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Det svenska samhället blir allt mer mångkulturellt och i takt med den ökade 

invandringen förändras klassrummen i de svenska skolorna. När individer flyttar till 

Sverige och börjar i skolan blir de andraspråkselever samt en del av det svenska 

samhället och måste lära sig det svenska språket. I min litteraturstudie har jag 

intresserat mig för faktorer som har betydelse för uttalsundervisning för elever med 

svenska som andraspråk. Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera faktorer 

som i forskningen lyfts fram som väsentliga gällande uttalsundervisning bland elever 

med svenska som andraspråk. Dessutom syftar studien till att sammanställa och 

presentera på vilka sätt uttalsundervisning kan användas i klassrummet för att 

möjliggöra andraspråkselevers utveckling i uttal och förståelse av svenskans fonologi. 

I litteraturstudien har nationella och internationella forskningstexter samlats för att 

kunna ge en helhetsbild av vilka faktorer som är av betydelse när elever lär  sig ett nytt 

språk. Resultatet av litteraturstudien visar att lärare bör undervisa andraspråkselever i 

fonetik, vilket är läran om uttal och de minsta betydelseskiljande enheterna fonem och 

därefter arbeta med artikulation. Fonetik-utbildning leder till fonemisk medvetenhet 

och kan spela en viktig roll i undervisningen om uttal för att elever ska kunna komma 

vidare till ord- och frasnivå. Målet med den svenska uttalsundervisningen är att 

eleverna ska undvika att överföra strukturer från modersmålet och istället utveckla ett 

brytningsfritt uttal och lära sig svenska språkets prosodi. 

Sökord: uttal, artikulation, prosodi, svenska som andraspråk, fonemisk medvetenhet 
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1 Inledning 

Språklig kompetens omfattar flera domäner: uttal, grammatik, automatiserat språk, ordförråd 

och pragmatisk kompetens. Alla domäner lärs in och utvecklas på olika sätt genom oika 

erfarenheter (Ladberg, 2003). Litteraturstudien behandlar viktiga faktorer i undervisning 

gällande uttal som är en av många språkliga kompetenser. Uttalsundervisning är relevant för 

nyanlända elever, för vilka svenska inte är förstaspråk. År 2014 överlämnade regeringen en 

proposition till riksdagen som innehöll förslag till ändringar i Skollagen där definitionen av 

nyanländ bestämdes. En nyanländ elev har varit bosatt i ett annat land men hen är numera bosatt 

och har påbörjat utbildning i Sverige efter sju års ålder. Efter fyra års skolgång anses eleven 

inte vara nyanländ (Prop.,2014/15:45). 

Statistik från Migrationsverket (2016) visar att antalet asylsökande var 81 301 år 2014 och 

antalet ökade till 162 877 under år 2015. Utifrån siffrorna från Migrationsverket (2016) kan 

man utläsa en markant ökning av människor bosatta i Sverige med ett annat modersmål än 

svenska. Svenska språket har uppmärksammats mer på senare tid då lärare i flertalet skolor 

upptäckt att andraspråkselever inte automatiskt har kunnat lära sig svenska genom åren bara för 

att de bor i Sverige (Ladberg, 2003). 

Ibland saknar svenska som andraspråkslärare kunskap om hur de ska undervisa nyanlända 

elever. När lärare saknar kunskap om det som de ska undervisa i berörs inte bara elevers 

språkutveckling utan också deras identitetsskapande (Enoumou, 2015; Ladberg, 2003). Samma 

tankegångar kan ses i kommentarmaterialet (Skolverket, 2011a) för kursen Svenska som 

andraspråk där det står att elever möter ett nytt språk och en ny kultur och många nya perspektiv 

att se världen utifrån. För att elever ska bli integrerade i den svenska skolan och det svenska 

samhället samt få en god självkänsla i det nya hemlandet måste de få anpassad undervisning. 

Därför är det viktigt att lärare har den kompetens som krävs för att andraspråkselever ska lyckas. 

Under mina verksamhetsförlagda utbildningar [VFU] har jag gjort vissa observationer kring de 

metoder som lärare använder i undervisningen. Jag har sett några fall där lärare i svenska som 

andraspråk inte alltid vet hur de ska bemöta och undervisa nyanlända elever i den svenska 

skolan. Det verkar som att mycket tid läggs på grammatik men lite tid på uttal. Bolander (2012) 

skriver att det är viktigt att komma ihåg att tal och skrift är två skilda ting och att lärare fokuserar 

ofta mer på skriven text än talad vid arbete med språkinlärning. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera faktorer som i forskningen lyfts fram som 

väsentliga gällande uttalsundervisning bland elever med svenska som andraspråk. Dessutom 

syftar studien till att sammanställa och presentera på vilka sätt uttalsundervisning kan användas 

i klassrummet för att möjliggöra andraspråkselevers utveckling i uttal och förståelse av 

svenskans fonologi. Syftet uppfylls genom att besvara följande frågeställning: 

• Vilka faktorer har enligt forskning betydelse inom uttalsundervisning för elever med 

svenska som andraspråk? 
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3 Bakgrund 

I relation till litteraturstudiens syfte att identifiera faktorer som i forskningen lyfts fram som 

väsentliga gällande uttalsundervisning bland elever med svenska som andraspråk ges först en 

presentation av bakgrunden och ett teoretiskt perspektiv på uttal samt styrdokumenten som 

kopplas till området. 

3.1 Röst- och talapparaten 

Alla människor har tillgång till en medfödd språkförmåga för att lära sig ett nytt språk och 

samma fysiska förutsättningar för att uttala ljud (Gårding & Kjellin, 1998). Talljud uppstår när 

när utandningsluft pressas från lungorna genom luftstrupen, svalget och munhålan (Bolander, 

2012). Samarbetet mellan muskler vid läpparna, kinderna, svalgväggarna och magen hjälper 

oss att producera ljud (Gårding & Kjellin, 1998). Talet och perceptionen är människans 

viktigaste kommunikationsdelar. En tanke som uppstår i människans hjärna behöver omsättas 

till ord och den styrs av impulser från det talmotoriska centrat i hjärnan. Därefter kopplas tanken 

in i talapparaten som framkallar ljudvågor vilka förs vidare till lyssnarens öra och förmedlar 

talet (Bolander, 2012). 

 

Många språkljud är gemensamma för världens cirka 5000 språk och människan har en förmåga 

att anpassa hjärnan till olika talsituationer. Det innebär att impulser från det talmotoriska centrat 

i hjärnan förs vidare till artikulationen i munnen (Gårding & Kjellin, 1998). Svenskans vokal- 

och konsonantfonem definieras på grundval av var och hur i talappraten de bildas. Vokalfonem 

bildas med stämbanden i struphuvudet som luften passerar på sin väg genom talapparaten. 

Munhålans öppenhetsgrad, tungans läge samt läpparnas rundning avgör vilken vokal som 

bildas. Konsonantfonem grupperas efter artikulationssätt, artikulationsställe samt tonande 

respektive tonlösa konsonanter när luftströmmen hindras med hjälp av olika talogran på sin väg 

ut från lungorna (Bolander, 2012). 

3.2 Uttalsundervisning 

Uttalsundervisningen ingår som ett moment i språkinlärningen och omfattar fonem, vilket 

innebär språkljud, det vill säga språkets minsta betydelseskiljande enheter, samt fonotax, som 

utgör regler för hur fonem kan kombineras med varandra för att bilda ett ord (Thorén, 2011). 

Bolander (2012) skriver att ljuden i löpande tal påverkar varandra och uttalas inte alltid på 
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samma sätt. Olika varianter av ett fonem kallas för allofoner och allofonvalet styrs av 

omgivande talljuden eller av dialekten som man talar. Allofoner är inte betydelseskiljande och 

används inom ett språk. I arbetet med svensk fonotax kan exempelvis konsonanten <h> och tje-

ljudet endast konbineras med vokaler. I början av ett ord kan tre konsonanter kombineras som 

mest, medialt kan fyra konsonanter komma i följd som mest och finalt kan upp till fem 

konsonanter kombineras. Däremot kan långa konsonantkombinationer uppstå i 

sammansättningar (Bolander, 2012). Regler för svenskan är också att korta betonade vokaler 

följs av en lång konsonant och långa betonade vokaler följs av en kort konsonant (Bolander, 

2012). Morfem är språkets minsta betydelsebärande enhet och bidrar till ett ords innehåll och 

betydelse. Morfem behövs för att kunna sätta samman ord till fraser som ingår i satser och 

meningar (Gårding & Kjellin, 1998: Bolander, 2012). En fras är en grupp av ord som bildar led 

i satser (Bolander, 2012). Innehållet i talet som vi formulerar påverkas förutom av valet av ord 

och grammatiska regler också av språkets prosodi. Prosodi är språkets melodi, frasering, 

pausering samt rytm och hänger samman med ords och satsers byggnad. Prosodin omfattar 

längd, lång eller kort vokal, betoning på olika stavelser och intonation som utgörs av 

tonhöjdförändringar och melodiförändringar i den betonade stavelsen (Bolander, 2012).  

3.3 Svenska som andraspråk 

Internationellt benämns förstaspråket som L1 och innebär first language och andraspråket som 

L2 och innebär second language. Cummins (2000) skriver att första- och andraspråket gynnar 

varandra både för språkbruket i skrivna texter och i förståelse av begrepp, termer och 

omvärldskunskap i talat språk. Elever som har goda kunskaper i L1 har god nytta av 

kunskaperna vid L2-inlärningen (Cummins, 2000).  

 

Bolander (2012) anser att det är viktigt att uppmärksamma både läs- och skrivinlärning vid 

undervisning i svenska som andraspråk. Till skillnad från talet motsvarar skriften grafematiska 

regler som upplyser om vilka bokstäver som kan användas för att återge olika fonem (Gårding 

& Kjellin, 1998). Svenskans stavning anses vara ljudenlig då det oftast är ett fonem som 

motsvarar ett grafem, men det finns fonem med olika stavningar som exempelvis sje- och tje-

ljuden som inte har ett tillhörande grafem (Bolander, 2012). Elever som studerar svenska som 

andraspråk behöver anpassad undervisning för att få kunskaper i den språkliga basen och 

utveckla det svenska språket (Ladberg, 2003). 
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3.4 Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet innebär att eleven är medveten om att ord består av enskilda ljud och 

förstår att språkljud kan kopplas samman för att skapa nya ord. Eleven förstår den alfabetiska 

principen och att språkljud representeras av bokstäver samt riktar sin uppmärksamhet mot hur 

ord uttalas för att kunna veta vilka ljud och bokstäver som kopplas samman. En elev som är 

fonologiskt medveten kan rimma, markera antal stavelser i ord, klara fonembyte, identifiera 

första ljudet i enkla talade ord och identifiera samma ljud i andra ord (Lundberg & Herrlin, 

2005).  

