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SAMMANFATTNING 

Den här uppsatsen undersöker möjligheterna för vuxna inlärare med ett redan befäst icke mål-

språksenligt uttal, att förbättra sitt uttal med hjälp av riktad uttalsträning och ökad språklig 

medvetenhet. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur samtal som ska tydliggöra svenska språ-

kets karaktärsdrag, gällande uttal och uppbyggnad i kombination med riktad uttalsträning, 

påverkar inlärarnas förmåga att tillägna sig grunddrag i svensk prosodi. Till grunddragen i 

svensk prosodi hör betonad och obetonad stavelse, relationen mellan lång och kort vokal och 

konsonant samt olika intonationsmönster.  

Studien visar att alla informanter klarade av att uttala alla övningsmeningar med målspråksen-

ligt betonings – och intonationsmönster i talkör. Studien indikerar vidare att det dock inte var 

lika lätt att implementera det nya målspråksenliga uttalet i informanternas egenproducerade 

tal. Målspråksenliga betonade stavelser ökade dock hos alla informanters egenproducerade 

tal, vilket bidrog till fler obetonade stavelser runtomkring de betonade stavelserna, vilket i sin 

tur gav upphov till en mer svenskklingande prosodi. Intonationsmönstren blev också bättre 

även om de inte var lika tydliga och frekventa som de betonade stavelserna. Förutom ett för-

bättrat uttal, fick informanterna även en bättre hörförståelse, framförallt tack vare en ökad 

medvetenhet om reduktion och dess funktion.  

 

 

 

Nyckelord: uttalsträning, prosodi, språklig medvetenhet, svenska som andraspråk,  

                  ”reparations-elever”, hörförståelse  
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ABSTRACT 
 
 
Title: Swedish Prosody – a Possibility for Everyone?! A study of the effect of pronunciation 

          exercises and increased linguistic awareness on adult learners of Swedish as a second  

          language. 

 
This essay examines the possibility for adult learners of Swedish as a second language to im-

prove their pronunciation with specific exercises concerning pronunciation and increased lin-

guistic awareness, despite an already cemented non-native pronunciation. The aim of this es-

say is to find out how conversation, concerning linguistic characteristics and the structure of 

the Swedish language, in combination with specific exercises concerning pronunciation af-

fects the adults ability to acquire the characteristics in Swedish prosody. The characteristics of 

Swedish prosody are stressed and unstressed syllables, the relationship between long and 

short vowels and consonants as well as different patterns concerning intonation.    

The study shows that all participants could pronounce all the sentences from the exercises 

used in the study with native-like stress and intonation in choral speech. The study also indi-

cates that is was more difficult for them to implement the new native-like pronunciation in 

their produced speech. Stressed syllables with native-like accent became more frequent 

among the adults in the study, which resulted in more unstressed syllables and made the prosy 

sound more Swedish. The different patterns concerning intonation also improved, but not with 

same frequency as the stressed syllables. Apart from a better pronunciation, the adults also 

improved their listening comprehension, mostly thanks to an increased consciousness about 

reduction and its function. 

 

  

 

Keywords: pronunciation, prosody, linguistic consciousness, Swedish as a second language,  
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1 INLEDNING 

En människas språk och språkkunskaper är i första hand till för att kunna kommunicera med 

andra. Muntlig kommunikation används i såväl informella som formella situationer och är 

troligtvis den främsta kommunikationsform som används i mötet med nya människor. Talet 

rymmer dock mycket mer information än enbart det lingvistiska budskapet. Sättet man pratar 

på, tonfall och ordval är några komponenter som alla är med och påverkar lyssnarens intryck 

av talaren. Utifrån sättet någon talar på, skapar lyssnaren undermedvetet en bild av talaren 

som kan röra allt ifrån personliga egenskaper till dennes utbildningsnivå. Bilden som 

lyssnaren skapar av talaren bygger således enbart på antaganden och visar vid konfrontation 

att bilden som skapats av talaren många gånger är rent felaktig gentemot den verkliga 

situationen (Torstensson, 2010 s 1). Talet är således inte enbart en av de främsta 

kommunikationsformerna utan verkar även som representant för hela ens personlighet. 

  Varje individ har ett unikt sätt att tala på, där allt ifrån språk, röstläge, ordval, 

språkmelodi, humör och situation, till talorganens utformning är med och skapar varje 

individs personliga röst och sätt att tala. Talet kan på så vis ses som individens ansikte utåt 

mot omvärlden. En och samma människa kan ha många olika ”språkliga ansikten” då varje 

språk en individ talar har ett eget ”språkligt ansikte”. En tvåspråkig människa kan vara väldigt 

högljud och teatralisk på ena språket, medan det andra språket ger upphov till en lugnare mer 

tystlåten karaktär. Således finns det miljarder varianter av tal över jorden. Men är allas tal lika 

accepterat? Eller finns det normer för vad som räknas som högstatus tal respektive lågstatus 

tal? Hur ser dessa normer i så fall ut?  

 Flertalet studier (som till exempel Torstensson (2010), Anisfeldt, Bogo & 

Wallance, Bradford, Farrar & Brandford, Ryan & Carranza) visar på att tal med utländsk 

brytning generellt är rankat som mindre fördelaktigt än tal utan utländsk brytning (i 

Torstensson, 2010 s 40). Vidare nämner Torstensson i sin studie att det även finns 

indikationer på att olika språkgruppers brytning värderas olika högt. En studie som bekräftar 

Torstenssons antydan är Lambert, Hogson, Garner & Fillenbaums (1960) ”matched guise” 

studie där talexempel från tvåspråkiga individer är presenterade med och utan brytning för en 

grupp människor. Tanken med studien är att få reda på människors innersta tankar om 

brytning. Studien visar att samma talare är given helt skilda personliga egenskaper, beroende 

på om de talar med brytning eller inte. En svensk studie tar detta vidare ytterligare ett steg, då 

de visar att det inte enbart är brytningen som påverkar hur man uppfattar talet, utan även 
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förhandsinformationen om vart brytningen härstammar från spelar in i bedömningen av talet. I 

Cunningham-Andersson och Engstrand spelades bland annat en koreansk brytning upp två 

gånger, där den första gången presenterades som kurd och den andra gången som tysk. 

Responsen från informanterna visade på tydliga skillnader i bedömningen av talerens 

personlighet, beroende på vilken nationalitet talaren sades tillhöra (i Torstensson, 2010 s 42). 

Ovanstående studier visar klart och tydligt att utländsk brytning inte ses som något positivt, 

även om vissa nationaliteters utländska brytning ses som lite bättre än andra. Tal utan 

brytning var dock det som flest föredrog. Således visar studierna att såväl vilken sorts 

brytning som vetskap om vilken nationalitet talaren har spelar in i bedömningen av talaren, 

men inget utav faktorerna är direkt bra utan snarare mer eller mindre dålig. Med denna 

negativa syn på tal med brytning som visas entydigt i studierna, kan man fundera på hur dessa 

åsikter speglar sig i resten av samhället. Det blir lätt att anta att brytningen och i vissa fall 

nationaliteten inte direkt gagnar dessa människor. Ens ursprung kommer alltid vara en del av 

en människas historia och person, men utländsk brytning behöver inte vara det, uttalet går 

faktiskt att ändra på. Enligt ovanstående studier var det framför allt brytningen och inte 

nationaliteten som påverkade lyssnarnas uppfattning om talarna, så om uttalet förbättrades 

skulle teoretiskt sett också lyssnarnas uppfattning om talarna ändras till det bättre.  

 Enligt språkvetaren Olle Kjellin är det lika lätt eller kanske till och med lättare 

för inlärare av svenska som andraspråk att lära sig ”perfekt” uttal, än svenska med brytning 

om man börjar träna ”rätt” från början. Talare som har en brytning kan reparera sitt uttal och 

få ”perfekt” (alternativt målspråksenligt) uttal utan brytning, även om denna process är 

mycket mera tidskrävande och svårare att reparera än att lära sig ”rätt” från början (Kjellin, 

1995 s 5). När flertalet studier så tydligt visar att utländsk brytning missgynnar individer 

genom fördomar om mindre attraktiva personlighetsdrag och kunskapsbrist, känner jag mig 

motiverad att undersöka möjligheterna att genom ökad språklig medvetenhet och uttalsträning 

se om och på vilket sätt invandrares uttal går att förbättra. Den långsiktiga målsättningen som 

räcker bortom denna studie, är att invandrare får en möjlighet att presentera sig och bli 

bedömda utifrån vilka de är och vad de kan, istället för att bli bedömda och tillskrivna (ofta 

negativa) egenskaper utifrån deras (bristfälliga) uttal. Således skulle jag vilja se hur en riktad 

uttalsträning i kombination med ökat språkligt medvetande påverkar inlärarnas uttal och 

förståelse. 
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1.1 Syfte 
Syftet med föreliggande arbete är att ta reda på hur samtal som medvetandegör svenska 

språkets karaktärsdrag, gällande uttal och uppbyggnad i kombination med riktad uttalsträning, 

påverkar inlärarnas förmåga att tillägna sig grunddrag i svensk prosodi. Med grunddragen i 

svensk prosodi menas här betonad och obetonad stavelse, relationen mellan lång och kort 

vokal och konsonant samt olika intonationsmönster.  

 Intresset för vad en ökad språklig medvetenhet hos inlärarna, om sitt eget 

modersmål men framför allt om sitt nya språk, skulle göra och hur denna medvetenhet i sin 

tur skulle påverka uttalsutveckling av det nya språket, uppstod i och med min första kontakt 

med Kjellins material för tre år sedan. Nu har jag äntligen fått möjlighet att göra en liten 

studie på sex veckor och se på vilket sätt språklig medvetenhet och praktiskt riktad 

uttalsträning - med utgångspunkt från Olle Kjellins material ur Svensk prosodi i praktiken - 

påverkar elevers uttal och möjlighet att tillägna sig karaktärsdragen i svensk prosodi.  

 Då det av praktiska skäl inte var möjligt att göra en längre studie väntar jag mig 

inga stora märkbara befästa förändringar av informanternas uttal, då det tar tid att 

implementera förändringar i sitt vardagliga tal. Det jag ville undersöka var om riktad 

uttalsträning och samtal kring språkliga karaktärsdrag skulle visa på någon förändring över 

huvudtaget, för att indikera om det skulle vara värt att satsa mer på språklig medvetenhet och 

uttalsträning i min kommande långsiktiga undervisning som lärare i svenska som andra språk. 

.  

1.2 Frågeställning 
Kan språklig medvetenhet i form av samtal som synliggör karakteristiska svenska prosodiska 

drag i kombination med uttalsträning påverka inlärarens uttal? Om så är fallet, på vilket sätt 

förändrades uttalet? Ger den ökade språkliga medvetenheten några övriga positiva 

konsekvenser? 

 

2 FORSKNINGSÖVERSIKT 
Området uttalsundervisning är kanske den del i andraspråksundervisningen som fått minst 

utrymme i såväl forskning som i praktisk tillämpning i undervisningen. I Norris och Ortegas 

(2000) stora metastudie över metoder i andraspråksundervisningen fanns ingen redogörelse 

för uttalsundervisningen, då det sakandes tillräckligt många relevanta vetenskapliga artiklar. 
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Nu har det dock gått ytterligare tio år och forskningen fortsätter och byggs på vilket leder till 

mer kunskap inom området.  

 En som tagit tag i forskningen gällande uttal och sammankopplat den med andra 

närliggande områden är Kjellin (1995). Då Kjellin är både sfi-lärare, doktor i fonetik och 

specialistläkare inom talfysiologi, har han kunnat göra egna omfattande studier som binder 

samman talfysiologi med fonetikkunskaper och sina erfarenheter som lärare. Han har därmed 

gjort väldigt intressanta upptäckter som bland annat resulterat i konkreta uttalsövningar. 

Kjellins uttalsundervisning bygger på aktivt lyssnande, talkörsövning och upprepning. Oftast 

resulterar denna metod i ”perfekt” (alternativt målspråksenligt uttal) eller uttal som nästan går 

att jämställas med en infödd talare, oavsett ålder. Åldern är annars den enskilda faktor som 

språkforskare världen över forskat mest kring och som de allra flesta anser har störst påverkan 

på inlärarens möjlighet att tillägna sig andraspråket.  

 

2.1 Teorier om andraspråksinlärning och ålder  
Ett vanligt antagande inom språkforskningen gällande andraspråksinlärning är att barn har en 

klar fördel gentemot vuxna att tillägna sig det nya språket på en nivå som kan jämföras med 

en infödd. Barn anses ofta inte bara ha en fördel gentemot vuxna inlärare, utan vuxna inlärare 

som lär sig ett andraspråk till en sådan nivå att de betraktas som infödda, ses ofta som 

uppseendeväckande och ovanliga då det antas att vuxna inlärare inte ska uppnå en sådan hög 

språklig nivå (Abrahamsson, 2009 s 222). Få forskare verkar tvivla på att de som börjar sin 

språkinlärning i tidig ålder, har stora fördelar gentemot dem som börjar sin språkinlärning 

sent, men anledningarna till detta skiljer sig åt. Ända sedan andraspråkforskningens början har 

det varit en debatt om skillnaderna i andraspråksinlärningen hos barn och vuxna går att finna i 

de biologiska förändringarna som sker i hjärnan, eller om det snarare går att finna i barn och 

vuxnas olika sociala och psykologiska förutsättningar. Idag kan man säga att dessa två ”läger” 

fortfarande existerar då det inte är entydigt fastställt om det är hjärnans förändringar eller 

sociala faktorer som bestämmer utgången av andraspråksinlärningen. Nedan följer en översikt 

av olika forskares teorier kring andraspråksinlärning och ålder.  

 

2.1.1 Hypotesen om en kritisk period  
Lennberg är den forskare som mest förknippas med idén om en existerande 

mognadsbegränsning för vuxna, på grund utav sin hypotes om en kritisk period. Lennbergs 

hypotes går ut på att ”möjligheten till automatiskt tilltagande enbart utifrån språkligt inflöde 



5 

 

verkar försvinna efter puberteten och att främmande språk efter denna ålder måste läras in 

genom undervisning och stor medveten ansträngning” (i Abrahamsson & Hyltenstam, 2004 s 

223-224). Lennbergs teori rör framförallt förstaspråksinlärningen (men då 

andraspråksinlärning bygger på att individen har ett utvecklat förstaspråk är det av relevans 

för andraspråksforskningen) och han menar att barn som inte exponeras för något språk innan 

puberteten kommer aldrig helt och fullt kunna tillägna sig sitt första eller andraspråk. 

