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Sammandrag
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka specifika svårigheter somaliska andraspråksinlärare
har i sitt svenska uttal. Studien kommer att beröra såväl segmentella som prosodiska skillnader och föreslå lämpliga metoder för att förbättra deras svenska uttal. Modersmålets inflytande är starkt inom uttalets område, varför prediktioner om somalisktalandes svenska uttal kan
göras på förhand. Dessa uttalsskillnader slår också igenom i det undersökta materialet. För att
besvara uppsatsens frågeställningar gjordes en brytningsanalys av tre somaliska informanters
svenska uttal. Den metod som användes var kvalitativ. Informanterna spelades in och uttalet
analyserades med hjälp av språkanalysprogrammet Praat. Det tal som spelades in var huvudsakligen spontant, men även till viss del styrt. De teoriramar som studien utgår från är
Selinkers interimspråksteori liksom den kontrastiva hypotesen.
Resultatet av studien visar att inlärarna uppvisar typiska uttalssvårigheter för andraspråksinlärare i allmänhet men även för den somaliska språkgruppen i synnerhet. Ett flertal uttalssegment är problematiska för informanterna, däribland rundade vokalljud och klusilljud. De
främre vokalerna <ö> och <y> uttalas [ɔ, oː] och [iː, ɪ]. Den centrala vokalen <u> [u, uː].
Konsonanten <p> uttalas [b] och <v> ofta [f]. Andra svårigheter är /ʃ/ [χ] liksom /ŋ/ [ŋg].
Informanterna har även svårigheter med svenskans betoning och prosodi, vilket bland annat
yttrar sig i entonigt tal, avvikande kvantiteter samt felaktig betoning.

Pedagoger som undervisar somalisktalande elever bör tydligt fokusera på kontrastiva beskrivningar och övningar såväl i helklass som individuellt med rikliga möjligheter till praktisk
övning genom bland annat språklaboratorium och interaktiva databaserade övningar. Somalisk modersmålslärare bör vara ett naturligt inslag i uttalsundervisningen av somalisktalande
liksom uttalsundervisning som startar direkt då svenskstudierna inleds och fortgår genom
hela språkundervisningen.

Nyckelord: somaliska, svenska, andraspråk, brytning, brytningsanalys, uttal, uttalsundervisning
Engelsk titel: The Swedish pronunciation of three Somali learners – a contrastive study
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1 Inledning
Att lära sig ett andraspråk innefattar en mängd olika kompetenser av skild art, såsom ordförråd, grammatik och uttal i såväl formella som informella situationer i tal och skrift. Ett av de
första intrycken en modersmålstalare får av en andraspråkstalare är genom personens uttal.
Många andraspråksinlärare beskriver också uttalet som ett av de svåraste områdena då de lär
sig svenska. Somaliska är ett av de större inlärarspråken i Sverige idag, under åren 2000–
2012 sökte 35 100 personer asyl i Sverige och totalt bodde det 2012 närmare 44 000 somalier
i landet (Migrationsverket 2013). Trots den stora mängden somalisktalande i Sverige finns
det få beskrivningar om vilka specifika uttalssvårigheter denna inlärargrupp har, vilket kommer att behandlas i denna uppsats.

1.1 Syfte och frågeställningar
Uppsatsens syfte är att kontrastivt undersöka somaliska andraspråksinlärares svenska uttal för
att se vilka specifika uttalssvårigheter dessa inlärare har då de talar svenska samt föreslå
möjliga metoder för att utveckla dessa inlärares uttal mot en mer målspråksenlig form.
För att besvara det övergripande syftet används följande frågeställningar:


Vad utmärker somalisktalandes uttal och prosodi på svenska?



Hur kan somalisktalande andraspråksinlärares svenska uttal förbättras?

1.2 Uppsatsens disposition
Efter den inledande delen med syfte och frågeställningar följer en teoretisk bakgrund innehållande forskningsbakgrund och beskrivning av svenskans respektive somaliskans ljudsystem. I kapitel tre beskrivs uppsatsens metodiska utgångspunkter, liksom urval av informanter. Kapitel fyra innehåller resultatet av undersökningen. Därefter diskuteras resultaten
utifrån den teoretiska bakgrunden i kapitel fem. Kapitlet avslutas med tankar om fortsatt
forskning. Slutligen sammanfattas studien i kapitel sex.
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2 Bakgrund
Detta kapitel behandlar teoretiska utgångspunkter för studien, ger en översikt över svenskans
respektive somaliskans fonologi och en beskrivning av typiska uttalssvårigheter för andraspråksinlärare av svenska.

2.1 Att lära sig ett främmande språks uttal
Abrahamsson (2009:247) liksom Lightbown & Spada (2006:105) beskriver den komplexitet
det innebär att lära sig ett främmande språks uttal. Talaren måste känna till det nya språkets
fonologi och dess realisationer. Avståndet mellan första- och andraspråket påverkar också inlärningen. Språktillägnandet försvåras och ökar i tid i korrelation med det språkliga avståndet.
Bannert (2004:75f) lyfter fram hur icke- språkliga faktorer kan påverka uttalsinlärningen,
bl.a. motivation att lära sig det nya språkets uttal liksom den personliga inställningen till att
ändra artikulationsvanorna. Gårding (1974:51) menar att det bland vuxna andraspråksinlärare
ofta finns en stark ovilja att överge förstaspråkets uttal. Ett språks prosodi har sociala och
emotiva funktioner, vilket gör att denna kan vara svår att gå ifrån.
Abrahamsson (2009:248) belyser även hur sociolingvistiska faktorer påverkar uttalet
genom det faktum att L2- inlärare (andraspråksinlärare) gör färre transferrelaterade uttalsfel i
undervisningssituationer än i kontexter utanför klassrummet.
Vuxna andraspråksinlärare skiljer sig kraftigt åt i sin slutliga L2- behärskning där vissa når
en hög nivå, medan andra stannar på mycket grundläggande nivåer. Holmegaard & Källström
(1993:203) menar att en effektiv uttalsundervisning bör introduceras tidigt i andraspråksundervisningen. Brist på riktad uttalsundervisning kan leda till fossiliserat uttal, vilket kan
vara mycket svårt att komma tillrätta med då de fossiliserade formerna införlivats i inlärarens
språkliga system.
Den undervisande läraren har en viktig roll vid inlärningen av ett andraspråk. Att pedagogen kan möta de olika grupper inlärare som finns i klassrummet är av stor vikt, både för
språkundervisningen som helhet, men i synnerhet för uttalsundervisningen. För en effektivt
inriktad uttalsundervisning krävs kunskaper i vilka specifika uttalssvårigheter personer med
olika modersmål har (Bannert 2004:9).
Lightbown & Spada (2006:104) menar att fokus i främmandespråks- och andraspråksundervisning länge har varit inriktat på grammatiska aspekter av språket. Det finns stor
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kunskapsbrist i hur man bäst undervisar i uttal liksom hur tillägnandet av ett nytt språks uttalssystem går till.
Ett fåtal studier har undersökt uttalsundervisningens påverkan för den fonologiska utvecklingen. Resultaten visar att tyngdpunkten bör ligga på suprasegmentella enheter snarare
än segment (Hahn 2004). En annan studie visar att L2-inlärare som undervisats i uttalets
suprasegmentella enheter som betoning och rytm visade sig vara lättare att förstå än L2- inlärare där fokus för uttalsundervisningen varit på uttalssegment (Derwing 1998:2003).

2.2 Modersmålets inflytande
Uppfattningarna om modersmålets påverkan på andraspråket har skiftat kraftigt genom åren.
Tidig andraspråksforskning dominerades av den kontrastiva analysen, vilken förutsade transfer och interferens präglad av L1 (förstaspråk). Senare kom denna inriktning att få mindre betydelse inom andraspråksfältet. Lightbown & Spada (2006:104) liksom Abrahamsson
(2009:242) menar dock att det just inom fonologin fortfarande kan vara aktuellt att tala om ett
tydligt inflytande av modersmålet, medan modersmålet har en betydligt mindre påverkan för
andra språkliga kompetenser. Den kontrastiva analysen kan ge förklaringar till hur förstaspråket påverkar andraspråksutvecklingen inom det fonetiska området.
Selinker (1972) beskriver i sin interimspråksteori hur transfer kan påverka uttalet på
andraspråket negativt genom stavningsuttal, dvs. uttalet styrs tydligt av den skriftliga formen
och genom hyperkorrektion, dvs. då uttalet i exempelvis ett finalt kluster blir för tydligt.
Eckmans markeringsdifferentialhypotes bygger vidare på den kontrastiva hypotesen. Hypotesens utgångspunkt är att interferens sker då strukturerna på modersmålet har låg markering samtidigt som L2-strukturen på densamma är relativt högt markerad. De områden i L2
som inte är mer markerade än i L1 leder inte till några svårigheter. Teorin har även påvisats i
flera studier (Eckman 1977; Kellerman 1977; Zobl 1983).