3.5 Fonemisk medvetenhet 

Fonemisk medvetenhet är en del av den fonologiska medvetenheten och innebär att eleven har 

en förmåga att kunna avskilja fonem. Eleven kan identifiera var i ordet hen hör ett visst ljud, 

först, i mitten eller sist, och kan därmed avskilja det från resten av ordet. En elev kan visa sin 

fonemiska medvetenhet genom att högt kunna säga alla ljud i ett visst ord i tur och ordning 

(Alatalo, 2011). 

3.6 Transfer 

Transfer innebär att eleven lutar sig mot sitt förstaspråk under inlärningen av sitt andraspråk 

(Bannert, 2004). Transfer kan visa sig vara såväl positiv som negativ i andraspråksinlärningen. 

Man kan mäta avståndet mellan olika språk som avspeglar svårighetsgraden vad gäller uttal 

inom andraspråket och svenska språket kan upplevas som svårt beroende på vilket som är 

elevens förstaspråk. Fredriksson och Taube (2010) menar att om elevens förstaspråk är nära 

svenska språkets fonologi, grammatik och ordförråd blir inlärningen lättare och den kan visa 

sig som positiv transfer. Läraren bör fokusera på delar i svenska språket som orsakar svårigheter 

för varje enskild elev, det vill säga där negativ transfer uppstår (Ladberg, 2003). Negativ 

transfer kan visa sig genom brytning som i Sverige definieras som ”osvenskt” uttal. Om 

brytningen hos en individ är kraftfullt brister hela kommunikationen (Gårding & Kjellin, 1998). 

Bannert (2004) framhäver att en person som bryter på ett typiskt sätt uppvisar alla viktiga 

uttalssvårigheter i sin brytning. Brytning kan orsakas av betoningsvanor och talrytm från 

modersmålet som överförs till det nya språket (Bruce, 2012). 
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Kästen-Ebeling och Otterup (2015) skriver att de nyanlända eleverna är i olika åldrar och att 

yngre elever som får uttalsundervisning har fördelen att lära sig språket i många år. De kan 

lyckas med att få ett infött uttal eller ett brytningsfritt uttal (Thorén, 2011). Infött uttal lärs in 

där eleven är född och är modersmålet. Till skillnad från infött uttal kan brytningsfritt uttal fås 

i en miljö där andraspråket används och efter att individen tillägnat sig sitt modersmål (NE.se). 

Äldre elever kan däremot få det svårare med att få ett infött uttal eftersom de inte får samma 

inlärningstid men de kan med hjälp av pedagogiska arbetssätt få ett brytningsfritt uttal (Kästen-

Ebeling & Otterup, 2015; Thorén, 2011). 

 

3.7 Det kognitiv-konstruktivistiska perspektivet 

Jean Piaget företräder det kognitiv-konstruktivistiska perspektivet som innefattar teorin om 

intellektuell utveckling där eleven själv skapar sin kunskap (Imsen, 2006). Piaget menade att 

barns tänkande ändras i en viss ålder men inom skolvärlden innebär det att undervisningen 

anpassas efter nivån som eleven befinner sig i och inte efter åldern. Fokus ligger på elevens 

eget utforskande av den fysiska miljön samt den sociala interaktionen där eleven får förståelse 

för omvärlden. Lärande sker genom samspel mellan elev och lärare, men kunskapen konstrueras 

av eleven utifrån den stimulans och aktivitet som hen befinner sig i (Imsen, 2006). Kunskap 

kan vidgas från yttre påverkan och hur kunskapen lärs in beror på hur den konstrueras (Imsen, 

2006). Piaget såg på tänkandet som en process och inte som en produkt. Han myntade 

begreppen assimilation och ackommodation (Imsen, 2006). Assimilation sker när gamla 

uppfattningar omvärderas till nya kunskaper då inlärning sker genom inre representation. De 

inre representationerna är kognitiva scheman som är lagrade på en mental nivå och kan hämtas 

i nya situationer som inte använts tidigare. Ackommodation innebär att om skillnaden mellan 

befintliga och nya ljud är allt för stora blir gamla scheman otillräckliga och de måste omformas 

så att de blir bättre anpassade till situationen. På så sätt revideras uppfattningarna av nya ljud 

och ett byte till en helt annan tolkning, fördjupning eller utvidgning sker (Imsen, 2006). 

 

För denna litteraturstudie har det kognitiv-konstruktivistiska perspektivet relevans i samband 

med att eleven lär sig svenskt uttal i interaktion mellan lärare och elev. Det kan ses samband 

mellan assimilation och ackommodation samt arbete med området i det centrala innehållet i 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 där det står: ”arbete med 

svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets” (Skolverket, 2011a, s. 240). I arbetet 
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med uttal behöver eleven lära sig skillnaderna mellan fonem i L1 och L2. Assimilation innebär 

att det behövs tolkning och förståelse av fonem i L2 med hjälp av fonem som redan är befintliga 

i L1 för att erfarenheter ska reduceras. Eleverna får kunskap om motsvarande fonem i svenskan 

och lägger till ny kunskap i sina gamla scheman. Om fonemen är mycket lika i L1 och L2 kan 

fonemen i svenskan liknas med fonemen i förstaspråket som kan visa sig som positiv transfer 

(Bjar, 2010). Ackomodation sker när gamla scheman är otillräckliga och fonemen saknas i 

modersmålet. När det gäller inlärning av fonem som saknas i modersmålet revideras och 

utvidgas uppfattningar hos elever om andraspråkets fonem, det vill säga ackommoderas (Imsen, 

2006).   

 

3.8 Styrdokument 

Under syftesdelen i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2011b), [Lgr11] för kursen Svenska som andraspråk står det att undervisningen 

ska ge elever möjlighet att kommunicera på svenska utifrån sina kunskapsnivåer, men däremot 

ska det inte ställas för tidiga krav på språkets korrekthet. Vidare ska elever också ges möjlighet 

att utveckla kunskaper om svenska språkets uttal för att stärka deras tilltro till den egna 

språkliga och kommunikativa förmågan (Skolverket, 2011b). I centralt innehåll för årskurserna 

4-6 [Lgr 11] framkommer det under rubriken Språkbruk att elever ska kunna uttal, betoning 

och satsmelodi samt uttalets betydelse för att kunna göra sig förstådda samt att de också ska 

lära sig om hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords 

nyanser. 
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4 Metod 

I metodkapitlet beskrivs denna studies informationssökning i avsnitt 4.1, kriterier för inklusion 

och urval i avsnitt 4.2 och materialanalys i avsnitt 4.3. 

 

4.1 Informationssökning 

Söktjänster som PRIMO och Google Scholar användes för att samla ökad kunskap om området. 

Genom litteratur som lästes efter första sökningen och med tidigare erfarenheter från kursen 

Svenska som andraspråk I kunde förslag hittas på nya sökord och författare. Vid 

informationssökningen användes olika sökord som är väsentliga inom uttalsundervisning och 

lades därför till i min sökning. Sökorden som användes var: uttalsundervisning, hur gör lärare 

uttalsundervisning, uttal och svenska som andraspråk, fonologi, uppfattning av ljud, fonetik 

och prosodi. För att hitta internationell forskning användes engelska sökord som: perception, 

pronunciation, phonology, second language och prosody i sökmotorerna PRIMO och ERIC. 

Eftersom studien behandlar uttalsundervisning i andraspråksinlärningen lades L2 till, som 

används internationellt och innebär second language. 

 

Efter granskningen av böcker kombinerad med tidigare författarkännedom från kursen Svenska 

som andraspråk I på Jönköping University upptäcktes att vissa författare förekom ett flertal 

gånger inom området som litteraturstudien ska behandla, vilket gav möjlighet att kedjesöka på 

författarnas namn. Exempel på författare som behandlar uttalsundervisning i Sverige är Niclas 

Abrahamsson, Roger Källström, Monica Axelsson, Louise Bjar och Bosse Thorén. 

 

Bland de sökningar som gjordes i PRIMO gav exempelvis Bosse Thorén åtta träffar. Utifrån de 

åtta träffarna hittades en doktorsavhandling som visade sig vara av intresse då den behandlar 

prosodi och uttalsundervisningen i svenska som andraspråk. I PRIMO gjordes en annan sökning 

där begreppet speech perception L2 användes. Resultatet blev 610 träffar. Avgränsningar 

gjordes genom att välja endast vetenskapliga artiklar och resultatet blev 586 träffar. Sedan 

avgränsades återigen sökningen till åren 2000 och 2016 vilket gav 559 träffar. Av de 559 

artiklarna hittades 538 artiklar genom att återigen begränsa till artiklar. Genom granskning av 

artiklarna hittades en väsentlig artikel som behandlar andraspråksinlärning och uttal. Utifrån 

artikelns författare gjordes en ny sökning som gav 450 träffar. Utifrån rubrikerna ansågs en 

artikel vara användbar för arbetet. Efter närläsning av artikeln gavs fler tips på sökord som 
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exempelvis articulation, learning strategies och syllables och de begreppen kunde därför 

inkluderas i flera sökningar. 

 

I söktjänsten ERIC gjordes sökningar på learning strategies, articulation, second, speech och 

syllable. I underrubrikerna valdes second language, second language instruction, 

pronunciation, phonology, vocabulary skills och second langugae i en ytterligare underrubrik. 

Sökningen resulterade i 0 artiklar. Dock hänvisade ERIC till SmartText searching och där fick 

jag upp 410 663 träffar. Sökningen begränsades till fulltext och peer reviwed vilket begränsade 

sökningens resultat till 232 033 träffar. Academic Journals valdes då för att ytterligare begränsa 

sökningen och resultatet blev istället 227 912 träffar. Av 227 912 valdes två artiklar som hade 

intressanta rubriker. Dessa artiklar behandlar prosodi, uttal, ordinlärning och ordförråd. 

 

4.2 Kriterier för inklusion 

Kriterier för inklusion har fastställts med syfte att avgöra vilken litteratur som ska inkluderas 

eller exkluderas. Litteraturstudien utgår från tidigare forskning i uttalsundervisning. 