Anledningen till detta anser Lennberg ligger i hjärnans flexibilitet i form av hjärnans höga 

grad av plasticitet då lateraliseringsprocessen (processen där olika funktioner lokaliseras till 

specifika fasta områden i hjärnhalvorna) först är slutgiltiga vid pubertetens början, alltså 12-

13 års ålder (i Abrahamsson, 2009 s 223). Som bevis för sin teori pekar Lennberg bland annat 

på svårigheten med att bli av med en utländskbrytning efter puberteten, samt vuxnas behov av 

undervisning och stor ansträngning för att försöka nå målspråksenlig kompetens. Lennbergs 

hypotes om en kritisk period är således väldigt specifik i och med startålder, åldergräns för 

språkutvecklingens möjlighet samt den långsiktiga slutliga språknivån som jämställs med den 

inföddes språkbehärskning, vilket därför gör det svårt att jämföra teorin med andra 

forskningsresultat då alla kriterier i Lennbergs hypotes inte har behandlats i samma studie 

(Abrahamsson & Hyltenstam, 2004 s 225). 

 Några forskare har utgått ifrån samma frågeställningar som Lennberg men inte 

tagit med alla faktorer, medan andra har haft en annan frågeställning men bara behandlat 

några av faktorerna, vilket gör det svårt att fått en samlad bild av språkinlärningens 

begränsningar och möjligheter. Många studier som på något vis utgått från Lennbergs teori 

har inte behandlar kriteriet slutlig nivå, vilket är en väldigt central del i Lennbergs hypotes. 

Lennberg hade inga problem med att vem som helst, oavsett ålder kan lära sig att 

kommunicera på ett andraspråk. Hans teori gällande kritisk period rör möjligheten att uppnå 

just slutlig infödd språknivån. Andra studier har behandlat kriteriet slutlig nivå utifrån vilken 

ålder de haft vid början av språkinlärningen men inte kopplat resultatet vidare till Lennbergs 

kriteriet infödd behärskning (Abrahamsson & Hyltenstam, 2004 s 224-225). Någon entydigt 

slutsats har således varit svårt att dra och resultat som tycks styrka Lennbergs teori har 

presenterats samtidigt som andra (bland annat Birdsong (1999)) vill bevisa motsatsen. Sedan 

finns det hypoteser och studier som vill justera Lennbergs ursprungliga hypotes på vissa 

punkter. 
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2.1.2 Mognadsbegränsningsalternativ till den kritiska perioden  
Förutom Lennbergs formulering av mognadsbegränsningen i form av hypotesen om en kritisk 

period, finns även hypotesen om en känslig period (bland annat Long, 1990). Båda dessa 

hypoteser anser att det finns en ökad förmåga till språkinlärning under de första åren i livet, 

men hypoteserna skiljer sig åt på vilket sätt mognadsbegränsningarna tar sig ut.  Hypotesen 

om en känslig period har till skillnad från hypotesen om en kritisk period, ingen specifik ålder 

då språkinlärningsförmågan försvinner, utan hävdar snarare att förmågan sakta avtar under en 

längre tidsperiod från barndomen och upp i tonåren. 

 Ett alternativ till dessa både hypoteser är termen optimal period (Bialystok, 

1997). Bialystok använde termen optimal period för att kunna prata om barndomens fördelar i 

språkinlärningssyftet, utan att den skullen förknippas med de biologiska förklaringar som 

både den kritiska och känsliga perioden gör. Enligt Bialystok är det relevant att tala om 

barndomen som en optimal tidsperiod för språkinlärning, då skolgång tillsammans med olika 

sociala faktorer gynnar de yngre inlärarna.  Det är alltså denna unika ”miljö” som gynnar de 

yngre språkinlärarna snarare än deras hjärnas kapacitet, enligt Bialystok.  

 

2.1.3 Olika åldersbegränsningar för olika aspekter av språket 
Enligt Robert Ruben (1997) finns det en hel serie olika kritiska åldrar vid 

förstaspråksinlärning (inte helt fastställt hur vida dessa förmågor upphör eller ej inför 

uppgiften av inlärningen av andraspråket). Ruben skriver om en känslig period snarare än en 

slutgräns som börjar redan vid sjätte fostermånaden. För tillägnad av syntax- alltså 

meningsstruktur och ordföljd- har man längst tid på sig upp till 15-16 år, medan semantiken, 

organisation av ord och ordförrådet bara ges upp till fyraårsåldern. Uttalet däremot (fonologi) 

uppges ha en kritisk ålder av bara ett år. Som bevis för sin teori visar Ruben på barn som haft 

tillfälligt nedsatt hörsel på grund av öroninflammation under sitt första levnadsår, uppvisade 

bristande fonetisk höruppfattning när de testades vid nio års ålder.  Kjellin knyter an till 

Rubens rapport med uppgifter om att barn som fått bestående brytning i andraspråket trots att 

de kommit till det nya landet i förskoleålder, samt att vissa senkomna adopterade barn i vissa 

fall får bestående språkproblem med det nya modersmålet (Kjellin, 2002, s 210). Båda dessa 

”grupper” styrker Rubens teori om att uttalet grundläggs redan före ett års ålder.  

 

 

 



7 

 

2.1.4 Motbevis till existensen av en mognadsgränsning för vuxna  

En som intar en helt motsatt ståndpunkt jämfört med ovanstående forskare till barn och 

vuxnas andraspråksinlärning är psykologen och barnspråksforskaren Catherine Snow, som 

hävdar att det är en myt att barn är snabbare, bättre och effektivare andraspråksinlärare än 

vuxna. Således ifrågasätter Snow existensen av en mognadsbegränsning för vuxna 

andraspråksinlärare. Snow & Hoefnagel-Höhles (1978) studie av amerikanska inlärare i fem 

olika åldergrupper (3-5 år, 6-7 år, 8-10 år, 12-15 år och vuxna) av nederländska som 

andraspråk, visar genomgående att tonåringarna och de vuxna var de som ojämförligt hade 

bäst resultat på alla tester av språklig behärskning (uttal, hörförståelse, morfologi, syntax och 

ordförråd). Snow & Hoefnagel-Höhles citeras av andra som bevis mot existensen av en kritisk 

period för språkinlärning. Men Snow & Hoefnagel-Höhles studie har också fått massiv kritik 

för sin utformning och att den inte alls kan fungera som tillräckligt bevis för att den kritiska 

perioden inte existerar (Abrahamsson, 2009 s 224-225).  

 Abrahamsson har gjort en granskning av studien och funnit en rad 

tvivelaktigheter. För det första genomsyras studien av metodologiska problem vad gäller 

själva testningen av informanterna i form av bland annat för hög kognitiv nivå för de minsta 

barnen, där det inte var deras språkbehärskning som mättes utan snarare deras kognitiva 

mognad. Vidare har de äldre barnen och de vuxna ytterligare fördelar av att ha erfarenhet av 

testsituationer gentemot de yngre barnen (Abrahamsson, 2009 s 225). Slutligen anser 

Abrahamsson att Snow & Hoefnagel-Höhles studie inte är relevant när det gäller att 

motbevisa hypotesen om en kritisk period för andraspråksinlärningen, då yngre och äldres 

personers inlärningshastighet inte har något att göra med hur man slutligen behärskar ett 

andraspråk (Abrahamsson, 2009 s 225-226). Att vuxna och äldre ungdomar kan ha en klar 

fördel i början av inlärningsfasen gentemot yngre barn har bland annat Hyltenstam & 

Abrahamsson (2003a), visat i sin studie. Men det den studien också kommer fram till är att 

barnen sedan snabbt passerar de äldre inlärarna och allt som oftast är det sedan barnen som 

uppnår en språknivå som är jämförbar med den inföddes språkbehärskning. 

 Snow & Hoefnagel-Höhles studie kan inte efter den här genomgången helt sägas 

representera ett starkt motbevis till hypotesen om en kritisk period, men det som ändå gör 

ovanstående studie intressant och relevant är att det i uttalstestet inte var någon skillnad 

resultatmässigt mellan grupperna. Således kan Snow & Hoefnagel-Höhles studie sägas styrka 

faktumet att alla, oavsett ålder, har samma möjlighet att tillägna sig ett främmande språks 

uttal, och vuxna behöver då inte på förhand vara dömda till ett sämre uttal.  



8 

 

 Markhams (1997) doktorsavhandling bekräftar att vuxna kan lära sig fraser på 

sitt andraspråk så att de kan passera som infödda, eller i alla fall utan brytning. Markham 

menar att det inte finns någon kritisk ålder för att uppnå ett bra uttal, men att inläraren måste 

få imitera en målspråksenlig person samt få omedelbar skräddarsydd och tillräcklig input och 

feedback. En annan forskare som inte heller stödjer idén om en kritisk period (bytte sida efter 

tillgång till nyare forskning från ”för” till ”emot”) är Birdsong som är redaktör för en antologi 

där olika språkforskare presenterar argument för respektive emot hypotesen om en kritisk 

period. Att det tycks gå lättare ju yngre man är att tillägna sig ett andraspråk ses nästan som 

en självklarhet, men det i sig bevisar inte att vuxna inte kan lära sig ett andraspråk. Birdsong 

hävdar istället att det är faktorer såsom grad av exponering för det nya språket, den egna 

motivationen samt vilken sorts undervisning man fått som påverkar möjligheten att tillägna 

sig ett andraspråk.  

 Språkforskarna Marinova-Todd, Marshall, Snow (2000) studie skärskådade 

forskningslitteraturen som behandlade språkinlärning och ålder och kom fram till att 

litteraturen snarare återspeglar inlärningssituationen än inlärningsförmågan och att de inte 

kunnat visa några begränsningar för vilken nivå av brytningsfritt tal vuxna kan uppnå på ett 

andraspråk. Vidare konstaterar författarna att forskningen fokuserat nästan enbart på de 

individer som misslyckat i sin andraspråksinlärning och inte sökt svaren till de som lyckats 

tillägna sig andraspråket på hög nivå.  

 Kjellin är den kanske mest framträdande språkforskaren i Sverige inom just uttal 

och han hävdar att alla (med normal hörsel) oavsett ålder kan lära sig tala i princip 

brytningsfritt. Kjellin talar mycket om att hörselns betydelse för språkinlärningen. Då hörselns 

funktion och hela talorganens konstruktion har utvecklats parallellt och i samspel med 

varandra genom årtusenden är alla människor (vid så kallad ”normal” utveckling) utrustade 

med samma förutsättningar och samma begränsningar vad som kan höras och uttalas (Kjellin, 

2002 s 91). Då barn så gott som alltid tillägnar sig ett förstaspråk perfekt har Kjellin ”lånat” 

och tillämpat några av förstaspråksinlärningens tillvägagångssätt i strategier för 

andraspråksinlärningen för vuxna och ungdomar. Således är det mycket viktigt att lyssna och 

använda hörselsinnet hela tiden, börja med prosodin och upprepa många gånger (Kjellin, 2002 

s 133). Först gäller det alltså att ”öppna porten till språket via hörseln”, för att sen noga 

grundlägga prosodin, som i sin tur ligger till grund för resten av uttalet. Då detta är på plats 

kan den övriga undervisningen integreras med uttalsövningarna och inläraren har då, genom 

att lära sig andraspråket i den ordning som barn tillägnar sig sitt första språk, fått en ”naturlig” 
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språkinlärning anpassat till den vuxnes behov. Dock är en lärare i princip ett måste för vuxna 

inlärare av ett andraspråk, medan barn allt som oftast tillägnar sig språket ändå (behovet av 

lärare är kanske ett av svaren på ålderns betydelse av andraspråksinlärningen). Ett barn 

behöver 5-7 år på sig för att lära sig språkets bas, medan Kjellin hävdar att den motiverade 

och välguidade vuxne klarar detta i andraspråksinlärningen på 5-10 månader, då den vuxne 

till skillnaden från barnet är neurologiskt och kognitivt färdigvuxen och bara behöver 

relevanta instruktioner. Dock behövs en period från tre veckor till två månader initialt för att 

tillägna sig prosodin (Kjellin, 2002 s 147). Men vad är prosodi egentligen?  

  

2.2 Prosodi  
Prosodin kan ses som stommen som bär upp en människas tal och kan liknas vid en 

människas skelett som måste finnas från början för att muskler, senor och annan vävnad ska 

kunna fästa på något och på så sätt bli en riktig människa av kött och blod. Muskler, senor och 

annan vävnad får här symbolisera språkets byggstenar såsom syntax, morfologi, semantik och 

grammatik som får hängas på skelettet och på så vis bygga upp ett fungerande språk. Prosodin 

är ett samlingsuttryck som beskriver ett språks melodier och rytmer. Alla världens språk har 

sin alldeles egna prosodi även om större samlingsgrupper av olika språktyper självfallet 

existerar. Man kan bland annat tala om språk med betoningsbaserad rytm (svenskan), 

stavelsebaserad rytm (spanskan) eller morabaserad rytm (japanska) (Kjellin, 2002 s 73-74). 

