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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att undersöka korrelationen mellan brytning och förståelighet 

hos andraspråkstalare. Samtidigt undersöks hur stor uttalsförändringen blir efter en period 

med riktad uttalsträning.  

Fem palestinska andraspråkstalare har i samband med åtta veckors uttalsundervisning talat 

in sammanlagt 30 yttranden, både intränat och fritt tal. Dessa yttranden har därefter 

bedömts av en lyssnarjury på 45 personer som har skattat brytning och förståelighet på en 

niogradig skala. Lyssnarjuryn kommer från skilda yrkeskategorier, lärare såväl som andra 

yrkesgrupper, utlandsfödda som svenskfödda.  

Det sammanlagda resultatet visar att det inte är svårt att förstå vad som sägs trots att 

brytningen upplevs som relativt kraftig. Det förekommer vissa skillnader mellan de olika 

lyssnarkategorierna. Gruppen svensklärare har lättast att förstå vad som sägs och upplever 

brytningen mindre medan lyssnargruppen utlandsfödda med annat modersmål än 

informanterna har svårast att förstå och bedömer brytningen som kraftigast. Landsmän till 

informanterna skattar brytning och förståelighet likartat med svensklärargruppen. Slutligen 

visar studien, enligt jurybedömningen, att åtta veckors riktad uttalsträning ger resultat i 

såväl minskad brytning som bättre förståelighet. Det förekommer dock vissa avvikelser när 

det gäller de olika informanterna. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att brytningen hos en andraspråkstalare kan vara 

relativt kraftig samtidigt som lyssnaren relativt väl kan förstå dennes budskap. Slutsatsen 

blir att främst de uttalsfel som försvårar förståeligheten bör förbättras. 

Nyckelord: Uttalsträning, brytning, förståelighet, lyssnarbedömningar, Accented Swedish, 

Accent and intelligibility in the pronunciation of Swedish. 
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1. Inledning 
Europa upplever idag en av de största folkvandringarna i modern tid. Människor flyr från 

krig, fattigdom och förtryck till ett säkrare och bättre liv. Den som kommer till ett nytt land 

ska inte bara lära sig det nya landets lagar, regler, seder och bruk utan också förstå och 

göra sig förstådd på ett nytt språk. Detta medför stora utmaningar för både immigranten 

och mottagarlandet. Den nyanlände har ett gigantiskt arbete framför sig, inte minst i att 

lära sig ett nytt språk, och samhället har ett stort ansvar att organisera och tillhandahålla 

utbildning i det nya språket. Att läsa, skriva och tala är grundpelare och att förstå och göra 

sig förstådd är det primära. 

 

2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka korrelationen mellan andraspråkstalares 

uttalsavvikelser – brytning, och hur mottagare förstår andraspråkstalares yttrande – 

förståelighet. 

Syftet är också att beskriva andraspråkstalares förändring i uttal efter en kortare tids 

explicit uttalsundervisning, Med explicit uttalsundervisning menas riktad uttalsträning av 

olika språkljud, vokaler och konsonanter (segment), samt träning av prosodi, dvs. 

musikaliska språkdrag, intonation, rytm, betoning och fraslängd (suprasegment). 

 

1. Vilka är sambanden mellan brytning och förståelighet vid intränat och fritt tal hos 

andraspråkstalare? 

2. Vad blir resultatet, utifrån ett lyssnarperspektiv, efter en kortare tidsperiod med 

explicit uttalsträning? 
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3. Teoretisk bakgrund 
På 30-talet betecknades främmande brytning som felaktigt tal, jämställt med stamning. 50 

år senare var attityden något mildare, målet skulle dock vara ett uttal fritt från all brytning 

dvs. målspråksenligt (Munro 2008:2). Ytterligare 20 år senare hävdar Kjellin att målet för 

uttalsundervisningen bör vara brytningsfritt uttal (Kjellin 2002). Under samma period 

ansåg andra forskare att andraspråkstalare skulle tillägna sig uttal enbart genom att utsättas 

för det (Grant 2014). I dag står flera forskare eniga, förståeligheten är det primära och 

främmande brytning är inget problem (Grant 2014). 

 

3.1 Transfer 
Transfer innebär att strukturer och regler överförs från förstaspråket till andraspråket. 

Transfer kan vara positiv eller negativ. Om förstaspråket är närbesläktat det nya språket 

kan detta gynna inlärningen, positiv transfer. Om det språkliga avståndet är stort mellan 

modersmålet och det nya språket kan detta leda till negativ transfer, interferens. Odlin 

(2003) använder den något mer neutrala termen tvärspråkligt inflytande när han talar om 

överföring mellan olika språk. Inlärda strukturer, språkljud och prosodi, tas med från 

modersmålet till det nya språket och stör inlärningen. Men andraspråket kan även påverka 

andraspråkstalarens modersmål och leda till interferens i motsatt riktning (Odlin 2003, 

Albirini & Benmamoun 2014). 

Behaviorismens tanke, där inlärning av vanor är det centrala och att gamla etablerade 

vanor överförs vid ny inlärning, ledde inom andraspråksforskningen till den kontrastiva 

hypotesen. Den kontrastiva hypotesen förutsäger, utifrån kontraster mellan modersmålet 

och målspråket, vilka svårigheter en andraspråkstalare kommer att få vid inlärningen av ett 

nytt språk. Den kontrastiva hypotesen utsattes på 1960-talet för allt större kritik, fel 

upptäcktes t.ex. även när språken var närliggande och övergavs slutligen för mer 

mentalistiska idéer, som exempelvis Chomskys teori om medfödd språkförmåga 

(Abrahamsson 2009:31ff,). 

Transfer förekommer inom alla språkliga områden och särskilt tydlig blir fonologisk 

transfer. När andraspråkstalare tar med sig segmentella och suprasegmentella element från 

sitt förstaspråk och överför dessa till andraspråket och det interfererar med det nya språkets 

uttalsregler, uppfattas denna avvikelse från målspråket som brytning. Just denna 
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fonologiska transfer gör att den kontrastiva analysen möjligen fortfarande är giltig (Jarvis 

& Pavlenko 2008, Abrahamsson & Bylund 2012:180). 

 

3.2 Den kritiska perioden 
Forskare har genom tiderna angett flera orsaker till brytning: neurologiska, sensomotoriska, 

felaktig input, felaktig uppfattning av fonemet eller till och med ovilja att tala 

målspråksenligt, dvs. sociala. Den neurologiska teorin om den s.k. kritiska perioden är den 

vanligaste. Den kritiska perioden innebär i korthet att brytningsfritt uttal får man om man 

lär sig ett språk före puberteten. Lenneberg menar att om man ska lära sig ett nytt språk 

efter puberteten måste det ske genom undervisning och med stor ansträngning (Lenneberg 

1967). 

Den kritiska perioden är inte den enda faktorn som påverkar graden av brytning hos 

andraspråkstalare. Begåvning, vilket förstaspråk man har, tidigare och andra 

språkkunskaper, tid i det nya landet och drivkraft är väl så betydelsefulla faktorer för att nå 

ett bra uttal. Däremot hävdar Purcell & Suter att explicit talträning ger föga resultat! 

(Purcell & Suter 1980 i Derwing & Munro 1997:3). 

Grant pekar på att det finns starka bevis för att exponeringsmängden av det nya språket är 

mer betydelsefullt än mängden vistelsetid i det nya landet. Det är alltså mer eller mindre 

nödvändigt att lyssna och umgås med förstaspråkstalare. Grant hävdar vidare, med ett visst 

mått av allvar, att en infödd pojk- eller flickvän är den bästa uttalsläraren. (Grant 

2014:145). 

