avgörande för ett förståeligt uttal. Däremot innehåller grupp B det som Bannert menar är 

betydelsefullt för förståelsen och som borde prioriteras i undervisningen. Delarna i grupp B är 

huvudbetoning, segmentlängd, stavelser, konsonantgrupp, satsrytm, vokalkvaliteter och 

tonlösa obstruentgrupper. Bannerts (2004:72) förslag är att undervisningen av 

nybörjarinlärare fokuserar på grupp B i början för att sedan kombinera med grupp A. 
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Grupp B: De viktigaste uttalsmålen (Bannert 2004:63)1 

Uttalsmål Exempel Brytning 

1. Huvudbetoning (visas med 
stor bokstav) i ord 

rEsa, fabrIk, försÖka resA, fAbrik, fÖrsöka 

2. Segmentlängd: lång vokal 
(i standarsvenska också lång 
konsonant) 

väg-vägg, hål-håll väg=vägg, hål=håll (ingen 
skillnad mellan orden i 
respektive par) 

3. Ordets stavelsestruktur 
(antal stavelser i ordet) 

källare, sekreterare sjlare, sekela 

4. Konsonantgrupper 
 

pris, bli, skriver ris, li, river 

5. Satsrytm (betonade och 
obetonade (=korta) stavelser 
i yttrandet) 

NIkos hann inte med tÅget i 
mOrse. 

Nikos hAnn Inte mEd tåget I 
morse. 

6. De flesta vokalkvaliteter (i 
samband med vokallängd) 

i, e, y, ø, o, u, a 
polis, veta, byta, snö 

poles, vita/väta/vejta, bita, 
snä/snå 

7. Tonlösa obstruentgrupper 
(ej stämtonsassimilation) 

Fick du, just det figg du, juzd det 

 
 
Bannert (2004:79 ff.) har utvecklat två olika metoder, den auditiva och den visuella, som kan 

tillämpas i undervisningen. Den auditiva metoden innebär att inläraren med hjälp av en spegel 

kan iaktta läpp- och käkrörelse hos sig själv och hos andra. Bannerts (2004:82) visuella metod 

innebär en hjälp för de inlärare som inte hör skillnaden mellan olika ljud. Metoden innebär att 

inläraren visuellt får se sitt yttrande genom bilder på ljudet eller prosodimönster.   

 

Engstand (2007:16 f.) beskriver begreppet allofon som varianter av ett fonem. I svenskan 

finns det två allofoner, /e/ (hel) och /ä/ (häl), av fonemet /e/. När inläraren ska lära sig ett 

korrekt uttal försöker Bannert anknyta till liknande allofon i inlärarens förstaspråk som 

justeras för att få fram den svenska allofonen. I de fall då det inte finns någon motsvarighet i 

de båda språken söks det efter det ljud i förstaspråket som auditivt och fysiologiskt ligger nära 

ljudet i andraspråket.  

 

För att inlärare ska tillägna ett förståeligt uttal har Kjellin (2002: 118 ff.) utvecklat en modell 

som beskriver hur processen kan gå till. Kjellin menar att en inlärare tillägna sig ett bra uttal 

genom det han kallar trestegsprocessen FAT: Finna – Automatisera – Tillämpa.  

 

                                                 
1  Enligt Bannerts figur är de vokaler som markeras med versaler betonade i ordet. De bokstäver som är 
kursiverade visar att de ändras i brytningen. 
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Det innebär att första steget är att finna rätt uttal genom att utnyttja inlärarnas hörsel. Läraren 

börjar med att först säga en sekvens mellan sex till åtta gånger och därefter får inlärarna öva 

och i kör säga efter. Det andra steget handlar om att automatisera det rätta uttalet. Processen 

inleds med att inlärarna i kör upprepar uttalet mellan 40-50 gånger. Sedan kan övningen med 

att automatisera rätt uttal börja. Det är viktigt att det rätta uttalet upprepas fler gånger än de 

felaktiga uttalen för att det också ska automatiseras i talorganens muskler. I steg tre ska 

inläraren tillämpa eller överföra det rätta uttalet till inlärarens övriga talproduktion. Enligt 

Kjellin (2002:133) bör andraspråksinlärningen fokusera på strategier som utnyttjar 

hörselsinnet och prosodi och som praktiserar många upprepningar. Kjellin menar att en kör 

med åtta till tio inlärare möjliggör en kombination av de tre strategierna.  

 

Kjellin (2002:153 ff.) har även formulerat ett sexpunktsprogram som innebär momenten 

lyssna, höra, imitera, kontrollera, producera och filtrera. Programmet är avsett att användas 

med inlärare i andraspråksundervisningen. Den första punkten innebär att inläraren ska lyssna 

på svenska i sin omgivning och hur svenskarna talar. Inläraren ska tänka på svenskans rytm 

och melodi. Den andra punkten innebär att inläraren ska höra på svenska språket runt omkring 

sig och tänka på vad det är de hör och hur de hör det. Det tredje steget innebär att inläraren 

ska imitera svenska ord och fraser ett flertal gånger, för att munnen och öronen ska bli vana 

vid ett bra uttal. Kjellins fjärde punkt innebär att inlärarna ska kontrollera sitt yttrande genom 

att lyssna på hur de pratar när de imiterar. Om uttalet blir fel så måste de korrigera det och 

försöka igen. Punkt fyra innebär även att repetera punkterna ett till fyra fler gånger. Inlärarna 

ska höra, lyssna, imitera och kontrollera sitt uttal. Punkt fem innebär att inlärarna kan börja 

producera egna yttranden eftersom de nu har en uttalsgrund som de kan bygga vidare på. 

Kjellin menar att inlärarna ska tillämpa det de har lärt sig på det inövade uttalet till nya 

yttranden. Den sjätte punkten blir ett resultat av punkterna ett till fem. Det innebär att 

inlärarna har konstruerat ett slags uttalsfilter som hindrar dem att uttala fel.  