    

2.2.1 Översikt av karaktärsdragen i svensk prosodi  
Svenska språket har en betoningsbaserad rytm som således lägger stor fokus på de betonade 

stavelserna. I svenska språket är alla betonade stavelser långa och alla obetonade stavelser 

korta. Det är viktigt att de långa stavelser är tillräckligt långa och de korta tillräckligt korta, då 

det är kontrasten mellan lång och kort stavelse som bidrar till den karakteristiska språkrytmen, 

prosodin. De betonade stavelserna uppträder med nästintill konstanta intervaller i det svenska 

språket, vilket gör att de obetonade stavelserna (oavsett hur många de är) måste få plats 

däremellan. För att få de obetonade stavelserna tillräckligt korta krävs det ofta att de 

obetonade stavelserna blir reducerade. De ska inte uttalas så precist, medan de betonade 

stavelserna ska uttalas ”ordentligt” (Kjellin,1995 s 70). En betonad stavelse (lång) kan bestå 

av såväl en lång vokal tillsammans med kort eller ingen konsonant, eller en kort vokal 

tillsammans med en lång konsonant. Vidare är intonationen en viktig del inom det svenska 

språkets prosodi.   
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 Intonationen är själva språkmelodin i form av toner. I svenskan har de 

långa stavelserna antingen akut accent (alternativt accent 1) som är en ton som börjar långt 

och som snabbt stiger och blir ljusare/högre (uppförsbacke) eller grav accent (alternativt 

accent 2 eller tonaccent) som istället börjar med en hög ton som sedan faller i tonhöjd för att 

sedan åter igen stiga till ett högt ton läge igen. Ord som har två stavelser eller fler och vars ord 

är betonat på första stavelsen har  grav accent.  Grav accenten (börja och slutar högt med en 

tonsänkning där emellan) kommer alltid först i ordet när det kommer fler stavelser efter. Ord 

med bara en stavelse eller med vissa ändelser har alltid akut accent (uppförsbacke).  Korta 

stavelser intill de långa har oftast kvar den höga tonen som den långa stavelsen slutade på. I 

slutet av ett yttrande kan man tala om en slutintonation som alltid faller från högsta punkten i 

den långa stavelsen till den låga starttonen (nedförsbacke).  Således kan man enbart på 

intonationen höra att talaren är ”färdig” med sitt uttalande i och med den fallande 

språkmelodin, eller om denne indikerar att fortsätta (icke-fallande ton).   

 Vidare finns även specifika intonationsmönster för frågor och 

påståenden. Frågesatser som har ett frågeord respektive inversion har samma intonation i 

svenskan, där man börjar i lågt tonläge för att höja tonläget markant på den betonade 

stavelsen, för att sedan ha en lägre men lite föränderlig kurva innan den avslutande toppen 

(dock inte lika hög som den första) för att sedan avsluta lågt (Bannert, 2004 s 27-28). I 

svenskan är det dock väldigt vanligt att vi har samma intonation i en fråga som i motsvarande 

påstående. Till exempel; ”Det regnar igen. Regnar det igen?” Här gäller alltså att hålla koll på 

ordföljden, då den omvända ordföljden indikerar en fråga. Eventuellt har frågans viktigaste 

ord en lite högre ton än samma ord i påståendet, men det kan vara svårt att förlita sig helt på 

den lilla tonala skillnaden (Kjellin, 2002 s 141). Om man vill betona något extra i ett 

påstående eller fråga kan man använda sig av fokusintonation. 

 Genom att ge det ord man vill fokusera på mer betoning i form av en 

brantare, högre uppförsbacke (med hjälp av rösttonen) indikerar man med intonationen vad 

som är extra viktigt i frasen. Frågan ”Kommer du imorgon?” kan med fokusintonation ges en 

extra betydelsedimension. ”Kommer DU imorgon?” (trodde att det skulle vara någon annan) 

jämfört med ”Kommer du IMORGON?” (vet att du kommer, men blir överraskad över 

tidpunkten). 

 Självfallet finns det undantag och mer att berätta om svensk prosodi, men detta 

är grundprinciper som får fungera som bas vid inlärning av det muntliga svenska språket. 

Avslutningsvis är alltså betoningens egenskaper och placering i orden helt avgörande för 
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förståelsen. Med en avvikande betoning och placering kan ett igenkännbart ord bli helt 

obegripligt eller bilda ett annat ord.  

 

2.2.2 Prosodins påverkan på språkinlärningen  
Ruben (1997) visade i sin studie att fonologin (uttalet) läggs till grund redan under det första 

året och hur uttalet är med och påverkar resten av språkinlärningen. Forskare som Mehler, 

Kemler, Hirsh-Pasek, Jusczyk, Cassidy och Fernald har alla forskat kring små barns tillägnad 

av prosodi och visat på att prosodin tillägnas mycket tidigt och att den är viktig för såväl 

ordinlärning och meningsuppbyggnad (syntax) som för den grammatiska utvecklingen (i 

Kjellin, 2002 s 218-219).  

 Kjellin förklarar fördelarna med att starta andraspråksinlärningen med prosodin 

med flera olika argument. (Han har bara argument för att börja med prosodin, allt annat är 

enligt Kjellin bortkastad tid.) Dels verkar prosodin vara fundamental för den övriga 

inlärningen,(alltså inte enbart den direkta talade kommunikationen) utan även för den fortsatta 

utvecklingen av hela språket, inräknat grammatiken, samtidigt som det ger möjlighet att 

tillägna sig det nya språket med målspråksenligt uttal (Kjellin, 2002 s 88). Prosodin kan ses 

fungera som ett språkligt skelett, som kan bära upp övriga språkliga del på ett sätt som ingen 

annan språkligdel kan sägas göra, då prosodin genomsyrar all språklig aktivitet (förutom 

teckenspråk). För att kunna tillägna sig prosodin är hörseln det främsta och viktigaste 

sinnet/redskapet. 

 Prosodin är mycket nära sammankopplad med hörseln och hörförståelsens 

utveckling, då hörselsinnet är den enda tillgängliga kanalen för inlärning av talat språk. 

Hörselsinnet är i sin tur med och styr talorganen. Talorganen producerar det som det egna örat 

önskar höra och artikulationen kan på detta vis sägas vara resultatstyrd. Den kanske viktigaste 

hörselmekanismen för andraspråksinlärningen är den mentala ljudminnesbilden som fungerar 

som en undermedveten mall för individens uttal, och som avkodningsmall för när vi lyssnar 

på andras tal. Genom att ihärdigt träna upp den audiomotoriska minneskopplingen (ovan) med 

aktivt lyssnande och språklig imitation, skapas väl inövade motoriska nervsignaler och 

muskelrörelser som är ”direktkopplade” till ljudminnesbilderna som samtidigt uppstår. På 

detta sätt tränas hörselsinnet och talorganens känsel- och positionssinnen ihop och ju mer 

samprogrammerade de är, desto mer liknar det förstaspråkets kapacitet (Kjellin, 2002 s 67, 86, 

91). Med prosodin som inkörsport till andraspråksinlärningen kan man säga att man tar till 

vara kroppen och hjärnans möjligheter som står tillförfogande, och utnyttjar dem på snarlika 
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sätt som den effektiva (”automatiska” eller naturliga) förstaspråksinlärningen som sker via 

hörseln, med prosodi som bas (Kjellin, 2002 s 128).  

 Genom att satsa på vissa delar inom prosodin såsom längdkontrasterna i 

obetonade och betonade stavelser (göra de betonade stavelserna långa och de obetonade 

korta) och använda sig av reduktion, byggs ett litet språkligt skelett upp som i alla fall bär upp 

språket så pass mycket att det går att kommunicera utan större svårigheter och samtidigt gör 

att man kan bygga på sina språkkunskaper, då man har en grund att stå på. Med tillräckligt 

långa och korta stavelser flyter språket förvånansvärt bra och detaljer såsom fel vokalljud eller 

rena uttalsfel, märks knappt av infödda talare. Med dålig prosodi förstärks snarare alla små 

uttalsfel, och det kan bli svårt att hålla igång en konversation, och inläraren kan på så sätt få 

mindre träning i naturlig kommunikation. Med en bra grundprosodi (behärskning av 

obetonade och betonade stavelser) kan man som inlärare alltså få fler tillfällen till naturlig 

kommunikation som gör att man får mer träning och på så sätt fortsätter utvecklas och kan 

putsa på sina uttalsdetaljer som man inte ännu helt tillägnat sig (Kjellin, 2002 s 84-85). Kjellin 

hävdar vidare att med en målspråksenlig prosodi blir övriga språkliga fenomen, såsom rätt 

vokal- och konsonantkvalitet lättare att hitta då prosodin ger språket ramar, i former av både 

begränsningar och möjligheter. 

 Till sist påverkar även prosodin talarens och lyssnarens möjlighet att uppfatta 

andras tal. Genom prosoditräning får inläraren kunskap om vad i språket som är viktigt (som 

till exempel betoning och reduktion) och kan då på ett medvetet sätt veta vad man ska lyssna 

efter. Då prosodin följer samma mönster spelar det ingen roll vad som sägs, samma prosodi 

används i alla uttryck. Men om inläraren inte fått någon riktad prosoditräning, är chansen stor 

att denne talar med någon slags brytning (exempelvis sitt modersmåls prosodi) vilket inte bara 

gör att inläraren inte kan uttala enligt svenskans prosodiska drag, utan det påverkar även 

andras chanser att förstå. Men talaren påverkas även själv negativt i sin utveckling av att 

använda sig av en avvikande prosodi då det blir svårt för denne att uppfatta ordet/frasen med 

svenskklingande prosodi som talas av majoriteten, för att samma uttryck låter så annorlunda i 

inlärarens mentala ljusminnesbild att de inte kopplas ihop som samma uttryck.. Det blir då en 

ond spiral då inläraren blir blind/döv för det nya språket, då inläraren aldrig får höra det han 

lär sig, då det inte överrensstämmer överrens med den egna ljudminnesbilden och det blir en 

språklig stagnation (Kjellin, 1995 s 15).  Tillägnad av prosodi underlättar inte enbart den 

fortsatta andraspråksinlärningen för inläraren, utan ger också omgivande människor en bättre 

chans att förstå inläraren redan från första stund, och kan på så vis finnas med och hjälpa 
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inläraren genom autentiska konversationer som är mycket givande för alla som lär sig ett nytt 

språk 

 

2.3 Språklig medvetenhet 
För att andraspråksinlärningen ska gå så smidigt som möjligt talar flera språkforskare (bland 

annat Kjellin, 2002, Linnarud, 1993) om vikten av medvetenhet kring både sitt eget 

modersmål och det nya språket. Jag har i denna uppsats valt att kalla detta för språklig 

medvetenhet och syftar till kunskap om språklig uppbyggnad samt till medvetenheten kring 

olika användningsområden för språket. Kjellin hävdar att vuxnas andraspråksinlärning 

underlättas av att vara medveten om hur det nya språket är uppbyggt och vad som är 

karakteristiska språkliga drag, samt att de blir medvetna om hur den egna språkanvändningen 

ser ut. För att bli medveten om och på det nya språket hänvisar Kjellin till att använda sitt 

modersmål som utgångspunkt, (då alla behärskar sitt modersmål perfekt) och först och främst 

bli medveten om hur ens språkanvändning såg ut på modersmålet. Det spelar inte så stor roll 

vad eleverna kommer fram till, huvudsaken är att processen av språklig medvetenhet har satt 

igång. Kjellin förklarar sambandet mellan språklig medvetenhet och framgångsrik 

andraspråksinlärning på följande sätt: 

 Medvetenheten om ”vad som finns”, ”vad som går att göra” och vilka 

 förutsättningar man som elev verkligen har torde kunna öka den mentala   

 flexibiliteten som tycks krävas för framgångsrik andraspråksinlärning,  

 en flexibilitet att våga och kunna göra på ett nytt sätt utan att låsa fast  

 sig vid tidigare vanor och tankebanor (Kjellin, 2002 s 31)   

Läraren kan genom att ställa frågor kring inlärarens modersmålsanvändning och uppbyggnad, 

dels hjälpa inläraren att bli mer språkligt medveten. Läraren kan också ta tillvara 

informationen från inlärarnas svar, och där det går, göra språkliga exempel om svenskans 

uppbyggnad utifrån upptäckta drag hos inlärarens modersmål. Genom denna jämförelse 

mellan språken blir inläraren medveten om att språken är mer lika varandra än olika och att 

man som inlärare ”bara” behöver få lite nya detaljer, då man kan använda sig av sina 

kunskaper med sitt modersmål som grund (Kjellin, 2002 s 50-51). 

 Genom att öka sin språkliga medvetenhet blir det också lättare för inlärarna av 

ett andraspråk att upptäcka schematiska mönster i till exempel uttalet. Genom att uttala några 

yttranden med svensk prosodi erhålls en värdefull grund då det är samma prosodiska regler 

som gäller för alla yttranden.   
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3 METOD 
Min uppsats bygger på en sexveckor lång studie som utmynnade i sex träffar med samtal om 

det svenska språket och praktisk uttalsträning med fyra kvinnor som bott i Sverige mellan fem 

och tio år. Inför studien förelåg ett litteraturstudium att sammanställa material och övningar 

till uttalsträningsdelen.  

3.1 Urval 
I min undersökning har jag använt mig av fyra deltagare, som vid tiden för studien, deltog i en 

frivillighetsgrupp för att förbättra sin svenska i olika vardagssituationer på ett informellt och 

naturligt sätt. De fyra deltagarna som kom att medverka i min undersökning valdes inte ut, 

utan de anmälde sig själva till att delta i studien efter att de fått syftet med studien presenterat 

för sig. Således kunde jag inte styra över kön, ålder eller språkkunskaper, men jag ansåg att 

viljan att medverka och viljan att förbättra sitt uttal var en förutsättning för att kunna 

utvecklas. Kjellin nämner att lärarens roll är att leda eleven till att lära sig språket, men eleven 

måste ha viljan själv, för de är bara de själva som kan lära sig språket (Kjellin 1995 s 10) 

Således består gruppen av fyra kvinnor i yngre och äldre medelåldern med olika modersmål 

och vistelsetid i Sverige såväl som skolbakgrund och familjeförhållanden. 

 Då studien har för huvudsyfte att undersöka prosodiska förändringar av 

informanternas uttal såsom stavelselängd, reduktion och intonationsmönster har jag valt att 

inte kommentera eller gå in på grammatiska fel såsom avvikande ordföljd, ordval eller andra 

grammatiska fel i studien.  

 Alla i gruppen har på grund utav sjukdom eller annan orsak inte deltagit vid 

varje undersökningstillfälle. Vi har dock alltid varit tre deltagare vid varje tillfälle och efter 

missat deltagande har jag haft en sammanfattande repetition av föregående lektion, så att alla 

informanterna i alla fall har fått ta del av de olika delarna i uttalsträningen. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Vid studiens första och sista träff, spelade jag in informanterna både enskilt och i grupp. Den 

enskilda inspelningen gjordes som en presentation där informanterna fick välja att berätta vad 

de ville om sig själva medan gruppinspelningen behandlade informanternas syn på språk, 

språkbruk samt skillnader och likheter mellan informanternas första språk och det svenska 

språket. Vid den avslutande gruppinspelningen diskuterade informanterna hur de upplevt att 

delta i studien och vilka framsteg de gjort och motgångar de stött på. Inspelningarna skedde 
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för att kunna analysera och jämföra informanternas tal innan och efter uttalsträningen för att 

se om det hade skett något märkbar förändring i deras uttal. Syftet med att spela in dem 

enskilt och i grupp var att se om och eventuellt hur deras uttal påverkades av att sitta i lugn 

och ro och berätta något valfritt jämfört med att vara i en samtalssituation med andra och inte 

ha samma kontroll över samtalets gång. Dessa inspelningar skedde alltså bara första och sista 

träffen och ligger således till grund för resultatdelen som visar på konkreta förändringar på 

informanternas uttal. 