Idag ifrågasätter dock flera tanken om den kritiska perioden, man talar istället om 

mognadsperiod. Andraspråkstalare som lär sig det nya språket i tidig ålder (sex-sju år) kan 

nå målspråksenligt uttal men om man lär sig språket senare krävs det andra faktorer såsom 

språkbegåvning eller hög motivation (Abrahamsson & Hyltenstam 2004:250). Genom att 

t.ex. imitera målspråkstalare och genom riktad uttalsundervisning kan även vuxna nå 

brytningsfritt uttal (Markham 1999). Samtidigt har studier visat att talare som utsatts för 

andraspråket redan som barn, före puberteten, trots detta uppvisade brytning i vuxen ålder 

(Flege 1995, Derwing & Munro 1997:2). 
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4. Tidigare forskning 
4.1 Brytning 
I detta avsnitt redovisas olika aspekter av brytning, dvs. uttal som avviker från målspråket. 

Orsaker, attityder, dialekter samt olika teorier om vad som är målet med uttalsträning, 

brytningsfritt eller förståeligt uttal. 

 

4.1.1 Orsaker till låg prioritet 
Av allt en andraspråkstalare ska lära sig är det enligt Hopp & Schmid (2011) just uttalet 

som är det svåraste. Trots detta är uttalsundervisningen för andraspråkselever många 

gånger eftersatt i skolan när den egentligen borde vara högprioriterad. Andra delar av 

undervisningen som att läsa, skriva och lära sig grammatik, anses betydligt viktigare 

(Zielinski & Yates 2014:57). En av anledningarna till att uttalsundervisningen inte 

prioriterats högre kan vara att forskare varit oeniga och teorierna under årens lopp varit 

otydliga och instruktionerna ibland direkt förvirrande för såväl lärare som elever. Detta 

har, enligt Gilbert, skapat stor osäkerhet om vad som verkligen gäller och därmed undviker 

man i stället uttalsundervisning (Gilbert 2014:119). 

 

4.1.2 Attityder till främmande brytning 
Infödda förstaspråkstalare uppfattar såväl segmentella som suprasegmentella avvikelser 

från målspråket hos andraspråkstalare som främmande brytning. Flege (1995) menar att 

denna brytning medför oönskade konsekvenser för andraspråkstalare. De kan bli felaktigt 

bedömda, diskriminerade, missförstådda, orättvist nedvärderade eller till och med gå mot 

en försämrad social utveckling och hamna utanför samhällsgemenskapen (Flege 1995:2). 

Ett språk med ett funktionellt uttal krävs av dagens nyanlända elever för att de ska klara 

skolan men också för att de senare ska kunna få ett arbete. En arbetsmarknad med en 

alltmer hårdare konkurrens om jobben ställer stora krav. Även andra aspekter, som t.ex. 

yrkeskompetens, påverkas av uttal som avviker från målspråket och denna negativa 

bedömning kan därmed missgynna andraspråkstalare (Boyd 2004:434). Ytterligare en 

aspekt är att brytning värderas olika utifrån andraspråkstalarens ursprung. En västeuropeisk 

brytning anses som finare och respekteras oftare än om brytningen härrör från arabiska 

eller balkanspråk (Norlund 2006). 
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4.1.3 Svenska varieteter 
Sverige är ett land med många väldigt olika dialekter. Man kan dela in de svenska 

dialekterna i sex dialektområden: sydsvenska mål, götamål, sveamål, gotländska mål, 

norrländska mål och östsvenska mål vilka alla kan divergera kraftigt (Institutionen för 

språk och folkminnen 2015). Det finns svenska dialekter som avviker mer från 

standardsvenska än vad t.ex. norskt bokmål gör och därmed egentligen borde betecknas 

som egna språk (Parkvall 2009). För en nyanländ andraspråkstalare kan dessa varieteter te 

sig ganska förvirrande. Vilken svensk dialekt ska man då som nyanländ lära sig? 

 

4.1.4 Perfekt brytningsfritt uttal 
Kjellin (2002) menar att om man ändå ska lära sig ett nytt språk kan man lika gärna göra 

det ”rätt” från början. Kjellin hävdar med bestämdhet att alla kan lära sig ett perfekt uttal 

vilket han likställer med mälardalssvenska. Om uttals- och prosodiövningar får stå i 

centrum kommer ordkunskap och grammatik att läras in av sig självt. Om uttalet inte 

fungerar har man ingen större nytta av ord och grammatik, enligt Kjellin (2002:15 ff). 

Även Flege menar att brytningsfritt uttal är möjligt under ett livslångt lärande (Flege 

1995:2). 

 

4.1.5 Förståeligt uttal 
Munro och Derwing skiljer mellan intelligibility och comprehensibility. Dessa begrepp 

utgår i det ena fallet från talaren och i det andra fallet från lyssnaren. Intelligibility 

(förståelighet) är i vilken utsträckning en infödd förstår det avsedda 

budskapet. Comprehensibility (begriplighet) är ansträngningen (bedömningen) hos 

lyssnaren för att förstå vad som sägs (Derwing & Munro 1997:2). 

Derwing & Munro gör följande definition gällande begreppen: 

• Brytning - hur mycket uttalet avviker från målspråket. 

• Förståelighet - hur mycket som lyssnaren verkligen förstår. 

• Begriplighet - hur lätt är det att förstå vad som sägs. (Derwing & Munro 2014:41) 

Brytning och förståelighet är starkt sammanknutna men kraftig brytning behöver inte 

nödvändigtvis försvåra förståeligheten. Även grammatiska fel är faktorer som påverkar 

förståeligheten (Varonis & Gass 1982 i Derwing & Munro 1997:3). Det finns ingen 

anledning att tro att kommunikationen blir bättre bara för att brytningen blir mindre, 



 
 

9 

istället bör vi acceptera främmande brytning som en variant av språket, en sociolekt 

(Munro 2008). Målen för uttalsundervisningen bör vara realistiska, brytningen behöver 

inte totalt elimineras utan enbart de brytningsfel som står i vägen för förståelsen ska tränas. 

På detta sätt behöver inte andraspråkselever känna sig nedvärderade menar Grant 

(2014:149). 

 

4.2 Explicit uttalsträning 
Enligt Derwing & Munro (2014) finns det en utbredd uppfattning bland lärare att 

uttalsträning är ineffektivt. Detta beror till stor del på avsaknaden av formell 

uttalsundervisning för andraspråkslärare. Derwing & Munro visar på signifikanta positiva 

effekter gällande såväl förståelighet som brytning vid riktad uttalsträning. Fossilisering av 

uttal sker redan efter en ganska kort tid, cirka ett år, i det nya landet. Därför är det 

nödvändigt att sätta in denna riktade undervisning i ett tidigt skede. 

 

4.2.1 Segmentell – suprasegmentell uttalsträning 
Uttalsundervisning kan utgå från mer än ett perspektiv. Man kan fokusera på segment 

(fonem), dvs. olika språkljud, vokaler och konsonanter och deras fonotax eller fokus kan 

ligga på suprasegment (prosodi) dvs. musikaliska språkdrag, intonation, rytm, betoning 

och fraslängd, eller, eftersom segment och suprasegment påverkar varandra, en mix av de 

båda. 

Derwing & Munro poängterar vikten av att arbeta med autentiskt tal. Svenskan använder 

sig av många reduceringar och att enbart träna isolerade ord eller ljud kan leda till 

missförstånd. Bannert (1990) poängterar att fel betoning i satsen stör rytmen och då blir 

kommunikationen också störd. Trots att andraspråksinläraren talar grammatiskt korrekt 

kan denne bli missförstådd i samtal med modersmålstalare om rytmen i språket inte låter 

svenskt. Framför allt bör betoning prioriteras eftersom felaktigt betoningsmönster oftast 

förvirrar lyssnaren (Derwing & Munro 2014:48,50, Thorén 2009, Bannert 1990). Vidare 

bör man, när man arbetar med prosodi, undvika att tala onaturligt långsamt eftersom 

betoning och satsmelodi kan bli förvrängd. Autentisk talhastighet är att föredra, och gärna 

med många repetitioner (Gilbert 2014:130). 