 

3 Metod och material 

I detta kapitel presenteras undersökningens metod (avsnitt 3.1) och resultat genom 

presentation av informanter (3.2). Undersökningens upplägg och genomförande beskrivs 

(avsnitt 3.3) samt hur materialet har bearbetats (avsnitt 3.4). Undersökningens 
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forskningsetiska aspekter (avsnitt 3.5) diskuteras och kapitlet avslutas med metod- och 

materialkritik (avsnitt 3.6).  

 

3.1 Metod 

Denna undersökning är en fallstudie, vilket genom undersökning av ett fåtal fall ger 

djupgående information (Johansson & Svedner 2006:71). Undersökningens resultat har 

samlats in genom en kvalitativ metod och innehåller fem intervjuer. Materialet består av 

intervjuer med informanter som alla arbetar på olika nivåer i andraspråksundervisning och 

med andraspråksinlärare. Den kvalitativa intervjun utgår från en intervjuguide med 

frågeområden som är knutna till undersökningens frågeställning (Bilaga 1). Utöver 

intervjuguiden har följdfrågor ställts till informanten (Johansson & Svedner 2006:42 ff.).  

 

3.2 Studiens informanter 

Undersökningens resultat bygger på fem intervjuer med informanter som arbetar med inlärare 

i olika åldrar och på olika nivåer i andraspråksundervisningen. Tre informanter arbetar i 

grundskolan och två informanter arbetar inom svenska för invandrare (Sfi) på 

vuxenutbildningen. Informanterna i grundskolan består av en talpedagog, en resurslärare och 

en lärare i förberedelseklass. Informanterna på vuxenutbildningen består av en lärare som 

arbetar med inlärare på nybörjarnivå och en lärare som arbetar med inlärare som har läst 

svenska under en längre tid. Alla informanter är kvinnor i olika åldrar. Studien har dock inte 

fokuserat på att beakta något perspektiv som tar hänsyn till informanternas kön.  

 

Talpedagogen har arbetat i 13 år med elever som har talsvårigheter. I grunden har 

talpedagogen specialpedagogisk kompetens men har ingen utbildning i svenska som 

andraspråk.  

 

Resursläraren gick sin lågstadielärarutbildning 1974 – 1977. Hon har arbetat med svenska 

som andraspråk i perioder och har vid olika tillfällen haft svenska som andraspråk i tjänsten. 

Sedan skolan blev en mottagarskola för asylsökande familjer ingår svenska som andraspråk i 

tjänsten. De elever som informanten möter går i år 1 till år 6 med olika språkbakgrunder och 

kunskaper i svenska. Resursläraren har ingen utbildning i svenska som andraspråk. 
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Läraren i en förberedelseklass är utbildad lågstadielärare och fritidspedagog. I 

förberedelseklassen har hon arbetat i tre år och möter där inlärare som kommer direkt från ett 

annat land. Hon har tidigare arbetat med språksvaga elever med annat modersmål än svenska, 

men har ingen utbildning i svenska som andraspråk.  

 

Sfi-lärare 1 arbetar med vuxna inlärare som läser svenska för invandrare fortsättningskurs. 

Hon är utbildad gymnasielärare i svenska och engelska och har även läst 60 högskolepoäng 

svenska som andraspråk.  

 

Sfi-lärare 2 arbetar med vuxna inlärare som läser svenska för invandrare för nybörjare. Hon är 

utbildad lärare i svenska för grundskolans senare år och har läst 33 högskolepoäng i svenska 

som andraspråk. Sedan examen i januari 2010 har hon arbetat på vuxenutbildningen. De 

elever som hon möter i sin undervisning är på en nybörjarnivå.  

 

 

3.3 Upplägg och genomförande 

Urvalet styrdes av min önskan att få informanter på olika nivåer i andraspråksundervisningen 

för att få ett bredare perspektiv på hur undervisningen kan se ut i svenska som andraspråk. 

Några av informanterna, resursläraren och sfi-lärare 2, har jag tidigare träffat genom 

lärarutbildningen och genom arbete i verksamheten. Talpedagogen fick jag kontakt med 

genom verksamhetsförlagd utbildning. Sfi-lärare 1 hade jag inte träffat tidigare utan fick 

kontakt med läraren genom min kontakt med sfi-lärare 2. Läraren i förberedelseklassen tog 

jag kontakt med genom telefonsamtal. 

 

Efter kontakt med mina informanter bestämdes intervjutillfällen vid tidpunkter som 

informanterna själva valde. Innan intervjuerna börjande informerades informanterna om 

studiens syfte och deras anonymitet. Intervjuerna började med frågor om vilka inlärare de 

möter i undervisningen och vilken utbildning informanterna har. De följande frågeområdena 

baserades på min frågeställning om uttalsträning i undervisningen (Bilaga 1). Informanterna 

var fria att styra innehållet eftersom frågeområdena handlade om hur pedagogerna arbetar 

med uttalsträning och deras syn på uttalsträning i andraspråksundervisning. Intervjuerna 

spelades in på digital röstinspelare och transkriberades. Intervjuerna varade mellan 14 och 42 
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minuter. Fyra av intervjuerna har genomförts på informanternas arbetsplats i enskilda rum och 

en intervju genomfördes avskilt i en matsal. Det förekom störande ljud under intervjun i 

matsalen som försvårade transkriberingsprocessen.  

 

3.4 Materialbearbetning 

Det empiriska underlaget för undersökningen har spelats in och sedan transkriberats för att 

underlätta analys och tolkning. Intervjuerna har transkriberats med ortografisk skrift eftersom 

det är innehållet i informanternas svar som är det centrala för undersökningen och det är 

viktigt för läsaren att kunna tyda deras svar. Transkriptionerna återger informanternas svar 

som innehåller både talspråk och tvekljud (Norrby 2004). Informanternas tvekljud 

transkriberas som de låter, exempelvis ”eh”. Informanternas oavslutade meningar har 

markerats med tre punkter (exempelvis ”... därför du vill lär… alltså du får den personen att 

vilja lära sig ett nytt språk”). I de fall som informanter gör paus eller uppehåll i sitt svar har 

det i transkriptionen markerats med kommatecken. I transkriptionen görs ingen skillnad på 

pauseringens längd. När en mening har uppfattats som avslutad har det markerats med punkt.  