2.3 Brytning
Brytning som begrepp förknippas starkt med andraspråksuttal. Det kan karaktäriseras
som ”uttalsformer som tenderar att uppstå när två ljudsystem krockar”. Orsaken till dessa uttalssvårigheter är till stor del skillnader mellan L1 och L2 i fonem och deras respektive uttal,
fonotaktiska regler och prosodi. Brytning är även en fråga om identitet. Uttalet kan markera
tillhörighet till eller avstånd från en grupptillhörighet (Engstrand 2007:99f).
En persons brytning blir mer framträdande vid avvikande temporala drag i språket, dvs.
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talrytm och segmentlängder. Vid en starkt avvikande prosodi framträder också felaktigt uttal
av vokal- och konsonantkvaliteter tydligare. Är prosodin däremot mer målspråksliknande
uppfattas inte felaktigheterna i vokal- och konsonantkvalitet lika tydligt (Gårding & Kjellin
1998:67).
Det omgivande samhället har ofta tydliga attityder till uttal, där olika realisationer tilldelas
lägre eller högre status. Negativa attityder till ett minoritetsspråks uttal kan verka exkluderande på olika plan i samhället, bland annat i arbetslivet (Boyd 2004:419). Att brytning kan
påverka L2-talaren negativt framkommer även i en avhandling av Torstensson (2010). En del
av studien undersökte attityder hos en grupp svenska studenter mot invandring och invandrare, varvid flertalet var positiva. Dock hade samma studenter olika attityd gentemot olika
grupper av andraspråksinlärare, utifrån dessas uttal.
Vid inlärningen av ett nytt språk ligger perceptionen och förståelsen vanligen högre än vad
inläraren kan producera. Studier har visat att en L2-inlärare kan höra skillnad på olika fonem
och prosodiska distinktioner, utan att kunna tillämpa dem själv. Att lära sig uppfatta och
använda nya fonem är avhängigt av hur etablerat förstaspråket är. Något som också påverkar
tillämpningen är om det finns liknande kategorier i modersmålet eller om målspråket har en
helt ny kategori. Om motsvarigheten saknas på modersmålet är det lättare för inläraren att
tillgodogöra sig och producera kategorin än om det finns en liknande kategori i modersmålet
(Abrahamsson 2004:85f).
2.3.1 Brytningsanalys
Brytningsanalys innebär en närmare iakttagelse av fonetiska särdrag hos andraspråkstalare i
förhållande till målspråket. Då uttalsskillnader beskrivs är det inte tillräckligt att konstatera
att personens uttal skiljer sig från målspråksnormen, utan en systematisk beskrivning av
uttalsavvikelserna behövs. Det rör sig vanligen om flera avvikande faktorer, vilka genom
systematisk analys kan identifieras som olika komponenter, vilka sammantaget ger
brytningen (Engstrand 2007:100).
För analys av talljud har det förekommit två olika metoder, s.k. öronfonetik och
maskinfonetik. Öronfonetik innebär en noggrann avlyssning och transkribering med hjälp av
det internationella fonetiska alfabetet, IPA. Maskinfonetik är en instrumentell fonetik där en
teknisk metod används för att genom ett spektrogram visuellt åskådliggöra ljudbilden.
Öronfonetiska och maskinfonetiska metoder kan med fördel kompletteras i en adekvat analys.
För att åskådliggöra den instrumentella analysen krävs någon form av prosodisk
transkribering. Det är också en fördel att först genomföra en öronfonetisk analys före den
8

maskinfonetiska. Då en brytningsanalys är genomförd kan särskilda uttalsmål skönjas och en
prioritering av de olika uttalsmålen göras (Bruce 2012:68f).

2.4 Somaliska språket
Somaliska är ett afro-asiatiskt språk tillhörande de kushitiska språken. Det är oklart exakt hur
många somaliska talare det finns, men ungefär 9,5 miljoner talare tros vara bosatta i Somalia
(Koffi 2010:120). Det finns dessutom många talare i omkringliggande afrikanska länder, liksom i övriga världen. Sedan 1990-talet har över en miljon somalier lämnat landet p.g.a.
inbördeskrig (Orwin 2007:1ff, NE 2013).
Språket delas in i tre dialekter: den norra standardsomaliska dialekten, den centrala dialekten som kallas Benadir, och slutligen May. Då dialekterna skiljer sig mycket från varandra
används den norra varianten som ett lingua franca då befolkning från olika dialektområden
kommunicerar med varandra. Storbritannien och Italien har tidigare ockuperat landet, vilket
lett till att delar av befolkningen talar något av dessa språk. Det arabiska inflytandet har även
varit starkt på det kulturella, religiösa och språkliga planet, och befolkningen är i det
närmaste 100 % muslimsk. Landet har många koranskolor. Språkligt finns det arabiska ljudet
/χ/ realiserat i arabiska lånord (Saeed 1999:3ff).
Det somaliska språket fick officiell ortografi 1972. Ortografin är dock inte enhetlig, vilket
betyder att även frekvent använda ord kan förekomma med flera alternativa stavningar.
Uttalet är huvudsakligen ljudenligt (Orwin 2007:11).
Somaliska har 22 konsonantfonem och 5 vokalfonem. De fem vokalerna finns i främre
eller bakre varianter. Språket talas av så gott som hela den somaliska befolkningen (Saeed
1999:3ff).

2.5 Svenskans och somaliskans fonologiska särdrag
I följande kapitelavsnitt beskrivs svenskans och somaliskans fonologiska system.

2.5.1 Svenskans fonotax
Ett språks fonotaktiska regler beskriver hur ett språks segmentella delar kan kombineras med
varandra. Det svenska språket har liksom övriga germanska språk en relativt tung stavelsestruktur i jämförelse med många andra språk. Stavelsestrukturer med upp till tre initiala
respektive fyra finala konsonanter är möjliga. Vi får således en struktur som kan se ut på
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följande sätt: KKKVKKKK. De flesta konsonanter kan förekomma i final ställning och ett
stort antal kombinationsmöjligheter av konsonanter är möjligt såväl initialt som finalt (Garlén
1988:97ff, 101f).
2.5.2 Somaliskans fonotax
Liksom i svenska förekommer i somaliskan öppna och slutna stavelser. Det finns två möjligheter att bilda öppna stavelser: KV och KVV eller endast V. Slutna stavelser kan förekomma i
formerna KVK och VK (Koffi 2010:125).
Konsonantkombinationer kan inte förekomma initialt eller finalt utan endast vid stavelsegränser inne i ord. Ljuden /t/, /k/, /m/ och /tʃ/ kan inte förekomma i stavelseslut. Om ett ord
inleds med en vokal föregås den av den glottala klusilen [ʔ] (Saeed 1999:16).
2.5.3 Svenskans vokalsystem
Svenskan har ett vokalsystem bestående av 9 långa vokalfonem och 8 korta vokalfonem. De
långa fonemen motsvaras av ett kort, förutom att kontrasten saknas mellan kort [e] och [ɛ]
(Engstrand 2004:113).
Det finns en stor allofonisk variation, där vokaler kan skilja sig åt i realisation beroende på
vokalfonemets kvantitet, men även variation i kvalitet av vokal med samma längd förekommer. Diftonger förekommer i många dialekter (Garlén 1988:58ff).
Läpprundning hos de främre vokalerna förekommer i svenskan, vilket språktypologiskt är
mindre vanligt (Engstrand 2007:31,38).
Tabell 1. Svenskans vokalsystem
_____________________________________________________________________________
Främre
Central
Bakre
Orundad
Rundad
Rundade
(Rundad)
Långa Korta Långa Korta
Långa
Korta
Långa Korta
_____________________________________________________________________________
Hög

[iː]

[ɪ]

Halvhög [eː]

[yː]

[ʏ]

[uː]

[øː]

Halvlåg [ɛː]

[ɵ]
[œ]

[a]

[ʊ]

[oː]

[ɛ]

Låg

[ʉ̟]

[ɔ]
[ɑː]

_____________________________________________________________________________
Engstrand 2004:113
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2.5.4 Somaliskans vokalsystem
Somaliskans vokalsystem innehåller fem vokaler, vilka förekommer i främre eller bakre variant. Dessa totalt tio vokaler delas upp i [+ATR] och [–ATR] (Advanced Tongue Root). Vokalkvaliteten påverkas mycket lite då en vokal förändrar sin längd. Ortografiskt markeras
vokallängd med en dubblering av vokalen. En lång vokal uttalas kvantitetsmässigt dubbelt så
lång tid som en enkel vokal. I standardsomaliskan förekommer diftongerna ay, aw, ey, oy och
ow (Saeed 1999:11ff).
Bland vokalerna kan kontrastivt nämnas att det somaliska <o> uttalas som svenskans [ɔ]
och <u> som svenskans [u] (Skolverket 2012).
Tabell 2. Somaliskans vokalsystem
_______________________________________________________________________________________
Främre
Bakre [+ATR]
[–ATR]
_______________________________________________________________________________________
Hög

[i], [ɪ]

[u], [ʊ]

[i], [u]

[ɪ], [ʊ]

Mellan

[e], [ɛ]

[o], [ɔ]

[e], [o]

[ɛ], [ɔ]

Låg
[æ]
[ɑ]
[ɑ]
[æ]
_________________________________________________________________________________________
Koffi 2010:122

2.5.5 Svenskans konsonantsystem
Svenskan har 18 konsonantfonem, bestående av klusiler, frikativor, nasaler, lateraler, halvvokaler och tremulanter (Engstrand 2007:66). Se Tabell 3.
2.5.6 Somaliskans konsonantsystem
Det somaliska språket har 22 konsonantfonem, bestående av klusiler, nasaler, frikativor, affrikator, tremulanter, lateraler och glidljud (Orwin 2007:11ff).
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Tabell 3. Somaliskans och svenskans konsonantsystem
__________________________________________________________________________________________________
Bilabial
Labio- Alveolar Palatal- Retroflex
Velar Uvular Faryngal
Glottal
dental
alveolar
__________________________________________________________________________________________________
Klusiler SOM
(tonlösa) SV

p

t
t (DENTAL)