 
 

10 

I en studie från 1998 med tre undervisningsgrupper, konstaterar Derwing, Munro & Wiebe 

att den grupp som arbetade med suprasegmentell uttalsträning, dvs. fokuserade på prosodi, 

uppvisade betydligt bättre begriplighet än de två andra grupper som arbetade med 

segmentell undervisning respektive de som inte hade någon särskild uttalsundervisning. 

Zielinski & Yates (2014) anser att det är av största vikt att andraspråkselever får explicit 

uttalsträning i ett tidigt skede. Alltför stora svårigheter med uttalet påverkar 

självförtroendet och kan leda till att eleven inte försöker tala alls. Utan explicit 

uttalsträning är risken överhängande att utvecklingen hos andraspråkstalaren avstannar. 

Samtidigt med denna explicita uttalsträning måste eleverna få återkoppling eftersom de 

behöver veta när deras uttal är förståeligt (Zielinski & Yates 2014:59 ff). 

 

4.2.2 Medvetenhet 
Högsta prioritet i uttalsundervisning för andraspråkselever är ökad medvetenhet om det 

egna talet. För att hjälpa eleverna till denna medvetenhet och till ett mer lättförståeligt tal 

måste undervisningen ske på både segmentell och suprasegmentell nivå (Brinton 

2014:231).  

Att vara medveten om hur man själv låter är av stor betydelse och gör att man lättare kan 

korrigera sitt uttal och sin satsmelodi (Jederlund 2011:13). Inspelningar av det egna talet är 

ett effektivt sätt att öka den egna medvetenheten om vad som är rätt eller fel. Att 

kontinuerligt spela in, och över tid låta andraspråkstalare kritiskt lyssna på sitt eget och 

andras uttal bidrar till ökad insikt om uttalsförbättring har skett (Gilakjani & Ahmadi, 

2011; Goodwin, Brinton & Celce-Murcia 1994). 

Explicit uttalsträning bör enligt Zielinski & Yates (2014) innehålla aktiviteter som ökar 

den egna medvetenheten. Särskilt fokus bör läggas på att medvetandegöra olika betoningar 

i ord, detta kan ske med handgester, klappa rytmen, använda ett gummiband för att 

illustrera lång betoning (Zielinski & Yates 2014:59 ff). Även Gilbert förordar 

"gummibandet" för att tydligt visa vilka stavelser som ska betonas, förlängas (Gilbert 

2014:132). 
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4.2.3 Sånger i andraspråksundervisningen 

I följande citat av Jederlund (2011) beskrivs användandet av sånger som en del av 

undervisningen. 

”Att ge de invandrade barnen, de som ska bli ”de nya svenskarna”, rik del i den 

svenska sångskatten blir ett lustfyllt sätt att ge en känsla av tillhörighet och en 

begynnande svensk identitet. Samtidigt arbetas effektivt med det svenska språket” 

(Jederlund 2011:17). 

Det är inte säkert att alla elever uppfattar sånger som undervisning. Att sjunga kan kanske 

uppfattas mer som underhållning än som skola. Det finns dock ett flertal studier som pekar 

på att musik och sång gynnar andraspråksinlärning (Jentschke & Koelsch 2009; Jederlund 

2011:64).  

I musik och sång finns ett moment av naturlig repetition, texter tål att upprepas flera 

gånger utan att de upplevs som tjatiga och ”upprepning ger den naturliga repetitionen, som 

är nödvändig för att transportera språket in i långtidsminnet” (Burman 1998:5). När det 

gäller repetition så finns det enligt Trofimovich m.fl. (2012)  pedagogiska vinster med att 

repetera fonologiska särdrag i ett tidigt skede av inlärningen och att detta på sikt gynnar 

uttalet. I denna studie från 2012 visar de på sambandet mellan input och output. De menar 

att andraspråkstalarens uttalsframgång är kopplad till lärarens output. Positiva resultat 

uppnås av att få en riktig förebild presenterad för sig och sedan repetera denna många 

gånger (Trofimovich, Collins, Cardoso, White & Horst 2012). 
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4.2.4 Imitation 
När en skådespelare ska tala med en annan dialekt än sin egen går de ofta in i en ny 

identitet. Andraspråkstalare kan på detta sätt, att som en skådespelare spela en roll och 

imitera en förebild, tillägna sig brytningsfritt uttal (Kjellin 2002). Vuxna andraspråkstalare 

kan, genom att lyssna flera gånger och sedan härma, producera brytningsfritt uttal, menar 

Flege (1995). Markham (1999) menar att härma en infödd talare kan vara framgångsrikt 

för en del andraspråkstalare, men påpekar att risken är uppenbar att eleven skjuter över 

målet och så att säga tar i för mycket och därmed överdriver målspråksuttalet. 

 

 

5. Metod 
 

5.1 Projektbeskrivning 
Studien genomfördes på en gymnasieskola i södra Sverige med elever från gymnasiets 

introduktionsprogram, IM (Språkintroduktionen). Eleverna har haft en 60-minuters 

musiklektion i veckan under höstterminen 2015 i grupper om ca tio elever. Fokus på denna 

musiklektion har varit uttalsundervisning, att träna och förbättra uttalet.  

Metoden går ut på att vid explicit uttalsundervisning, inom ämnet Musik, spela in 

andraspråkstalare för att sedan med hjälp av en jury titta på korrelationen mellan brytning 

(accent) och förståelighet (intelligibility).  Samtidigt undersöks hur stor uttalsförändringen 

blir efter en kortare tidsperiod med uttalsträning. 

En typisk musiklektion går till så att eleverna tränar en sång många gånger och därefter, 

utifrån denna sångtext, arbetar med uttalet och med ordförståelse. Det ligger i musikämnets 

natur att repetera mycket och ofta. Detta har gjort att vi har kunnat arbeta ingående med att 

träna svåra ljud på segmentell nivå. Enskilda fonem som t.ex. Sch-ljudet i ”stjärnor” kan 

tränas många gånger utan att eleverna tröttnar alltför fort. Att lyssna och härma fraser och 

strofer är en självklarhet vid sångträning. I en textrad som ”Som stjärnor små på himlen 

blå” har vi kunnat arbeta med rytm, betoning och intonation dvs. suprasegmenten. 

I slutet av lektionerna, när uttalet är på plats och de nästan kan texten utantill, har eleverna 

fått spela in sitt tal i skolans inspelningsstudio. För att öka den egna medvetenheten har de 

därefter fått lyssna på, och diskutera sitt eget och klasskamraternas inspelade tal. 
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Riktmärket för uttalet har varit standardsvenska utan alltför kraftiga diftonger. Eleverna 

har också uppmärksammats på skillnaderna mellan det skånska och det mellansvenska 

uttalet av t.ex. "skjorta". Eleverna får sedan välja vilken variant som de vill använda i sitt 

språk. 

5.2 Material 
I detta avsnitt presenteras informanterna samt redovisas hur inspelningarna och 

bedömningen genomfördes. 

 

5.2.1 Informanter 
Informanterna är fem till antalet och samtliga kommer från Palestina. Alla har arabiska 

som modersmål och talar samma dialekt.  De har varit i Sverige mellan 1 och 3 år. Alla 

fem informanter är också över 18 år och kan därmed själva besluta om de ska delta i 

studien. Samtliga har explicit uttalsträning en gång i veckan (inom ämnet Musik).  

Tabell 1. Informanter. 