Litteraturstudiens första kriterium för inklusion är att materialet ska stämma överens med 

studiens syfte och frågeställning. Det ska beröra litteraturstudiens problemområde, faktorer som 

har betydelse inom uttalsundervisning i andraspråksinlärning. Det andra kriteriet är att 

materialet ska vara vetenskapligt baserat och peer reviwed. Tredje kriteriet för inklusion är att 

det insamlade materialet ska omfatta aktuella källor samt nationell och internationell forskning. 
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4.3 Urval 

I det här avsnittet följer litteraturstudiens urval utifrån kriterierna som resulterade i totalt tio 

artiklar, en doktorsavhandling, en forskningsbaserad bok och två bokkapitel i antologier. Dessa 

källor har undersökts och analyserats och presenteras i resultatkapitlet. 

Titel Författare År 
 

Publikation
styp 

Andraspråksinlärning i ett utveck-
lingsperspektiv. (Red.) Barn 
utvecklar sitt språk. 

Axelsson Monica 2010 Red. 

Second Language Learners’ 
Identification of Target-Language 
Phonemes: A Short-Term Phonetic 
Training Study 

Cebrian, Juli. Carlet, Angelica 2014 Artikel 

An alternative to language learner 
dependence on L2 caption-reading 
input for comprehension of sitcoms in 
a multimedia learning environment. 

C. H, Li. 2014 Artikel 

Using Songs to Encourage Sixth 
Graders to Develop English Speaking 
Skills 
 

Duarte Romero, Mónica 
Duarte. Tinjacá Bernal, Luz 
Mery. Carrero Olivares, Marilú. 

2014 Artikel 
 

Two Phonetic-Training procedures 
for young learners: Investigating 
instructional effects on perceptual 
awareness 

Gallardo Del Puerto, Francisco. 
 

2014 Artikel 

Enhanced plasticity in spoken langua
ge acquisition for child learners: 
Evidence from phonetic training 
studies in child and adult learners of 
English. 

Giannakopoulou, Anastasia. 
Uther, Maria. 
Ylinen, Sari. 

2013 Artikel 

Phonetics instruction improves 
learners´ perception of L2 sound 

Kissling, Elizabeth, M. 2014a Artikel 

What predicts the effectiveness of 
Foreign-Language Pronunciation 
instruction? 

Kissling, Elisabeth, M. 2014b Artikel 

Transcribing nonsense words: The 
effect of numbers of voices an 
repetitions. 

Knight, Rachael-Anne. 2010 Artikel 

Svenska i kontrast. Tvärspråkliga 
perspektiv på svensk grammatik. 

Källström, Roger. 2012 Forsknings-
bok 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Duarte%20Romero%2C%20M%C3%B3nica%20Duarte%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Duarte%20Romero%2C%20M%C3%B3nica%20Duarte%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Tinjac%C3%A1%20Bernal%2C%20Luz%20Mery%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Tinjac%C3%A1%20Bernal%2C%20Luz%20Mery%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Carrero%20Olivares%2C%20Maril%C3%BA%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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4.4 Materialanalys 

Materialet som har analyserats är litteratur som är vetenskaplig forskning med relevans för vilka 

faktorer som har betydelse inom uttalsundervisning för elever med svenska som andraspråk. 

Litteraturen redovisas i Tabell 1. Texterna är utvalda utifrån kriterierna i litteraturstudien och 

de studier som inte uppfyllde kriterierna valdes bort. Därefter skrevs en översikt av utvalda 

publikationer i Översikt över analyserad litteratur (se Bilaga 1).  

 

Genom analysprocessen upptäcktes kategorier som nämndes upprepade gånger i flera studier. 

Vid jämförelse av materialet gjordes därför en tematisk struktur där studierna delades in i olika 

kategorier. Färgkodning gjordes för att markera sådant som var relevant för mina kategorier 

och ett tematiskt mönster började framträda. De teman som upptäcktes var prövning av enstaka 

ljud, artikulation, prövning av enstaka ord eller fraser och prövning av prosodi. Vid 

färgkordningen upptäcktes att vissa kategorier var tunna på material men de ansågs ändå vara 

väsentliga för studien. Därför gjordes ytterligare eftersökningar för att hitta material till dessa 

kategorier och därefter valdes lämpliga rubriker till de olika kategorierna. Till exempel valdes 

Arbete med ljudigenkänning som rubrik till temat Prövning av enstaka ljud. Resultatkapitlet är 

strukturerat utifrån ljudigenkänning av fonem, artikulation av enstaka ljud och ord, samt 

avslutas med hela ord och satser med avseende på prosodi, melodi och rytm. När resultatet 

skrevs jämfördes systematiskt en kategori i taget. 

A Multimedia English Learning 
System Using HMMs to Improve 
Phonemic Awareness for English 
Learning 

Lai, Yen-Shou. Tasi, Hung-
Hsu.  Yu, Pao-Ta. 

2009 Artikel 

Orden tar form- om barns 
uttalsutveckling. (Red.) Barn 
utvecklar sitt språk 

Louise, Bjar. 2010 Red. 

Studies in Second Language 
Acquisition Reexamining Effects of 
Form-Focused Instruction on 
L2Pronunciation Development: The 
Role of Explicit Phonetic 
Information. 

Saito, Kazuya 
 

2013 Artikel 

The priority of temporal aspects in 
L2-Swedish prosody Studies in 
perception and production. 

Thorén, Bosse. 2008 Doktors-
avhandling 
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Larsen (2009) skriver att en studies validitet är studiens trovärdighet och visar om analyserade 

texter är relevanta för studiens syfte och frågeställning. Om resultatet i undersökningen 

uppfyller studiens syfte och undersöker det som efterlyses har arbetet hög validitet. Vidare 

skriver Larsen (2009) att reliabiliteten är litteraturens tillförlitlighet och handlar om huruvida 

studierna är noggrant gjorda eller inte. En undersökning anses ha hög reliabilitet om andra 

forskare kan upprepa samma undersökning och komma fram till samma slutsatser. I resultatet 

sammanställs studier som undersöker liknande företeelser för att nå hög validitet och 

reliabilitet. Undersökningarna i litteraturen som används i den här studien är relevanta för 

studiens syfte och är gjorda i ett antal olika länder samt har forskare som alla har kommit fram 

till liknande resultat, i vilka forskarna betonar samma faktorer som har betydelse för 

uttalsundervisning. I den här litteraturstudien beskrivs hela studiens arbetsgång och kan därför 

upprepas och granskas. 
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5 Resultat 

I resultatkapitlet presenteras faktorer som enligt forskning har betydelse inom 

uttalsundervisning för elever som har svenska som andraspråk. I avsnitt 5.1 beskrivs arbete med 

ljudigenkänning. I avsnitt 5.2 beskrivs arbete med artikulation. I avsnitt 5.3 beskrivs samtidig 

användning av visuellt och auditivt arbete  och i avsnitt 5.4 arbete med prosodi. I detta kapitel 

kommer begreppen första- respektive andraspråk att användas synonymt och omväxlande med 

L1 respektive L2 och varierar med publikation och författare. I studiens resultat används två 

former av transkription. Snedstreck // som avser fonem och vinkelparentes < > som avser 

grafem. Jämförda grupper i studien benämns som Grupp 1 och Grupp 2, istället för första och 

andra gruppen då det kan skapa förvirring. 

5.1 Arbete med ljudigenkänning 

Auditiv fonetik behandlar ljudigenkänning och hur örat och hjärnan behandlar och bearbetar 

fonem (Bjar, 2010). I världens språk varierar antalet vokaler mellan två och tolv och i svenskan 

finns nio vokaler. Andraspråkselever vars modersmål innehåller färre vokaler än svenskan kan 

erfara svårigheter vid språkinlärningen (Källström, 2012). Fonem är språkets minsta 

betydelseskiljande enheter och är av vikt för perceptionen för andraspråkselever. Svenskans 

vokalfonem kan motsvara olika grafem och ett och samma grafem kan uttalas med olika fonem. 

Bjar (2010) presenterar ett exempel där två olika fonem, /o/ i lok respektive /å/ i sova kan 

representera ett och samma grafem <o> i skriften. Ett annat exempel är s-ljudet som i sol, zoo 

samt citron och tj-ljudet som i kärna, tjuv och kjol som representerar olika grafem i skriften. 

Bearbetning av fonem i andraspråket kan uppmärksammas med hjälp av rimord då ord byter 

betydelse beroende på det första fonemet i ordet. Slutsatsen i Bjars (2010) exempel är att L2-

elever i den svenska skolan måste först lära sig att höra skillnad mellan de svenska fonemen 

innan de kan utveckla sin förmåga att göra skillnad när de talar eller läser. Fonologisk och 

fonemisk medvetenhet kan leda till förståelse av nya fonem. Nya fonem i ett nytt språk kan vara 

en utmaning för elever i andraspråksinlärningen beroende på modersmålets fonemuppsättning.  

 

Det har visat sig vara framgångsrikt att arbeta med ljudigenkänning som är en grund för att 

andraspråkselever ska komma vidare i sin uttalsutveckling (Cebrian & Carlet, 2014; Gallardo 

Del Puerto, 2014; Kissling, 2014b). Kissling (2014b) gjorde en undersökning på engelsktalande 

elever som hade spanska som L2 och Cebrian och Carlet (2014) och Gallardo Del Puerto (2014) 

gjorde en undersökning på spansktalande elever som hade engelska som L2. Författarna 
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jämförde två elevgrupper som skulle lära sig olika fonem som saknas eller har annan fonologisk 

status i L2. Syftet med undersökningarna var att bedöma effektiviteten av uttalsundervisning i 

fonetik, före och efter utbildningen. Grupp 1 fick fonetisk undervisning som innehöll en 

förklaring av grafem och fonem, fonemens motsvarigheter i L1 samt en identifieringsövning. 

Grupp 2 fick börja med identifieringsövningen utan fonetisk undervisning. Kissling (2014b) 

skriver i sin studie att elever tenderar att blanda ihop språkljuden i L1 och L2 eftersom det finns 

en risk att inte urskilja de fonetiska skillnaderna mellan ljuden i båda språken. De fonetiska 

egenskaperna varierar mellan olika språk, och därför bör läraren rikta elevernas uppmärksamhet 

på egenskaper hos fonem i L2. Om elever inte uppfattar kontrasterna mellan fonemen i L1 och 

L2 kan de inte heller förvärva perceptiva och produktiva förmågor (Kissling, 2 014b). Cebrian 

och Carlet (2014) poängterar, precis som Kissling (2014a) och Gallardo Del Puerto (2014), att 

ljudigenkänning av vissa fonem är svåra för engelsktalande elever att identifiera på grund av 

att ljudkontrasterna saknas eller har en annan status i L1. Slutsatserna i Kisslings (2014b), 

Cebrian och Carlets (2014) och Gallardo Del Puertos (2014) undersökningar är att Grupp 1, 

med förkunskaper gjorde en större förbättring jämfört med Grupp 2, utan förkunskaper. 