Klusiler SOM
(tonande) SV

b
b

d
d (DENTAL)

Frikativor SOM
(tonlösa) SV

f
f

Frikativor SOM
(tonande) SV

v

s
s

ɖ

g

ɢ

g

ʃ
ç

χ

ħ

x

h
h

ʕ

Affrikator SOM
SV
Nasaler SOM
SV

ʔ

k
k

tʃ

m
m

Tremulanter SOM
SV
Lateraler SOM
SV
Glidljud SOM w
SV

n
n (DENTAL)

ŋ

r
r
l
l (DENTAL)
j
j (halvvokal)

_________________________________________________________________________________________________
Koffi 2010:121; Engstrand 2007:66

2.5.7 Svenskans betoning och prosodi
Prosodin är en samlingsbeteckning för olika variabler av det talade språket. Den mest centrala
beskrivningen av prosodin rör ”talets rytmiska, dynamiska och melodiska egenskaper”. Prosodins allra främsta funktion är att ge den talade kommunikationen en struktur, vilken underlättar kommunikationen för såväl talare som lyssnare (Bruce 2012:15f).
Svenskan använder prosodiska egenskaper på tre olika sätt på ordnivå: kvantitetskontrast,
där betonade segment är längre än obetonade och där distinktiv skillnad görs mellan dessa
segment. Svenskan har vidare ordaccent, där skillnad görs mellan akut och grav accent. Accenterna är tonala och skillnaden dem emellan ligger i grundtonsförloppen. I standardsvenskan har grav accent en tvåtoppig kontur och akut accent en entoppig. Slutligen kan stavelser
betonas, vilket kallas ordbetoning. Ett språks rytm är till stor del avhängigt av betoningen.
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Svenskan har rörlig betoning. Betoningens placering styrs framför allt av ordens morfologiska uppbyggnad. I svenskan förekommer även en annan typ av betoning, s.k. fokusering,
där vissa ord betonas mer i en sats än andra (Engstrand 2004:176f, 185, 187).
2.5.8 Somaliskans betoning och prosodi
Somaliskan har tre toner: hög, låg och fallande. Tonen påverkar i sin tur betoningen, där höga
toner har stark betoning medan fallande toner är avtagande och låga toner är obetonade. I
varje ord kan endast en hög ton förekomma. Tonen ligger inte på stavelsen i somaliska utan
på dess mora1 eller vokal. Ordtonen visar skillnad grammatiskt och inte lexikalt. Tonen kan
markera ett ords numerus, genus eller deklination. Ex. ínan (pojke) och inán (flicka). Den
accentuerade moran har hög ton, medan den oaccentuerade låg. Intonation på satsnivå, såsom
emfas eller fokus, förekommer inte (Saeed 1999:16ff, Bruce 2012:132).

2.6 Uttalssvårigheter för L2-inlärare och somaliska inlärare av
svenska
I följande kapitelavsnitt beskrivs typiska uttalssvårigheter för L2-inlärare av svenska, i
synnerhet inriktade på svårigheter för somaliska inlärare.
2.6.1 Fonotax
Svenska språket har rika möjligheter till konsonantkombinationer i jämförelse med andra
språk, vilket ofta leder till uttalssvårigheter. I inlärarspråk finns två generella strategier för att
bemästra de tunga klustren: konsonantbortfall och vokalinskott (Garlén 1988:106). Detta är
strategier som också används av somalisktalande, vilket bekräftas i två studier av somaliska
talares engelska uttal. I den ena studien (Koffi 2010:132) förekom ofta epentetisk vokal då
två konsonanter möttes. Orsaken är somaliskans fonotaktiska regler, vilka endast i stavelsegränser tillåter två konsonanter intill varandra. I den andra studien (Conway 2008:65) tenderade tunga konsonantkluster att undvikas genom konsonantbortfall. För att undvika svårigheter med konsonantkluster föreslår Koffi (2010:132) uttalsträning av dessa. Även i en studie
av somalisktalandes svenska uttal (Zetterholm & Tronnier 2012) förenklades konsonantkluster.

1

Mora är den minsta rytmiska enheten i ett språk (Bruce 2012:27).
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2.6.2 Vokaler och konsonanter
De allra flesta L2-inlärare har svårigheter med att uttala svenskans främre rundade vokaler.
En annan svårighet är att uttala vokalens kvalitet korrekt. Zetterholm & Tronnier (2012) konstaterade problem hos somaliska L2-inlärare vid uttalet av vokalerna <u> och <y>, vilka uttalades [u] samt [i].
I konsonanter och konsonantkombinationer är uttalet av ng- och sje-ljudet ett återkommande problem hos andraspråksinlärare. Klusilerna <p>, <t>, <k> orsakar vanligen också svårigheter (Bannert 2004:24f, 34).
I Koffis ovan nämnda studie av somalisktalandes engelska uttal (2010:122ff) vållade de tonlösa klusilerna <p>, <t>, <k> problem i stavelseslut, liksom även <p> som initialt realiserades som [b]. Detta sågs även i studien av Zetterholm & Tronnier (2012). <t> och <k> uttalades ofta korrekt initialt, i final position tonande. <p> uttalades [b] i alla positioner, men
framför allt initialt. /ŋ/ uttalades /ŋ/ + /g/ i alla positioner. Sje-ljudet ersattes av [χ]. Även
<m>,<t> och <k> kan i somaliskan inte placeras i stavelseslut (Orwin 2007:4ff).
2.6.3 Betoning och prosodi
Abrahamsson (2004:84) understryker att ”betoningen i många avseenden är ’nyckeln’ till
svenskans uttal”. Många uttalsavvikelser hos andraspråkstalare kan härledas till betoningssvårigheter.
Oavsett modersmål finns det vissa gemensamma betoningsproblem hos L2-inlärare. Vanliga fenomen är att stavelserna uttalas alltför jämnt, att kvantitetskontrasten är avvikande, att
betoningens placering är felaktig liksom avvikande uttal av ordaccenter (Engstrand
2007:100f).
Zetterholm & Tronnier (2012) iakttog i sin studie frånvaro av svenskans intonationsmönster, monotont och staccato-liknande tal, betoningsavvikelser, liksom hyperartikulation. Distinktionen mellan lång och kort vokal var också problematisk.
2.6.4 Prioriterade uttalsmål i svenskan
Enligt Bannert (2004:60ff) måste pedagogen rangordna uttalsmålen med utgångspunkt i förståelsen. Då tiden för svenska som andraspråksundervisningen är begränsad är prioritering
nödvändig. Hela fonologin måste inkluderas i uttalsundervisningen, således även prosodin.
De viktigaste svenska uttalsmålen rör talets rytm och de minst viktiga rör segment. Enligt
Bannert (2004:33) är betoningsproblematiken starkt grundläggande för att förbättra andraspråksinlärares uttal särskilt då den ”drar med sig en hel rad allvarliga fel som bevisligen
14

försvårar begripligheten”. I denna uttalsundervisning bör man fokusera på huvudbetoning,
segmentslängd, stavelsestruktur, konsonantgrupper, satsrytm liksom de flesta vokalkvaliteter
(då de är betonade).
En god uttalsundervisning är den som integreras väl med andra språkliga moment. Eleven
bör få rikliga möjligheter till eget praktiserande av uttal. Slutsatser från uttalsprojektet
Prosodia (2005) var att IKT-verktyg som databaserade uttalsprogram och språklaboratorium
kan vara till stor användning i uttalsundervisningen.
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3 Metod och material
För att undersöka vilka specifika uttalssvårigheter somalisktalande personer har då de lär sig
svenska gjordes en kvalitativ analys där tre informanter med somaliska som modersmål
spelades in genom språkanalysprogrammet Praat.2 Genom programmet kan en mängd data
om fonetisk analys analyseras och visuellt åskådliggöras genom spektrogram och oscillogram, eller vågform (Bruce 2012:69). Syftet med studien var att identifiera såväl segmentella
som suprasegmentella avvikelser i informanternas svenska uttal
Studien inleddes genom att informanterna fick en första testuppgift, där de uppmanades att
berätta till en bildserie. Syftet var dels att testa ljudkvaliteten, dels att få informanterna bekväma i inspelningssituationen och därmed mer avslappnade i syfte att få ett mer autentiskt
tal vid nästkommande inspelning. Bruce (2012:85) diskuterar skillnaden mellan laboratorietal
och naturligt tal, och menar att det forskaren främst vill nå genom uttalsstudier är att se hur
språket används i naturliga kommunikationssituationer. Att fånga spontant tal är dock svårt,
varför inspelning i laboratoriemiljö med på förhand utvalt material är den metod som vanligen används.
Varje informant spelades in enskilt. Informanterna deltog i en kurs och inspelningarna
gjordes under ordinarie skoltid i avskilda grupprum. I studien ombads de tre informanterna
beskriva en bild, föreställande en stad där olika aktiviteter ägde rum. Bilden hämtades ur
läromedlet Säg som det är. Svenska för grund-sfi (Pettersson & Sahlén 1989). Valet av bild
gjordes utifrån att informanterna skulle kunna berätta fritt kring något de var förtrogna med.
För att fånga såväl spontant som icke-spontant tal hos informanterna ombads de berätta fritt
till bilderna men de blev även tillfrågade om vissa specifika ord på bilderna, som hade valts
ut eftersom de skulle fånga tänkbara uttalssvårigheter hos somalisktalande, däribland fonemen /p/ och /v/ liksom konsonantkluster. Bannert (2004:13) belyser frågan om huruvida man
som metod för att fånga uttalssvårigheter ska låta informanterna läsa upp text eller tala spontant. Då en informant talar fritt kan detta leda till att denne undviker svårigheter i språket,
samtidigt visar en stor undersökning genomförd av Bannert att de uttalsfel som kunde härledas till olika modersmålsgrupper återfanns såväl i uppläst tal som i spontant tal. Efter mina
inspelningar av de somaliska informanterna gjordes först en öronfonetisk analys för att fånga
informanternas uttalssärdrag i sin helhet. Denna kompletterades sedan med en maskinfonetisk