Namn Ålder År i 
Sverige 

Skolår i hemlandet 

Td (flicka) 18 3 9 
Ia (flicka) 18 3 9 

Md (pojke) 19 2 10 
Mr (pojke) 19 1 9 
Kd (pojke) 18 2 7 

 

 

5.2.2 Inspelningar 
Inspelningarna gjordes i skolans inspelningsstudio vid sex tillfällen under 2015. Två 

gånger i oktober, två i november samt vid två tillfällen i december. Totalt blev det 30 

ljudklipp, sex per informant. Vid två av dessa tillfällen gavs också informanterna möjlighet 

att tala fritt utifrån bilder och en bildserie (se bilaga V). I december spelades slutligen fem 

svenskfödda gymnasieelever in med varsitt yttrande för att användas som referens vid 

bedömningen. Den tekniska utrustningen som användes vid inspelningarna är i princip den 

utrustning som finns i en ordinär inspelningsstudio. Oftast talade informanten in en eller 

flera rader, ibland en hel vers och ur denna inspelning klipptes det som var någorlunda 

tydligt ut. Informantens egna kommentarer, skratt eller hummande utelämnades. 

Ljudklippen justerades i efterhand för att de skulle bli så tydliga som möjligt.  
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5.2.3 Jurybedömning 
Lyssnarjuryn bestod av totalt 45 personer varav åtta utlandsfödda. Av dessa åtta med annat 

modersmål än svenska, är fyra arabisktalande lärare och lärarassistenter och de övriga fyra 

har persiska, ryska, kinesiska respektive ungerska som modersmål. Syftet med denna 

grupp utlandsfödda är att undersöka huruvida deras bedömning skiljer sig från den 

svensktalande gruppen, och i så fall på vilket sätt. Övriga jurymedlemmar bestod av åtta 

lärare med naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet, samt 18 svensklärare på IM-

programmet och gymnasiet. De flesta av dessa 18 svensklärare undervisar också i svenska 

som andraspråk (lärare i svenska och svenska som andraspråk benämns fortsättningsvis 

som svensklärare). Slutligen elva lyssnare från olika yrkeskategorier som inte var direkt 

vana att träffa andraspråkstalare. 

Juryn samlades i olika grupper vid fyra tillfällen, en grupp i december 2015 och de tre 

övriga vid tre tillfällen i januari 2016. De blev då informerade om avsikten med studien 

och att de skulle bedöma uttalet utifrån två aspekter, dels graden av brytning och dels 

graden av förståelighet. Här förklarades vad som i detta läge menas med brytning, dvs. hur 

mycket talet avviker från målspråket svenska samt vad som menas med förståelighet, dvs. 

hur mycket som lyssnaren verkligen förstår.  

Därefter fick varje jurymedlem ut bedömningsformuläret (se bilaga II). De trettiofem 

ljudklippen från de fem informanterna (och de fem svenskfödda) var slumpvis ordnade i en 

spellista. Varje ljudklipp spelades upp två gånger med fem sekunders mellanrum. Varje 

klipp är mellan fyra och åtta sekunder långt, med fem sekunders paus blir det ungefär två 

yttrande i minuten. Totalt tog hela bedömningen elva minuter. Uppspelningen skedde med 

professionella studiomonitorer med högsta ljudkvalité.   

Varje inspelat yttrande bedömdes på en dubbel niogradig skala (se Fig. 1.). På den övre 

skalan bedömdes brytningen, från 1 till 9, där 1 är utan brytning och 9 är kraftig 

brytning. På den undre skalan bedömdes förståeligheten, där 1 är lättförståeligt och 9 är 

mycket svårt att förstå.  

 
utan brytning   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
kraftig brytning  

             

 
Lättförståeligt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
mycket svårt att förstå 

 

Fig. 1. Den niogradiga skala som användes vid lyssnartestet.  
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5.3 Etiska överväganden  
De fem deltagarna har innan studien genomfördes upplysts om avsikten med studien, 

nämligen att mäta graden av brytning och förståelighet och inget annat. Informationen gavs 

även på arabiska för att undvika missförstånd. De har också fått ett dokument där de 

skriftligen godkänt sin medverkan (se bilaga I). Skolan har godkänt att studien 

genomfördes på lektionstid och i skolans lokaler (se bilaga III). Allt material har 

behandlats med sekretess och varit tillgängligt enbart för författaren, informanterna samt 

jurymedlemmarna. Studien följer härmed Vetenskapsrådets etiska regler avseende kravet 

på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. (Vetenskapsrådet 2002). 

 

  



 
 

16 

6. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet, dels för hela lyssnargruppen, dels de olika 

lyssnargrupperna samt för de enskilda informanterna. Vidare redovisas resultatet för hur 

uttalet förändras efter åtta veckors explicit uttalsträning. 

6.1 Sambandet brytning – förståelighet 
En första överblick av resultatet visar att värdena för brytning i genomsnitt är högre än för 

förståelighet. Med andra ord; det är enklare att förstå vad som sägs trots att brytningen 

upplevs som relativt kraftig. Hela lyssnarjuryns samlade medelvärde är 6,8 för brytning 

och 5,0 för förståelighet (se Fig. 2). Ser man till de enskilda jurylyssnarna uppvisar de 

likartade värde, det går alltså att förstå vad som sägs trots en kraftigare brytning. Två 

deltagare i lyssnarjuryn anger dock brytningen något mindre än förståeligheten, dvs. de 

uppfattar att det är aningen svårare att förstå trots att de anger lägre värde för brytning (6,7 

brytning - 7,0 förståelighet). 

 

Fig. 2. Brytning 6,8, Förståelighet 5,0. (Högre värde - kraftig brytning, svårt att förstå. 

Lägre värde - brytningsfritt, lättförståeligt) 

  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Brytning Förståelighet 

Lyssnarjury - samtliga 45 st 

Lyssnarjury - samtliga 45 st 
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6.1.1 Jurygrupperna  
Tittar man närmare på de olika kategorierna inom lyssnarjuryn förekommer det vissa 

skillnader.  

 

Fig. 3. De olika lyssnargruppernas bedömning av brytning respektive förståelighet. 

Tabell 2. De olika lyssnargruppernas bedömning av brytning respektive förståelighet. 

 Brytning Förståelighet 
Lyssnarjury - samtliga 45 st 6,8 5,0 
Lyssnarjury – L-2 ej arabisktalande 4 st 7,4 5,4 
Lyssnarjury - ej lärare 11 st 6,7 5,2 
Lyssnarjury - N-lärare 8 st 6,9 5,1 
Lyssnarjury - arabisktalande 4 st 6,9 4,9 
Lyssnarjury - Sv-lärare 18 st 6,4 4,4 
 

De fyra utlandsfödda, ej arabisktalande, i lyssnarjuryn med ryska, ungerska, kinesiska och 

persiska som modersmål, var de som skattade brytningen kraftigast och upplevde det 

svårast att förstå vad informanterna uttalade. De skattade brytningen till 7,4 och 

förståeligheten 5,4 (se Fig. 3 och Tabell 2). Därefter följde gruppen som inte var lärare, 

alla svensktalande, t.ex. sjuksköterskor, vaktmästare, ingenjörer osv. Dessa angav 

brytningen 6,7 och förståeligheten 5,2. När det kom till gruppen lärare var det skillnad 

mellan lärare i naturvetenskapliga ämnen och svensklärare. N-lärare skattade brytning till 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Brytning 

Förståelighet 
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6,9 medan Sv-lärare upplevde brytningen mindre, 6,4. Svensklärarna var också de som 

lättast förstod vad som sades medan lärare i naturvetenskapliga ämnen hade svårare att 

förstå, 4,4 respektive 5,1. De fyra i juryn med samma modersmål som informanterna, 

arabiska, låg nära medelvärdet för hela gruppen, 6,9 för brytning och 4,9 för förståelighet. 

Noterbart är att dessa fyra arabisktalande lärare angav högre värde för både brytning och 

förståelighet än vad svensklärarna gjorde. Samtliga i lyssnarjuryn hade inga större 

svårigheter med vare sig brytning eller förståelighet när det gällde referensgruppen med de 

svensktalande informanterna. 1,1 för brytning och 1,2 för förståelighet (se Tabell 2). 