 Under resten av studien reflekterade och antecknade jag efter varje avslutat träff. 

Jag använde mig av en mall så att det skulle bli strukturerade och jämförbara anteckningar 

från varje tillfälle. Varje vecka antecknade jag vad informanterna reflekterat över språkligt 

från föregående vecka, vilka/vilket moment som togs upp, informanternas reaktion till ämnet 

och eventuella förkunskaper eller brist på förkunskaper samt eventuella hörbara förändringar 

på uttalet i såväl talkörsövningarna som mellan övningarna. 

 Studien inleddes med att informanterna fick fylla i en personlig enkät där ålder, 

ursprungsland, förstaspråk och skolerfarenheter skulle deklareras samt övriga språkkunskaper 

och hur många år man vistats i Sverige.  

 

3.3 Presentation av informanterna 
Nedan följer en beskrivning av var och en av informanterna som ingick i studien för att 

läsaren ska få en bild av de olika individerna och dess bakgrund och förutsättningar. För 

anonymitetens skull har alla fått ett varsitt fingerat namn. Alla informanterna deltog vid tiden 

för undersökningen i en frivilliggrupp för att förbättra sin svenska i vardagssituationer 

(framför allt muntlig kommunikation). 

3.3.1  Laila 
Laila är en femtioåtta årig kvinna som ursprungligen kommer ifrån Afghanistan, men har bott 

många år i Pakistan innan hon kom till Sverige. Hon uppger att hon varit i Sverige i elva år 

och att hon har vuxit upp med dari och persiska parallellt och därmed inte kan välja ett av 

dessa som sitt första språk. Hemma talar hon mestadels dari. I övrigt talar Laila urdu, lite 

engelska och svenska. Svenska och engelska är de enda språken hon har lärt sig i skola. Hon 

har haft en tolvårig skolgång men aldrig studerat på universitetet. Persiska är det språk hon 

helst läser och skriver på, men det går även hyfsat att läsa på svenska. Svårare är det att förstå 

svenska på TV, radio eller i samtal med flera svenskar samtidigt. Att prata svenska själv är 
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lättare än att förstå andra svenskar, vilket hon tycker är väldigt tråkigt då hon uppger att hon 

inte kan samtala med andra så som hon vill.  

 
3.3.2  Bayan 
Bayan är en fyrtiosexårig kvinna som ursprungligen kommer från den iranska delen av 

Kurdistan och har således kurdiska som sitt första språk. Hon kom till Sverige för fem år 

sedan tillsammans med sin närmaste familj. Hemma talas det mest kurdiska men Bayan 

uppger att barnen sinsemellan börjar prata svenska allt mer. Bayan talar förutom kurdiska och 

svenska även persiska som för övrigt har varit hennes undervisningsspråk (lärde sig persiska i 

skolan) under grundskolan och gymnasiet. Bayan talar inte så gärna svenska och har en 

väldigt kraftig brytning som är relativt svår att förstå, men hon är i gengäld duktig på att läsa 

tyst och förstå innehållet.  

 

3.3.3  Sephide 
Sephide är en fyrtioettårig kvinna som tillhör den kristna assyriska minoriteten i Irak. Sedan 

sex år tillbaka bor hon i Sverige med sin familj. Det gamla språket assyriska är således hennes 

första språk som talades hemma i Irak, men ute i det omgivande samhället och i skolan talades 

endast arabiska och är därför Sephides första skriftspråk. Förutom assyriska och arabiska talar 

hon även lite engelska och har även haft det som undersviningsspråk när hon studerade på 

universitetet. I Sverige använder hon sig dock oftare (förutom i hemmet) av arabiskan än 

assyriskan då många av hennes landsmän enbart talar arabiska. Sephides svenska är tämligen 

lättförståelig (mycket på grund utav att hon talar lite långsammare), men med karakteristiska 

brytningsfel för arabiskan. 

 

3.3.4  Nour  
Noor är en trettiosjuårig kvinna som ursprungligen kommer ifrån Irak. För sju år sedan kom 

hon till Sverige med sin man. Resten av hennes familj är utspridda i olika delar av världen. 

Arabiska är Nours första språk i såväl skriftspråk som talspråk och är även det språk hon 

studerat längst på under sina tjugo år i skolan. Förutom arabiska talar hon även engelska och 

svenska och har även studerat på engelska under delar av sin utbildning på universitetsnivå. 

Nour är den informant som det är svårast att bedöma hennes språkliga kunskaper, då hon 

många gånger saknar flera grundläggande bitar för att i nästa mening briljerar med relativt 

avancerade språkkunskaper. Hon uppger själv att hon verkligen vill lära sig mer och bättre 
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svenska, men att hon tappar motivationen och koncentrationen emellanåt, då valideringen av 

hennes examen drar ut på tiden och således påverkar hennes framtidsutsikter.   

 

3.4 Procedur 
Vid sex tillfällen besökte jag lokalen där frivillighetsgruppen träffades för att förbättra sin 

svenska i vardagssituationer, och fick där ett eget grupprum till förfogande vid varje tillfälle. 

Nedan presenteras ämnesområdena som behandlades under studien:  

• Språkförståelse - jämföra informanternas modersmål med svenskans uppbyggnad och 

se och framför allt höra likheter, men även skillnader. 

• Betonad respektive obetonad stavelse och sambandet med lång och kort vokal 

respektive konsonant. 

• Intonation – höra sambandet mellan akut accent som är en sorts uppförsbacke med låg 

startton som sedan stiger snabbt och grav accent som börjar högt för att sedan falla i 

tonhöjd i mitten och sedan stiga till högt tonläge igen (gäller tvåstaviga ord med 

betoning på första stavelsen), samt slutintonation som är en sorts nedförsbacke med en 

hög röstton som faller ner i det låga röstläget för att visa att meningen är slut. Likheten 

och skillnaden mellan frågeintonation och intonationen i påståenden, samt kort 

genomgång om fokusintonation och dess funktion.  

• Reduktion – öka förståelsen för att ett välvårdat språk inte innebär att man uttalar alla 

bokstäver i ett ord, och att reduktionen behövs för att kunna behålla den svenska 

intonationen. Visa vanliga reduktioner som i princip alltid görs. 

• Två-ords-kopplingen mellan verb och partikel – se intonationsmönstret mellan verbet 

och partikeln och se att det är partikeln som ändrar betydelsen av huvudverbet samt att 

verbet kan kopplas ihop med många olika partiklar. (Detta är ej direkt ihopkopplat 

med uttalet men av stor nytta i vardagslivet då förståelsen ökar. Det man vet existerar, 

hör man lättare). 

• Tonaccent –visa att ett grundord kan ha olika betoning (akut accent – uppförsbacke, 

grav accent- hög start och slutton med en låg ton emellan) beroende på vilken 

verbform ordet står i samt visa hur man kan räkna ut om ett ord har tonaccent eller ej 

utifrån givna regler.  

Grundtanken för studien var att ha samma upplägg varje vecka med en inledande kort 

repetition från föregående tillfälle samt en frågerunda om informanterna reflekterat över något 
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gällande språket/uttalet från förgående tillfälle. Sedan fick de lyssna och skapa en 

ljudminnesbild för att sedan räkna till tio i talkör några gånger (enligt Kjellins modell 1995) 

innan dagens ämnesområde presenterades med en genomgång och exempelmeningar. Detta 

följdes i regel upp av fler ljudminnesbilder och talkörsövningar för att förbättra uttalet. Sedan 

fick var och en försöka själva. Avslutningsvis brukade vi samtala kring dagens ämnesområde 

och hur de uppfattade det, om det var nytt för dem, svårt att uttala själv och/eller svårt att 

uppfatta hos andra. Samtalet gav mig också en möjlighet att förtydliga eventuella oklarheter. 

Efter samtalet brukade vi ofta göra en sista talkörsrepetition för att befästa det nya uttalet .  

 Allt som oftast höll sig studien till ovanstående upplägg, men vid tillfället där 

två-ords-kopplingen skulle behandlas var deltagarna väldigt exalterade över deras nyvunna 

kunskap om reduktion och hade väldigt många egna tankar och upplevelser från veckan, 

vilket ledde till att reflektionsdelen tog mycket större plats än vanligt. Detta ledde i sin tur till 

att två-ords-kopplingen inte riktigt blev avklarat och reflektionssamtalet på slutet uteblev på 

grund utav tidsbrist. Således började nästa tillfälle med repetition av två-ords-kopling och 

informanterna kände då att det här var väldigt givande vilket gjorde att tonaccent fick mindre 

grundlig genomgång än ursprungsplaneringen, och det togs aldrig igen då det var sista 

tillfället. Men vid första tillfället fick alla ett eget häfte med övningar och förklaringar från 

Kjellins bok Svensk prosodi i praktiken (1995) där alla studiens delmoment fanns med, så jag 

räknade ändå med tonaccent som delvis behandlat.  

 Nämnas ska också att förutom häftet fick informanterna vid tredje tillfället även 

en skiva med exempelmeningar som jag spelat in så att de när som helst skulle kunde lyssna 

på om de var osäkra på något skulle uttalas. Hur mycket eller lite de lyssnat på skivan var 

svårt att få fram trots att jag frågade vid varje tillfälle, men av två informanter fick jag i alla 

fall uppgifter att de lyssnat igenom skivan någon gång. Skivan är inget jag tänker ta med 

ytterligare i studien utan jag ville bara ge informanterna möjlighet att lyssna och träna mer om 

de själva ville, men jag nämner den här så att det inte blir några otydligheter. 

 

4 RESULTAT 
Nedan redovisar jag de huvudsakliga resultaten av undersökningen. Jag tematiserar resultaten 

och exemplifierar med olika utsagor från det inspelade materialet för att sedan sammanfatta 

de slutsatser som jag drar av min undersökning.  

Först kommer dock en förteckning av uppsatsens val av transkription för att läsaren ska kunna 

ta till sig studiens resultat på ett tillfredställande sätt.  
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Intonationsmönster (tonförloppet) 

XX
X  indikerar akut accent (uppförsbacke)  

XX
XX
XX 

indikerar grav accent (tvåtoppig intonationskurva) 

XXXXXX indikerar slutintonation (fallande tonhöjd)  

Betoningsmönster  

XXX indikerar betonad stavelse (långt vokal eller konsonant ljud) 

XXX indikerar fokusbetoning 

 

4.1 Betonade stavelser 
Att få de betonade stavelserna tillräckligt långa är troligen det enskilt viktigaste momentet för 

att förbättra uttalet. Genom att göra de betonade stavelserna långa kommer den svenska 

språkrytmen fram och språkkomponenter som man ännu inte riktigt besitter kamoufleras 

delvis eller helt bort. Vid första inspelningstillfället uppvisade två av informanterna sporadiskt 

långa betonade stavelser i sitt enskilda tal.  

 Han boour i Vänersboorg (Laila) 
 
 Det är ett micke micke gammmalt språk (Sephide) 
 
Laila hade dock en högre frekvens av betonade stavelser än Sephide, och även om alla 

betonade stavelser inte blev tillräckligt långa alla gånger fanns det ofta längdkontrast i Lailas 

yttranden. De andra två informanterna (Bayan och Nour) hade aldrig tillräcklig distinktion 

mellan långa och korta stavelser, för att man skulle kunna uppfatta någon stavelse som 

betonad, vid den enskilda inspelningen.  

 I den första gruppinspelningen verkar det som om informanterna lade större vikt 

vid det språkliga innehållet hellre än det språkliga utförandet, då de två informanter som i den 

enskilda inspelningen visade på sporadiska långa stavelser, inte visade upp samma frekvens 

av distinktion vid gruppinspelningen. De två informanter som inte uppvisade någon 

distinktion mellan betonade och obetonade stavelser vid den enskilda inspelningen, visade 

inte heller upp någon sådan distinktion vid gruppinspelningen.  

 Förmågan att göra de betonade stavelserna tillräckligt långa, var den språkliga 

del som denna studie ägnade mest tid åt, då vi vid varje tillfälle räknade till tio i talkör för att 

få till rytmen med de betonade stavelserna som alltid återkommer i det svenska språket. Till 
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en början var alla informanter tämligen skeptiska till att räkna (de ansåg att de redan kunde 

räkna och att det var slöseri med tid, medan jag hävdade att det just var bra att öva på något 

som man redan kan, för att då enbart kunna fokusera på rytmen och de betonade stavelserna). 

Vid tredje tillfället märkte jag dock en förändring i attityd, då Nour kommenterade att hon 

aldrig hört ”stoppet” eller pausen mellan E och T i ordet ett, och att det är samma T-ljud från 

ordet ett som är starten på ordet två. Denna insikt fick de övriga informanterna att inse att de 

kanske inte hört alla detaljer än, även fast de ansåg sig redan kunna räkna, vilket gjorde att de 

hädanefter lyssnade mer aktivt och sökande efter små detaljer, samt att de inte längre höll 

tillbaka sitt tal när de själva skulle prata i talkör. Räkneövningen var ett konstant inslag i 

studien för att hitta rytmen och längden i det betonade stavelserna.  