Resultatet tyder på att fonetisk undervisning i L2 utvecklar förmågan att urskilja fonem genom 

att ta reda på skillnader och likheter mellan fonem i L1 och L2. Gallardo Del Puerto (2014) och 

Cerbian och Carlet (2014) skriver att fonem i L1 kan vara en faktor som begränsar elevers 

uppfattningsförmåga i L2 och att förbättring av Grupp 1, som fick kunskap om skillnader 

mellan fonem i L1 och L2,  kan bero på den förbättrade perceptuella förmågan att känna igen 

skillnaderna mellan språkljuden i L1 och L2. Gallardo Del Puerto (2014) menar att fonem i L2 

som är fonetiskt likartade är lätta att uppfatta, men om fonemen har för stora likheter i L1 och 

L2 kan det orsaka uppfattningssvårigheter utirån assimilationen, eftersom uppfattningen styrs 

av de inre respresentationer som är kognitiva scheman lagrade på en mental nivå (jämför Imsen, 

2006). Fonem som faller utanför L1 ska eleverna kunna ackommodera och uttala eftersom de 

inte stör eller hindrar fonem i L1. 

 

I en studie som Knight (2010) gjorde testades transkriptionen av nonsensord, där olika röster 

uttalade orden för att utvärdera om olika röster har betydelse för L2-elevers uppfattning av 

fonem. Eleverna i studien hade genomgått en fonetisk undervisning och hade därför 

förkunskaper inom området. Enligt Knight (2010) måste ord höras flera gånger, ses och delas 

upp i fonem, för att det ska lagras i minnet. Undersökningen resulterade i att eleverna kunde 

känna igen mer exakta uttal av nonsensord efter upprepningar och förbättrade uppfattningen av 

enstaka fonem och fonem i olika morfem genom att de fick höra och se fonem i ord i flera 
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sammanhang. Knight (2010) menar att auditiv och visuell information i kombination lärs in 

lättare när ord delas upp i segment och upprepas. Fonemisk medvetenhet avgör om fonem kan 

identifieras och överföras till elevernas fonologiska minne. Resultatet i Knights (2010) studie 

visar att olika röster inte påverkar elevers uppfattning, däremot tyder resultat på att eleverna bör 

utveckla en fonologisk och fonemisk medvetenhet. Elever bör börja med att lära sig vilket 

fonem som hör till varje grafem för att kunna identifiera vilka ljud som ingår i ett ord (Knight, 

2010).  

5.2 Arbete med artikulation 

Det är viktigt att förstå hur skillnader mellan språk inverkar på andraspråket (Källström, 2012). 

I andraspråksinlärning diskuteras ofta skillnader och likheter mellan L1 och L2, som kallas 

transfer och innebär att man lutar sig mot sitt förstaspråk när man lär sig sitt andraspråk. Om 

det är likheter mellan L1 och L2 kan transfern visa sig positiv, men om det är skillnader mellan 

L1 och L2 kan transfern istället visa sig som negativ i andraspråksinlärningen. Källström (2012) 

skriver att fonemet /s/ artikuleras tonlöst både i svenskan och engelskan och Bjar (2010) 

konstaterar att fonemet /r/ kan vara rullande i vissa delar i Sverige jämfört med i engelskan där 

det oftast är stumt. Samma variant av ett ljud i ett språk kallas för ett fonem men olika varianter 

av ett fonem kallas för allofoner. Allofoner är inte betydelseskiljande och varierar i olika 

dialekter i svenskan. Elevernas uppmärksamhet bör riktas mot skillnader i utformningen. I 

svenskan sker artikulation av fonem i ett visst läge i munnen men i andra språk kan motsvarande 

fonem artikuleras i en annan del av munnen. När man arbetar med andraspråkselevers 

ljudbildning måste såväl konsonanter som vokaler, främre och bakre bearbetas. De mjuka 

vokalerna bildas fram i munnen medan de hårda vokalerna bildas längre bak (Bjar, 2010). De 

mjuka vokalerna /e, i, y, ä, ö/ påverkar de föregående konsonanter i ett ord, så att de görs mjuka 

när vi talar medan de håra vokalerna /a, o, u, å/ inte påverkar föregående konsonanter i ett ord 

(Bjar, 2010). Denna medvetenhet hjälper svenska som andraspråkselever att bilda den svenska 

varianten av fonemet. Slutsatsen i Bjars (2010) och Källströms (2010) metoder som används i 

arbete med artikulation av vokalfonem i svenskan är att man måste veta var placeringen av 

tungan i munnen ska ske samt hur läpparna ska formas. I arbetet med svenska konsonantfonem 

bör fokus ligga på artikulationsställe och artikulationssätt. Artikulationsstället kan variera 

beroende på de olika konsonantfonemen. Bjar (2010) menar att man kan börja beskrivning av 

konsonantfonem som artikuleras fram i munnen som exempelvis labialer /p, b, m/ och sedan 

arbeta med beskrivning av språkljud bakåt i munnen. Nästa steg är de labiodentala /f, v/, de 
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dentala /t, d, l, n, s/, de retroflexa /r/, de palatala /j, tj/, de velara /k, g, ng, sje/, och till slut 

laryngala /h/. I uttalsinlärningen bör en elev som har svenska som andraspråk ha kunskap om 

hur olika fonem kan bildas, vilket leder till att uttalet förbättras i svenskan. Läsinlärningen blir 

lättare eftersom ljudet kombineras med bokstaven som nu känns igen och kan artikuleras (Bjar, 

2010). 

 

Kissling (2014a) undersökte engelsktalande elever som har spanska som L2, Cebrian och Carlet 

(2014) spansktalande elever som har engelska som L2 och Saito (2013) japansktalande elever 

som har engelska som L2. Författarna undersökte artikulationen i L2 som kan påverkas av L1-

fonemens position i munnen. De fokuserade på fonem som saknas eller har en annan fonologisk 

status i L1. Eleverna i undersökningarna delades upp i två grupper. En av grupperna i vardera 

undersökning fick fonetisk undervisning i artikulation där det ingick en förklaring av grafemens 

och fonemens motsvarigheter i L1 och L2 och skillnader i utformningen av fonemen såsom var 

placering av tungan sker och hur munnen ska formas. I undersökningarna fick Grupp 1 upprepa 

korta ord och fraser som innehöll fonem i L2 efter en infödd talare tills elevernas uttal började 

likna den infödde talarens. I testet ingick förbestämda ord och fraser för att inte belasta eleverna 

med ordens betydelse och istället fokusera på uttalet och artikulationen. Kissling (2014a), 

Cebrian och Carlet (2014) och Saito (2013) fann att fonetisk undervisningen med fokus på 

artikulation förbättrade elevers uttal eftersom den artikulatoriska skillnaden mellan ett fonem i 

L2 och dess motsvarighet i L1 uppmärksammades. Resultatet i undersökningarna visar att 

förmågan att artikulera fonem till motsvarade grafem i L2 kan utvecklas genom att eleverna får 

fonetisk undervisning för att kunna identifiera och artikulera fonem i nya ord. Grupp 1 och 

Grupp 2 uppnådde varierande förbättringar i produktiontestet där vissa elevers produktion 

förbättrades mer än andras. Författarna menar att artikulation är en färdighet som kan utvecklas 

genom att elever utvecklar en medvetenhet om hur olika fonem bildas. Saito (2013), Cebrian 

och Carlet (2014) och Kissling (2014a) menar att när lärare ökar elevers medvetenhet, som 

artikulationssättet i nya fonem, leder det till bättre produktion eftersom eleverna blir förtrogna 

med att artikulera nya fonem och de kan etablera dessa i långtidsminnet.  
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5.3 Samtidig användning av visuellt och auditivt arbete 

Morfem är språkets minsta betydelsebärande enhet som bidrar till ett ords innehåll och 

betydelse (Bjar, 2010). Flera fonem i kombination med varandra bildar ett morfem (NE.se). 

Förmågan att uppfatta ljudkontraster mellan L1 och L2 och artikulation av vokal- och 

konsonantfonem i L2 är avgörande för att kunna identifiera betoning och artikulation i ord. 

Andraspråkselever kan arbeta med ords innehåll samtidigt som de bygger upp sitt ordförråd 

(Bjar, 2010). 

 

Giannakopoulou, Uther och Ylinen (2013), Gallardo Del Puerto (2014) och Li (2014) 

undersökte om arbetet med fonem och samtidigt användning av auditivt och visuellt arbete med 

ord kan bidra till att öka elevers ordförråd. I Giannakopoulou et al. (2013) studie lades fokus på 

att skifta perceptionen och uppmärksamheten på likartade ljud i olika ord genom att presentera 

ordbilder samtidigt för att uppmärksamma stavning och betydelse. Gallardo Del Puerto (2014) 

använde inspelade ord som hördes samtidigt som ordbilden presenterades på skärmen. Eleverna 

fick bedöma om ordet matchade uttalet eller om det var felaktigt uttal till det presenterade ordet. 

I Lis (2014) studie testades två kinesisktalande grupper som har engelska som L2. Grupp 1 

testades med hjälp av en videofilm som var textad och Grupp 2 fick se en videofilm utan text. 