 

6.1.2 Informanterna 
Om man utgår från informanterna så kan man se att lyssnarjuryn upplever att de tre 

pojkarna är något svårare att förstå än flickorna. Pojkarnas brytning upplevs också något 

kraftigare (se tabell 3).1 

Tabell 3. Lyssnarjuryns bedömning av de enskilda informanterna. 

 Brytning Förståelighet 
Md (pojke) 7,4 6,1 
Kd (pojke) 7,3 5,5 
Mr (pojke) 6,8 5,1 
Ia (flicka) 6,4 4,6 
Td (flicka) 5,9 3,7 

 

  

                                                
1 För en detaljerad sammanställning av de enskilda yttrandena av de fem informanterna se bilaga IV. 
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Fig. 4. Lyssnarjuryns bedömning av de enskilda informanterna. 

 Pojken Md var den som var svårast att förstå (se Fig. 4), samtidigt är han den som 

uppvisar störst förbättring i sitt uttal efter åtta veckors uttalsträning. Flera av hans yttrande 

skattades som mycket svåra att förstå och med kraftig brytning. En, för de flesta 

svenskfödda, välkänd strof; Fälten ängarna och träden, bedömdes exempelvis som svår att 

förstå 7,8.  

Pojken Kd bedömdes ha stark brytning men var genomsnittligt något lättare att förstå än 

Md. När han, efter att ha tränat sången Genom eld och vatten, yttrar; Genom tid och rum, 

ja alla mina dagar ska du få, ligger brytningen på 7,4 och förståeligheten på 5,3. Ett 

yttrande med fritt tal visar att förståelsen är betydligt bättre än brytningen; Bussen gå, 

bussen gå och han blir arg och dom åker bil, ger 7,1 för brytning och 4,8 för förståelighet.  

Pojken Mr är den som bryter minst av pojkarna och som är lättast att förstå (se tabell 3). 

När han berättar om sin fritidssyssla, Om jag tränar varje dag ja på gymmet, träna axel 

och arm, förstår man väl vad han menar trots att brytningen skattas relativt högt. Brytning 

6,5 och förståelighet 3,6. När han däremot säger; Hej tomtegubbar slå i glasen, skulle man 

kunna gissa ganska väl vad det handlar om, men förståeligheten skattas trots detta till 6,4 

och brytningen bedöms som relativt kraftig, 7,4. 

Flickan Ia bedömdes ganska jämnt i de olika yttrandena, En mening som; Måste de va så 

svårt, kanske är också du rädd för att falla hårt, men det får räcka nu, skattades 6,5 för 

brytning och 4,6 för förståelighet. Lyssnarjuryn hade alltså inga större problem med att 

förstå trots relativt kraftig brytning.  

1 
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6 
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Md (pojke) Kd (pojke) Mr (pojke) Ia (flicka) Td (flicka) 

Brytning 

Förståelighet 
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Flickan Td är enligt lyssnarjuryn den som bryter minst och som är lättast att förstå (se 

tabell 3). Meningar som; Hjärtat rusar pulsen slår, du ser på mig där du står, och Det är 

svårt att vara hederlig när drömmarna blir av, innehåller många svåra vokaler för en 

arabisktalande. Td klarar dock att göra sig väl förstådd trots att brytningen upplevs som 

betydligt kraftigare.  

 

6.1.3 Referensgruppen 
Resultatet för de fem svenskfödda gymnasieeleverna blev att lyssnarjuryn bedömde deras 

yttrande som i stort sett brytningsfritt och att det var mycket lätt att förstå vad som sades. 

Dock hade några i juryn svårt att uppfatta Ottos snabba, lite slarviga yttrande; Jag står 

framför havet (se bilaga IV). Tuvas yttrande; Man kunde nästan stanna upp och andas ut 

en stund, bedömdes av juryn helt brytningsfritt och fullt förståeligt. Det bör kanske 

tilläggas att Tuva talar mycket välvårdad standardsvenska, de övriga fyra talar med vårdad 

skånsk dialekt (se Fig. 5). 

 

Fig. 5. Lyssnarjuryns bedömning av de fem svenskfödda informanterna. 
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6.2 Förändring efter åtta veckor 
 

6.2.1 Samtliga 
Den samlade genomsnittliga bedömningen för hela gruppen efter åtta veckors explicit 

uttalsträning visar att brytningen blir mindre och förståeligheten ökar. Brytningen sjunker 

från 7,2 till 6,5 och det blir lättare att förstå, förståeligheten förbättras från 5,7 till 4,5 (se 

Fig. 6). 

 
Fig. 6. Förändring efter åtta veckors explicit uttalsträning. 

6.2.2 Pojke Md 
När det gäller de enskilda informanterna är det betydligt större skillnader. Det sker 

förändringar åt båda hållen. Störst förändring uppvisar pojken Md vars brytning minskar 

från 8,2 till 5,6 och där svårförståeligheten sjunker från 7,8 till 2,6 (se Fig. 7). 

 

Fig. 7. Förändring efter åtta veckors explicit uttalsträning, pojke Md. 
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6.2.3 Pojke Kd 
Pojken Kd går på tvärs och hans brytning är enligt lyssnarjuryns bedömning kraftigare 

efter åtta veckors talträning och hans tal upplevs dessutom som mer svårförståeligt. 

Brytningen ökar från 7,4 till 8,1 och förståeligheten blir sämre, från 5,3 till 7,0 (se Fig. 9). 

 

Fig. 9. Förändring efter åtta veckors explicit uttalsträning, pojke Kd. 

 

6.2.4 Pojke Mr 
Pojken Mr uppvisar viss förbättring vad gäller såväl brytning som förståelighet (se Fig. 9).  

Brytningen går från 8,4 till 7,4 och förståeligheten förbättras, från 8,0 till 6,4.  

 

Fig. 9. Förändring efter åtta veckors explicit uttalsträning, pojke Mr. 
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6.2.5 Flicka Ia 
Lyssnarjuryn bedömer att flickan Ia har en marginellt större brytning och att det är något 

svårare att förstå vad hon säger efter de åtta veckornas uttalsträning.  Brytningen går från 

5.9 till 6,1 och förståeligheten från 3,6 till 3,7 (se Fig. 10). 

 

Fig. 10. Förändring efter åtta veckors explicit uttalsträning, flicka Ia. 

 

6.2.6 Flicka Td 
Brytningen blir mindre och förståeligheten förbättras hos flickan Td. Efter åtta veckors 

talträning sjunker brytningen från 6,3 till 5,2 och förståeligheten förbättras från 4,0 till 2,7 

(se Fig. 11). 

 

Fig. 11. Förändring efter åtta veckors explicit uttalsträning, flicka Td. 
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7. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet och metoden av undersökningen. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
7.1.1 Brytning – Förståelighet 
Resultatet av undersökningen visar att en andraspråkstalares brytning kan vara relativt 

kraftig samtidigt som lyssnaren relativt väl kan förstå dennes budskap. Att uttalet avviker 

från målspråket betyder inte med automatik att förståeligheten försämras. Detta ligger i 

linje med dagens forskning (Grant 2014, Derwing & Munro 2014).  

På en skala från 1 till 9, där 1 är brytningsfritt och lättförståeligt och 9 är kraftig brytning 

och svårförståeligt, blev lyssnarjuryns samlade medelvärde i undersökningen 6,8 för 

brytning och 5,0 för förståelighet. Detta resultat är relativt säkerställt med tanke på det 

höga antalet jurymedlemmar (45 personer) och att nästan alla bedömningarna pekar åt 

samma håll. Endast två av fyrtiofem jurymedlemmar avger motsatta bedömningar (6,7 

brytning - 7,0 förståelighet). Jurymedlemmar kan tolka begreppet förståeligt olika och 

detta skulle kunna förklara denna avvikelse från den samlade bedömningen.  