 Till en början lyssnade inte riktigt informanterna (troligtvis pågrund utav ovana 

att lyssna ”aktivt”)och de räknade som de lärt sig tidigare, det vill säga, varje ord för sig vilket 

ger ett stackatoliknande tal, vilket i sin tur resulterar i att de betonade stavelserna inte blir 

tillräckligt långa och därmed inte uppfattas (av andra infödda talare) som betonade. Från och 

med det tredje tillfället blev det dock en förändring till det bättre och alla informanterna 

försökte verkligen härma mig och räkna precis som jag gjorde och övergav då sitt 

stavelseenliga uttal på Fy
ra, Åt

ta, Ni
o, Ti

o och ersatte det med de enstaviga motsvarigheterna 

(som underlättar rytmen) f y r´, å t t´, n i j´och t i j´. I talkör tillsammans med mig lät 

räkningsövningen från och med denna förändring helt målspråksenlig och informanterna 

räknade med svensk rytm och betoning. När informanterna talade själva (utan mig) i talkör, 

var det första varvet fortfarande inom ramen för målspråksenligt uttal, men ju fler varv det 

räknade själva, desto fler små förändringar blev det, framför allt rytmiskt. Att hålla den 

konsekventa tidsrytm som finns mellan betonade stavelser, var den enskilda punkt som 

förändrades mest, då vissa stavelser blev längre och andra kortare. Således försvann delar av 

den målspråksenliga rytmen tidvis. Informanternas egna talkör förbättrades dock från gång till 

gång och vid det sista tillfället kunde de räkna fyra hela varv (på egen hand) med samma 

målspråksenliga rytm och betoning som när jag också vara med i talkören, innan små 

förändringarna började visade sig.  

 I slutet av studien kunde man då och då höra informanterna förlänga de 

betonade stavelserna även i sitt spontana tal.  

 Ska vi göööra de nuu? (Laila) 
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 Jag måssste gåå nu (Nour) 

Vid den sista enskilda spelningen uppvisade alla informanter en klar förbättring från den 

första inspelningen i frågan om fler betonade stavelser. Nour och Bayan som vid den första 

inspelningen inte kunde särskilja någon betonad stavelse från de obetonade, hade nu ett flertal 

fina exempel på deras nyvunna kunskap med betonade stavelser.  

 Jag heeeter Nour och är trettiosjuuu åår gammmmal (Nour) 

 Min sooon ticker om att speela foootboll (Bayan) (två-ords-koppling) 

 Den avslutande gruppinspelningen visade på en rolig och positiv förändring till 

skillnad från den första gruppinspelningen, som inte kunde erbjuda en enda tillräckligt lång 

betonad stavelse. I den avslutande gruppinspelningen verkade de långa stavelserna ”smitta av 

sig” emellan informanterna. Sephide var den första att ge exempel på en lång betonad stavelse 

i gruppsamtalet, och den följdes direkt av långa betonade stavelser från både Laila och Bayan.  

 

 Det haaar blivit miccke lättare att förstååå annndra nu, ticcker jaag (Sephide)  

 Jaaa, det tyccker jaag meeed (Laila) 

 Jaag fårstååår nu iblaaand va de säger på busssen (Bayan) 

 

Det här fenomenet upprepade sig vid flertalet tillfällen under den avslutande inspelningen. 

Alla informanter förutom Nour var någon gång först med en betonad stavelse, som sedan 

”smittade av sig” till de övriga som direkt följde upp med betonade stavelser i sina yttranden. 

Nour förlängde dock sina betonade stavelser efter att någon annan i gruppen startat med det. 

Således kom de långa betonade stavelserna i omgångar. Det var perioder då det inte var några 

tillräckligt långa betonade stavelser, men som sedan ändrades då någon i gruppen förlängde 

en betonad stavelse till målspråksenlig längd. När detta skedde betonade de andra 

informanterna sina betonade stavelser med målspråksenlig längd för en kortare period. 

 

 
 
4.2 Obetonade stavelser 
Man kan säga att de är de betonade stavelserna som är rytmen, men genom att göra de 

obetonade stavelserna korta, blir de andra stavelserna nästan med automatik längre. Det är 
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alltså kontrasten mellan betonade och obetonade stavelser - lång och kort - som är det centrala 

för den svenska språkrytmen.  

 Vid det första inspelningstillfället (både enskilda och gruppinspelningen) var 

konsonanterna hos alla informanter relativt korta, men det var mer en ”jämnkort” längd på de 

flesta stavelser, än korta obetonade stavelser mellan de långa betonade stavelserna. Bayan är 

den informant som till en början visade minst kontrast mellan betonad och obetonad stavelse, 

och alla stavelser upplevs som korta, men sällan tillräckligt korta. Laila och Sephide 

uppvisade några betonade stavelser på sin enskilda första inspelning, men det är Laila som till 

en början uppvisar störst och mest frekvent kontrast mellan betonade och obetonade stavelser 

vid den första enskilda inspelningen, medan Sephide enbart hade fyra meningar där betonade 

stavelser fanns med, utan att det blev tillräckligt korta obetonade stavelser runt omkring. Laila 

behärskar obetonade stavelser på vissa vanligen återkommande ord som är och det som oftast 

blir korta. Ordet var återkommer också i Lailas tal och är stundtals obetonad. Således visar 

Laila tendenser på kontrast mellan betonad och obetonad stavelse, men många gånger är 

kontrasten inte tillräcklig för att falla inom ramen för målspråksenligt uttal, men vetskapen 

om en existerande kontrast mellan de båda stavelserna finns i alla fall. Nour uppvisade inga 

direkta betonade stavelser vid sin första inspelning - även om en viss kontrast mellan stavelser 

kunde urskiljas emellanåt - då i form av en kort reduktion på typiska obetonade ord som och 

och bara (ba). Orden runt omkring de nästan obetonade stavelserna fick dock aldrig tillräcklig 

längd för att uppfattas som betonade i det inspelade talet. Relationen mellan långa betonade 

och korta obetonade stavelser är mycket nära då de står helt i kontrast till varandra, men 

spannet emellan de två ger också möjligheter till många stavelser med icke målspråksenlig 

kontrast.  

 För att på lättast möjliga sätt få till längden på de obetonade stavelserna 

behövdes en grund där längden på betonade stavelser var någorlunda befäst (då det är lättare 

att höra och förstå skillnaden om kontrasten är stor, betonade stavelser = jättelånga och 

obetonade stavelser = jättekorta). På grund av denna anledning använde vi oss bland annat av 

räkneövningens början, för att sedan lägga in obetonade stavelser som och och är, vilket 

resulterade i meningar som, ett och två är tre (ettt å tvååå e treee). Idén var att de betonade 

stavelsernas rytm skulle fungera som grund och att de obetonade stavelserna skulle bli 

tillräckligt korta för att ”kilas in” mellan de betonade stavelserna på samma tid det tar att 

räkna till tre.  
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 Det kanske tydligaste draget (om än i olika grader) i alla informanters uttal var 

till en början ett så kallat stavelseenligt uttal, som betyder att man uttalar ordet bokstav för 

bokstav. Det blev framför allt ett problem i de obetonade stavelserna som väldigt ofta ska vara 

reducerade. Således blev den blandade meningen med betonade och obetonade stavelser till 

en början väldigt stakiga, och den fina rytmen från de betonade stavelserna (ett, två, tre) 

framträdde inte alls på samma sätt i informanternas uttal. Värst var det för Bayan som till en 

början helt tappade den svenska rytmen (från den enskilda räkneövningen) och gjorde 

stavelseutjämning på alla stavelser, så det långa blev för korta och de korta blev för långa. 

Nour visade upp små prov i sitt enskilda tal på tendenser till korta obetonade stavelser, men 

när de kom i relation med de långa betonade stavelserna som vi övat på (ett, två, tre) var det 

de långa betonade mönstret som tog över, och de obetonade stavelserna och och är blev 

nästan lika långa som räknetalen. Sephide var väldigt noggrann med att uttala exakt som det 

stod (bokstavsenligt uttal). Rytmen med de långa betonade stavelserna fanns dock kvar i de 

blandade meningarna, men de korta obetonade stavelserna blev för långa, även om de inte var 

lika långa som de betonade stavelserna, men den målspråksenliga rytmen blev därmed ändrad. 

Laila var den som redan initialt hade någon sorts distinktion mellan betonad och obetonad 

stavelse, men även hon hade tendenser till att vilja uttala alla bokstäver. Framför allt var det 

och som ändrade rytmen på yttrandet, då informanten klarar av att göra är obetonat och kort.  

 I talkörsövningarna tillsammans med mig kunde dock alla informanter uttala de 

blandade meningarna med betonad och obetonade stavelser flertalet upprepningar, men de 

blev inte riktigt lika bra utan mig. Men förekomsten av tydliga korta obetonade stavelser kom 

att förbättras markant vid fjärde tillfället då de blev medvetna om en språklig detalj, nämligen 

reduktion.  

  

4.3 Sambandet mellan reduktion och obetonade stavelser 

Vid studiens fjärde tillfälle hade jag en genomgång av språklig reduktion och förklarade vad 

reduktion är och vilket syfte och användningsområde reduktion har. Således blev 

informanterna medvetna om att det till och med är bra för uttalet, att inte uttala ord precis som 

de stavas och att reduktion underlättare för talaren att uttala målspråksenligt och behålla 

rytmen. I och med denna nyvunna kunskap förkortades alla informanters obetonade stavelser 

markant i de övningar vi tidigare arbetat med och det var många gamla fraser som vi tittade på 

igen och troligtvis (spelade inte in specifika meningar innan och efter, men jag upplevde att 
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prosodin blev bättre) fick till bättre uttal på, i och med att informanterna var medvetna om hur 

man med hjälp av reduktion gör obetonade stavelser korta. Den nyvunna kunskapen om 

reduktionens påverkan på språket hjälpte framför allt Sephide och Bayans uttal, då de var de 

informanter som uttalade mest bokstavsenligt och således fick ett väldigt stackatoliknande 

uttal. Men i och med detta ”mjuknade” deras uttal och hårda t och k-ljud minskade dramatiskt 

i deras spontana tal (när de kom ihåg det). Båda två uttryckte vid reflektionssamtalen att de 

trott att bokstavsenligt uttal var sättet man uttalade rätt på, vilket var anledningen till att de 

höll så hårt fast vid tydliga (hårda) konsonanter, men att reduktionen gjorde det lättare att 

uttala, bara de fick ordning på ”reduktionsreglerna” och kom ihåg att använda de istället för 

att falla tillbaka till det gamla uttalet.  

 Vid det avslutande enskilda inspelningstillfället uppvisade alla informanter på 

större kontrast i sina stavelser än vid första inspelningstillfället. Dock var det framför allt de 

betonade stavelserna som ökat markant, men i och med att några stavelser blev längre upplevs 

stavelserna runt omkring som kortare, även om de alla gånger inte blev målspråksenligt korta. 

Alla informanter använde sig dock av några nyvunna reduktioner för att förkorta de obetonade 

stavelserna vid inspelningen 

 Å (och)nä (när) jag kåmm fraamm, hämta (hämtade) min brorsoon mig (Laila) 

 Då ja (jag) sa, va (vad) viill du? (Bayan) 

                     De (det) viiil ja (jag) lera miig (Sephide) 

 Nä (när) ja (jag) koom hem, fans deT ingen dä (där) (Nour) 

 

 Den avslutande gruppinspelningen bjöd, som jag skrev på innan, en positiv 

förändring i form av att informanterna ”smittades” att förlänga de betonade stavelserna när 

någon annan av informanterna betonade en stavelse. Tyvärr fungerade inte ”smittningen” på 

samma sätt för de obetonade stavelserna. Laila var den som gav flest exempel på obetonade 

stavelser, men jag kunde inte se något samband mellan hennes obetonade stavelser och de 

övriga informanternas obetonade stavelser, då de inte kom i direkt anslutning till varandra. 

(Nour var den informant som i det enskilda samtalet hade tendenser till obetonade stavelser i 

sitt uttal, varpå jag hade förväntat mig att hon skulle ge mer prov på det i gruppinspelningen, 

men i den avslutande gruppinspelningen var hon väldigt återhållsam och sade inte så mycket 

under hela inspelningen vilket gjorde att det inte blev så många exempel på reducerade 

obetonade stavelser från hennes sida). Tydligt var dock att när informanterna började prata 



25 

 

om reduktion och hur de upplevde att det påverkade deras språk och vardag, blev 

reduktionerna markant fler och många obetonade stavelser blev just obetonade. De använde 

sig också utav flera av exempelmeningarna vi använt under studien för att påvisa hur det ska 

uttalas, men även hur det lät innan, utan reduktion. Illustrationerna från framför allt Sephide 

var slående hur väl hon kunde imitera ”perfekt” svenska i övningsmeningarna och sedan 

ändra uttalet för att visa hur de själva uttalade innan studien, vilket tyder på fonologisk 

medvetenhet. Det kanske mest uppseendeväckande här var dock att Sephides illustration av 

”perfekt” svenskt uttal, var bättre än hennes eget uttal när hon bara var sig själv och inte klev 

in i en roll. Således gav hon prov på att hon vet hur man ska uttala för att tala med svensk 

prosodi, men enbart när hon gick in i en roll. Laila och Bayan gjorde även de några 

illustrationer som visade på uttalet innan och efter deras kunskap on reduktion, men deras 

illustrationer stämde bättre överrens med deras ”vanliga” uttal. Sephide däremot visade på en 

helt ny sida av sitt uttal.  Favoritreduktionen hos alla informanter verkade dock vara ja ve tnte 

(jag vet inte)och den frasen i sig, leder oss vidare till reduktionens övriga positiva effekter. 

 

4.4 Övriga positiva effekter av reduktion 

Frasen ja ve tnte (jag vet inte) var frasen som öppnade dörren till reduktionens påverkan på 

språket för informanterna, framför allt i form av en nyvunnen hörförståelse. När jag 

presenterade vad reduktion var och hur det påverkar språket hade jag några exempel som jag 

både skrev upp på tavlan och sade, som informanterna skulle gissa vad det betydde. När 

frasen ja ve tnte kom upp, reagerade tre av informanterna omedelbart med att tala om att de 

hört frasen många gånger, men aldrig förstått vad det betyder. När jag berättade att det 

betyder jag vet inte (fick då uttala ord för ord) fortsatte diskussionen då de menade att ja ve 

tnte och jag vet inte inte alls låter likadant och således inte kan vara samma uttryck. Efter att 

ha tittat närmare på frasen och visat vad som hänt i det reducerade uttrycket och att samma 

sak händer i många andra uttryck, godtog informanterna det nya faktumet och började själv 

öva på att använda reduktionerna så att deras uttal lät likadant. Efter några minuters 

gemensam talkörsträning hade alla informanterna fått till det reducerade uttalet till 

målspråksenlig nivå på så väl ja ve tnte som tack skaruha (tack ska du ha) och va sa rom? 