 

Informanternas svar analyserades och under genomgången av resultatet framgick det att 

resultatet innehöll gemensamma aspekter. Dessa aspekter bidrog till att resultatet grupperades 

under kategorierna prosodi, vokaler och konsonanter.  

 

3.5 Etiska aspekter  

Enligt forskningsetiska principer ska undersökningen bygga på respekt för deltagande 

informanter. Det innebär att informanterna ska informeras om undersökningens syfte och 

undersökningsmetoder. Informanterna ska också informeras om att de kan avbryta sin 

medverkan och att deras identitet garanteras (Johansson & Svedner 2006:29 f., 

Vetenskapsrådet 2002). Informanterna informerades innan intervjun att deras medverkan var 

frivillig och att de när som helt under intervjun kunde avbryta sin medverkan. Informanterna 

informerades även om deras identitet inte skulle kunna spåras. I undersökningen benämns 

informanterna med namn som beskriver deras tjänst och undervisningsnivå för att uppfylla 

kriteriet om informanters anonymitet.  
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3.6 Metod och materialkritik 

Undersökningens empiri utgår från några verksamma pedagogers undervisning för elever med 

svenska som andraspråk och deras tankar om uttalsträning. Undersökningen är begränsad och 

resultatet är inte generaliserbart eftersom undersökningen innehåller få informanter. 

Urvalsgruppen är alltså inte representativ för gruppen andraspråkslärare (Johansson & 

Svedner 2006:108). Undersökningen har ett litet empiriskt underlag, men kanske ändå kan 

bidra med ny kunskap eftersom resultatet kan relateras till tidigare forskning i ämnet (jmf 

Bannert 2004, Kjellin 2002).  

 

Undersökningen behandlar lärare som arbetar med svenska som andraspråk på olika stadier. 

Informanterna valdes i fyra fall med hjälp av kontakter från tidigare arbete eller 

lärarutbildningen och i ett fall valdes informanten utifrån sin yrkesroll. Tre av informanterna 

har ingen utbildning i svenska som andraspråk. Det kan möjligen påverka uppfattningen av 

undersökningens resultat negativt i relation till den didaktiska relevansen.  

 

En svårighet med kvalitativa intervjuer är att underlaget blir för litet om det består av ett fåtal 

informanter från en grupp. Det bidrar till att resultatet inte kan utgöra underlag för generella 

slutsatser (jfr Johansson & Svedner 2006:25). Undersökningens informanter arbetar med 

inlärare i svenska som andraspråk på olika nivåer, från grundskolan till vuxenutbildningen. 

Det bidrar till att informantgruppen inte representerar samma grupp. Informanterna har 

undervisning i svenska som andraspråk som en gemensam nämnare. Det har i sin tur relevans 

för undersökningens frågeformulering, vars syfte avser att spegla informanternas subjektiva 

tankar om uttalsträning.  

 

4 Resultat  

I detta kapitel kommer informanternas utsagor angående uttalsträning i undervisning (avsnitt 

4.1.1) att analyseras (avsnitt 4.2).  

 

 4.1 Intervju 

I detta kapitel presenteras en översiktlig beskrivning av intervjuerna.  
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Talpedagogen 

Informanten menar att de inlärare som hon möter har tal- och språksvårigheter. Det kan 

innebära att inlärarna har artikulationssvårigheter, stammar, har röstbesvär, eller är inlärare 

som inte pratar alls. De arbetsmetoder som talpedagogen använder beror på vilka 

språksvårigheterna är. Informanten arbetar med diagnosmaterial, använder spegel och spelar 

in inlärarna när de pratar. Det finns även samarbete med modersmålslärarna. Informanten 

beskriver att hon arbetar med att inlärarna ska bli medvetna om svårigheterna och ge dem 

hjälpmedel att bemästra sina svårigheter. 

 

Resursläraren 

Informanten beskriver att hon har arbetat som lärare i över 30 år och har i perioder under den 

tiden arbetat med elever med annat modersmål än svenska. I sin undervisning plockar hon 

material från olika metoder och läromedel. Hon arbetar mycket med att ge inlärarna 

uppmaningar som innebär att de ska utföra uppdrag. Resursläraren bygger undervisningen på 

att inlärarna ska känna att de kan för att stärka deras självförtroende. I undervisningen 

beskriver informanten att hon använder sig av sin lågstadiemetodik och arbetar mycket med 

bilder. 

 

Läraren i förberedelseklassen 

Informanten beskriver att de flesta av inlärarna går i förberedelseklassen ungefär ett år och de 

kommer med olika bakgrund. Undervisningen i förberedelseklassen är fri och utgår från 

inlärargruppens nivå och behov. De arbetar med sånger, ramsor, bokstäver, spelar spel och 

bilder. Målet med föreberedelseklassen är att inlärarna när de är mogna och har baskunskap i 

svenska som innebär att de kan göra sig förstådda och förstå andra, ska slussas ut till ordinarie 

klasser. Informanten beskriver att fördelen med arbetet i en förberedelseklass är att de kan 

arbeta praktiskt.  

 

Sfi-lärare 1 

Informanten beskriver att de inlärare som läser svenska för invandrare, kurs c-d, 

fortsättningskurs och som har utsatt tid för uttalsträning i undervisningen två gånger i veckan 

består av asiater i åldrarna 30 – 55 år. I uttalsundervisningen utgår informanten från två 

läroböcker, Uttalsboken och Svenska som melodi. I övrig sfi-undervisning innefattas inlärare 

från Östeuropa och Balkanänderna och då ingår uttalsträningen mer integrerat. Informanten 
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arbetar med hörövningar och poängterar betydelsen av att inlärarna lyssnar på olika 

människor som pratar svenska. De moment som ingår i undervisningen är att de börjar med 

att arbeta med vokaler och sedan konsonanter. Informanten betonar att satsmelodin är viktig i 

uttalsundervisningen. En fördel med sfi-undervisningen är möjligheten att knyta an till 

samhället genom att undervisa i orienteringskurser, exempelvis förberedande 

körkortsutbildning.  