Det förekommer vissa skillnader i bedömning inom de olika jurygrupperna, N-lärare, Sv-

lärare, arabisktalande, L-2 ej arabisktalande och svenskfödda som inte var lärare, men 

ingen av grupperna bedömer sambandet brytning-förståelighet i motsatt riktning, dvs. att 

brytningen står i vägen för förståelsen. Att svensklärargruppen bedömer yttrandet; ”du 

rubbar hela min existens, välkommen” lättförståeligt (4,7), medan Na-lärare bedömer 

samma yttrande mer svårförståeligt (6,1), kan bero på att de flesta svensklärare har hört 

dikten Säg till om jag stör av Eeva Kilpi. Svensklärarna är möjligen också mer vana vid att 

arbeta med avvikelser i språket, speciellt i ämnet SVA där det gäller att se genom språkliga 

fel och i stället fokusera på innehållet. Bedömningsanvisningarna i de nationella proven för 

ämnet SVA är ju förhållandevis vidsynta och bortser från språkliga fel. Frågan är hur t.ex. 

en ovan kemilärare bedömer en andraspråkselev om denne utrycker sig oklart med kraftig 

brytning och med språkliga fel. Risken är att svårförståeligheten står i vägen för innehållet 

vilket kan leda till sämre betyg. Om så är fallet är detta ett stort rättviseproblem för skolan. 

En andraspråkselev bör ju bedömas efter sina faktiska kunskaper och inte efter sin förmåga 

att uttrycka dessa. I sammanhanget bör nämnas att resultatet kanske skulle ha sett 
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annorlunda ut om informanternas yttranden hade varit inom det naturvetenskapliga 

området. Förförståelsen är en faktor som man inte kan bortse från.  

De arabisktalande i lyssnarjuryn hade förhållandevis lätt att förstå sina landsmän. Möjligen 

känner man igen brytningen och kan därmed lättare förstå vad som menas. I en studie från 

2002 visade Major, Fitzmaurice, Bunta och Balsub att andraspråkstalare som delar 

förstaspråk med andra andraspråkstalare förstod dessa bättre, men fördelarna var dock 

ringa och inkonsekventa (Major, Fitzmaurice, Bunta och Balsub 2002). De övriga 

utlandsfödda jurymedlemmarna hade betydligt svårare att förstå och skattade också 

brytningen kraftigare. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att en norrlänning och 

en skåning också har svårt att förstå varandras varieteter. I detta fall blir svenskt uttal med 

arabisk brytning också en sociolekt/varietet. 

Lyssnargruppen som inte arbetade som lärare bedömde brytning och förståelse i stort sett 

på samma sätt som hela jurygruppen, vilket kan ses som hoppfullt eftersom informanterna 

så småningom ska lämna skolvärlden och göra sig förstådda i samhället och på 

arbetsplatser. Dessutom arbetar tiden för dessa unga andraspråkstalare och förhoppningsvis 

fossiliseras inte deras uttal. Man kan dock misstänka att en vanlig arbetsplats inte är lika 

förlåtande för avvikande uttal som skolvärlden. 

Pojkarna i informantgruppen skattas i genomsnitt något mer svårförståeliga än flickorna 

och deras brytning upplevs också aningen kraftigare. En förklaring skulle kunna vara att 

flickorna har varit ca ett år längre i Sverige. Detta stöds av Purcell & Suter som menar att 

vistelsetid i det nya landet är en viktig faktor för att nå ett bra uttal (Purcell & Suter 1980 i 

Derwing & Munro 1997:3). Grant å andra sidan, menar att exponeringstid av det nya 

språket är väl så viktig (Grant 2014:145) vilket motsäger den förra förklaringsmodellen 

och borde gynna pojkarna. Nyanlända pojkar har möjligen större social frihet än sina 

medsystrar men framförallt har de fler svensktalande kontaktytor genom att de oftare deltar 

i föreningsidrott (Riksidrottsförbundet 2002). Trots allt är de båda flickornas ettåriga 

försprång i Sverige den troligaste förklaringen till det något bättre resultatet. 

Man kan tycka att den svensktalande referensgruppen av informanterna borde fått värde 

som motsvarar helt brytningsfritt uttal och mycket lätt att förstå. Att värdena i stället blev 

1,1 för brytning och 1,2 för förståelighet kan förklaras av att några i juryn, speciellt de som 

inte kom från Skåne, hade svårt för slarvig skånedialekt. 



 
 

26 

7.1.2 Åtta veckors explicit uttalsträning  
Grant menar att uttalet inte behöver vara brytningsfritt för att vara lättförståeligt. Flera 

studier har visat att bevisen är starka för att förståeligheten ökar vid formell, explicit 

uttalsträning (Grant 2014:10). Detta stöds till viss del i föreliggande undersökning om man 

ser till det samlade genomsnittsresultatet, brytningen sjunker från 7,2 till 6,5 och 

förståeligheten förbättras från 5,7 till 4,5. Resultatet är dock inte entydigt. Två av 

informanterna, (pojken Kd och flickan Ia) uppvisar kraftigare brytning och lägre 

förståelighet efter åtta veckors explicit uttalsträning. De övriga tre informanterna uppvisar 

märkbar förbättring i både brytning och förståelighet. Pojken Md och flickan Td, som är 

syskon, är de som får de bästa resultaten. Att resultatet så kraftigt divergerar beror troligen 

på alltför begränsat material, två yttrande per informant räcker inte för att ge ett säkert 

resultat. Det motsägelsefulla resultatet kan också bero på psykosociala faktorer såsom 

familjeliv, osäkra framtidsutsikter, ansvar, m.m. vilket i sin tur kan påverka motivationen 

och eftersom motivation är en viktig framgångsfaktor skulle detta kunna förklara negativt 

resultat. Sammanfattningsvis kan man trots allt se en tendens till att brytningen blir mindre 

och förståeligheten ökar efter åtta veckors uttalsträning. 

 

7.2 Metoddiskussion 
Användandet av kända svenska sångtexter som material för uttalsbedömning kan skapa 

frågor kring validiteten. Infödda svenska lyssnare kan gissa vad som sägs. Resultatet i 

denna undersökning är motsägelsefullt. Ett yttrande som Tänd ett ljus och låt det brinna, 

skattas av juryn som mycket lättförståeligt men å andra sidan är också de mest 

svårförståeliga yttrandena svenska sångtexter som är välkända för många svenskfödda; Ja 

allting skulle va kul ifall jag inte var så ful och Fälten, ängarna och träden aldrig så 

vackra, (se bilaga IV).  

En undersökning där mer än hälften av jurymedlemmarna utgörs av lärare, kan uppfattas 

som tendentiös. Hade resultatet blivit annorlunda om man till lyssnarjury hade tagit ett 

tvärsnitt av den svenska befolkningen i stället för många lärare? Ett av delsyftena har dock 

varit att undersöka om olika lärarkategorier förstår och bedömer andraspråkselever olika. 

Trots farhågorna med alltför många lärare, visar resultatet av undersökningen att värdena i 

realitet är likartade för lärare i naturvetenskapliga ämnen som för övriga yrkesgrupper 

medan svensklärare något lättare förstår vad som sägs. 
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Flertalet elever på skolans IM-program kommer från mellanöstern och nordöstra Afrika. 

Många är ovana vid musikundervisning och känner inte heller till svensk sångtradition. I 

kursplanen för språkintroduktionen på gymnasiet ingår inte ämnet musik, men för att 

variera svenskundervisningen beslöt skolledningen att lägga till de estetiska ämnena Bild 

och Musik. För ämnet Musik innebar det huvudsakligen att sjunga svenska sånger. Dessa 

svenska sånger var speciellt utvalda för att träna ljud som ofta vållar arabiska 

andraspråkstalare stora uttalssvårigheter, t.ex. vokalerna [y, ø, ʉ] och svenskans s-, sje- och 

tje-ljud [s, ɧ, ɕ] (Bannert 1990).  