(vad sa de?). Dock var det betydligt svårare att hålla kvar det målspråksenliga uttalet i det 

enskilda talet eller när informanterna hade egen talkör. Medvetenheten kring reduktionen 
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uttryckte informanterna själva som en viktig och nyttig språklig kunskap, vilket gjorde att de 

engagerade sig lite extra kring reduktionen och ville lära sig mer.  

 Vetskapen om reduktion förbättrade informanternas egna tal lite grann i och 

med att de nu hade ett redskap att förkorta de obetonade stavelserna till en mer målspråksenlig 

längd än tidigare. Dock blev inte ”reducerandet” automatiserat så snart som informanterna 

ville, vilket gjorde att de behövde påminnas i sitt egna uttal för att praktisera det vi övat på.  

Men det fanns en annan vinst med medvetenheten kring reduktion. 

 Största vinsten med medvetenheten kring språklig reduktion kom nämligen 

veckan efter introduktionen av reduktion, då informanterna kom tillbaka ivrigt berättandes om 

hur de för första gången förstått vad andra människor sa på bussen, eller i andra situationer då 

de bara lyssnat. Reduktionen påverkade således inte bara informanternas egna uttal i form av 

kortare obetonade stavelser och bibehållen språkrytm, utan kanske främst deras möjlighet att 

förstå andra, då uttryck som jag vet inte låter helt olika beroende på om de är reducerade eller 

uttalade bokstav för bokstav. Genom att informanterna kunde förstå andra som talar, lärde de 

sig lyssna på ett annat sätt som i sin tur kan gynna deras fortsatta språkutveckling då det är 

lättare att höra det man vet och lättare att göra det man hör (Kjellin, 2002 s 103,114).  En 

annan viktig del i uttalet är språkmelodin, intonationen 

 

4.5 Intonationsmönster vid den första enskilda inspelningen 
Vid det första enskilda inspelningstillfället var det främst Laila som uppvisade en varierande 

språkmelodi, medan de övriga informanterna hade en mer rak (nästan monoton) språkmelodi. 

Laila visade framför allt prov på att behärska tonaccentens karakteristiska intonationsmelodi. 

 Jag kan praa
ta  pers

iska, dari, urdu, lite engelska och half sven
ska också (Laila) 

Grav accent var ett mycket vanligt fenomen hos Laila som ofta blev rätt placerad, medan akut 

accent var betydligt ovanligare inslag även om det förekom enstaka tillfällen och då oftast på 

rätt plats. 

 När jag ko
m hit jag var furtiju (47) år gammal (Laila) 

Där emellan var språkmelodin lite vågig, det vill säga, språkmelodin ändrades i tonläge men 

oftast kom språktonen inte ner tillräckligt lågt för att skapa svenskas kontraster i intonationen. 
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Emellanåt kom uppförbacken dock på fel stavelse, ofta i samband med att det var en felaktig 

stavelse som betonades. 

 Ja sa, Näj de går 
inte 

(Laila) istället för  ja sa, Nääj de gå
r
 
inte 

Således visade Laila att hon visste att språkmelodin ändrades, men att hon inte riktigt var 

medveten om när och hur melodin ändras i olika yttranden. 

 Slutintonation användes dock aldrig utav tre av informanterna vid den enskilda 

inspelningen. Att i princip alla svenska yttranden slutar i en låg ton var inget informanterna 

hade fått kunskap om under sin utbildning eller ens lagt märke till tidigare. Efter 

genomgången när de blivit medvetna om att ett sådant fenomen existerade, sade alla att de 

hörde att sluttonen alltid är låg. Detta visar att Kjellins uttalande ”man hör det man vet och 

gör som man hör” (Kjellin, 2002 s 103) är relevant.  

 I en monolog fyller slutintonationen ingen funktion, då det inte finns någon som 

ska släppas in i samtalet. (Slutintonationen finns där för att indikera till lyssnaren att det är 

dennes tur att komma med ett språkligt inlägg i konversationen). Detta kan vara en anledning 

till att Laila aldrig använde sig av slutintonation vid den första enskilda inspelningen. Hennes 

avslutande mening hade istället för slutintonations låga ton, uppförsbackens höga ton på sista 

ordet bra och fokusintonation på nu som för att indikera att hennes samtalsdel var slut.  

 Men 
nu

 det är b
ra

 (Laila) 

 De övriga informanterna visade vid närmare analys på olika små distinktioner i 

sin språkmelodi. Bayan har väldigt liten distinktion mellan betonade och obetonade stavelser 

vilket gör språkrytmen väldigt rak, vilket i sin tur påverkar språkmelodin som följer 

språkrytmen och således också blir väldigt rak. Vid den första inspelningen fanns inget 

exempel på en tillräckligt lång betonade stavelse i Bayans tal, men i vissa meningar kan man 

höra försök till att förlänga och betona stavelser. I detta försök stiger språkmelodi vid vokalen 

och skapar den karakteristiska uppförsbacken (akut accent), även om det är långt ifrån 

målspråksenlig språkmelodi så syns i alla fall en liten tendens till variation i språkmelodi. Det 

finns även små indikationer på tonaccent i ordet svenska.   

 Jag kå
mmer från Irak (Bayan) 
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 Sephide har liksom Bayan små distinktioner i så väl språkrytm som 

språkmelodi, men då Sephide har ett lugnare taltempo är det dels lättare att förstå henne 

samtidigt som det lugnare taltempot gör att några betonade stavelser här och där får 

målspråksenligt längd. Trots dessa sporadiska långa betonade stavelser ändras inte 

språkmelodin nämnvärt, och språkmelodin förblir under hela inspelningen tämligen rak, men 

med en relativt låg ton, vilket brukar vara svårare att hitta än att ha en högre ton som 

utgångspunkt (Kjellin, 1995 s 40). En låg grundton är en bra början för att hitta rätt med den 

svenska intonationen och kunna börja med ”grundintonationens” karakteristiska 

uppförsbacke.   

 Nour har en vågig språkmelodi, men som i princip aldrig kontrasteras så mycket 

att talet får målspråksenlig språkmelodi, men den är heller inte statisk och monoton, utan 

uppvisar en variant på språkmelodi. Det mest positiva och anmärkningsvärda hos Nours uttal 

gällande intonationen var hennes avslutande mening som slutade i målspråksenlig låg ton, 

(trots att det var en monlog) istället för den höga pågåendetonen som är vanlig hos människor 

med annat förstaspråk. Toppen på det sista ordet var inte helt i linje med målspråkets, men 

tonen gick tydligt ner i läge istället för det vanliga misstaget att sluta med hög ton. 

 Å sa var det med de (Nour) 

 Således hade alla informanter olika styrkor och svagheter gällande intonationen 

vid den individuella inspelningen.  

4.6 Intonationsmönster vid den första gruppinspelningen 
Vid den gemensamma första inspelningen verkade informanternas fokus ligga på det 

språkliga innehållet istället för det språkliga utförandet, då det inte fanns målspråksenliga 

betonade eller obetonade stavelser värda att nämna. I och med att distinktionen i språkrytmen 

reducerade kraftigt, påverkades även språkmelodin. Språkmelodin följer med språkrytmen 

som i detta fall blev mer eller mindre utjämnad. Bayan är den informant som även vid 

gruppinspelningen har den mest monotona språkmelodin som knappt rör sig i tonläge, 

förutom vid ett tillfälle då hon med hjälp av tonhöjden använder sig av någon sorts 

fokusbetoning. 

 Vårför du gör så? (Bayan) 
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Första vokalen har en liten nedförsbacke medan den andra har en stigande ton, vilket sätter 

frågeordet i fokus, men längdkontrasten finns inte alls med vilket gör att det mest låter som ett 

aggressivt uttalande än fokusbetoning i svensk mening.  

 Laila som i sin enskilda inspelning uppvisat prov på såväl betonade som 

obetonade stavelser som sporadiska karakteristiska intonationsmönster, har inte alls samma 

distinktion i sitt tal vid gruppinspelningen. I och med att de betonade stavelserna i princip 

eliminerades (viss duration fanns kvar vid några av de betonade stavelserna men de var långt 

ifrån målspråksenlig nivå och med tanke på att informantens uttal vid den enskilda 

inspelningen räknar jag de inte som betonade stavelser) försvann stora delar av intonationen 

också. Således var det Lailas uttal som skilde sig mest vad gäller betonade och obetonade 

stavelser samt intonationen mellan den enskilda inspelningen och gruppinspelningen, vilket är 

lite anmärkningsvärt då hon var den informant som visat störst medvetenhet och behärskning 

av alla informanter vid den första enskilda inspelningen. 

  Sephide och Nour var de informanter vars tal ändrades minst mellan de båda 

inspelningarna. Sephide hade kvar sin låga ton som är en bra start för att få till 

intonationskurvan för akut accent (uppförsbacken) i betonade stavelser, men tyvärr visade hon 

inte på någon målspråksenlig betonad stavelse under gruppinspelningen. Nour fick varken till 

betonade eller obetonade stavelser i någon av de första inspelningarna, men det hon däremot 

var ensam om att klara av var att vid två tillfällen avsluta ”sin taltur” i gruppinspelningen med 

slutintonationens låga slutton. 

 Det pasar betre sådär (Nour) 

 Hur gör du då? (Nour) 

 

4.7 Utvecklingen av intonationsmönster i övningarna 
För att få till rätt intonation krävs noggrant och aktivt lyssnade på språkmelodins olika toner. 

Således blev det många ”lyssningsvändor” innan informanterna själva fick börja vara med i 

talkören för att de skulle få en levande minnesljudbild med den karakteristiska uppförsbacken 

och den tvåtoppiga intonationskurvan för grav accent i betonade stavelser, samt 

slutintonationens låga slutton att ha som mall och förebild för det egna uttalet. Trots denna 

lyssnande start var det inte helt lätt för informanterna att få till de olika ljudkurvorna.  
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 Sephide hade ett bra utgångsläge i och med hennes ”naturliga” låga tonläge 

passar bra för ord med akut accent (uppförsbacke i intonationsmönster). Såldes var starttonen 

hittat, men att sedan lämna den för att skapa kontrast och språkmelodi med högre toner var 

inte lika lätt. Efter att ha liknat en pojke i målbrottet som inte riktigt hittar sin röst de första 

gångerna, hjälpte talkören henne på spåret att hitta kontrast i tonläget. I och med att hon 

började hitta kontrast i sin röst kunde hon i slutet av studien även börja med högt tonläge vid 

ord med tonaccent i talkörsövningarna. Ju längre tiden gick och ju fler talkörövningar vi 

genomförde, desto mer förbättrades intonationen i såväl frågor som påståenden och i slutet av 

meningar (slutintonationen) i talkörsövningarna. Däremot gick det någon sorts gräns för vad 

som gick att särskilja med hjälp av olika intonationsmönster. Sephide lärde sig därmed inte att 

skilja mellan meningarna Han gör fem ton om dan (5000 kg) och Han gör femton om dan (15 

st) varken i lyssnande eller egen medveten produktion. I hennes spontana tal emellan 

övningarna märktes knappt den nyvunna intonationsmönster heller. Viktigt att notera är dock 

att hon i talkörsövningarna kunde uttala alla övningar med klanderfritt svenskt 

intonationsmönster. 

 Laila som var den informant som hade mest kontrast i sitt tal från början, och 

hon klarade av att följa intonationsmönstren i talkörsövningarna i princip från första början 

efter intensivt lyssnande. Hon hörde också skillnad mellan snarlika påståenden och kunde 

skilja dem åt betydelsemässigt, men hon hade svårigheter att implementera den nyvunna 

kunskapen i sitt egna spontana tal utan föll ofta tillbaka till sitt tidigare intonationsmönster. 

När hon sade meningarna vi använt i talkörsövningarna själv klarade hon dock av att behålla 

det nyvunna intonationsmönstret för såväl akut som grav accent.  

 Nour var den enda av informanterna som redan i studiens början avslutade 

meningar i sitt spontana tal med slutintonationens fallande tonhöjd. Detta fortsatte hon med 

under hela studien, även om det blev vanligare under studiens slutskede. Däremot hade Nour 

problem med att hitta den låga starttonen för att kunna göra uppförsbacken i betonade 

stavelser med akut accent. I talkörsövningarna gick det hyfsat att följa med i 

intonationsmönstret, men det tog några gånger innan hon fick tillräcklig kontrast mellan 

stavelserna. Lättare var det att börja i högt tonläge som i tonaccent och sedan snabbt gå ner i 

tonläge (kanske inte så lågt som man hade önskat, men en skillnad gick dock att notera) för att 

sedan komma tillbaka i det höga tonläget igen. Hennes spontana tal fick dock större kontrast 

än innan och det blev större toppar och dalar i intonationen jämförs med henens tidigare 

småvågiga intonation, även om det inte riktigt hamnade inom målspråkets snäva ram. 
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Tonaccentens intonationsmönster förbättrades och förstärktes snabbt och var således tydligast 

att upptäcka. Tyvärr lärde hon sig inte höra skillnaden mellan snarlika påståenden som hade 

olika fokus. Dessa påståenden lät som en mix av båda två när hon själv skulle uttala dem, 

vilket gjorde det svårt för lyssnaren att avgöra vilket utav påståenden hon faktiskt försökte 

säga.  

 Bayan var den informant som hade svårast med intonationen till en början, då 

hon i princip inte hade någon rörelse i språkmelodin utan hade ett nästintill monotont tal. Hon 

berättade själv att hon aldrig tänkt på att språk rent generellt kan ha en variation i ton och att 

det i sin tur påverkar uppfattningsförmågan hos lyssnaren. Såldes blev det lite extra lyssnande 

för Bayan innan hon själv skulle vara med i talkören för att verkligen lära sig höra 

språkmelodin. Till en början var hon inte alls en del av talkören utan hade som en sorts egen 

mittenstämma, men efter ett tag började hon hitta de lägre tonerna. I slutet av studien hade 

även hon börjat hitta de högre tonerna och fått en mycket större kontrast i sin språkmelodi är 

vid utgångsläget. Således var det lättare för Bayan att få till någorlunda målspråksenliga 

stavelser med grav accent än med akuta accentens låga startton. Bayan stod således för den 

största förändringen i sitt spontana tal, även om det oftast inte föll inom ramen för 

målspråksenligt uttal så var det en större konstrast än innan vilket bidrog till ett bättre 

helhetsintryck av uttalet. 