 

Sfi-lärare 2 

De inlärare som informanten undervisar läser på nybörjarnivå, kurs b. De svårigheter som 

inlärarna har i svenska är vokaler och betoning. Undervisningen består av arbetsmoment som 

inkluderar satsmelodi och uttal. Informanten arbetar med Uttalsboken som innehåller en cd-

skiva som inlärarna ska lyssna på hemma. Informanten använder radio och tidningar som en 

del i undervisningen. Genom att gruppen diskuterar nyheter tränar de på att prata. Samtidigt 

får de samhällsinformation. Undervisningen innehåller även studiebesök på exempelvis 

vårdcentral och bibliotek. Informanten anser att svårigheter i undervisningen är att det är stora 

grupper med kontinuerligt intag. En fördel med sfi-undervisningen är att mycket 

undervisningsmaterial finns att hämta i samhället. 

 

4.2 Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas informanternas resultat som presenteras under kategorierna prosodi, 

vokaler och konsonanter.  

 

4.2.1 Prosodi 

Informanterna berättar att de arbetar med satsmelodi och prosodi i undervisningen för att 

inlärarna ska tillägna sig ett bra uttal. Informanterna delar den uppfattningen att det är viktigt 

att inlärarna lär sig svenskans prosodi för att de ska kunna tillägna sig språket. Sfi-lärare 1 

anser att det är betydelsefullt att inlärarna får möjlighet att lyssna på språkmelodin när läraren 

till exempel läser en text. Hon menar att inlärarna lär sig den svenska satsmelodin genom att 

lyssna på hur svenska låter. 
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Man måste … för att lära sig melodin i svenska eller satsmelodi så måste man lyssna mycket på svenska. 

Det spelar inte så stor roll om man inte förstår vad dom säger, men man ska lyssna på det här…på 

melodin för att själv kunna…för att uppfatta å sen kunna imitera. (Sfi-lärare 1) 

 

I förberedelseklassen arbetar läraren också med prosodi genom att sjunga svenska sånger, läsa 

sagor och säga ramsor. Läraren i förberedelseklassen menar att inlärarna då lär sig den 

svenska prosodin. Samtidigt är det mindre viktigt att inlärarna förstår vad sångerna eller 

ramsorna betyder. Resursläraren beskriver hur inlärarna kan arbeta med prosodi hemma och 

komplettera undervisningen i skolan med att lyssna på svenska hemma med hjälp av tv-

program och Daisy-spelare 2 . Resursläraren betonar också att det är viktigt att inlärarna 

lyssnar mycket på svenska för att kunna tillänga sig svenskans rytm och melodi. Genom att 

använda sig av ljudböcker, Daisy-spelare och svenska barnprogram kan inlärarna öva på den 

svenska prosodin utanför skolan. Resursläraren menar att fördelen med en Daisy-spelare är att 

inläraren kan sänka hastigheten för att kunna läsa med: 

 
[…] kan du då läsa, för då kan man ju ha Daisy-spelaren, för man kan ju sänka hastigheten å läsa med den 

för intonationen. För satsmelodin blir ju densamma, den blir ju rätt. Å kan du då följa med den tror jag ju 

att man… att man lär sig på det. (Resursläraren) 

 

Talpedagogen berättar att hon arbetar med prosodi genom att hon spelar in inlärarna för att de 

ska bli medvetna om hur de låter när de pratar.  

 

Informanterna beskriver att en viktig del i andraspråksundervisningen är att inlärarna vågar 

prata och får möjlighet att prata mycket i undervisningen. Båda sfi-lärarna anser att det är 

viktigt att få vuxna inlärare att prata och samtidigt lyssna på den svenska satsmelodin. Sfi-

lärare 1 beskriver att det är viktigt att inlärarna när de tillägnar sitt andraspråk lyssnar på olika 

människor som pratar svenska. Sfi-lärare 2 undervisar i en nybörjargrupp och påpekar 

betydelsen av att lyssna i början av tillägnandet av ett språk. 

  
… mycket tror jag i början, är att läraren ska prata så dom faktiskt få lyssna på hur det låter. Alltså 

melodin å sen att man hör grammatiken. (sfi-lärare 2) 

 

Informanten som arbetar i förberedelseklassen beskriver också att det är viktigt att inlärarna 

får höra många olika typer av människor som pratar svenska. 
                                                 
2 Daisy är förkortningen på Digital Audiobaserat Informations- System. En Daisy-spelare är ett hjälpmedel som 
underlättar navigeringen i inlästa böcker (www.inlasningstjanst.se/lasmer) 
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Just för att uttalet ska bli bra … jag tror att det är att barnen får höra många olika…alltså man får höra 

mig prata eh…å dom kanske hör, när vi sjunger har vi ibland cd som sjunger eller så. Å att man, man ser 

på film å att dom hör på dator å dom hör. I matsalen hör dom andra, alltså att man får olika röster. 

(Läraren i förberedelseklass) 

 

Undersökningens resultat visar att prosodi i undervisningen är viktigt för att inlärare ska 

utveckla ett förståeligt uttal. Kjellin (2002:15) bekräftar vikten av att inkludera prosodi som 

en del i undervisningen eftersom en felaktig prosodi kan hindra kommunikationen samt att 

lyssnaren missbedömer inlärarens kunskaper i det svenska språket. Boyds (2004:430 ff.) 

forskning visar vilka konsekvenser ett avvikande uttal kan få för en inlärare som ska ut på 

arbetsmarknaden. Boyd menar att lärare med felaktigt uttal får svårare att få arbete samt att 

bedömningen av deras pedagogiska kompetens påverkas.  