2

Praat är ett databaserat språkanalysprogram speciellt inriktat på fonetisk analys.
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analys av spektrogram och vågform i Praat. Informanternas uttal transkriberades med hjälp av
IPA-alfabetet.3

3.1 Urval
På förhand ställdes kriterier upp för vilka informanter som skulle ingå i undersökningen. Alla
informanter skulle ha somaliska som modersmål och kommit till Sverige i vuxen ålder. Mitt
val föll på att inte arbeta med direkta nybörjare, då det kan vara svårt att härleda vad som är
generella uttalssvårigheter som återfinns i ett nybörjarskede och vad som är språkspecifika
uttalssvårigheter. Ytterligare en orsak till att jag valde att inte arbeta med nybörjare var då
deras språk ännu inte utvecklats så att de kan tala fritt till en bild. Detta resonemang stöds
också av Bannert (2004:16) som menar att det krävs ett visst ordförråd för att kunna tala fritt,
liksom att den brytningsproblematik som förekommer i senare inlärarspråk även finns initialt,
men att det i tidigt inlärarspråk även finns andra svårigheter.
Utifrån de uppställda kriterierna väntades informanterna ha uppnått en sådan språklig nivå
i svenska, att samma bildmaterial skulle vara lämpligt för användning för alla informanter.
Informanterna förutsågs också ha liknande uttalssvårigheter. De tre informanterna valdes
sedan ut genom s.k. bekvämlighetsurval.

3.2 Etiska riktlinjer
Undersökningen följer de av Vetenskapsrådet uppställda forskningsetiska riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990), d.v.s. informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informanterna har informerats om och skriftligt
godkänt informations- och samtyckeskravet. Genom hela forskningsprocessen har informanterna kodats anonymt i alla avseenden, för att säkerställa att deras identitet inte röjs.

3

IPA är det internationella fonetiska alfabetet, vilket skapades 1886. Dess teckensystem kan användas för
universellt för fonetisk transkription av vilket av världens språk som helst.
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4 Resultat
För studien spelades tre somalisktalande informanters huvudsakligen spontana och delvis
styrda tal in. Informanterna talade 3–4 minuter vardera.

4.1 Informant 1: Raham
Raham är 42 år och kom till Sverige 2005. Hon har gått sexårig grundskola i hemlandet och
talar förutom modersmålet lite arabiska, vilket hon lärt sig genom att läsa Koranen. Hon är
själv osäker på vilken av de tre somaliska dialekterna hon talar, men hon kommer från de
sydliga delarna av landet, och därför torde dialekten vara May. Efter ankomst till Sverige har
hon studerat på sfi i totalt ca tre år, på B-nivå på studieväg 1 och 2. Hon har inte nått upp till
något betyg på sfi. Att lära sig det svenska språket och uttalet beskriver hon som svårt, och
hon påtalar att hälsobesvär har påverkat språkinlärningen negativt. När vi diskuterar uttalet
associerar hon detta till de olika fonemen, vilka hon inte tycker är så svåra. Raham anser det
viktigt att arbeta med uttalet, och motiverar det utifrån att förståelsen och kommunikationen
ska fungera.

4.2 Informant 2: Jiga
Jiga är 42 år och kom till Sverige 2008. Han har gått grundskola och gymnasium i hemlandet,
totalt tolv år. Förutom modersmålet talar han även bra arabiska. Jiga talar den somaliska dialekten Benadir, som talas runt huvudstaden Mogadishu. Han har läst sfi nivå B och C, men
uppnådde ej godkänt resultat på C-nivån. Han har studerat totalt två år på sfi. Han upplever
det svenska uttalet som ganska lätt, bland annat eftersom alfabetet nästan är detsamma som
på somaliska. Han motiverar goda kunskaper i svenskt uttal utifrån att kunna klara vardagliga
situationer som att arbeta eller handla. Han menar att det är viktigt att ha ett bra uttal då man
lever i Sverige.

4.3 Informant 3: Kysar
Kysar är 48 år gammal och kom till Sverige 2007. Han har studerat åttaårig grundskola i
hemlandet. Kysar talar förutom modersmålet även arabiska och lite engelska. Båda språken
har han lärt sig informellt. Han är osäker på vilken av de tre huvuddialekterna han talar, och
nämner en dialekt vid namn Jowhar, vilken talas ca tio mil söder om huvudstaden. I Sverige
har Kysar studerat nivå B och C på sfi under ca två års tid. Han har inte uppnått godkänt
betyg på C-nivån. Han tyckte inledningsvis att det var svårt att lära sig det svenska uttalet.
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Kysar beskriver uttalet av vokaler som komplicerat. Att alfabetet är nästan detsamma som det
somaliska förenklar uttalsinlärningen. Att behärska det svenska uttalet motiverar Kysar som
viktigt. Han berättar att människor i omgivningen brukar kommentera att han talar bra svenska men upplever att han ibland har felaktigt uttal. Kysar menar att det bästa sättet att bli
bättre på att tala svenska är om man är social, eftersom man då blir bättre genom att tala.

4.4 Resultatredovisning av uttalsstudien
I följande kapitelavsnitt redovisas undersökningens resultat utifrån en tematisk disposition.
Undersökningens resultat redovisas koncentrerat utifrån de avvikelser i uttal som identifierats
hos informanterna. Den koncentrerade redovisningen kompletteras med beskrivningar av i
vilken utsträckning och i vilka kontexter uttalssvårigheterna förekommer liksom hur den aktuella uttalssvårigheten ser ut hos respektive informant. Jag har valt att dela upp
redovisningen i olika kapitelavsnitt (4.4.1 Vokaler; 4.4.2 Konsonanter; 4.4.3 Betoning och
prosodi; 4.4.4 Identifierade uttalssvårigheter; 4.4.5 Förslag till uttalsundervisning) för att
läsaren lätt ska kunna hitta eftersökt information.
4.4.1 Vokaler
Vissa av de främre rundade vokalernas uttal är problematiskt för alla informanter: Uttalet av
<ö> blir allmänt [ɔ, oː]
(1) för [foːr]
(2) fönster [fɔnstər]
(3) glasögon [glasˈoːgɔn]
(4) köpa [çoːba]

Detta uttal sker genomgående hos informanten Raham. Vid de tre tillfällen hon producerar
ljudet sker ett felaktigt uttal [ɔ, oː].
Även hos Jiga uttalas <ö> vid åtta av nio tillfällen [ɔ] eller [oː]. Dessa nio tillfällen utgörs
av tre ord som upprepas. Informanten Kysar använder ljudet vid fem tillfällen. Vid alla tillfällen uttalar han det [oː].

Den centrala vokalen <u> uttalas [u, uː]
(5) bussen [busən]
(6) musik [muˈziːg]
(7) busstabell [bustabɛl]
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(8) frukost [frukust]
(9) ute [uːtə]
(10) runda [runda]

Vid alla nio förekomster av ljudet hos informanten Raham uttalas det som [u, uː]. Detsamma
gäller för informanten Jiga. Vid de sex tillfällen han använder vokalen uttalas den uteslutande
[u, uː]. Intressant är uttalet av ordet nummer, vilket Jiga uttalar [numbər]. I hans tal förekommer vid ett flertal tillfällen ett engelskklingande uttal. Detta sker främst vid svenska ord
som påminner om engelskans motsvarigheter: tre [triː], exempel [ɛgˈsaːmbəl] och medicin
[mədɪsɪn]. I förintervjun uppgav Jiga inte att han kan engelska. Vid de fyra tillfällen Kysar
uttalar ljudet gör han det också genom [u, uː], se ex. 5, 7 och 8.
<y> uttalas [iː, ɪ]
(11) cyklar [sɪglar]
(12) flyg [fliːg]

Hos Raham förekommer <y> endast vid ett tillfälle och då är uttalet som ovan (ex. 11).
Ljudet förekommer två gånger hos informanten Jiga, varav en förekomst är riktig och en
förekomst är felaktig: mycket [mykɪ] och cyklar [sɪglar]. Kysar uttalar, vid de fyra tillfällen
ljudet förekommer, samtliga som [iː, ɪ].