Kursupplägget för dessa elever på IM-programmet innebär att de byter grupp när de klarat 

målen för respektive nivå. Det är därför svårt att behålla grupperna intakta en längre tid 

vilket medför att man inte på förhand vet hur länge ”man får behålla” en elev. Om man ska 

kunna få säkerställda resultat för informanternas uttalsutveckling, skulle man troligen 

behöva dokumentera dessa över en betydligt längre tidsperiod än tre månader.  

Syftet med att spela in eleverna var främst att öka medvetenheten om det egna uttalet. Ett 

något oväntat resultat av metoden blev att eleverna började rätta varandras uttal med 

ganska högljudda och ibland hårdhänta tillrättavisningar. Eleverna uppfattade situationen 

med en riktig inspelningsstudio som autentisk, vilket medförde att de tog det hela på stort 

allvar, dock inte utan mycket skratt. 

 

7.3 Framtida studier 
Att olika lärarkategorier förstår andraspråkselever olikartat är ett rättviseproblem om det 

innebär att de också bedöms olika. Hur lärare som inte är svensklärare förstår och bedömer 

är därför ett angeläget område att studera. 

När det gäller förändringen (förhoppningsvis förbättringen) av andraspråkselevers uttal, är 

det svårt att avgöra hur mycket explicit uttalsträning verkligen påverkar deras uttal. En 

längre jämförande studie med fler informanter vore intressant att genomföra. Att låta en 

grupp få ta del av uttalsträning medan en annan får vara utan, för att sedan jämföra de båda 

gruppernas utvecklingsresultat, kan dock väcka frågor och ge upphov till diskussioner.  
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8. Slutsatser 
 

Resultatet i denna studie visar att det går bra att förstå nyanlända andraspråkstalare trots att 

deras brytning upplevs som relativt kraftig. Det finns alltså inga större samband mellan 

kraftig brytning och svårförståelighet. Resultatet antyder dock att det förekommer vissa 

skillnader mellan olika lärarkategorier när det gäller förståeligheten, detta skulle i så fall 

kunna leda till rättviseproblem när det gäller bedömning i skolan.  Thomson (2014) menar 

att förståeligheten är den ”gyllene standarden” för uttalsundervisningen och 

kommunikationen inte behöver bli lidande även om man har en främmande brytning. 

Thomson påpekar också att man bör lägga in etiska hänsyn till hur uttalsundervisning 

utförs eftersom den i vissa fall kan uppfattas som diskriminerande. 

Slutligen visar studien, dock inte entydigt, att explicit uttalsträning resulterar i såväl 

minskad brytning som bättre förståelighet. Även en kortare tids uttalsundervisning ger 

alltså resultat. 

Det egna uttalet är en känslig fråga eftersom det är så starkt knutet till identiteten. Få 

svenskar är villiga att ändra sin egen dialekt och man korrigerar inte gärna andras uttal. 

Här infinner sig frågan, vad är brytningsfritt uttal? Om mälardalssvenska är riktmärket för 

ett bra svenskt uttal så är många svenskar med dialektalt uttal diskvalificerade. De 

diftonger och lokala egenheter som en skåning använder sig av kan för en norrlänning göra 

att språket blir väldigt svårförståeligt. Eftersom teorierna om brytning divergerar, är det 

kanske så att andra faktorer får styra inriktningen på uttalsundervisningen. Vilken är den 

största nyttan för individen? För samhället?  

Slutsatsen blir att enbart de uttalsfel som försvårar förståeligheten bör förbättras. Risken är 

annars att uttalsundervisning kan uppfattas som diskriminerande och ett uttryck för 

intolerans. Då kan den lika gärna avskaffas.  

  



 
 

29 

9. Litteratur   
Abrahamsson, N. (2009). Andraspråksinlärning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Abrahamsson, N. & Bylund, E. (2012). Andraspråksinlärning och förstaspråksutveckling i 

en andraspråkskontext. I: Vetenskapsrådet (2012). Flerspråkighet – en forskningsöversikt. 

Stockholm: Vetenskapsrådets Rapportserie 5:2012 .  

 

Abrahamsson, N. & Hyltenstam, K. (2004). ”Mognadsbegränsningar och den kritiska 

perioden för andraspråksinlärning” I: Hyltenstam & Lindberg, (red.) (2004). Svenska som 

andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur.  

 

Albirini, A. & Benmamoun, E. (2014). Aspects of second-language transfer in the oral 

production of Egyptian and Palestinian heritage speakers. International Journal of 

Bilingualism 2014, Vol. 18(3) 244–273 

 

Bannert, R. (1990). På väg mot svenskt uttal. Lund: Studentlitteratur. 

 

Boyd, S. (2004). Utländska lärare i Sverige – attityder till brytning. I: Hyltenstam & 

Lindberg, Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Brinton, D. (2014). Epilogue to the Myths: Best Practices for Teachers. In Linda Grant, 

(Ed.), Pronunciation Myths, sid. 231. Michigan: Ann Arbor. 

 

Burman, A. (1998). Sing, play and learn. Värnamo: Ekelunds. 

 

Derwing, T. & Munro, M. (1997). Accent, intelligibility and comprehensibility. Evidence 

from four L1s. Studies in Second Language Acquisition. 19: 01, 1-16.  

 

Derwing, T. & Munro, M. (2014). Once you have been speaking a second language for 

years, it’s too late to change your pronunciation. In Linda Grant, (Ed.), Pronunciation 

Myths, sid.34-55 Michigan: Ann Arbor.  



 
 

30 

 

Derwing, T. Munro, M. & Wiebe, G. (1998). Evidence in favor of a broad framework for 

pronunciation instruction. Language Learning. University of Alberta  

 

Flege, J. (1995). Second Language Speech Learning: Theory, Findings and Problems. I: 

W. Strange (red.) Speech Perception and Linguistic Experience: Issues in Cross-Language 

Research. Baltimore: York Press.   

 

Gilakjani, A. & Ahmadi, M. (2011). Why is pronunciation so difficult to learn? English 

Language Teaching, 4(3), 74-8 

 

Gilbert, J. (2014). Intonation is hard to teach. In Linda Grant, (Ed.), Pronunciation Myths, 

sid. 107-137. Michigan: Ann Arbor. 

 

Goodwin, J. Brinton, D. & Celce-Murcia, M. (1994) Pronunciation assessment in the 

ESL/EFL curriculum. I: J, Morley. (red). Pronunciation pedagogy and theory: new views, 

new directions (pp.3-16). Alexandria, Va: Teachers of English to Speakers of Other 

Languages.  

 

Grant, L. (2014). Students would make better progress in pronunciation if they just 

practiced more .I: Linda Grant, (Ed.), Pronunciation Myths, sid. 137-159. Michigan: Ann 

Arbor.  

 

Hopp, H. Schmid, M. S. (2011). Perceived foreign accent in first language attrition and 

second language acquisition: The impact of age of acquisition and bilingualism. Applied 

Psycholinguistics, 34:2.  

 

Institutionen för språk och folkminnen (2015). I: ”Dialektområden”  (2015) Alvtörn, L. 

(red.) Fakta om dialekter. 

 

Jarvis, S. & Pavlenko, A. (2008). Crosslinguistic Influence in Language and Cognition. 

New York/Oxon: Routledge.  

 



 
 

31 

Jederlund, U. (2011). Musik och språk – Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Jentschke & Koelsch (2009). Musical training modulates the development of syntax 

processing in children. Neuroimage. 