 

När informanterna arbetar med momentet prosodi i undervisningen fokuserar de på 

satsmelodi, rytm och betoning. Det sker genom att inlärarna beroende på ålder arbetar med att 

lyssna på olika typer av svenska och använder böcker, sånger och ramsor. Enligt Thorén 

(2008:132) bidrar den temporala prosodin, som fokuserar på betoning och kvantitet, till en 

grundläggande kunskap. Det kan jämföras med Bannerts (2004:62 f.) uttalsmål, som beskriver 

viktiga moment i uttalsundervisningen. Bannert menar att de delar inom prosodi som 

undervisningen för inlärare på nybörjarnivå borde innehålla, inkluderar bland annat 

huvudbetoning, lång vokal och satsrytm (se figur sid. 15).  

 

Informanterna diskuterar även vilka svårigheter inlärarna har med den svenska prosodin. 

Resursläraren beskriver att det är svårt för inlärare att hitta rätt satsmelodi och få bort 

”invandrarsvenskan”. Informanten förklarar att det tar lång tid och menar att det inte heller 

kan vara ett krav. Båda sfi-lärarna beskriver att inlärare har svårt att lära sig rätt betoning. De 

hänvisar till inlärarna från Asien som får kontinuerlig uttalsundervisning och menar att de har 

svårigheter med den svenska betoningen. Enligt informanterna beror det på att svenskan är ett 

melodiskt språk till skillnad från bland annat vietnamesiska. Resursläraren beskriver att det är 

svårt för inlärare att lära sig ett svenskt uttal och att det tar tid att tillägna sig den svenska 

satsmelodin:  

 
Uttalssvårigheter är ju det där, om jag säger så förstår du vad jag menar, att få bort dom att det inte blir  
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den här invandrarsvenskan. […] rätt satsmelodi är ju… det tar ju jätte, jättetid. Men det kan man ju inte 

begära. (Resursläraren)  

 
Asiaterna har ju betoningen som blir otroligt fel hos dom eh…det är ju allt egentligen vokaler å 

allt…men betoningen det kan blir väldigt konstigt ibland. (Sfi-lärare2)  

 

Svenskan är ett svårt språk att lära sig. Det är riktigt svårt. […] Eller ja menar jämför med vietnamesiska 

och svenska så det finns ju ingen satsmelodi knappt i vietnamesiska överhuvudtaget då. Svenskan är ju 

ett… ett melodiskt språk. (Sfi-lärare 1) 

 

Både Engstrand (2007) och Bannert (2004) redogör för svårigheter i andraspråkstillägnandet. 

De bekräftar det informanterna beskriver inlärarnas problem med betoning i svenska språket. 

Engstrand och Bannert (2007:101, 2004:33 ff.) menar att andraspråksinlärare har svårt med 

ordbetoningens placering samt kvantitetskontrasten i betonade stavelser. Dessutom tenderar 

andraspråksinlärare att inte betona stavelser olika beroende på om de är betonade eller 

obetonade.  

4.2.2 Vokaler 

Informanterna som arbetar med inlärare i grundskolan tillämpar konkreta hjälpmedel i 

undervisning när de arbetar med vokaler och bokstavsljud. Läraren i förberedelseklassen 

använder sig av datorprogram, bilder, memory-spel och bokstavskort som ett hjälpmedel när 

de pratar om bokstavsljuden. Likaså använder resursläraren sig av bokstavsbilder i 

undervisningen samt påvisar vokalernas två ljud, lång och kort vokal, med dubbla kort.  

 
Så när vi drar dom å bara tar vokalen på dom två olika sätten, men sen tycker jag att det ofta är lättare att 

lägga en konsonant framför å träna. Istället för att träna a så träna ma ma ma alltså att man får ett medljud 

man får hjälp utav konsonanten. (Resursläraren) 

 

Bokstavsbilderna används även vid inlärning av det svenska alfabetet för de inlärare som inte 

har tillägnat sig ett skriftspråk i förstaspråket. Det innebär att bilderna måste betyda något för 

inläraren när de ska lära sig ett bokstavsljud. Ett exempel som resursläraren belyser är att det 

är en nackdel att visa en bild på en isbjörn för att visa att hur ordet låter i början för en inlärare 

som kommer från Irak. Bilden måste respresentera något i inlärarens omvärld. Dessutom 

använder resursläraren spegeln för att inläraren ska se hur de formar vokalerna med munnen.  
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Enligt Bannerts (2004:62) uttalsmål (se figur sid.15) tillhör vokalkvaliteterna grupp B, som 

har stor betydelse för uttalet. Bannert använder i sin auditiva metod spegel som hjälpmedel för 

att inläraren ska kunna iaktta sina munrörelser när de uttalar exempelvis vokaler. För att 

underlätta för inlärare att hitta artikulationsstället för de svenska vokalerna försöker Bannert 

(2004:79 ff.) anknyta till liknande allofoner i inlärarens förstaspråk. Det kan tänkas vara en 

möjlig utveckling för resursläraren som använder spegel i sin undervisning att använda sig av 

allofoner på inlärarens förstaspråk för att inläraren lättare ska kunna uttrycka svenska 

vokalljud. Dessutom kan en tänkbar utveckling för läraren i förberedelseklassen vara att 

använda en spegel som hjälpmedel för att lära inlärarna att forma vokalerna. 