Vokalen <a> uttalas vanligen öppnare eller betydligt öppnare i betonad stavelse än i standardsvenskt uttal. Det kan ses i ord som varuhus och and, i första exemplet sker också ett
konsonantbortfall.
(13) varuhus [vaːˈruːs]
(14) and [aːnd]

Exemplen ovan är hämtade från informanten Jiga, men återfinns även genomgående hos
Raham. Här uttalas <a> öppnare än i standardsvenskan om än inte lika öppet som i Jigas uttal. I Kysars uttal sker ett i det närmaste målspråksenligt uttal då vokalen är kort, men i betonad stavelse uttalas <a> i samtliga fall betydligt öppnare än i standardsvenskan.
Hos Jiga uttalas <ä> i regel målspråksenligt (17 av 18 tillfällen), men ibland uttalas <ä>
även [a, ɑː] eller [ɛ].
(15) kläder [klaːdər]
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(16) här [haːr]
(17) väg [fɛg]; [vɛg]

Hos Raham sker ett närmast korrekt uttal av <ä>. Kysar använder <ä> vid tio tillfällen i olika
kontexter i såväl lång som kort stavelse. Endast vid två av tillfällena sker ett relativt målspråksenligt uttal, medan det i övriga åtta fall sker vokalförändring; ibland förändras målspråksvokalen till [ɑː, a], som i päron [bɑːrɔn] och äpple [ablə] – eller [ɛ], som i träd [trɛd]
eller väg [fɛg], [vɛg]. Kysar är riskundvikare och skiljer sig där mycket från Jiga som
använder många fler ord, även om samma ord ofta upprepas många gånger. Kysar väntar gärna med att uttala ordet han åsyftar och vill gärna ha återkoppling av mig som inspelare om
ordet uttalas rätt eller inte. Denna återkoppling försöker han få genom att titta på mig eller uttala med frågeintonation. Ibland korrigerar han även sig själv som i exempel 17, där han först
uttalar ordet väg [fɛg] och kort därefter [vɛg]. Informanterna har således olika strategier i sin
språkanvändning.
Vid ordslut förändras en obetonad slutvokal [ə] hos två av informanterna, Raham och Jiga,
till [ɪ]. Hos Jiga förekommer detta vid fem tillfällen. Vid tre av tillfällena är det ordet bank
som uttalas som i exempel 17 nedan: [bangkɪ]. Vid övervägande tillfällen uttalas ordet korrekt i såväl obestämd som bestämd form (8 förekomster). Förklaringen till att ordet vid ett
antal tillfällen uttalas som [bangkɪ] alt. [baŋgɪ] bör vara ren transfer från modersmålet, då
bank på somaliska heter just bangi (Lexin 2013). Hos Jiga förekommer även förändring av
obetonat [ə] till [ɪ] vid ytterligare tillfällen: mycket [mykɪ] liksom måste [mɔstɪ]. Vid övriga
förekommande tillfällen uttalas obetonat e korrekt i stavelseslut. När det gäller Raham uttalar
hon genomgående ordet kanske som i exempel 18. Hon använder ordet frekvent (8 förekomster). Vid övriga förekomster av obetonat [ə] i ordslut sker hos Raham ingen vokalförändring
av samma slag. Hon tycks således ha befäst ett felaktigt uttal av ordet kanske, oavsett i vilken
kontext ljudet produceras.
(18) måste bank [mɔstɪ] [bangkɪ]
(19) kanske [kanʃɪ]
(20) banken de [baŋgɪ dɔm]

4.4.2 Konsonanter
Den mest frekvent förekommande avvikelsen i konsonantuttal gäller den tonlösa klusilen <p>
som i princip genomgående i alla tre informanters tal uttalas [b], såväl initialt som inuti ett
ord. Att det rörde sig om [b] och inte [p] konstaterades genom VOT-analys (Voice Onset
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Time) av fonemet i Praat.
(21) sparar [sbɑːrar]
(22) apoteket [abɔteːkət]
(23) exempel [ɛgˈsaːmbəl]
(24) på [boː]
(25) pengar [beŋˈgaːr]
(26) privat [brɪˈvaːt]
(27) päron [bɑːrɔn]

Raham använder <p> vid sex tillfällen. Vid tre av tillfällena initialt, två medialt och ett finalt.
Vid samtliga förekomster uttalas ljudet som [b]. Vid det tillfälle hon uttalar ljudet vid ordslut
sker också en reduktion: köper [çɔb]. Hos Jiga används <p> vid hela 20 förekomster. Åtta av
tillfällena initialt och övriga medialt. Ljudet uttalas korrekt vid fyra tillfällen, alla medialt.
Antalet förekomster med <p> hos Kysar är 13. Vid sju av tillfällena förekommer ljudet
initialt och uttalas då uteslutande [b]. Vid sex av tillfällena uttalas ljudet medialt och vid alla
utom ett tillfälle uttalas det även här som [b].
Hos alla informanter förekommer det att <v> uttalas som [f], även om det sker i varierande
utsträckning. Alla informanter klarar också att uttala fonemet målspråksenligt [v].
(28) två [tfoː]
(29) kvinna [kˈfiːna]
(30) väg [fɛg]
(31) sover [soːfər]
(32) jag vet inte [jɑ‿vət‿ntə]
(33) viktigt [vɪktɪt]

Hos Raham förekommer ljudet /v/ vid fyra tillfällen. Vid förekomsterna, vattnet [vatna], och
kvinna är uttalet korrekt. Hon klarar således uttalet såväl initialt som medialt. I de bägge fall
hon uttalar ljudet fel sker det även då initialt och medialt. Jiga har 20 förekomster av ljudet.
Huvudsakligen klarar Jiga ljudet, endast två förekomster uttalas som [f], bägge i ordet kvinna
som uttalas [kˈfiːna]. Vid merparten av tillfällena förekommer ljudet initialt (15 st). Noterbart
är att Jiga vid två tillfällen uttalar <f> som [v] i ordet fågel [voːgəl]. Hos Kysar förekommer
ljudet vid sju tillfällen. Vid fyra av dem uttalas <v> [f], vid två av tillfällena initialt och vid
två medialt. Liksom hos Jiga uttalas <f> som [v], i ordet finns [vins]. Vid ett annat tillfälle
uttalas ordet målspråksenligt.
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De tonlösa klusilerna <k> och <t> uttalas ibland med sina tonande motsvarigheter /g/ och /d/
i ord- eller stavelseslut. För att konstatera om konsonanten uttalades tonlöst eller tonande
analyserades VOT i Praat.
(34) och [ɔg]
(35) också [ɔgsɔ]
(36) cyklar [sɪglɔr]
(37) bibliotek [bɔblɔteg]
(38) apotek [abɔteːg]
(39) vet [veːd]
(40) apoteket [aboteːged]

Hos Raham sker toning istället för tonlöst ljud vid hälften av tillfällena (3 st). Alla förekomster rör <k>. Jiga uttalar huvudsakligen <k> korrekt i stavelse- och ordslut. I knappt en
tredjedel av förekomsterna (6/21) uttalas <k> [g]. Vid fem av sex tillfällen sker detta i
stavelseslut. Detsamma gäller för <t> vilket även detta i en tredjedel av förekomsterna (3/9)
uttalas [d], alla i ordslut. Noterbart är att såväl vid uttalet av <k> liksom <t> uttalas samma
ord ibland korrekt och ibland med motsvarande tonande klusil: [baŋg] respektive [baŋgk]
liksom [aboteːget] respektive [aboteːged]. Noterbart är även att Jigas uttal när det rör <k> och
<g> i stavelse- och ordslut ofta sker med särskild tydlighet. Hos Kysar förekommer <k> i
stavelse- eller ordslut vid sexton tillfällen. Vid hälften av dessa uttalas /g/ och hälften /k/.
Även hos Kysar förekommer liksom hos Jiga ibland ett korrekt och ibland ett felaktigt uttal:
[aboteːg] liksom [aboteːk]. <t> i ordslut förekommer vid tre tillfällen och vid två av dessa tre
tillfällen uttalas den tonande klusilen istället för den tonlösa.
Raham använder genomgående ett hårdare uttal av [ʃ]. Ljudet förekommer vid sex tillfällen,
där alla uttalas [χ]. Även Jiga uttalar vid samtliga fem förekomster [χ] istället för [ʃ]. Det är
ordet människor som upprepas och vid samtliga tillfällen uttalas som i exempel 41. Hos
Kysar förekommer ljudet inte alls.
(41) människor [mɛnɪχuːr]
(42) stationen [staˈχuːnən]
(43) sjunger [χuːngar]

[ŋ] efterföljs av [g]
(44) pengar [beŋˈgaːr]
(45) sjunger [ˈχoːngar]
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Hos informanten Raham sker två förekomster av ng-ljud. Båda med efterföljande [g]. Jiga använder ljudet vid 13 tillfällen, varav åtta med korrekt uttal. I övrigt följer [g]. Hos Kysar
nämns vid fem tillfällen ordet banken. Inget av tillfällena följer g efter ŋ. Ordet bank är även
överrepresenterat hos Jiga (11 av 13 förekomster).
Hos Jiga sker finalt konsonantbortfall liksom finalt vokalbortfall vid några få tillfällen:
(46) kiosk [kçoːs]
(47) väska [vɛsk]