 

4.8 Intonationsmönster vid de avslutande inspelningarna 
Vid de enskilda inspelningarna är det framför allt Nour och Bayans inspelningar (men även 

Sephide) som visar på klar förbättring från den första inspelningen. Båda två har fler långa 

betonade stavelser i sitt tal vilket verkar hjälpa informanterna att komma ihåg språkmelodin. 

Bayan som till en början hade en i princip helt rak språkmelodi uppvisar nu flera gånger på 

kontrast i språkmelodin, även om det inte alla gånger blir målspråksenligt stor kontrast, så blir 

helhetsintrycket av hennes tal mycket bättre när den monotona språkmelodin är mindre 

framträdande. Informanten hade dock fortfarande kvar delar av sitt stackatoliknande uttal. 

Nour hade mycket svårt att hitta den låga starttonen under mer eller mindre hela studien, men 

vid den enskilda inspelningen hade hon två exempel där hon presenterade en målspråksenlig 

startton med följande uppförbacke. 

 Jaag heee
ter Nour (Nour) 
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 Naär jaag bli kla
aar

 ska de vara braa (Nour) 

I övrigt har vågigheten hos Nours tal bytts ut och ersatts med mer distinkta uppgångar och 

nedgångar i språkmelodin. Flera gånger uppvisar informanten ett målspråksenligt 

intonationsmönster vid stavelser med grav accent, medan uppförsbacken vid stavelser med 

målspråksenlig akut accent är mer sällsynt. Tyvärr är kontrasten flera gånger väldigt ojämn 

(någon topp kan bli lite för höga, som en variant av fokusintonation, vilket gör att man som 

lyssnare blir väldigt förvånad över den plötsliga förändringen som tycks komma helt utan 

anledning eller förvarning). Detta kan indikera att informanten inte riktigt är medveten om hur 

språkmelodin fungerar och påverkar lyssnaren intryck. Men till skillnad från den första 

inspelningen finns det nu i alla fall en kontrast i melodi. 

 Laila hade en viss distinktion i såväl betoning som melodi redan vid den första 

inspelningen och visade prov på intonationsmönster från såväl grav som akut accent.  De 

betonade stavelserna hade blivit fler och tydligare vid den avslutande inspelningen, men 

språkmelodin följde inte de betonade stavelsernas utveckling. Vissa betonade stavelser fick 

den karakteristiska uppförsbacken i språkmelodin, andra fick det karakteristiska 

intonationsmönstret för grav accent medan vissa stavelser fick en mer eller mindre rak 

språkmelodi istället. Således befästes inte den nyvunna kunskapen på samma sätt som tidigare 

moment hos denne informant, då intonationsmönstret i princip såg likadant ut vid de båda 

inspelningstillfällena, trots att denne informant kunnat tillämpa språkmelodi på ett 

målspråksenligt sätt under övningarna.  

 Sephide hade den låga starttonen för svenskans karakteristiska uppförsbacke 

som grund redan från början, men under övningarna hade hon svårt att lämna den låga tonen 

för att skapa kontraster i intonationen. Vid den avslutande inspelningen var det fortsatt svårt, 

men vid några få tillfällen visade informanten prov på den nyvunna kunskapen då tonhöjden 

gick från en låg startton till hög ton på de betonade stavelserna med akut accent och skapade 

därmed några målspråksenliga stavelser gällande intonationen. 

 Ja ti
cckker

 att det är bäst att traäfffas (Sephide) 

 Iblande de vara lettare(lättare) att le
sa

 (läsa) än att pr
a

t a
 (Sephide) 
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I den sista meningen visade informanten även prov på intonationsmönstret för ord med grav 

accent (tonaccent). Intonationsmönstret för tonaccent var annars relativt svårt för denne 

informant att bemästra vid talkörsövningarna, då den börjar motsatt tonläge till informantens 

”naturliga” startton. Mot slutet av studien klarade Sephide dock av att följa 

intonationsmönstret i grupp, men det kom som en glad överraskning att få höra det i hennes 

egenproducerade tal. I övrigt visade informanten betydligt större variation och kontrast i sin 

intonation vid denna inspelning i jämförelse med den första inspelningen, även om 

informanten intonationsmönster var mer mjukt ”storvågigt” än bestående av tydliga toppar 

och dalar.  

 Som jag tidigare nämnt ovan bjöd den avslutande gruppinspelningen på en 

positiv och oväntad förändring, i och med att de betonade stavelserna verkade ”smitta av” sig 

mellan informanterna. Detta faktum gäller även i relativt stor utsträckning för de olika 

intonationsmönstren. När någon i gruppen gjorde en tydlig uppförsbacke i intonationen vid en 

betonad stavelse med akut accent, var det som att de påminde de andra informanterna och fler 

tydliga uppförsbackar gick således att höra från de övriga informanterna. Informanterna 

pratade vidare om hur det skulle låta när man sade en fråga och alla informanterna härmade 

nästintill perfekt intonationsmässigt de frågemeningar som vi övat på under studiens gång. 

Egentillverkade frågor var det väldigt få av, vilket gjorde att jag inte vet om de kan applicera 

frågeintonationen på de meningar vi övat på under studien till egentillverkade frågor, eller om 

frågeintonationen fungerar bäst på de frågemeningar vi övat på, men i dessa frågor klarade de 

av intonationen galant. 

 Mest uppseendeväckande och roligt var kanske informanternas försök till 

slutintonation under gruppinspelningen. Under själva studien var det endast Nour som redan 

från början visade på flera exempel där slutintonationens karakteristiska nedförsbacke fanns 

med, medan de övriga informanterna inte alls använde sig av den fallande sluttonen utan ofta 

slutade med rak eller stigande ton. Vid den avslutande gruppinspelningen verkade dock Nours 

fallande slutintonation smitta av sig på de övriga informanterna även fast ”fenomenet” 

slutintonation aldrig diskuterades av informanterna. Nour var lite tillbakadragen under 

inspelningen (okänd anledning) men avslutade alla sina inlägg med målspråksenlig 

slutintonation. Till en början var det ingen annan informant som hakade på med 

slutintonationsmönstret, men från mitten av inspelningen ökade de andra informanternas 

slutintonationsförsök markant, där alla informanter någon gång fick till den målspråksenliga 



34 

 

slutintonationen, trots att de inte visat (alternativt att jag inte uppmärksammat det förrän nu) 

det under studiens gång.  

 Ja gilllar nä ja fårstår andra (Laila) 

 Språk är miccket bra att kunna (Bayan) 

 Det är miiccket skiilnad melllan svenska och arabiska faktiskt (Sephide) 

Således verkar det underlätta för informanterna att höra målspråksenliga karaktärsdrag för den 

egna produktionen av sådana karaktärsdrag, då både betonade stavelser och 

intonationsmönster verkar ”smitta av sig” sinsemellan informanterna. 

 

 4.9 Övriga positiva konsekvenser  
Förutom ett mer målspråksriktigt uttal påverkades informanternas hörförståelse och 

medvetenhet kring hur språkliga drag som tonhöjd och betoning påverkar kommunikationen. 

 Störst påverkan för förståelsen var, enligt informanterna själva, kunskapen och 

medvetenheten om reduktionens funktion och tillämpning, (se 4.2.1). En annan del i studien 

som uppskattades av informanterna var genomgången av två-ords-koppling, så som gå på, 

hålla av, hålla i etc.  

 Min intention initialt var att framför allt lära informanterna betoningsmönstret 

för verb som är ihopkopplande med en partikel (då denna kombination skapar fler nyanser av 

språket då svenskan har relativt få verb) och således är en viktig funktionell kunskap, då 

distinktion i betoningen avgör om verbet får en annan nyans eller om det ”bara” är det 

ursprungliga verbets betydelse och en preposition. Exempelvis,  

 Gå pååå bussen – stiga på bussen och åka med (verb + partikel)  

 Gååå på  bussen -  Rör mig på bussen alternativt Röra sig ovanpå fordonet  

          ( verb och preposition) 

Informanterna var dock mer intresserade av att lära sig förstå de olika nyanserna av 

huvudverbet som partikeln skapar och således ändrades fokus från betoningsmönster till hör-

och kunskapsförståelse, och betoningsmönstret fick bli bonuskunskap. Således kan man säga 

att informanternas förståelse förfinades, då medvetenheten kring partikelns betydelse för 

verbet nyanserade informanternas syn på huvudverbens användningsområde och betydelse.  

Alla informanter klarade av att betona partikeln i talkörsövningarna, men istället för att öva 

intensivt på några få fraser (som vi gjort vid andra delmoment) ville de lära sig förstå fler, 
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vilket framförallt gynnade förståelsen och inte uttalet. Men några vanliga fraser som tycker 

om och komma tillbaka lyckades de även vid återkommande tillfällen producera själva med 

betoning på partikeln. 

 Slutintonationens betydelse för en smidig kommunikation var en annan positiv 

effekt, utöver ett mer målspråksriktigt uttal som uppkom under studien. Innan studien hade 

informanterna inte reflekterat över att tonen alltid går ner i den sista talturen och än mindre 

förstått att tonen i sig är ”tecknet” för lyssnaren att talaren håller på att avsluta sin taltur och 

att det således är dags för lyssnaren att ta över och börja på en ny taltur. Detta tyckte alla 

informanter var en mycket viktig kunskap då de vet vad de ska lyssna efter, för att inte bli 

överrumplade av att det är deras taltur och att de själva har ”knepet” att förvarna lyssnaren om 

att det är deras tur att ta över talturen.   

 

4.10 Språkdel utan resultat 
Det blev mindre tid än planerat för övning och eftertanke av vilka typer av två eller flerstaviga 

ord som har respektive inte har tonaccent, samt hur samma verb kan ha olika accent (grav 

eller akut) i olika verbform och hur man med några regler kan räkna ut verbets accent. Vi 

hann därför inte med att i detalj behandla och dokumentera specifika resultat för just den 

delen av studien. Alla informanter visade dock prov på intonationsmönster för såväl grav som 

akut accent, men det jag inte fick något resultat på var huruvida informanterna var medvetna 

om att samma verb i vissa verbformer kan ha akut accent (uppförbacke) rin
ger medan andra 

verbformer kräver grav accent (hög start- och slutton med en dal i mitten) 
ri

ng
de

. 

 
4.11 Sammanfattning 
Genom min undersökning kan jag konstatera att en ökad språklig medvetenhet i kombination 

med specifika uttalsövningar påverkar inlärarnas uttal och hörförståelse till det bättre, samt att 

förståelsen för hur små språkliga detaljer är betydelsefulla och påverkar kommunikationen.  

 Rent uttalsmässigt uppnåddes den mest märkbara frekventa förändringen av 

informanternas uttal i deras användande av betonade stavelserna. Förekomsten av betonade 

stavelser ökande hos alla informanter, samt att frekvensen av målspråksenlig längd blev mer 

kontinuerlig, även om vissa betonade stavelser hos alla informanter då och då inte riktigt 

uppnådde målspråksenlig duration. I och med att de betonade stavelserna fick ökad duration, 
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uppfattades de omgivande stavelserna som kortare, vilket gynnar uppfattningen av ett svenskt 

betoningsmönster. Vid obetonade stavelser - som vi antingen behandlat under studiens gång 

eller som hade samma ändelser - kunde informanterna i olika utsträckning tillämpa 

reduktionskunskaperna och med hjälp av reduktion emellanåt skapa målspråksenliga korta 

obetonade stavelser i sitt egenproducerade tal.  Den ökade frekvensen av såväl betonade som 

obetonade stavelser förbättrade således helhetsintrycket av alla informanters uttal, även om 

gamla icke målspråksenliga drag fortfarande fanns kvar och var utmärkande hos alla 

informanter.  

 De olika intonationsmönstren befästes dock inte i informanternas 

egenproducerade tal på samma sätt som de betonade och obetonade stavelserna gjorde. Dock 

hade alla informanter åtminstone något exempel på målspråksenligt intonationsmönster för 

såväl grav som akut accent vid de avslutande inspelningarna. I den avslutande 

gruppinspelningen visade samtliga även prov på intonationsmönstret för slutintonation, vilket 

det endast var en av informanterna som använt sig av tidigare. De övriga informanterna hade 

vid studiens start inte ens kunskap om att slutintonation existerande och än mindre att tonen i 

sig är en viktig kommunikationsfunktion för lyssnaren, då slutintonationen indikerar att det är 

dags för dennes taltur. Vid den avslutande gruppinspelningen var det tydligt hur språkliga 

delar så som betonad stavelse, reduktion samt slutintonation ”smittade” av sig sinsemellan 

informanterna. Utöver den rent uttalsmässiga förbättringen som mönstret för slutintonation 

innebar, påverkades således också informanternas medvetenhet och förståelse för hur 

språkliga detaljer påverkar kommunikationen i och med förståelsen av hur betoning och i 

detta fall, språkmelodin signalerar viktiga kommunikativa signaler.  

 En språklig del som var extra viktig för hörförståelsen var medvetenheten om 

reduktion och dess funktion. Informationen om reduktion och hur ord ofta reduceras, 

påverkade i stor utsträckning informanternas hörförståelse, då de fick en annan 

ljudminnesbild än deras tidigare bokstavsenliga ljudminnesbild, som skiljde sig så mycket åt 

att förståelsen tidigare gick förlorad då många uttryck inte alls låter som de stavas. Med de 

nya ljudminnebilderna där reduktion ingick, insåg informanterna att de hört dessa utryck 

många gånger innan men aldrig förstått dem, då deras ljudbild för uttrycken såg annorlunda 

ut. Således var informanternas medvetenhet om existensen av reduktion av yttersta vikt för 

deras förståelse av andra, men även för att själva lättare bli förstådda. I fallet med reduktion 

var det alltså hörförståelsen som förbättrades mest även om informanterna emellanåt 

implementerade den nyvunna kunskapen om reduktion i sitt eget tal. Således var det inte 
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enbart informanternas uttal som påverkades under studiens gång, utan även hörförståelsen och 

den kommunikativa förståelsen. Gällande den kommunikativa förståelsen så ökade den också 

enligt informanterna själva i och med betydelseförklaringen av ord med två-ords-koppling 

(verb + partikel), då de fick en mer nyanserad språkbild utöver huvudverbets betydelse och 

därmed lättare kunde urskilja grader och nyanser i andras tal. 