 

Kjellin, O. (2002). Uttalet, språket och hjärnan. Teori och metodik för 

språkundervisningen. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

 

Lenneberg, E. (1967). Biological foundations of language. New York: Jon Wiley & Sons  

 

Major, R. C., Fitzmaurice, S. M., Bunta, F., & Balasubramanian, C. (2002). The effects of 

nonnative accents on listeningcomprehension: Implications for ESL assesments. TESOL 

Qarterly 36: 173-190. 

 

Markham, D. (1999). Naive imitation of second-language stimuli. Proceedings ICPhS-14, 

San Fransisco, 1999:1145-1148. 

 

Munro, M. (2008). Foreign accent and speech intelligibility. I: Hansen Edwards, Jette G. 

(Editor); Zampini, Mary L. (Editor). Phonology and Second Language Acquisition. 

Amsterdam, NLD: John Benjamins Publishing Company, 2008. p224.  

 

Norlund, B. (2006). Bruten svenska kan vara perfekt! I: Svenskläraren. Tidskrift för 

svenskundervisningen Nr. 1, 2006. (s.21-24). Stockholm. 

 

Odlin, T. (2003). Cross-Linguistic Influence, in The Handbook of Second Language 

Acquisition (eds C. J. Doughty and M. H. Long), Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK. 

doi: 10.1002/9780470756492.ch15 

 

Parkvall, M. (2009). Sveriges språk – vem talar vad och var? Institutionen för lingvistik, 

Stockholms universitet. 

 



 
 

32 

Purcell, E., & Suter, R. (1980). Predictors of pronunciation accuracy: A reexamination. 

Language Learning, 30, 271–287. I: Derwing, T. & Munro, M. (1997). Accent, 

intelligibility and comprehensibility. Evidence from four L1s. Studies in Second Language 

Acquisition. 19: 01, 1-16.  

 

Riksidrottsförbundet (2002) Idrott och integration. En statistisk undersökning. Stockholm.  

 

Thorén, B. (2009) Inte utan konsonantlängd – svenskt uttal i ett andraspråksperspektiv. 

Svenskans beskrivning 30. Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet 

 

Thomson, R. (2014). Accent reduction and pronunciation instruction are the same thing. In 

Linda Grant, (Ed.), Pronunciation Myths, sid. 107-137. Michigan: Ann Arbor. 

 

Trofimovich, P., Collins, L., Cardoso, W., White, J. & Horst, M. (2012). A Frequency-

Based Approach to L2 Phonological Learning: Teacher Input and Student Output in an 

Intensive ESL Context. TESOL Quaterly, Volume 46, Issue 1: 176-187. 

 

Varonis, E., & Gass, S. (1982). The comprehensibility of nonnative speech. Studies in 

Second Language Acquisition, 4, 114–136. I: Derwing, T. & Munro, M. (1997). Accent, 

intelligibility and comprehensibility. Evidence from four L1s. Studies in Second Language 

Acquisition. 19: 01, 1-16.  

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på Internet: 

http://lincs.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 

Zielinski, B. & Yates, L. (2014). Pronunciation instruction is not appropriate for 

beginning-level learners. I: Grant, L. (Ed.), Pronunciation Myths, sid. 56-80. Michigan: 

Ann Arbor.  



 
 

33 

Bilaga I 
 

Jag vill delta i undersökningen om uttal. 

Jag godkänner att inspelningar görs av mitt tal och sedan används i studiesyfte. 

Jag är informerad om att jag kommer vara anonym och att inspelningarna är preparerade så 

att min röst inte går att identifiera. 

Jag är informerad om att allt material behandlas konfidentiellt och enbart kommer att 

användas i studien. 

 

 

 

 

 

Namn och datum 
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Bilaga II 
Bedömning av andraspråkselevers uttal. 
Du får höra 35 korta yttranden, numrerade 1-35. Varje yttrande ska bedömas dels hur 

kraftig brytningen är, dvs. hur mycket talet avviker från målspråket svenska och dels hur 

svårt det är att förstå vad som sägs. Sätt X i lämplig ruta. Bedömningen tar 11 min. 

 

1 

 
utan brytning  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
kraftig brytning  

             
 

lättförståeligt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

mycket svårt att förstå 
 

 

2 

 
utan brytning  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
kraftig brytning  

             
 

lättförståeligt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

mycket svårt att förstå 
 

 

3 

 
utan brytning  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
kraftig brytning  

             
 

lättförståeligt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

mycket svårt att förstå 
 

 

4 

 
utan brytning  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
kraftig brytning  

             
 

lättförståeligt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

mycket svårt att förstå 
 

 

5 

 
utan brytning  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
kraftig brytning  

             
 

lättförståeligt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

mycket svårt att förstå 
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Bilaga III 
 

Härmed godkänner jag att inspelningar görs av andraspråkselever på IM-programmet/spr 

under lektionstid för att användas i studiesyfte om andraspråkselevers uttal. 

Eleverna är informerade om syftet med studien och har godkänt medverkan. 

Deltagande elever är avidentifierade och materialet behandlas konfidentiellt och används 

enbart i denna studie. 

 

 

 

 

 

Rektors underskrift 
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Bilaga IV 
 

Yttrande  B F 
Om du öppnar bägge öronen så kanske du förstår Ia 5,9 3,6 
Måste det va så svårt kanske är också du rädd för falla hårt men det får räcka nu Ia 6,5 4,4 
Tänd ett ljus för jordens barn Ia 6,2 3,6 
Det är mamma e gick till skola gå till skola med son Ia 6,1 5,5 
Jag bara undrar var är den nu Ia 6,1 3,7 
Det finns lamm och tomat och paprika och kött Ia 7,4 7,1 
Genom tid och rum ja alla mina dagar ska du få Kd 7,4 5,3 
Ibland ritar jag små fula gubbar eller döda träd utan löv i min skrivbok Kd 7,8 6,4 
Du rubbar hela min existens välkomna Kd 7,4 5,8 
Bussen gå bussen gå och han blir arg och dom åker bil Kd 7,1 4,8 
Jag såg en stjärna falla Kd 8,1 7 
Dom e gift med varandra Kd 6,1 3,5 
Ja allting skulle va kul ifall jag inte va så ful Mr 8,4 8 
Det kommer fixa sig till slut Mr 5,8 3,2 
Blommorna aldrig så ljuvligt doftande som när du gick vid min sida Mr 6,4 4,4 
Hon tillbaka snabb hem och hans mamma gå snabbt till stationen Mr 6,5 5,1 
Hej tomtegubbar slå i glasen och låt lustiga vara Mr 7,4 6,4 
Om jag tränar varje dag ja på gymet träna axel och arm Mr 6,5 3,6 
För öronen är röda står rakt ut näsan pekar uppåt som en strut Md 8,2 7,8 
Det kommer ordna sig det gör det alltid Md 7,2 4,6 
Fälten ängarna och träden aldrig så vackra Md 8,4 7,8 
Den pojke hämta till mat sen inte titta mat Md 7,4 7 
Tänd ett ljus och låt det brinna Md 5,6 2,6 
Vi ska åka cykel till central runda till central Md 7,8 6,7 
Det är svårt att vara hederlig när drömmarna blir av Td 6,3 4 
Hjärtat rusar pulsen slår du ser på mig där du står Td 6,7 4,4 
Det är mörkt nu men det blir ljusare igen Td 6,3 3,8 
Hon blir arg och oroligt för sin dotter hon köra bil Td 6,2 3,6 
En liten tid vi leva här med mycken möda och stora besvär Td 5,2 2,7 
En tjej hon vakna för att hon har skola hon vill sova mer Td 4,9 3,5 
Igår åt jag kebab det va inte särskilt gott Erik 1,2 1,1 
jag drack yoghurt till frukost Karin 1,1 1 
Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor Maja 1,1 1 
Jag står framför havet Otto 1,2 1,7 
Man kunde nästan stanna upp och andas ut en stund Tuva 1 1 
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Bilaga V 
 

 