Li (2014) skriver att andraspråkselever upplever en kognitiv belastning när de hör ord i L2 som 

de inte uppfattar och att en inlärningsmetod som presenterar bild, text och tal kan underlätta 

förståelsen. I studien undersöktes effekterna av uttalsuppfattning i morfem där Li (2014) 

poängterar att hörförståelsen är den kompetens som är mest avgörande för uppfattningen men 

att en identisk text till talet kan underlätta elevernas förståelse. Författarna konstaterar även att 

ett enda fonem kan ändra betydelse i ett morfem i L2 och att förmågan att känna igen skillnaden 

mellan olika fonem i L2 är av betydelse för att kunna bilda och uppfatta betydelsebärande 

enheter. Gallardo Del Puerto (2014) tillägger att både se och höra ett ord samtidigt hjälper elever 

att tolka visuell information i de presenterade orden med hjälp av ortografi. Ortografi är läran 

om ords rätta stavning (NE.se). I likhet med Gallardo Del Puerto anser Li (2014) att en 

framgångsfaktor i arbetet med L2-elevers morfemuppfattning är att ge elever ledtrådar om 

kommande ljudingång med hjälp av en text. Li (2014) menar att video kombinerad med text 

gör innehållet mer begripligt för elever som har ett stort ordförråd men som är svaga i 

hörförståelsen (Li, 2014). Att följa med i en text samtidigt som eleven läser ger även betydelse 

för tidigare obegripliga fonem och underlättar inlärningsprocessen.  
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5.4 Arbete med prosodi 

Axelsson (2010) skriver att uttalet ingår i en organisatorisk kompetens som innebär kunskap 

om språkets ljudsystem, ordförråd och grammatik. För att få flyt i talet behöver elever utveckla 

den organisatoriska kompetensen som omfattar kunskap om språkets ljud, ljudskillnader, 

ljudkombinationer samt prosodiska egenskaper för svenska språket. Med den kompetensen 

produceras och tolkas information som är grammatiskt korrekt. (Axelsson, 2010). De 

prosodiska egenskaperna anses allämt utgöras av språkets melodi, rytm, betoning och 

intonation (Thorén, 2008; Bjar, 2010). I talet kan transfer i L2 visa sig såväl positivt som 

negativt. Exempel på negativ transfer i prosodin är när eleven inte observerar att språken skiljer 

sig åt och formulerar regler enligt förstaspråkets betoningsvanor och satsmelodi. Ett annat 

exempel på negativ transfer är när enstaka fonem  är olika i L1 och L2 och förstaspråkets fonem 

kan höras i svenska ord (Thorén, 2008; Källström, 2012; Bjar, 2010). Författarna menar att 

prosodi, satsmelodi och uttal kan även skilja sig åt i olika delar i Sverige men de konstaterar att 

några gemensamma egenskaper för de svenska dialekterna är de rytmiska dragen som betoning 

och längd. Transfer kan också visa sig vara positiv när fonem i L1 och L2 är likartade (Bjar, 

2010 och Källström, 2012). Det beror på hur språken är besläktade med varandra. Olika språk 

ger olika möjligheter till positiv transfer. Det är exempelvis lättare att transferera svenska om 

eleven har engelska som L1 än om eleven har finska eller kinesiska som L1 (Bjar, 2010). Positiv 

transfer kan underlätta elevers språkkunskaper och utveckla den kommunikativa 

språkförmågan (Källström, 2012). Bjar (2010) poängterar att även om språken är nära kan 

elever erfara svårigheter i svenskan. Exempel på faktorer som kan hindra flyt i prosodin i 

svenskan är substantiven. I svenskans substantiv finns skillnad på utrum (en-ord) och neutrum 

(ett-ord) som har sju olika ändelser. Vid pluralböjning sker i vissa substantiv en vokalväxling i 

plural, vilket är typiskt för det svenska språket och det innebär att eleven riskerar att inte skilja 

på vokalväxling i singular och plural (Källström, 2012). I svenskan finns också fem verbgrupper 

med regelbunda och oregelbundna verb som eleven måste lära sig för att kunna få ett flyt i talet 

(Källström, 2012). 

 

Giannakopoulous, Uthers och Ylinens (2013) studie på grekiska barn och vuxna som har 

nämnts tidigare anger att grekiskan har ett vokalsystem som inte liknar det engelska och därför 

kan en tydlig brytning höras när grekiska barn pratar på engelska. Författaren undersökte även 

hur den perceptuella förmågan att känna igen fonem och kombinera flera fonem till morfem 

kan leda till produktion av ord och fraser i L2. Giannakopoulou et al. (2013) anser att förmågan 
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att skilja på fonem i L1 och L2 i artikulation förbättrar elevernas förmåga att kommunicera 

eftersom uppmärksamheten flyttas till andraspråkets accent och tonfall. 

 

Axelsson (2010) beskriver formell språklig kompetens som kunskap om ljud, 

ljudkombinationer samt prosodiska egenskaper. Att lära sig prosodin i det svenska språket kan 

förbättra uttalet hos L2-elever och brytningsfelen kan bli mindre (Thorén, 2008). Betoningen 

kommer att underlätta uttalet och leda till att vokal- och konsonantljuden förändras och språket 

blir begripligt. Thorén (2008) belyser att det inte endast är vokallängden som är avgörande utan 

att all längd kombineras med betoning och den måste ligga antingen på en vokal eller också på 

en konsonant i en betonad stavelse. Thorén (2008) poängterar att vokallängden är viktigast men 

han påpekar att även konsonantlängdens effekt leder till ökad förståelse och upplevs som en 

förstärkande ljudstyrka av hörseln. För att svenskan ska bli förståelig bör betonad stavelse vara 

längre än obetonad. Konsekvensen av att rätt stavelse inte får sin betoning är att svenskan blir 

svårbegriplig. Thoréns (2008) forskning visar att fokus bör ligga på målspråket, vilket innebär 

svenskans rytm och satsmelodi men det bör även ligga på rätt ord i satsen för att utveckla ett 

brytningsfritt uttal. På frasnivå kan prosodi användas genom att lägga betoning och tryck på det 

betydelsetunga ordet som vi vill förmedla i frasen (Bjar, 2010, Thorén, 2008). Beroende på om 

man ska fortsätta prata eller avsluta en mening ska tonen falla, stiga eller ligga stadigt (Thorén, 

2008). Duarte Romero, Tinjacá Bernal och Carrero Olivares (2012) använde sig av sånger för 

att motivera eleverna att tala engelska och utveckla deras kommunikationsförmåga. Genom att 

ta reda på elevernas förkunskaper kunde lärarna hitta rätt nivå på sångernas svårighetsgrad. Det 

är viktigt att välja sånger som har rätt egenskaper i L2-inlärning som exempelvis svårighetsgrad, 

mängden ord eller längden på sången, för att uppfylla elevernas behov i uttalsundervisningen. 

Duarte Romero et al. (2012) skriver att det är en fördel att upprepa nya ord flera gånger då 

elever känner sig säkrare i att behålla ordet och uttalet i minnet. Genom sången och rytmen fick 

eleverna ett brytningsfritt och korrekt uttal. Duarte Romero et al. (2012) menar att sånger borde 

vara en naturlig del av uttalsundervisningen.  

 

Resultatet i en annan undersökning genomförd av Lai, Tsai och Yu (2009) visar att datorledd 

språkinlärning kan bidra till elevers uttalsutveckling. De använde sig av MEL Multimedia 

English Learning för att analysera och korrigera elevernas uttal. I MEL finns ett system som 

kallas för The Hidden Markov Model och det används för att känna igen ingångssignalen i uttal, 

intonation, tempo, volym och rytm. Systemet förhindrar och analyserar felaktigt uttal genom 

att jämföra elevens uttal med standardversionen som finns i datorns minne. Lai et al. (2009) 
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skriver att uttalssvårigheter orsakas när eleverna inte har rätt intonation, tempo och rytm. 

Kinesiska elever tenderar att lägga till eller utesluta ett ljud som motsvarar eller saknas i 

målspråket och att intonation och rytm hjälper eleverna att uppnå ett brytningsfritt uttal. Enligt 

Lai et al. (2009) ska arbetet med uttal inledas med de betydelseskiljande enheterna och sedan 

med de betydelsebärande enheterna. Slutligen ska man arbeta vidare med fraser. Eleven kan 

lyssna och upprepa språkljud, ord och fraser flera gånger och få en återkoppling genom att 

jämföra ljudvågor med standardversionen i programmet. Även en videokamera används i 

undersökningen för att registrera elevernas läpprörelser och granska hur munnen formas när 

eleverna talar för att ge återkoppling som ökar uttalsförmågan (Lai et al., 2009). Resultatet av 

arbetet med MEL har visat sig kunna främja elevers fonemiska medvetenhet och förbättra deras 

uttal och prosodi i deras engelska. 
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6 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras litteraturstudiens metod och resultat. Inledningsvis diskuteras hur 

litteraturstudiens materialinsamling och materialanalys ledde till resultatet. Sedan följer en 

diskussion av resultatet kopplat till bakgrund, styrdokument och teoretiskt perspektiv samt min 

framtida yrkesroll. I resultatdiskussionen diskuteras alla fyra kategorier, som alla är lika viktiga 

faktorer för uttal i undervisningen i svenska som andraspråk, på grund av att inlärning går från 

de minsta betydelseskiljande enheterna, fonem till ord- och frasnivå. 

6.1 Metoddiskussion 

I den här litteraturstudien har syftet varit att ge en bättre kännedom om uttalsfaktorer i 

andraspråksundervisning. Urvalet och materialinsamlingen har fastställts utifrån tre kriterier för 

inklusion och stämmer överens med litteraturstudiens syfte och frågeställning. Vidare är 

materialet vetenskapligt baserat och peer reviwed samt innefattar nationell och internationell 

forskning. 

 

En svårighet som uppstod var att det fanns få nationella forskningar inom uttalsundervisning 

som är aktuella. De nationella studier som hittades men exkluderades ansågs inte vara 

tillräckligt användbara då den ena studien endast testade en elev och den andra studien angav 

ett årtal i PRIMO som inte stämde överens med årtalet som stod i texten. Även Swepub 

genomsöktes, men de resultat som fanns överlappade dem i PRIMO. Det resulterade i att en 

doktorsavhandling, två antologier och en forskningsbok var tillgängliga som nationell 

forskning.  

 

Faktorer som medförde begränsning av utbudet var att studien fokuserar på uttalsundervisning 

mot årskurserna 4-6 men i andraspråksinlärning kan elever vara i olika åldrar och därför 

omfattar det undersökta materialet forskning som behandlar olika åldrar. Det betraktas inte som 

ett hinder eftersom litteraturstudien fokuserar på faktorer som generellt har betydelse för 

uttalsundervisning i svenska som andraspråk och dessa faktorer är inte åldersrelaterade. 

 

Materialet som analyserades har sammanfattats i Översikt över analyserad litteratur (Bilaga 1). 