 Avslutningsvis är det värt att nämna att alla informanter (efter olika lång tid) 

klarade att utföra alla övningsmeningar i talkör med målspråksenliga betoningar, 

intonationsmönster och reduktioner under studiens gång. Alla informanter kan således säga 

alla de meningar vi övat på specifikt med målspråksenlig prosodi i talkör. De fraser vi övat 

mest på kan informanterna även säga i talkör utan mig och hålla målspråksenligt uttal och 

några informanter klarar detta i viss mån helt på egen hand. Således verkar Kjellins (2002) 

påstående om att det är den ihärdiga träningen som gör att det nya målspråksenliga uttalet 

befästs, stämma, förutsatt att man en gång klarat att säga rätt.  

 

5 DISKUSSION 

Informanterna uppnådde inte ”perfekt” svenskt uttal, men det var heller aldrig målet eller 

förväntningen med denna studie. Målet med studie var stället att se om uttalet kunde 

förbättras, trots informanternas relativt höga ålder och långvariga vistelse i Sverige, med ett 

redan befäst uttal för det svenska språket som följd. Några forskare, (bland annat Lennberg) 

ser en hög startålder som det största problemet för möjligheten att lära sig ett nytt språk, 

medan andra forskare som bland annat Kjellin (2002) ser ett redan befäst icke målspråksenligt 

uttal som det största hindret.  

 Informanterna i denna studie var mellan trettio och fyrtiosju år gamla när de 

först kom till Sverige och hade således passerat den ”kritiska perioden” med råge. Nu 

uppnådde aldrig informanterna helt målspråksenlig uttalsnivå, vilket gör det svårt att uttala sig 

om den kritiska periodens eventuella överrensstämmelse eller ej.  Under den korta tid som 

studien genomfördes, vore ett befäst målspråksenligt uttal ändå helt orimligt att hinna uppnå 

med tanke på att informanterna hade ett gammalt icke-målspråksenligt uttal att förhålla sig 

till, vilket förlänger tiden det tar att uppnå ett målspråksenligt uttal ytterligare (Kjellin 2002). 

Faktum kvarstår dock att alla informanter var i yngre eller övre medelåldern när de kom hit 

och att de under fem till tio års tid har bott i Sverige och studerat svenska språket i flera år och 

således redan har ett befäst uttal. I och med denna studie skulle informanterna nu försöka lära 
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om till ett mer målspråksenligt uttal, och en förbättring sker i informanternas egenproducerade 

tal, trots hög ålder och redan befäst icke målspråksenigt uttal.  Så oavsett hög ålder och ett 

redan befäst icke målspråksenligt uttal - som eventuellt hindrar en från att nå infödd, helt 

målspråksenlig nivå - så verkar inte sådana faktorer (ålder och befäst icke målspråksenligt 

uttal) påverka förmågan att förbättra sitt uttal i sitt egenproducerade tal. I talkörsövningarna 

var det inte enbart en förbättring som skedde, utan där kunde alla informanter (efter olika lång 

tid dock) säga övningsmeningarna med helt målspråksenligt uttal, både betonings och 

intonationsmässigt. Således verkar inte faktorer som ålder och redan befäst icke 

målspråksenligt uttal heller hindra informanterna från att kunna uttala nya språkljud och 

intonationsmönster. Svårigheten verkar snarare utifrån informanternas resultat, ligga i att 

ersätta det nya målspråksenliga uttalet utan att falla tillbaka i de gamla uttalsmönstren, precis 

som Kjellin (2002) nämnt tidigare . Nämnas ska också att Kjellin (1995) inte ser det som en 

omöjlighet att reparera och lära om uttalet på andraspråket, utan bara att det tar längre tid och 

krävs större motivation och lyhördhet för att lyckas få till ett perfekt uttal. Enligt Kjellin 

(2002) kan alla normalhörande människor lära sig ett nytt språk oavsett ålder, medan många 

andra forskare (bland annat Abrahamsson & Hyltenstam (2004)) ställer sig mer tveksamma 

till vuxnas möjligheter att tillägna sig ett andraspråk ”perfekt”. 

 Definitionen perfekt uttal är dock något jag ifrågasatt och helst vill undvika att 

använda mig av, då jag själv inte vet vad som räknas som perfekt uttal. Vilken av alla 

dialektala varianter av svenska kvalificeras som perfekt svenskt uttal? Istället har jag använt 

mig av termen målspråksenligt uttal i denna studie och kommer troligtvis att göra det även i 

framtiden, då jag anser att den termen ger inläraren en vidare ram för vad som räknas som ett 

”godkänt” uttal. Att uppnå ett målspråksenligt uttal känns mer inom räckhåll för inläraren än 

det i mina öron snäva begreppet perfekt uttal. Att kunna visa inlärarna att något är möjligt och 

att man som lärare själv tror att de kommer att kunna nå målet tror jag är oerhört viktigt, då 

man visar att man har siktet inställt på möjligheterna istället för eventuella begränsningar 

(exempelvis ålder eller redan befäst ickemålspråksenligt uttal), vilket sätter an en positiv ton 

till andraspråksinlärningen. Att man som äldre inlärare av ett nytt språk eventuellt har 

svårare/inte kommer att kunna uppnå en språklig nivå som går att jämföras med en infödd 

talare av språket låter jag vara osagt, men det ska inte stoppa inläraren från att nå ett 

målspråksenligt uttal som är lättförståeligt för andra och fungerar bra vid kommunikation och 

åsiktstyckande. Jag anser att det är bättre att sikta på möjligheterna (ett målspråksenligt 

fungerande uttal vare sig det går att jämställas med en infödd eller ej) heller än att stoppas av 
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eventuella begränsningar innan man ens har sett hur långt man kan nu. Små förbättringar i 

uttalet kan vara betydelsefullt för såväl uttal som för förståelsen, utan att vara helt 

målspråksenligt. Studiens exempel på vad reduktion medförde för informanternas uttal, men 

framför allt för den egna förståelsen av andra, är en viktig detalj som gör stor skillnad, då den 

påverkar alla led i kommunikationen till det bättre. Genom den förhöjda hörförståelsen ökar 

också informanternas chanser att med tiden själva tala som de hör. En positiv 

språkinlärningsspiral skapas därmed och som med underhåll och fortsatt övning leder till ett 

mer målspråksenligt uttal. Således kan man konstatera att vägen mot ett målspråksenligt uttal 

börjar med medvetenhet och små språkliga förändringar. I fallet med informanterna i denna 

studie så kan man påstå att de påbörjade sin väg mot ett målspråksenligt uttal, utan att riktigt 

veta hur deras språkliga utveckling fortsätter. Ur min synvinkel är inte informanternas 

slutgiltiga mål det mest centrala, utan alla språkliga delar som redan förbättrats och gjort deras 

uttal mer målspråksenligt är en förbättring att vara nöjd och stolt över, utan att för den delen 

behöva nöja sig med det som det slutgiltiga resultatet.  

 Att lära människor från andra länder ett målspråksenligt uttal verkar dock vara 

förknippat med lite tabu och skuldkänslor, då ens språk och sätt att uttrycka sig är nära 

förknippat med en människas identitet och självkänsla. Kjellin (1995) skriver att många lärare 

verkar tycka att det känns svårt att påpeka och tillrättavisa elevernas uttal, som om det vore en 

kränkande identitetshandling, vilket gör att man hellre låter ett felaktigt uttal passera utan att 

medvetliggöra eleven om bristen i uttalet. Om man däremot ser till denna uppsats inledning, 

där flertalet studier tydligt visar att människor som talar med brytning diskrimineras och ofta 

blir tillskrivna negativa egenskaper, är det snarare så att man kränker inlärarnas identitet och 

självkänsla genom att inte ge dem möjligheten att styra över sin egen identitetsupphandling. 

Genom att ge inläraren möjlighet att lära sig ett målspråksenligt uttal, kan denne sedan välja 

ifall man vill prata med brytning eller ej, eller växla mellan uttalen vid olika situationer och på 

så vis själv styra över sin egen identitetsupphandling vid konversation med andra. Om 

inläraren däremot inte får möjlighet att tillägna sig ett målspråksenligt uttal, är denne 

förpassad till sitt tal med brytning och kan således inte själv påverka identitetsupphandlingen 

utan blir ”placerad” där lyssnaren finner det lämpligt utifrån sina referenser och fördomar. 

Således kan jag tycka att det borde vara en självklarhet och en stolthet och även ett mål för 

alla svenska som andraspråkslärare, att kunna ge sina elever möjligheten att tillägna sig ett 

målspråksenligt uttal då man ger dem möjlighet att styra över sin egen identitet (och indirekt 

även andras tankar) och behöver inte bli förpassad till stigmatisering som en brytning kan och 
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många gånger faktiskt också gör.  Enligt min mening är att avsätta tid och lära ut ett 

målspråksenligt uttal inte en kränkande handling som inkräktar på inlärarens identitet och 

självkänsla, utan snarare något som stärker individen och öppnar till fler möjligheter såväl 

socialt som språkligt.  

 Informanterna uttryckte i slutet av denna studie åsikter om att de skulle fått börja 

med uttalsträningen från första början av deras svenskundervisning, istället för att behöva lära 

om sig nu. Funderingarna grundade sig på att de kände att de gjort framsteg och kommit 

närmare ett mer målspråksenligt uttal, trots att de är så kallade ”reparations-elever”, och att de 

förstod att det tar längre tid och är mer omständigt att lära om än att lära nytt från början. De 

kunde således inte låta bli att fundera på hur deras språk skulle ha utvecklats om de fått 

chansen att börja med uttalsträningen redan från första början.  

 En av informanterna (Nour) tog funderingen ytterligare ett steg genom att undra 

över hur hennes arbetssituation hade sett ut, om hon teoretiskt sett med hjälp av 

uttalsundervisningen skulle ha uppnått ett målspråksenligt uttal för flera år sedan, och vilka 

andra möjligheter som hon då hade kunnat få. Nours fundering indikerar att hon tror att ett 

mer målspråksenligt uttal hade gett henne bättre chanser på arbetsmarknaden och att ett 

målspråksenligt uttal öppnar upp för fler möjligheter även i övriga samhället. Således kan 

man ana att informanten anser att hennes icke målspråksenliga uttal gett henne sämre 

möjligheter på arbetsmarknaden och till viss del även disskriminerat henne och framför allt 

hennes ämneskunskaper som enligt hennes förbisetts. Ovanstående återberättande indikerar 

att inledningens studier även stämmer in på informanternas situation och upplevelser i denna 

studie. 

 

5.1 Avslutning 

Informanternas utveckling och resultat i denna studie är naturligtvis inte tillräckligt 

omfångsrikt för att ge några egentliga svar huruvida vuxnas generella möjlighet att tillägna sig 

ett andraspråk ser ut. Eller till vilken slutnivå gällande uttalet det är möjligt respektive inte 

möjligt att uppnå. Det jag ändå tycker att studien kan ge en indikation på är att medelålders 

vuxna, inte från början ska räknas bort från möjligheten att lära sig ett målspråksenligt uttal på 

grund utav deras ålder. Informanterna i denna studie förbättrade sitt uttal och hörförståelse på 

flera plan, trots att de hade ett icke målspråksenligt uttal på svenska sedan tidigare som de fick 

lov att förhålla sig till och kämpa för att inte falla tillbaka på. Man kan konstatera att dessa 
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informanter började på minus (hade flera faktorer emot sig) och ändå klarade av att ta sig fler 

steg upp på plus-skalan på relativt kort tid. Förbättringar är alltid en vinst för den enskilde och 

värt att kämpa för oavsett om det går att jämställa med en infödd eller ej.    

 Studien lämnar mig dock med funderingen hur långt informanterna hade kunnat 

nå, om de inte haft ett befäst icke målspråksenligt uttal med sig när de började. Således skulle 

man kunna utveckla denna studie till att undersöka hur ett liknande eller samma upplägg hade 

påverkat nyanländas uttal. I en sådan studie hade man även kunnat ha med informanter av 

bägge könen med större åldersspridning för att se ifall sådana yttre faktorer påverkar 

möjligheten att tillägna sig ett målspråksenligt uttal, eller ifall Kjellin (1995) har hittat en 

metod som kan fungera på alla hörande inlärare av ett andra eller tredjespråk. Detta faller 

dock utanför ramen för denna uppsats och lämnas därmed outforskat för tillfället. Mina 

funderingar fortsätter däremot att gro, på metoder som ger invandrare möjlighet att tillägna 

sig sitt nya hemlands språk till en sådan nivå att de i högre utsträckning förstås och accepteras 

på arbetsmarknaden och i övriga samhället.  
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Enkät -  

kompletterande underlag till min C-uppsats i Svenska 
som andraspråk 

 
1. Vad heter du?    

................................................................................................................... 

2. Hur gammal är du nu? 

................................................................................................................... 

3. Hur gammal var du när du först kom till Sverige? 

................................................................................................................... 

4. Hur många år har du bott i Sverige? 

................................................................................................................... 

5. Vilket land kommer du ursprungligen ifrån? 

................................................................................................................... 

6. Vilket är ditt modersmål/första språk? 

…………………………………………………………………………………………………………    

      7.  Talar du fler språk? Om ja, i så fall vilka? 

………………………………………………………………………………………………………… 

          7b. Om du svarade ja i föregående fråga, har du lärt dig dessa språk i 
skolan då?.................................................................................................. 

      8.  Tillhör du en minoritetsgrupp i ditt tidigare hemland? Om ja, 
vilken? (frivilligt att svara på) 

………………………………………………………………………………………………………… 

     9. Hur många år har du gått i skolan sammanlagt? 

………………………………………………………………………………………………………… 

   10. På vilket språk har undervisningen varit? (kan vara flera) 

………………………………………………………………………………………………………… 

   11. Har du studerat på någon högskola/universitet någon gång? 

………………………………………………………………………………………………………... 

   12. Hur trivs du i Sverige på en skala 1-10? (1=dåligt   10=jättebra) 

………………………………………………………………………………………………………… 
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