 

Informanterna beskriver också vilka svårigheter som inlärare har med vokalerna i det svenska 

språket. Båda sfi-lärarna beskriver att inlärarna har svårt att uttala vokalerna rätt eftersom de 

inte alltid har samma vokalljud på förstaspråket. Sfi-lärare 2 beskriver att inlärare som ska 

uttala vokalen u i ordet brukar tenderar att uttala vokalen som ett o och ordet blir då istället 

brokar. Talpedagogen pratar generellt om vilka svårigheter som finns när inlärare ska lära sig 

att uttala svenska ord: 

 
Dels är det då att det svenska ljuden… många av dom är så närliggande. Det vet jag är svårt. Vokalerna är 

också svåra eftersom de är så närliggande å u i, alltså kommer du då från Kina, det är stora skillnader 

mellan dom språkens uppbyggnad. (Talpedagogen) 

 
Om man tittar på afrikanerna så kan det va vokaler å även problem med dom från öststaterna å Europa med 

vokaler. Det är ju inte alla vokaler dom har, som dom saknar å det blir ju på svenska… om dom ska säga 

brukar då blir det brokar. Å mycket sånna problem. (Sfi-lärare 2) 

 

Bannert (2004:33ff.) visar att inlärare har svårt med läpprundningen som innebär att ord med 

vokalen u uttalas som vokalen o. Engstrand (2007:99f.) beskriver att inlärare tenderar ha svårt 

med de främre rundade vokalerna som till exempel y och ö. Dessutom är kontrasten mellan 

inrundning och utrundning svår. Det innebär en svårighet för inlärare att uttala y i ordet ryta 

och u i ordet ruta (ibid.). Talpedagogen beskriver att inlärares svårigheter att uttala vokalerna 

beror på att vokalerna är närliggande. I vuxenutbildningen kan Kjellins (2002:118ff.) 

trestegsprocess FAT användas för uttalsträningen. Metoden innebär att inläraren ska finna, 

automatisera och tillämpa ett uttal, vilket betyder att metoden kan tillämpas i undervisningen 

när inlärare ska lära sig att uttala vokalerna. Inlärarna får möjlighet att finna 

artikulationsstället i munnen för vokalljuden, vilket kan kombineras med att de använder en 
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spegel som hjälpmedel. Kjellin menar att inlärare automatiserar rätt uttal genom att upprepa 

det rätta uttalet fler gånger än det felaktiga. Kjellin betonar betydelsen av att inlärare, 

tillsammans i en grupp, upprepar ett uttal fler än 40 gånger. Upprepningen innebär att uttalet 

automatiseras genom hörselsinnet och talorganens muskler. Det betyder att en grupp inlärare 

bör upprepa vokalljud flera gånger i kör för att automatisera uttalet. Sista steget i processen 

innebär att tillämpa det rätta uttalet och överföra det till inläraren övriga talproduktion.  

 

Sfi-lärare 1 beskriver att hon förutsätter att inlärarna har kännedom om hur de svenska 

vokalerna uttalas när de börjar i fortsättningskursen men de repeterar ändå vokalerna igen 

innan de går över till konsonanterna.  

 

4.2.3 Konsonanter 

Både Bannert (2004:33ff.) och Engstrand (2007:101) redogör för inlärares svårigheter med att 

uttala konsonanter. Engstrand (ibid.) beskriver att inlärare har svårt för svenskans 

konsonantgrupper, vilket även Bannert (ibid.) tar upp i sin beskrivning av inlärares 

svårigheter i svenskan.  

 

Sfi-lärare 1 menar uttalet blir mer avvikande om inlärarna uttalar konsonanterna fel eller 

använder fel konsonanter i ett ord, eftersom det då bildas ett nytt ord. Det påverkar inte uttalet 

lika mycket om inlärarna uttalar vokalerna fel. 

 

Talpedagogen beskriver att klusilerna p, t, k och b, d, g i svenskan är svåra för många inlärare 

eftersom det är små skillnader i uttalet samtidigt som klusilerna har samma artikulationsställe. 

Sfi-lärare 1 förklarar att hon använder sig av olika knep i undervisningen för att hjälpa 

inlärarna att uttala rätt. När de ska uttala konsonanten p använder de en pappersbit för att 

inlärarna ska uttala bokstaven med aspiration.  

 

Läraren i förberedelseklassen arbetar med bilder, memory-spel och använder datorprogram i 

undervisningen när inlärarna arbetar med konsonanter. De arbetar även med bokstavslådor: 

 
Vi har sånna här lådor med ord som börjar på a eller p eller o. Så pratar vi om ord men då kör vi bara att de 

börjar på o, inte att de finns i mitten. Det blir för krångligt […] Vi har lite bokstavsramsor. (Läraren i 

förberedelseklassen) 
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I undervisningen använder resursläraren sig av inlärarens förstaspråk och försöker anknyta till 

deras skriftspråk för att försöka hitta likheter mellan svenska konsonantljud och allofoner på 

inlärarens förstaspråk. Inläraren får skriva hur det svenska uttalet låter på förstaspråket samt 

skriva ordets betydelse. Resursläraren beskriver hur hon arbetar med inlärarna som inte har ett 

latinskt alfabete i förstaspråket, när de ska lära sig de svenska språkljuden. Resursläraren 

poängterar att det är viktig att knyta an till bilder i inlärarens associationsvärld. Om inlärarna 

har tillägnat sig ett skriftspråk på modersmålet arbetar resursläraren med att inlärarna ska lära 

sig de svenska bokstavssymbolerna och deras ljud genom att associera det med liknande ljud 

på modersmålet.  
 

Det här är en bokstav […] såhär ser det ut på ditt språk så här ser det ut på mitt språk […] det här som ser 

ut som en orm, det låter ssss. Men har du nått liknande på ditt språk och i så fall hur se det ut. 

(Resursläraren) 

 

Resurslärarens arbetssätt kopplas till Bannerts (2004:79ff.) auditiva metod. Inläraren får hjälp 

av skriftspråket att hitta det svenska uttalet genom att utgå från ett närliggande uttal på 

förstaspråket. 

 

Sfi-lärare 2 nämner inte vid intervjutillfället hur hon arbetar med konsonanter i 

undervisningen. 

 

5 Diskussion  

I avsnittet presenteras uttalsträning i andraspråksundervisningen ur ett bredare perspektiv 

(avsnitt 5.1). Studiens didaktiska relevans diskuteras i avsnitt 5.2 och förslag på vidare 

forskning i avsnitt 5.3. 