Troligtvis påverkar den somaliska fonotaxen att sista konsonanten faller i exemplet kiosk
[kçoːs]. I somaliskan tillåts ej konsonantkombinationer i final ställning. I exempel två klarar
informanten konsonantkombinationen <sk>, dock på bekostnad av att den sista vokalen
utelämnas.
Vokalbortfall inom ett ord respektive epentes sker i följande exempel, som är hämtade från
Kysar:
(48) bibliotek [bɔblɔteg]
(49) fönster [fɛnɛstɛr]

I uttalet sker relativt få reduktioner. Alla tre informanter uttalar normalt alla segment i ett ord,
ofta med särskild tydlighet.
4.4.3 Betoning och prosodi
Suprasegmentella avvikelser är frekvent förekommande i det material som har undersökts.
Dessa målspråksavvikelser har utlästs med hjälp av Praat och visar sig främst genom
kvantitetsskillnader och avvikande betoning, vilket i sin tur också leder till skillnad i
vokalkvalitet. I de tonala förloppen är grundtonsfrekvensen hos de tre informanterna huvudsakligen jämn och utan större variation, vilket leder till ett entonigt och intonationslöst uttal
för ett svenskt öra.
Många ord uttalas med avsaknad av tydlig betoning, där alla ordets stavelser är relativt
jämna i längd och ingen av dem får mer betoning än den andra. Stavelserna uttalas som separata ord, med pauser mellan varje stavelse:
(50) apoteket [apɔtəkət]
(51) medicin [mədɪsɪn]
(52) trädgården [trɛdgɔɖən]
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(53) cigaretten [sɪgarətən]
(54) fönster [fɛnɛstɛr]

De prosodiska tendenser som kan ses gäller huvudsakligen på ordnivå då informanternas ordförråd är begränsat och orden ofta uttalas som isolerade enheter när nästa ord söks. Avvikande
intonation på satsnivå kan ses vid en del tillfällen hos alla informanter. Tydlig ordbetoning
saknas och uttalet rör sig inom ett begränsat spann i f0-variation i Praat, och blir härigenom
entonigt. I frågan saknas frågeintonation, varför satsen kan tolkas som ett påstående.
(55) Jag vet inte [jɑ‿vət‿ntə]
(56) Vad heter den? [vɑː hətə dən]
(57) Kanske sjunger de [kanʃə χɔngar dɔm]

Alla tre informanter uppvisar svårigheter med målspråksenlig betoning och uppvisar avvikande segmentlängder. Att segmentlängderna skiljer sig gentemot målspråksformen visar sig
också i att kvantitetsdistinktionen mellan lång och kort vokal ibland blir avvikande:
(58) väg [fɛg]
(59) flyg [flɪg]

Exemplen ovan är hämtade från informanten Kysar, men förekommer också hos övriga informanter.
Svårigheten i betoningsmönster visar sig också i att betoningen ibland ligger på fel stavelse i ett ord som i nedanstående exempel:
(60) pengar [bɛnˈgaːr]
(61) centrum [sɛntˈruːm]
(62) grönsaker [grɔnsɑˈgæːr]
(63) bussen [buˈzɛːn]
(64) fönster [fɔnˈstæːr]

4.4.4 Identifierade uttalssvårigheter
Sammanfattning av de somalisktalandes uttalssvårigheter:
1) Vokaler


Främre rundade vokaler <ö>, <y> [ɔ, oː], [iː, ɪ]



Centrala vokalen <u> [u, uː]



Förändrad vokalkvalitet <ä> [a], öppnare uttal av <a>



Vokalinskott [ɪ]
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2) Konsonanter


Förändrat uttal i stavelseslut enligt följande



<p> –> [b]



<v> –> [f]



/ʃ/ –> [χ]



/ŋ/ –> [ŋg]



<k> –> [g]



<t> –> [d]

3) Betoning och prosodi


Finalt konsonantbortfall



Vokalbortfall och epentes



Hyperartikulation



Jämnt betoningsmönster på stavelserna



Avsaknad av ord- och satsbetoning



Entonigt tal



Kvantitetsavvikelser



Felaktig betoning

4.4.5 Förslag till uttalsundervisning av somalisktalande
En kartläggning av en språkgrupps uttalsproblematik kan ge vägledning till vilka svårigheter
ett visst primärspråk kan tänkas ha (Bannert 2004:11f). Dock är det vanligt med en stor variation inom populationen andraspråksinlärare av ett givet språk, vilket har sin grund i många
faktorer, bland annat utomspråkliga och individuella. Bannert (2004:9) poängterar samtidigt
att ”det finns en tendens till att vissa fel alltid uppträder”. Den analys jag har gjort av en
grupp andraspråkstalare kan således ge en bild av och vägleda pedagoger i uttalsundervisningen av somalisktalande. Utifrån studiens resultat ges i detta kapitelavsnitt specifika råd för
uttalsundervisningen av somalisktalande.
Tillvägagångssättet för uttalsundervisningen varieras utifrån aktuell grupp (studiebakgrund, ålder, nivå etc.). Huvuddelen av undervisningen bör ägnas åt den enskildes praktiska
träning.
Studiens resultat visar att vissa uttalssegment behöver fokuseras särskilt i undervisningen
för somalisktalande, framför allt de främre rundade vokalerna, konsonantfonemen /p/ och /v/
liksom konsonantkluster. Även Zetterholm & Tronnier (2012) rekommenderar fokus på i stort
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sett motsvarande områden: fonemet /p/, svenskans nasaler, konsonantkluster, främre rundade
vokaler liksom kort och lång vokal.
Träning i svenskans prosodiska drag bör också vara ett givet och prioriterat område inom
uttalsundervisningen för somalisktalande och bör så långt det är möjligt tränas i kombination
med de segment som ovan beskrivits då alla yttranden består av såväl enskilda ljud som
språklig melodi. Dessa fel är dock inte typiska för den somaliska gruppen, utan här kan
undervisningen samordnas med övriga språkgrupper, vilka också har samma behov. Ett
lämpligt förslag till litteratur är Uttalsboken – svenskt uttal i praktik och teori (Rosenqvist
2007), vilken innehåller nyttiga övningar.

Vokaler


De rundade vokalerna <ö>, <u> och <y> vållar stora svårigheter för alla undersökningens informanter och ersätts av andra vokaler. <ö> ersätts av [ɔ, oː], <u> av [u, uː]
liksom <y> av [iː, ɪ]. Att fokusera på ett mer målspråksenligt uttal av ovanstående
vokaler bör vara prioriterat då dessa felaktiga realiseringar kan påverka förståelsen
negativt. Exempel på uttal som förekommer i studien är (1) för [foːr], (5) bussen
[busən] liksom (12) flyg [fliːg]. Orsaken till att de somalisktalande i studien ersätter de
svenska fonemen med andra vokaler är logisk. Somaliskans <o> uttalas som
svenskans [ɔ] och informanterna i studien tycks inte göra någon skillnad på om det är
prickar över o eller ej, <u> uttalas som svenskans [u], vilket gör att de således uttalar
fonemen så som de skulle ha uttalats utifrån den somaliska skriften. Fonemet /y/ saknas i somaliskan och fonemet ersätts med det orundade och näraliggande fonemet [iː,
ɪ], vilket är vanligt bland L2-inlärare.

Förslag till uttalsträning


Alla vokaler kan med fördel tränas interaktivt då inläraren får träna fonemet genom
att lyssna och exempelvis välja rätt vokal. I ett initialt skede i uttalsträningen är det
viktigt att ge inlärarna tid att lyssna in de olika ljudens realisation på svenska för att
successivt träna mer deltagaraktivt därefter. I uttalsträningen av de främre vokalerna
bör man träna vokalernas uttalskvalitet då denna är lång respektive kort.



För att träna dessa vokalfonem är det bra att utgå från metoden med det kortaste avståndet (Bannert 2004:79ff). Lämpligen bör pedagogen utgå från de vokaler de soma27

liska andraspråksinlärarna normalt producerar istället för de målspråksenliga och
därifrån träna mot ett korrekt uttal.


<ö> uttalas [ɔ, oː] och kan uttalstränas genom minimala par som går – gör, tår – tör,
mår – mör.



<u> uttalas [u, uː] och kan uttalstränas genom minimala par som mos – mus, dos –
dus, ros – rus



<y> vilket uttalas [iː, ɪ] och kan uttalstränas genom läpprundning då vokalernas
artikulationsställen är desamma. Minimala par kan även här vara en bra metod för att
förbättra uttalet: tig – tyg, Lisa – lysa, vi – vy, rim – rym.

Konsonanter
<p> ersätts huvudsakligen av [b] i alla positioner. Orsaken till detta är att fonemet saknas i
somaliskan. Exempel ur studien är (24) på [boː] liksom (25) pengar [beŋˈgaːr]. Ofta kan åhöraren av kontexten avgöra vad som åsyftas, samtidigt kan förståelsen försämras om fonemet
ersätts av [b]. Det felaktiga uttalet kan leda till att minimala par förväxlas, då de i somalisktalandes svenska får samma realisation, exempelvis bil och pil respektive par och bar.

Förslag till uttalsträning


Bannert (2004:51) beskriver hur finsktalande kan träna uttalet av klusilen <b>, som de
tvärtemot somalisktalande ersätter med [p], genom att göra klusilen kortare. Inläraren
ska träna genom att öppna för explosion av klusilen mycket tidigare än denne är van
vid.