Materialets innehåll behandlar vilka faktorer som påverkar uttalet i ljudigenkänning, 

artikulation, ordförrådet, fraser och prosodi. Exempel på studier som har valts ut och som 
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behandlar uttal mellan olika språk är engelska till svenska, grekiska till engelska, spanska till 

engelska, engelska till spanska, japanska till engelska samt kinesiska till engelska. 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta kapitel diskuteras mitt resultat i relation till min frågeställning. Litteraturstudiens syfte 

har fokuserat på vilka faktorer forskningen lyfter fram som betydelsefulla för elevers lärande. 

Faktorer som forskningen lyfter fram som betydelse är ljudigenkänning, artikulation, större 

ordförråd och prosodi.  

6.2.2 Arbete med ljudigenkänning  

I bakgrunden nämns brytning (3.6) som negativ transfer vilket är en följd av att betoningsvanor 

och talrytm överförs från modersmålet till svenska språket. Enligt Kissling (2014b), Cebrian 

och Carlet (2014), Gallardo Del Puerto (2014) och Saito (2013) bör lärare som undervisar elever 

med olika modersmål fokusera på de delar av målspråket som orsakar uttalssvårigheter för att 

höja elevers medvetenhet om nya fonem. Lärare bör även ljuda ett fonem istället för att namnge 

grafemet i arbete med auditiv fonetik för att utveckla den fonologiska och fonemiska 

medvetenheten hos eleverna (Bjar, 2010). I och med att, som nämnts i bakgrunden (3.1), alla 

elever i olika stor utsträckning har tillgång till en medfödd språkförmåga är arbetet med 

ljudigenkänning ett tillfälle där elever behöver få möjlighet till individanpassad undervisning 

för att utvecklas framgångsrikt. I Skolverket (2011b) [Lgr11] skrivs det att i årskurserna 1-3 

ingår svenska språkets uttal, i jämförelse med modersmålets, som ett moment i undervisningen. 

Eftersom nyanlända elever är i olika åldrar när de kommer till Sverige (3.6) skrivs i [Lgr11] att 

elever som börjar sin skolgång i Sverige senare än lågstadiet kan läraren lägga till detta innehåll 

även i de högre årskurserna samt att undervisningen ska ge eleverna möjligheter att 

kommunicera på svenska utan att ställa för tidiga krav på språklig kompetens. 

6.2.3 Arbete med artikulation 

Kissling (2014a), Saito (2013), Bjar (2010) och Cebrian och Carlet (2014) anser att fonetisk 

undervisning som ger elever kunskap om nya artikulatorisksätt är nästa steg i arbetet med 

uttalet. Skillnader mellan L1 och svenskan i utformningen och placeringen i munnen är 

nödvändiga för att elever ska lyckas med att producera svenska fonem. När svenska fonem är 

integrerade i elevers minnen och ljuden kan kännas igen, uppfattas och produceras sker 

ackommodation och en förändring i uppfattningen som i sin tur utvecklar uttalsförmågan (3.4). 
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Kunskap om att urskilja och uppfatta fonem i L1 och svenska är avgörande för att skapa nya 

fonem i långtidsminnet från obekanta till nya kunskaper (Kissling, 2014b). För att eleven ska 

få förståelse och bli förtrogen med svenska fonem kan hen arbeta med språkljuden som orsakar 

uttalssvårigheter (Saito, 2013). Som nämnts i bakgrunden (3.1) har människan en automatisk 

förmåga att anpassa hjärnan till olika situationer i talet och alla människor har samma fysiska 

förutsättningar att uttala ljud. Arbetet med artikulation på svenska kan planeras genom att börja 

med fonem som artikuleras framme i munnen och sedan arbeta bakåt med fonem som 

artikuleras med hjälp av tungan och gommen (Bjar, 2010). 

6.2.4 Visuellt och auditivt arbete 

Den fonologiska och fonemiska medvetenheten är betydelsefull då flera fonem kan kombineras 

och artikuleras för att bilda hela ord samt att ord kan brytas ner till fonem för att elever ska bli 

medvetna om ljuden som ingår i ordet (Giannakopoulou et al. 2013; Knight, 2010). Samtidigt 

som ordförrådet ökar kommer eleverna att bli förtrogna med att uttala fonemen samt sätta in de 

nya fonemen i nya ord. I detta skede har de stort ordförråd och fonemisk medvetenhet och de 

kan känna igen fonem i olika morfem. I bakgrunden (3.1) nämns också att många fonem är 

gemensamma i världens 5000 språk. Piagets teori som nämns i bakgrunden innebär att kognitiva 

scheman som är mentalt lagrade kan hämtas i de nya situationer som inte har använts i. Bjar 

(2010) skriver att kunskap om skillnader mellan fonem i L1 och L2 reduceras till något känt 

och anpassas. När fonemen saknas i L1 och eleverna lär sig nya fonem i L2 revideras och 

utvidgas uppfattningarna, det vill säga ackommoderas. Bilder, ljudböcker eller filmer kan 

integreras i arbetet med att öka ordförrådet hos andraspråkselever (Basaran, 2016). Samtidigt 

arbete med bild och text i undervisningen hjälper elever att öka sin förståelse och ger möjlighet 

att aktivera två kognitiva sinnena samtidigt genom att associera bildinformation med språklig 

information (Li, 2014; Giannakopoulou et al., 2013; Knigt; Gallardo Del Puerto, 2014). Det 

verbala talet och den illustrerade bilden hjälper elever att känna igen och minnas orden. I 

[Lgr11] skrivs att arbete som innehåller ortografi, ljud och bilder tillsammans blir 

meningsbärande för eleverna (Skolverket, 2011a). 
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6.2.5 Arbetet med prosodi 

När elever har arbetat med ljudigenkänning, artikulation och ord kan de med fördel arbeta med 

hela fraser för att öva prosodi, rytm och intonation för ett brytningsfritt uttal (Thorén, 2008). 

Tal och grammatik går hand i hand i arbetet med prosodi då elever kommunicerar med hela ord 

och fraser (3.2). Den grammatiska kunskapen är viktig för att kunna tillämpa regler för hur 

orden böjs och hur ordföljden ändras i en sats och kan hjälpa till att ge olika betydelser åt fraser, 

frågor, påståenden och uppmaningar. I kommentarmaterialet för [Lgr11] (2011b) står det att 

målet med svenska språkets uttal är att elever ska uppmärksammas på hur talad svenska låter 

och ska ge dem möjlighet att utveckla flyt i sitt talspråk för att förstå andra och göra sig 

förstådda. Enligt Piagets teori (3.7) kan språkt läras in genom socialt umgänge och enligt Duarte 

Romero et al. (2012) kan flyt i språket övas in genom sånger. Med hjälp av lyriken i sången kan 

lärare skapa ett ”lucktest” som hjälper elever att öva på nya ord samt uttala dem i sången. Med 

den organisatoriska kompetensen (Axelsson, 2010) kan elever tolka information som är 

grammatiskt korrekt. 

 

7 Slutsats 

Under mina verksamhetsförlagda utbildningar, upplevdes uttal inte som en central del av 

undervisningen. Min iakttagelse att lärare ofta saknar kunskap i att undervisa elever som har 

svenska som andraspråk kan delvis bero på att andraspråkselever ofta undervisas i olika 

grupperingar och på olika nivåer. Emonomou (2015) anger att flera rapporter om skolämnet 

svenska som andraspråk har visat att det finns stora problem med ämnets status, genomförande 

och organisation. De nyanlända eleverna kan vara på flera olika kunskapsnivåer beroende på 

hur länge de har gått i en förberedelseklass och vilka kunskaper de har fått med sig från den. I 

vissa fall får nyanlända elever, vuxna och barn, inte den tid som de behöver i 

förberedelseklassen eftersom fler nyanlända kommer till landet och måste ta deras platser, 

vilket gör att de flyttas upp till en högre nivå för tidigt. 

 

Innan litteraturstudien gjordes hade jag en uppfattning om att uttalsundervisning inte spelade 

stor roll för kunskapsutvecklingen av andraspråket. Syftet med studien var att bidra med bredare 

kunskap eftersom uttalet inte uppmärksammas i skolan. Svenska som andraspråk lär ut svenska 

med en förståelse för att dessa elever har ett förstaspråk att ta hänsyn till och tydliga samband 

kan ses mellan litteraturstudien och [Lgr11]. Jag anser att uttalsundervisning bör ges större 
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utrymme i skolan genom varierade aktiviteter utifrån elevernas behov. Faktorer som har nämnts 

i de nationella och internationella studierna gällande andra språk kan därför överföras till 

svenska språket då styrdokumenten förespråkar att elever ska få möjlighet att utveckla 

kunskaper om svenska språkets uttal för att både stärka den kommunikativa förmågan samt att 

de ska lära sig uttal, betoning och prosodi i svenska språket (Skolverket, 2011). Detta tyder på 

att [Lgr11] bör revideras så att det framgår tydligt att lärare bör individanpassa undervisningen 

för nyanlända elever genom att exempelvis arbeta med ljudkontraster i elevers L1 och L2, 

svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålet [Lgr11]. Information om faktorer som har 

betydelse för uttalsundervisning som ska kännas till bör förtydligas i Kommentarsmaterialet för 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011b) för 

[Lgr11] då i nuläget endast står att lärare ska ta hänsyn till den nivå eleven befinner sig på och 

inte vilken årskurs den ingår i. 
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Bilaga 1: Översikt av litteraturanalys 

Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Resultat 

Axelsson, M.(2010) 
 
Andraspråksinlärning i ett 
andraspråksperspektiv. 

Syftet är att beskriva hur den kommunikativa 
språkförmågan kan utvecklas hos 
andraspråkselever. 
 

UA. Med den organisatoriska kompetensen  
kan elever tolka information som är 
grammatiskt korrekt. Den 
grammatiska kunskapen är viktig för 
att kunna tillämpa regler för hur orden 
böjs och hur ordföljden ändras i en sats 
och kan hjälpa till att ge olika 
betydelser åt fraser, frågor, påståenden 
och uppmaningar. 

Bjar, L. (2010)  
 
Orden tar form – om barns 
uttalsutveckling. 

Syftet är att beskriva svenskans fonologi samt 
hur uttalet kan utvecklas hos 
andraspråkselever. 

UA. Lärare bör även ljuda ett grafem och 
inte namnge grafemet i arbete med 
auditiv fonetik för att utveckla den 
fonologiska medvetenheten hos 
elever. Arbetet med artikulation på 
svenska kan planeras genom att börja 
med fonem som artikuleras framme i 
munnen och sedan arbeta bakåt med 
fonem som artikuleras med hjälp av 
tungan och gommen. 
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Cebrian, J. Carlet, A. (2014). 
Second-Language Learners’ Identification of 
Target-Language Phonemes: A Short-Term 
Phonetic Training Study. The Canadian 
Modern Language Review / La revue 
canadienne des langues vivantes, 2014, 
Vol.70(4), pp.474-499. 
 