 

5.1 Uttalsträning i andraspråksundervisning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka svårigheter inlärare har när de tillägnar sig ett 

svenskt uttal och hur uttalsundervisning i svenska som andraspråk kan utformas. Studiens 

fokus har legat på fem pedagogers subjektiva erfarenheter och uppfattningar om uttalsträning. 

Undersökningens resultat visar att informanterna fokuserar på moment som kan relateras till 

kategorierna prosodi, vokaler och konsonanter i sin undervisning. Studiens resultat i 
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förhållande till tidigare forskning (se 2.4) visar att rätt satsmelodi och betoning är viktigt för 

att undvika ett avvikande uttal. Undersökningen visar också hur pedagoger arbetar på olika 

nivåer. Oberoende av inlärarens ålder ingår liknande moment i undervisningen: prosodi, 

vokaler och konsonanter. Det är även moment som tidigare studier (Bannert 2004:62, Kjellin 

2002:153 ff. Thorén 2008:132 och Trofimotich & Lightbown m fl 2009:609 f.) betonar är 

viktiga för att inlärare ska tillägna sig ett bra uttal. Informanterna beskriver att satsmelodi är 

en av de viktigaste delarna i språkinlärning. 

 

Forskning (Torstensson 2010:1f., Boyd 2004:430ff., Bannert 2004:92f. och Kjellin 2002:15) 

visar att inlärare tillskrivs egenskaper som baseras på deras andraspråksuttal. Det kan leda till 

kommunikationsproblem och svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Dessutom 

beskriver skolans styrdokument för vuxenutbildningen och grundskolan att undervisningen 

ska möjliggöra för att inlärare utvecklar ett bra uttal (Skolverket 2010a:125 ff., 2009:1). Det 

innebär att undervisningen måste inkludera uttalsträning för andraspråksinlärare.  

 

Gemensamt för informanterna i grundskolan och på vuxenutbildningen är att de betonar 

betydelsen av att lyssna mycket på svenska och lyssna på olika varieteter av talad svenska för 

att på så sätt tillägna sig en svensk språkmelodi och rytm. De fokuserar även på moment som 

bidrar till att inlärarna får prata svenska. Talpedagogen arbetar mer med att inlärarens 

individuella svårigheter och fokuserar främst på att inläraren ska hitta metoder för att 

bemästra dem. Resursläraren berättar att hon rekommenderar inlärare och deras 

vårdnadshavare att komplettera undervisningen i skolan med hjälp av ljudböcker och Dasiy-

spelare för att inläraren ska få möjlighet att lyssna på svenska utanför skolan och tillägna sig 

svensk prosodi i sitt uttal. I relation till Krashens (2009:10) hypotes om tillägning och 

inlärning kan momentet som innebär att inlärarna ska lyssna på språkets prosodi bidra till ett 

omedvetet tillägnande av språket och en språklig intuition. De första två stegen i Kjellins 

(2002:153 ff.) sexpunktsprogram innefattar momenten att inläraren ska lyssna på den svenska 

rytmen och satsmelodin för att höra hur det uttalas. Däremot visar forskning av Trofimotich & 

Lightbown m fl (2009:609f.) att experimentgruppen i den studien som inkluderade uppgifter 

där inlärarna skulle läsa och lyssna på andraspråket inte uppfattades ha ett lika begripligt och 

flyt i uttalet jämförelsevis med den grupp inlärare vars undervisning inkluderade muntliga 

övningar. Det kan relateras till Kjellins (2002:153 ff.) tredje steg i sexpunktprogrammet som 

betonar vikten av att imitera den svenska melodin och att säga ord och fraser upprepade 

gånger. Trofimotich & Lightbown m fl (2009:609f.) beskriver även betydelsen av att lyssna 
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och läsa på andraspråket för inlärarnas fonologiska utveckling. De slutsatser som kan dras 

utav ovanstående resonemang är betydelsen av att lyssna på språkets melodi. Dessutom är det 

viktigt att inte glömma bort moment som bidrar till att inlärarna får muntliga övningar som 

möjliggör för dem att praktisera och imitera det nya språket.  

 

Den här studiens resultat visar skillnader i undervisningsmetoderna mellan informanterna. 

Undervisningsmetoder som tillämpas i grundskolan består av olika praktiska hjälpmedel 

jämfört med läroböcker med tillhörande cd-skiva och samhällsinformation som används i 

vuxenutbildningen. Forskning (Abrahamsson & Hyltenstam 2004:250, Krashen 2009:10) 

visar att vuxna och yngre inlärares tillägnande av ett språk sker genom olika processer. 

Samtidigt kan det tänkas att undervisningen i vuxenutbildningen även kan inkludera 

hjälpmedel som spegel och lämpliga datorprogram och att undervisningen i grundskolan kan 

använda sig av studiebesök. Dessutom bör det påpekas att utifrån studiens resultat i relation 

till tidigare forskning, kan informanternas undervisning utvecklas och innehålla fler 

upprepningar för att inlärarna ska befästa rätt uttal (jmf Kjellin 2002:118ff.). De informanter 

som har utbildning för att undervisa inlärare i svenska som andraspråk är de båda sfi-lärarna. 

Lärarnas undervisning har en struktur som inkluderar uttalsträning flera gånger i veckan. 

Dessutom använder sig lärarna av läromedel med tillhörande skiva som ett komplement till 

undervisningen. Läraren i förberedelseklassen använder sig av olika metoder och material 

som hon plockade in i undervisningen där det passade. Det fanns ingen medveten tanke hos 

läraren att inkludera uttalsträning i undervisningen utan det blev en konsekvens av olika 

undervisningsmetoder. I relation till resurslärarens undervisning beskrivs en medveten tanke 

om att inkludera uttalsträning genom att använda olika metoder och hjälpmedel. Skillnaden 

mellan lärarna i grundskolan är att i det ena fallet finns en medveten tanke om undervisning i 

relation till uttalsträning. I det andra fallet finns det ingen medveten tanke att inkludera uttal i 

undervisningen, utan det blir mer en konsekvens. En intressant fråga kan då tänkas vara om 

lärarnas undervisningssätt skulle förändras om de outbildade lärarna skulle utbilda sig och bli 

behöriga att undervisa i svenska som andraspråk. 