På motsvarande sätt kan somalisktalande träna uttalet av klusilen <p> genom att hålla
den tonande klusilen <b> längre än de normalt gör. I det undersökta materialet kan ses
att vid de tillfällen de somalisktalande i studien klarar ett korrekt uttal av <p> är då
ljudet står medialt. Därför bör konsonanten uttalstränas genom ord där konsonanten
förekommer medialt, exempelvis spara, spana och spade. En efterföljande betonad
stavelse med lång vokal borde verka för att klusilen förlängs och ett mer målspråksenligt uttal uppstår. Då deltagarna behärskar ljudet medialt med efterföljande betonad
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stavelse kan de träna ljudet även i andra kontexter med efterföljande obetonad stavelse, exempelvis toppen och löper liksom därefter initialt exempelvis genom ord som
potatis och par. För att öva kontrasten mellan <p> och <b> kan man med fördel också
träna skillnaden mellan ljuden genom minimala par: par – bar, pil – bil, pur – bur.


<v> uttalas [f]. Informanterna gör relativt frekvent fel vid uttalet av detta fonem. Vid
några tillfällen sker korrekt uttal, vilket tyder på att informanterna noterat att de bägge
fonemen är betydelseskiljande. Orsaken till att <v> normalt ersätts av [f] är att fonemet saknas i somaliskan. Ett exempelord ur materialet: (30) väg [fɛg]. Felet uppstår
såväl initialt som medialt, även om korrekt uttal i samma positioner förekommer.
Felaktigt uttal av <v> kan leda till förståelsesvårigheter hos modersmålstalare, även
om L1-talare genom kontexten ofta förstår innebörden. Då fonemet är så vanligt förekommande bör stort fokus dock ligga på att träna ett korrekt uttal.

Förslag till uttalsträning
Då <v> har samma artikulationsställe som [f] lämpar det sig väl att utgå från detta fonem för
att träna ett målspråksenligt <v>. <f> är ett tonlöst ljud och <v> ett tonande. Ljudet bör inledningsvis tränas initialt och därefter medialt och finalt. Inläraren bör informeras om läpparnas ställning och form och ljudet kan med fördel tränas genom minimala par som fin – vin, fet
– vet, fall – vall. Till en början bör man undvika att träna ord där <f> efterföljer fonemen /k/
kvarter, /s/ svart och /t/ tvär då ljudet blir tonlöst och nästan låter som [f].


Konsonantkluster
I det undersökta materialet förekom inte så stora svårigheter vid uttal av konsonantkluster. Då andraspråksinlärare generellt visat sig ha uttalssvårigheter vid kluster och
att somaliskans fonotaktiska regler ej tillåter konsonantkombinationer i början eller
slutet av ett ord, bör sådan uttalsträning, från enkla till mer komplexa konsonantkluster, ingå i uttalsundervisningen även för somalisktalande. Ljuden /t/, /k/, /m/ och
/tʃ/ förekommer heller inte i stavelseslut. I det undersökta materialet uttalas <k> och
<t> ofta tonande i stavelseslut.

Förslag till uttalsträning
I uttalsundervisningen bör man successivt träna finalt /t/, /k/, /m/ och /tʃ/ genom
29

olika uttalsövningar först med fokus på ett ljud och därefter på ett annat, exempelvis
fot, låt, blöt liksom tak, rak, lok samt tam, lom och rem. Ljuden i stavelseslut kan även
tränas genom minimala par som vet – ved liksom tak – tag för att åskådliggöra hur
betydelsen skiljer sig genom olika ljud. Med utgångspunkt i en enklare stavelsestruktur bör pedagogen successivt låta inlärarna träna mot mer komplexa stavelsestrukturer
initialt och finalt, först med konsonantkluster med två på varandra följande
konsonanter: brev, krona, trampa liksom arv och tand till konsonantkluster med tre på
varandra följande konsonanter: skrev, springa samt fönster och därefter med kluster
upp till fyra finala konsonanter som i ordet hemskt. Som pedagog bör man vara
medveten om att somalisktalande gärna förenklar stavelsestrukturen genom infogande
av epentetisk vokal för att efterlikna den somaliska fonotaxen, och man bör därför låta
inlärningen ske successivt utan alltför snabb progression och med mycket träning.
Kommunikativa övningar är lämpliga för att lättare lära de nya fonotaktiska strukturerna.
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5 Diskussion av resultat
I följande kapitel diskuteras resultatet av undersökningen. Inledningsvis följer en resultatdiskussion i kapitel 5.1. Därefter diskuteras den valda metoden i 5.2. I kapitel 5.3 resonerar
jag om uttalsundervisning, och i kapitel 5.4 görs slutligen reflektioner kring fortsatt forskning.

5.1 Resultatdiskussion
Den kontrastiva analysens prediktioner om uttalssvårigheter vid skillnader mellan L1 och L2
är tydlig i det undersökta materialet. De kontrastiva olikheterna mellan somaliska och svenska slår igenom på fonotaktisk, segmentell och suprasegmentell nivå.
Flera av de somalisktalandes uttalssvårigheter stämmer väl överens med generella svårigheter hos L2-inlärare av svenska. De främre rundade vokalerna är problematiska för alla tre
inlärare: [ɔ] eller [o] ersätter [ø] och [ɪ] ersätter [y]. Dessa uttalsskillnader kan åskådliggöras
genom följande exempel från undersökningen:
(3) glasögon [glasˈoːgɔn]
(11) cyklar [sɪglar]

Även den centrala vokalen [ʉ̟] vållar problem, och ersätts av [u]: (8) frukost [frukust].
De främsta svårigheterna i informanternas uttal av konsonanter gäller realisationen av klusilen <p>, som huvudsakligen uttalas [b]: (26) privat [brɪˈvaːt], liksom den tonande frikativan
<v>, vilken generellt uttalas [f]: (28) två [tfoː] med vissa undantag. Att dessa uttalssvårigheter skulle förekomma hos informanterna var förväntat då just dessa fonem saknas i
somaliskan. En annan förutsedd svårighet gäller fonemet /ŋ/, vilket relativt frekvent uttalas
[ŋg]: (44) pengar [beŋˈgaːr]. Påverkan av det arabiska ljudet [χ] sker i ljud med [ʃ] som i
exemplet (41) människor [mɛnɪχuːr], där uttalet blir tydligt färgat av detta fonem. I stavelseslut ersätts ofta tonlösa konsonanter med tonande: <k> och <t> uttalas där som [g, d]: (38)
apotek [abɔteːg], (39) vet [veːd]. Detta är troligen en inverkan från att dessa fonem inte kan
stå finalt i somaliskan (Saeed 1999). I det undersökta materialet observerar jag inga svårigheter med fonemet /m/, vilket förekommer vid ett flertal tillfällen i de olika informanternas
tal.
Den förväntade svårigheten med svenskans konsonantkluster uteblir dock nästan helt, då
informanterna vanligen undviker ord med tyngre kluster och använder en stavelsestruktur
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som liknar somaliskans. Kanske kan detta tyda på en undvikandestrategi. De fel som trots allt
kan tyda på svårigheter med konsonantkluster är exemplet (46): kiosk, där konsonantbortfall
sker finalt: [kçoːs] liksom epentes vid (49): fönster [fɛnɛstɛr]. Epentes har däremot visat sig
frekvent i somalisktalandes engelska i undersökningar av Conway (2008:65) och Koffi
(2010:132). Företeelsen torde vara vanlig även i somalisktalandes svenska, även om detta inte
kommer till uttryck i någon större utsträckning i denna undersökning. Kanske kan detta bero
på att informanterna undviker tyngre kluster alternativt använder ord de är bekanta med och
har lärt sig rätt uttal till.
Lightbown & Spada (2006:14) konstaterar att uttalsundervisningen bör fokusera på
suprasegmentella enheter snarare än segment, vilket blir tydligt i den aktuella undersökningen
där stora svårigheter ses på denna nivå. Den avvikande prosodin kan förväntas leda till stora
förståelsesvårigheter, varför stor vikt bör läggas vid uttalsövningar med betoning på prosodi.
De segementsavvikelser som förekommer ter sig små i relation till de prosodiska avvikelserna. Många av de avvikelser som sker i denna undersökning kan ses som vanligt förekommande prosodiska svårigheter för andraspråksinlärare generellt. Utmärkande för informanternas uttal är entonigt tal: (55) Jag vet inte [jɑ‿vət‿ntə].
Ordbetoningen placeras ofta på fel stavelse i ordet. I många ord uttalas stavelserna mycket
jämnt: (51) medicin [mədɪsɪn]. En annan tydlig avvikelse i materialet är frekvent förekommande skillnader i segmentlängd, där segmentet antingen uttalas för kort eller långt jämfört
med svenskt uttal: (58) väg [fɛg].
Vanligt förekommande i det undersökta materialet är att fel stavelse betonas: (61) centrum
[sɛntˈruːm] liksom (63) bussen [buˈzɛːn].
Att fånga informanternas prosodi på satsnivå visade sig svårt, då dessas spontana tal var
fragmentariskt och satserna ofta innehöll endast ett eller ett par ord. Tvekljud var vanliga och
informanterna la ofta tid på att hitta rätt ord. Fokusintonation uteblev vidare, vilket troligtvis
kan vara en följd av att sådan saknas på somaliska (Saeed 1999:16ff).
Undersökningens resultat visar på vikten av en tydlig och strukturerad uttalsundervisning
för somaliska L2-inlärare. Pedagogen har en ytterst viktig roll från allra första start i andraspråksinlärares väg mot ett bra svenskt uttal, vilket bland annat Holmegaard & Källström
(1993:203) liksom Bannert (2004:9) betonar. Speciella uttalsövningar riktade till målgruppens uttalssvårigheter är av stor vikt. Uttalsövningarna behöver vara av både prosodisk och
segmentell art och måste vara ett självklart inslag i språkundervisningen. Uttalsträningen kan
och bör ske både gemensamt och individuellt. Tekniska och kompensatoriska hjälpmedel ger
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möjlighet till stor variation utifrån individens behov genom språklaboratorium och olika interaktiva språkträningsprogram. Lämpliga övningar för uttalsförbättring kan också vara metoden med det kortaste avståndet, minimala par samt att träna ljuden i olika kontexter och successivt öka svårighetsgraden. Modersmålslärarens bidrag kan vara mycket värdefullt i uttalsträningen.
Även om förutsättningar för en god inlärning finns utgör utomspråkliga faktorer en stor
påverkansfaktor. Sådana faktorer kan vara motivation, minne samt öppenheten för att ändra
artikulationsvanorna vilka alla påverkar inlärningen av det nya språket och uttalet. Dessa kan
verka främjande eller hindrande. Många vuxna upplever också en stark ovilja att överge
förstaspråkets uttalsvanor (Bannert 2004:76).
Bannert (2004:77) belyser också svårigheten i att korrigera redan inlärda uttalsvanor.
Studiens informanter har varit i Sverige mellan fem och åtta år, vilket kan påverka just deras
möjligheter att uppnå målspråksnormen.