PRIMO 
 
Peer Reviewed 

Syftet med studien är att testa om fonetisk 
utbildning kan förbättra uppfattningen på 
specifika ljud som an har en annan fonologisk 
status eller ingen motsvarighet i elevernas L1. 

2 grupper spansktalande elever lär sig 
engelska i språkljuden /b/, /v/, /d/, /ð/, /æ/, /^/, 
/i/, och /I/ 
4  45min lektioner under tre veckor 
Sex par i konsonantkontraster /b/–/v/ ch /d/–
/ð/, 
Åtta par i vokaler /æ/–/^/  Fem par i  /i/–/I/ 
this port–this sport, this tone–this stone, this 
ski–this key 
/i/–beat,/ I/–bit, /æ/–bat,/ ^/–but, /e/–bet, and 
/e I/–bait 
/v/–vet, /b/–bet, /d/–den,/ ð/– then, /r/–rock, 
and /l/–lock 
Sex brittisktalande kvinnor läste upp en lista 
med ord. Varje talare läste upp orden två 
gånger. 
Deltagarna introducerades till ljudet med 
hjälp av artikulatoriska förklaringar i en kort 
"medvetenhets utbildning" och fick en 
diskrimineringsuppgift med feedback. 

Eleverna i denna studie förbättrade 
deras uppfattning i flera konsonanter 
och vokaler. 
Att inte urskilja på olika fonem kan 
byta betydelse i ord, som leave and 
live, leder till missförstånd. 
Förbättring leder till effektiv 
komunikation. 
Artikulationsätt underlättar uttalet 
Förbättring i ljudigenkänning 
Perceptuell förbättring 
Uppfattning av ord där ett fonetiskt 
språkljud ingår. 
Betoning 
Intonation 
Talhastighet 
 

Durate Romeo, M. Tinjacá Bernal, L. M. 
Carrero Olivares, M. (2012). 
Using Songs to Encourage Sixth Graders to 
Develop English Speaking Skills. Profile 
Issues in Teachers' Professional Development. 
Vol.14(1), pp.11-28. 
 
ERIC 
 
Peer Reviewed 

Syftet med studien var att bedöma om uttal 
hos L2 elever kunde förbättras med hjälp av 
sånger. 

Elever fick sjunga sånger upprepade gånger 
för att öva på prosodi, ord och talrytm. 

Eleverna blev förtrogna med sångerna 
och kände sig mer bekväma att prata 
engelska efter sångövningarna. 
Att anpassa sången efter nivå är viktigt 
för att uppfylla elevernas behov och 
kunskapsnivå. 
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Gallardo Del Puerto, F. (2014).Two Phonetic-
Training Procedures for Young Learners:Inves
tigating Instructional Effects 
on Perceptual Awareness 
 
The Canadian Modern Language Review / La 
revue canadienne des langues vivantes, 
Vol.70(4), pp.500-531 
 
PRIMO 
 
Peer Reviewed 

Studien syfte var att undersöka användningen 
av uttal som grundar sig på auditiv, 
artikulatorisk och fonetisk utbildning. Syftet 
var att undersöka effekterna av fonetisk 
uppfattningen av schwa vokalen på engelska 
i innehållsord. 

75 spansktalande elever, 12 år undersöktes i 
engelska ljud i tre grupper. 
Grupp 1- utbildning auditiv perception 
Grupp 2- i perception och artikulation 
3 gruppen fick ingen fonetisk utbildning 
Utbildningen var skräddarsydd i ett 
datorprogram och fokuserade på 
egenskaperna i olika varianter av vokalen. 
 
50 ord med varianter av schwa vokalen, 
ortografisk presenterad med fem vokaler. Ex: 
Salad, pilot, cloven, basin, datum. 
Orden var inspelade av engelsktalande talare. 
Eleverna hörde orden samtidigt som 
ordbilden presenterades för de på skärmen två 
gånger, sedan fick de upprepa. 
 
Samtidigt som orden presenterades på 
skärmen fick eleverna bedöma om ordet 
uttals rätt eller fel. 

Ljudigenkänning är viktigt för ordets 
förtrogenhet- i kända och okända ord 
(identifiering). Vokal i ett ord. 
Auditiv och visuell fonetik leder till 
bättre artikulation. 
Grupperna visade jämförbara 
förbättringar i de flesta analyserna. 
Detta tyder på att både auditiv och 
auditiv-artikulatorisk utbildning leder 
till fonetisk medvetenhet. 
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Giannakopoulou, A. Uther, M. Ylinen, S. 
(2013). 
Enhanced plasticity in spoken language acquis
ition for child learners: Evidence from 
phonetic training studies in child and adult 
learners of English. Child Language Teaching 
and Therapy 
Vol.29(2),pp.201-218 
 
PRIMO 
 
Peer Reviewed 

Syftet med studien är att undersöka effekten 
av engelska vokaler i fonetiska ord mellan 
olika åldersgrupper. 
 
Uttal mellan olika åldersgrupper 

20 barn 7-8 år och 20 vuxna 20-30 år som bor 
i Grekland och lär sig engelska som L2. Ingen 
hade varit i engelsktalande miljö i mer än 2 
veckor. 
 
HVPT= ‘high-variability phonetic training’, 
går ut på att skifta uppmärksamheten på 
likartade ljud genom att presentera de 
samtidigt. 
90 inspelade ord för att hitta motsvarande ljud 
i orden. 
Ex: tense –lax och sit-seat 
10x30  minuters lektioner under 2 veckor 
Auditiv uttalsövning 
Identifieringsövning där de fick två ord 
presenterade som de kunde höra och se 
samtidigt. För varje auditivt ord 
presenterades en samtidig visuell ordbild. 
Två ord hördes och sågs och följdes upp av 
ett tredje ord som kunde väljas och anges om 
tredje ordet var densamma som det första 
eller det andra ordet i övningen. 

Förbättring för både barn och vuxna. 
Ljudigenkänning med hjälp av 
perceptuell utbildning. 
Fonetisk produktion är mer formbar 
för barngrupper. 
 
Resultaten visar en förbättring i 
uppfattningsförmågan med hjälp av 
ortografi i förhållande till endast 
grafem och fonem presentationer hos 
både barn och vuxna. (Barngrupper 
visade större förbättring). Studien 
bekräftar uttalsutbildning i perception 
kan justeras genom muntlig auditiv 
och visuell utbildning. 
Förbättring i artikulation. 
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Elizabeth, M. Kissling (2014b).Phonetics 
instruction improves learners´ perception of L2 
sound 
University of Richmond 
 
USA 
 
PRIMO 
 
Peer Reviewed 

Syftet med studien var att bedöma 
effektiviteten i explicit fonetik undervisning 
när det gäller att förbättra elevernas förmåga 
att uppfatta L2 ljud i åtta spanska konsonanter 
som är problematiska för L1 engelsktalande 
elever. 

87 elever fick fonetisk utbildning och mätte 
uppfattningen i åtta ljud jämfört med 41 andra 
elever i sex veckor. Eleverna var minst 18 år. 
Ingen av studenterna hade fått utbildning i 
fonetik tidigare. 
8 ljud  ([p, t, k, β̞, ð̞, ɣ̞, ɾ, r] 
Moduler som innehöll introduktion till 
artikulatorisk fonetik, / p, t, k // b, d, g / [β, D, 
ɣ]; och  rhotics / ɾ, r /. 
Ena gruppen fick utbildning i: en förklaring 
av grafem-fonem motsvarigheter; en 
förklaring av platsen och sättet för 
artikulation, med en bild som illustrerar hur 
varje ljud framställs, en förklaring av 
skillnader i utformningen av spanska / 
engelska ljud och miljöer där ljudet 
produceras i varje språk och identifierings 
aktiviteter för att identifiera spanska och 
engelska ljud för sig. Förståelsetest, 
uttalsövning- lyssna och upprepa fraser efter 
en infödd talare fraser. 

Fonetisk intruktion är effektiv för att 
underlätta uppfattningen av ljuden för 
elever i olika nivåer. 
 
L2 uppfattning är viktig för att lära L2 
uttal. 
Engelsktalande elever tenderar att 
uttala / p, t, k / på ett fekaktigt sätt. 
Eleverna som fick fonetisk utbildning 
visade förbättring jämfört med grupp 
1. 
Att rikta elevernas uppmärksamhet på 
särskilda akustiska egenskaper i L2-
systemet. De kunde behålla och 
använda denna kunskap tre veckor 
efter instruktion. 

Kissling, E . (2014b). What Predicts the 
Effectiveness of Foreign-
Language Pronunciation Instruction?.(2014b). 
The Canadian Modern Language Review / La 
revue canadienne des langues vivantes.(2014a) 
Vol.70(4), pp.532-558. 
 
 
 
PRIMO 
 
Peer Reviewed 

Syftet med studien är att undersöka 
spansktalande elevers uppfattning i engelska 
ljudskillnader efter utbildning. 

74 elever, 2 grupper testades i spanska ljuden 
/p, t, k, β̞, ð̞, ɣ̞, ɾ, r/ 
Grupp 1 fick fonetisk utbildning i fyra 
moduler via dator under två veckor. 
Modulerna innehöll en introduktion till 
artikulatiorisk fonetik. 
I varje modul ingick en förklaring av grafem-
fonem motsvarigheter och en illustration av 
platsen och artikulationssättet med en 
jämförelse av engelska motsvarande ljudet. 
En identifieringsuppgift som gav eleverna 
möjlighet att identifierna engelska och 
spanska ljudet för sig. 
De fick upprepa fraser högt tills deras uttal 
liknade standrad versionen. Avslutade med 
diktamen för att kontrollera ljudigenkänning 
och artikulation. 
 

Ljudigenkänning i engelska språkljud 
och skillnanden i spanska ljud är 
avgörande för att elever ska kunna 
uppfatta och avkoda fonem. 
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Knight, R.A. (2010). Transcribing nonsense 
words: The effect of numbers of voices and 
repetitions 
Clinical Linguistics & Phonetics, 2010, 
Vol.24(6). London. 
 