 

Styrdokumenten för grundskola och vuxenutbildning innehåller mål och riktlinjer som 

undervisningen ska följa. I uppnåendemålen att för skolår tre och fem står det att skolan ska 

bidra till att inlärarna utvecklar ett språk som är begripligt i den mån att innehållet framgår. I 

ämnets syfte beskrivs det att uttal ska ingå som en del av undervisningen (se avsnitt 2.3). Två 

av informanterna, resursläraren och läraren i förberedelseklassen, ska följa dessa riktlinjer. 
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Informanterna arbetar bland annat med satsmelodi och betoning som bidrar till utveckling av 

inlärarnas uttal. Riktlinjerna ger ingen omfattande beskrivning om moment i undervisningen 

som möjliggör för inlärare att tillägna sig ett förståeligt uttal. Uppnåendemålen för skolår nio 

innehåller en mer omfattande beskrivning av vad kunskapsmålet innebär. Det beskrivs att 

inlärare ska delta aktivt med ett tydligt uttal i samtal med ett tydligt innehåll som framgår (se 

avsnitt 2.3). I år nio uttrycks ett tydligt krav på att inlärarna ska ha utvecklat ett bra uttal.  

 

I styrdokumenten för vuxenutbildningen beskrivs målen för svenska för invandrare. De 

inlärare som läser sfi ska utveckla ett språk som är funktionellt och som möjliggör för 

inläraren att vara en aktiv deltagare i samhället. Undervisningen ska bidra till att inlärarna 

utvecklar ett ”gott uttal” (Skolverket 2009:1). I relation till studiens informanter följer sfi-

lärarna riktlinjerna. Deras undervisning inkluderar uttalsträning två gånger i veckan och 

knyter an till samhället genom orienteringskurser och studiebesök. I deras fall fyller de på 

flera sätt styrdokumentens riktlinjer. Talpedagogen är, genom att vara en del av skolans 

verksamhet, skyldig att arbeta för att inlärarna ska nå målen enligt styrdokumenten.  

 

Sammanfattningsvis kan studiens resultat antyda hur uttalsundervisning för 

andraspråksinlärare kan utformas. Undersökningens material och tidigare forskning (se 

kapitel 2) beskriver att prosodi är viktigt, om inte det viktigaste, för ett bra uttal. En 

undervisning som innehåller moment som innebär att inlärare får lyssna på varieteter av den 

svenska prosodin och inkluderar betoning, vokalkvantitet, konsonantgrupper och rytm är 

avgörande för inläraren att tillägna sig ett bra uttal. Det är också betydelsefullt att i 

undervisningen inkludera moment som innebär att inlärarna får, genom upprepning och med 

hjälp av spegel, forma vokaler och konsonanter.  

 

5.2 Didaktisk relevans 

Undersökningens didaktiska relevans utgörs av den beskrivning av undervisningsmetoder för 

uttalsträning för inlärare med annat modersmål än svenska som framkommer. 

Undersökningens resultat grundar sig på fem pedagogers undervisning i svenska som 

andraspråk respektive svenskundervisning för invandrare. Studiens resultat visar vilka 

svårigheter inlärare har i tillägnandet av ett svenskt uttal och möjliga undervisningsmetoder 

för uttalsträning i undervisningen. En didaktisk konsekvens av studiens resultat är att den kan 
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inspirera verksamma pedagoger, oavsett undervisningsämne, som möter andraspråksinlärare 

genom att ge underlag för uttalsundervisning som forskningen styrker. Resultatet visar även 

att det är viktigt att inkludera satsmelodi och betoning i undervisningen för att inlärarna ska 

tillägna sig ett förståeligt uttal.  

 

5.3 Vidare forskning 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka moment som är viktiga för att inlärare 

ska tillägna ett förståeligt uttal och vilka svårigheter inlärare har samt hur 

uttalsundervisningen kan utformas. Undersökningens resultat betonar vikten av att inkludera 

prosodi i undervisningen för att inlärare ska tillägna sig ett förståeligt uttal. För vidare 

forskning om ämnet uttalsträning i undervisning hade det varit intressant att praktiskt tillämpa 

metoder som forskningen påvisar i verksamheten för att konkret arbeta med uttal. Dessutom 

finns det ett intresse att i samband med konkret uttalsundervisning undersöka unga inlärares 

åsikter om undervisningen, men även att studera uttalsträningens betydelse för grammatisk 

kunskap. Skolverket utarbetar nya kursplaner som ska träda i kraft år 2011. På Skolverkets 

hemsida finns i dagsläget förslag på de nya kursplanerna för grundskolan. En intressant 

utveckling av denna studie är att undersöka andraspråksundervisningen i relation till de nya 

kursplanerna när de börjar gälla.  
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Bilaga 1 

Intervjuguiden  

• Berätta om vilka elever du möter? 

• Har du någon utbildning knuten till svenska som andraspråk? 

• Vilka faktorer anser du i undervisningen är viktiga för att en inlärare ska få ett bra 

uttal i sitt andraspråk? 

• Berätta om vilka moment du anser vara viktiga i undervisningen för att eleven ska 

tillägna ett andraspråk? 

• Hur arbetar du med uttalsträning i svenska som andraspråk? 

• Vilka svårigheter upplever du att elever med svenska som andraspråk har i sitt 

tillägnande av språket? 

• Vad är svårast att lära sig i svenska? 

• Vilka hinder/möjligheter finns idag i undervisningen i svenska som andraspråk? 
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Bilaga 2 

Det svenska uttalsträdet  

(Bannert 2004:65). 
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