5.2 Studiens slutsatser
De kontrastiva förutsägelserna om somalisktalandes uttalssvårigheter på svenska blir till stor
del bekräftade genom denna undersökning. De fonem som avviker i uttal eller saknas i somaliskan leder ofta till uttalssvårigheter på svenska. Andra typiska uttalssvårigheter som är vanligt förekommande hos andraspråksinlärare av svenska, såsom svårighet med svenskans
främre rundade vokaler förekommer också hos de somalisktalande i denna undersökning. Somaliskans och svenskans skilda fonotax leder bland annat till vokalinskott och vokalbortfall.
Prosodin är i många fall avvikande genom felaktig och avvikande betoning och rytm. För ett
svenskt öra framstår talet som entonigt, vilket försvårar förståelsen.
Uttalsundervisningen för elever med somaliska som modersmål bör således inrikta sig på
såväl segment som prosodi för ett effektivt resultat. Viktiga inslag i en god uttalsmetodik är
fokus på språkspecifika behov för den somalisktalande språkgruppen, med särskilt riktade
övningar, liksom många möjligheter till interaktivitet genom klassrumsövningar, datorbaserade övningar liksom övningar i språklaboratorium. Pedagogen bör också ge möjlighet till
kontrastiva belysningar av svenskt och somaliskt tal.
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5.3 Metoddiskussion
Resultatet av den undersökning som gjorts säger något om somalisktalandes specifika uttalssvårigheter av svenska. Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp för att säkerställa en
undersöknings relevans. Med validitet menas att undersökningen mäter det som är relevant i
sammanhanget och reliabilitet innebär att mätningen sker på ett tillförlitligt sätt. En undersöknings reliabilitet och validitet är av yttersta vikt för att dra säkra slutsatser av en undersökning.
För ett mer generaliserbart undersökningsresultat i denna studie skulle ett större antal
somalisktalande informanter ha kunnat spelas in och analyserats. Bruce (2012:189) menar att
ett annat sätt att öka en undersöknings tillförlitlighet är att låta flera av varandra oberoende
personer transkribera samma talmaterial för att transkriptionen ska nå en samstämmighet, s.k.
interbedömarreliabilitet.
Undersökningens validitet bedöms som god men hade kunnat utvecklas genom användning av fler kompletterande metoder. En möjlighet hade varit att använda en undersökningsdel med spontant tal och en del med styrt tal. Att på förhand välja ord som informanterna
skulle uttala visade sig vara svårare än tänkt, då informanterna vid ett flertal tillfällen valde
ett annat ord eller omskrivning istället för det tänkta ordet. Här hade en inspelningsdel med
styrt tal, genom exempelvis uppläsning kunnat vara ett gott komplement. Samtidigt fångades
ett flertal av de på förhand predicerade uttalssvårigheterna genom andra ord som informanterna spontant yttrade.
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat utfallet av studien är inspelningssituationen, vilken kan ha stressat informanterna.

5.4 Fortsatt forskning
Denna studie hade med fördel kunnat ha utvecklats också genom att gå vidare med aktiva
riktade uttalsövningar som föreslagna i kap. 4.4.6 för att se resultatet av en speciellt riktad
uttalsundervisning mot den aktuella målgruppen.
En studie som inkluderat en undersökningsdel där informanterna även fått uttala utifrån ett
styrt tal, för att tydligare fånga in prosodi på satsnivå och också svårigheter som konsonantkluster hade också kunnat vidareutveckla denna undersökning.
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5.5 Tankar om uttalsundervisning
Som andraspråkslärare möter jag dagligen en mängd inlärare med olika behärskning av svenska. Ett spörsmål som tidigt väckt mitt intresse är hur jag som pedagog bäst kan göra för att
utveckla mina elevers svenska uttal. Att uttalet är en ytterst viktig del av ett nytt språk är få
som skulle motsäga. Relevanta kunskaper och lämpliga metoder för uttalsundervisning lyser
dock i stor utsträckning med sin frånvaro inom andraspråksundervisningen, vilket naturligt
också påverkar de uttalsfärdigheter eleverna uppnår. Undersökningens resultat visar utan
tvivel att det finns ett stort behov av en tidigt inledd och tydligt riktad uttalsundervisning för
att undvika ett felaktigt och på sikt kanske även ett fossiliserat uttal. Då uttalet är tydligt präglat av modersmålet, och det område inom andraspråkstillägnandet där den kontrastiva hypotesen i fortsatt grad är högst gällande, förespråkar jag att uttalsundervisningen i högre utsträckning än idag delas upp och riktas mot olika språkgrupper efter deras specifika behov.
Andraspråkslärarnas kompetens inom uttalsundervisning och uttalsmetodik behöver förstärkas. Ett viktigt led i detta är att öka kompetensen hos L2-lärare genom mer utbildning i
detta på universitetsnivå. Bland andraspråkslärare finns vanligen en kunskap om typiska uttalssvårigheter för olika modersmål. Dock saknas adekvata kunskaper i fonetik, brytningsanalys och strukturerad uttalsundervisning, där kunskaperna är långtifrån de som återfinns inom grammatikens område. De kunskaper som finns inom fonetik och uttalsundervisning begränsar sig hos andraspråkslärarna ofta snarare till segment än till de suprasegmentella enheterna, där behovet av ökade kunskaper är som störst eftersom en felaktig prosodi stör förståelsen mer än vad de enskilda segmentens felaktiga uttal gör.
Uttalsundervisning för somalisktalande måste riktas till denna språkgrupps särskilda behov
och innehålla såväl enskilda segment som prosodi. En väl integrerad uttalsundervisning, liksom riktade övningar genom exempelvis datorbaserade uttalsprogram och språklaboratorium,
där eleven dels kan öva för denne särskilt utvalda övningar efter ett program och där läraren
tydligt kan lägga upp program för den enskilde och en specifik språkgrupp skulle öka chanserna till ett bättre uttal. En effektiv uttalsundervisning är av största vikt för att förstärka
andraspråkstalares plats i det svenska samhället och arbetslivet, då ett avvikande uttal verkar
negativt för individen. Tydliga fördelar med datorbaserade uttalsprogram och språklaboratorium är en stor möjlighet till individuell variation. Dessa aktiviteter är också tydligt inläraraktiva, där eleven själv till stor del får praktisera uttalet, vilket troligen leder till en ökad
motivation och fördjupat intresse för det svenska uttalet. En annan fördel är att yttre störningar, såsom störande ljud i klassrummet elimineras eller kraftigt minskas då eleven arbetar
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genom hörlurar vid en dator eller i ett språklabb. Läraren kan även gå in och lyssna och ge
feedback till de enskilda eleverna, något som i högre grad leder till en individualiserad undervisning med större möjlighet till förbättring än genom gemensamma klassrumsaktiviteter.
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Bilaga 2
Intervjuformulär informanter C-uppsats

1. Kön

□ Kvinna

□ Man

2. Ålder

……………………………..

3. Hemland

………………………………

4. Modersmål

………………………………

5. Dialekt

□ Nordlig

□ Benaadir

□ Ja

6. Språk förutom modersmålet

□ Maay

□ Nej

7. Om ja, vilket/vilka språk

…………………………………….

8. Antal skolår i hemlandet

…………………………………….

9. Ankomst till Sverige år

…………………………………….

10.Studier i Sverige

□ SFI A

Längd ……………

□ SFI B

Längd ……………

□ SFI C

Längd ……………
40

□ SFI D

Längd ……………

□ Övriga studier ……………………..

11. Hur upplever du att det har varit att lära sig det svenska uttalet?
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
12. Är det viktigt att lära sig ett bra uttal på svenska? Varför? Varför inte?
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
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