PRIMO 
 
Peer Reviewed 

Bedöma effekten av uttalsinlärningen i 
antalet röster och upprepningar där nonsense 
ord presenteras. 
(Kapaciteten i fonologiska minnet) 

19-42 år, 2 grupper (32 elever) 
En kvinnlig och en manlig röst, repiterade 10 
nonsens ord som bestod av språkljud som 
hade introducerats som förberedelse på testet. 
Eleverna skulle skriva ner språkljuden i 
nonsensorden och deras svar jämfördes efter 
sex och tio repetitioner. 
30 konsonanter från IPA 
IPA= förkortning för International Phonetic 
Association, Internationella fonetiska 
sällskapet. Syftet med IPA är att underlätta 
uttalsträning vid undervisning i främmande 
språk (NE.se). 
Alla kardinalvokaler = en serie 
referensvokaler med överenskomna värden 
som används för att fonetiskt klassificera 
vokalljud i ett språk (NE.se) 

Resultaten visar att antalet röster inte 
påverka noggrannheten, men att 
noggrannheten ökade mellan sex och 
tio repetitioner. Orden måste höras, 
ses och delas upp i segment för att 
ljudet ska lagras i långtidsminnet. 
 
Auditiv och visuell information lärs in 
lättare och hjälper eleverna att känna 
igen ljuden i nya ord. 

Källström, R. (2012). 
 
 

Syftet är att utveckla förståelse av 
andraspråksinlärning utifrån förstaspråket. 

Jämförande av 14 språk med svenska språket. Språksläktskap kan underlätta 
språkinrläningen i L2. Transfer kan 
visa sig som positiv om L1 sturktur 
liknar L2.  

http://primo.library.ju.se/primo_library/libweb/action/display.do;jsessionid=6DF8FCF492A19DAA1471E7F3E65DDFB9?frbrVersion=8&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_informah10.3109%2f02699200903491267&indx=1&recIds=TN_informah10.3109%2f02699200903491267&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=8&vl(5261819UI0)=any&query=any%2Ccontains%2Ctranscribing+nonsense+word&search_scope=jul_all&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28db%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cprimo_central_multiple_fe&vid=jul&onCampus=false&institution=JUL&tab=jul_tab&prefLang=sv_SE&lang=swe&vl(freeText0)=transcribing%20nonsense%20word&group=Guest&dstmp=1457684528453
http://primo.library.ju.se/primo_library/libweb/action/display.do;jsessionid=6DF8FCF492A19DAA1471E7F3E65DDFB9?frbrVersion=8&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_informah10.3109%2f02699200903491267&indx=1&recIds=TN_informah10.3109%2f02699200903491267&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=8&vl(5261819UI0)=any&query=any%2Ccontains%2Ctranscribing+nonsense+word&search_scope=jul_all&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28db%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cprimo_central_multiple_fe&vid=jul&onCampus=false&institution=JUL&tab=jul_tab&prefLang=sv_SE&lang=swe&vl(freeText0)=transcribing%20nonsense%20word&group=Guest&dstmp=1457684528453
http://primo.library.ju.se/primo_library/libweb/action/display.do;jsessionid=6DF8FCF492A19DAA1471E7F3E65DDFB9?frbrVersion=8&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_informah10.3109%2f02699200903491267&indx=1&recIds=TN_informah10.3109%2f02699200903491267&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=8&vl(5261819UI0)=any&query=any%2Ccontains%2Ctranscribing+nonsense+word&search_scope=jul_all&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28db%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cprimo_central_multiple_fe&vid=jul&onCampus=false&institution=JUL&tab=jul_tab&prefLang=sv_SE&lang=swe&vl(freeText0)=transcribing%20nonsense%20word&group=Guest&dstmp=1457684528453
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Lai, Y. S., Tsai, H.H., Yu, P.T. (2009).  A 
Multimedia English Learning System Using 
HMMs to Improve Phonemic Awareness for 
English Learning. Educational Technology & 
Society. Vol.12(3), p. 266-281. 
 
 
Peer Reviewed 
 

Syftet med undersökningen var att förbättra 
elevernas uttal. 

120 elever i årskurs 3 under 12 veckor. 
De använde sig av MEL Multimedia english 
learning som används för att analysera och 
korrigera elevens uttal. I MEL finns ett 
system som kallas för The Hidden Markov 
Model och används för att känna igen 
ingångssignalen i uttal, intonation, tempo, 
volym och rytm. 
Exempel på övningar 
Ljudigenkänning- eleven pekar ut ordet som 
hen hör. 
Ex: Joap eller Joak. 
Upprepa ord efter en inspelad röst. I t.ex. 
”Boat” 
B togs bort -”oat”. En annan bokstav lades 
till, C för att få ordet ”coat”. 
Även en Videokamera används för att spela 
in/ registrera elevernas läppar och granska 
hur munnen formas när eleven talar. 
Stavninguppgift i 30 ord 
Ex: break- b,r,e,a,k 

Systemet förhindrar felaktiga 
uttalanden och felanalys genom att 
jämföra elevens uttal med 
standardversionen som finns i minnet 
 
Resultatet genom arbetet med MEL 
har visat sig kunna främja elevers 
fonetiska medvetenhet och förbättra 
deras uttat och prosodi i engelskan 
Eleverna övar genom att lyssna på 
språkljud, ord och fraser och upprepa 
och därefter få en återkoppling genom 
att se och jämföra ljudvågor.. 

C. H, Li. (2014). An alternative to language 
learner dependence on L2 caption-reading 
input for comprehension of sitcoms in a 
multimedia learning environment. 
Journal of Computer Assisted Learning, 2014, 
Vol.30(1), pp.17-29 
 
Peer Reviewed 

Syftet med undersökningen är att bedöma 
förståelsen av engelska som L2 med hjälp av 
en film för att undersöka om elever upplever 
underlättnad eller belastning med hjälp av en 
videofilm video, text och tal. 

97 elever juniorer 
Kinesiska elever som lär sig engelska 
Fick se en video där några elever fick ta hjälp 
av text till videon och andra fick lyssna utan 
för att avgöra om textning hjälper eleverna att 
identifiera de talade orden. 

Undersökningen visade att textning 
gav eleverna ledtrådar om kommande 
ljudingång och hjälpte dem att 
aktivera deras förkunskaper, som 
därmed kunde integreras i 
lyssningsprocessen och leda till 
meningsfullt lärande och ökad 
förståelse genom att lyssna på talet och 
följa med i texten. 
Hörövning som hjälper eleverna att 
höra brytningsfritt uttal. 
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Saito, K. (2013). Studies in Second Language 
Acquisition Reexamining Effects of Form-
Focused Instruction on L2Pronunciation Deve
lopment: The Role of Explicit Phonetic 
Information. 
Vol.35(1), p.1-29. 
 
 
PRIMO 
 
Peer Reviewed 

Syftet är att undersöka i vilken grad EI 
fonetisk utbildning kan förbättra FFI skulle 
hjälpa japanska elever att uppfatta engelskt 
/r/. 

2 grupper 
EI= explicit fonetisk information 
FFI= formfokuserad instruktion består av 
flera steg som uppmärksamhet, medvetenhet 
och praktik 
Uppmärksammar den perceptuella skillnaden 
mellan ett nytt ljud och dess motsvarighet i 
modersmålet följt av relevanta artikulationer 
för att höja elevers medvetenhet 
Ena gruppen fick EI+FFI 
Andra gruppen endast FFI 
Orienterade lektioner för att elever ska att 
lägga märke till och få ljudfunktion, engelskt 
/ ɹ /. 
 

Elever som fick FFI utbildning med 
och utan EI visade två olika resultat. 
Lexikalt lärande genom utbildningen 
utvecklade förmågan att uppfatta och 
artikulera   / ɹ /  på japanska elever. 
 
De som fick EI före FFI utvecklades 
mer än de som bara fick FFI. 
 
Känna igen segment, höra och 
identifiera. 

Thorén, B. (2008). The priority of temporal 
aspects in L2-Swedish prosody Studies in 
perception and production. 
 
 
PRIMO 
 
Doktorsavhandling 
 
 

Syftet: perceptuella ledtrådarna till svenskans 
betoning som relaterar den brutna svenskans 
begriplighet och lyssnarvänlighet. 

Principer för basprosodin kan sammanfattas i 
tre uppmaningar till inläraren av svenska som 
andraspråk: 
• Betona rätt ord i satsen 
• Betona rätt stavelse i det betonade ordet 
genom att göra den längre än omgivande, 
obetonade stavelser. 
Förläng rätt ljud i betonade stavelser: vokalen 
eller närmast följande konsonant. 

Genom att sätta betoningen på rätt 
stavelse i ordet hörs brytningen 
mindre och svenskan blir mer 
lyssnarvänlig. 
 
Vokaler är viktigast att betona men 
betoning av konsonanterna på rätt sätt 
hjälper elever att få flyt i språket och 
prosodin. 

http://primo.library.ju.se/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=5&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_ericEJ1004642&indx=2&recIds=TN_ericEJ1004642&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=5&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28db%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=jul&srt=rank&tab=jul_tab&vl(217481151004UI1)=all_items&dum=true&vl(freeText0)=reexaming%20effect%20of%20form%20focused%20instruction%20on%20L2%20pronunciation%20development&dstmp=1457873335171
http://primo.library.ju.se/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=5&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_ericEJ1004642&indx=2&recIds=TN_ericEJ1004642&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=5&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28db%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=jul&srt=rank&tab=jul_tab&vl(217481151004UI1)=all_items&dum=true&vl(freeText0)=reexaming%20effect%20of%20form%20focused%20instruction%20on%20L2%20pronunciation%20development&dstmp=1457873335171
http://primo.library.ju.se/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=5&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_ericEJ1004642&indx=2&recIds=TN_ericEJ1004642&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=5&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28db%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=jul&srt=rank&tab=jul_tab&vl(217481151004UI1)=all_items&dum=true&vl(freeText0)=reexaming%20effect%20of%20form%20focused%20instruction%20on%20L2%20pronunciation%20development&dstmp=1457873335171
http://primo.library.ju.se/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=5&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_ericEJ1004642&indx=2&recIds=TN_ericEJ1004642&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=5&frbg=&&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28db%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cprimo_central_multiple_fe&mode=Basic&vid=jul&srt=rank&tab=jul_tab&vl(217481151004UI1)=all_items&dum=true&vl(freeText0)=reexaming%20effect%20of%20form%20focused%20instruction%20on%20L2%20pronunciation%20development&dstmp=1457873335171
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