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Syftet med studien är att undersöka erfarna lärare i svenska som andraspråks uppfattningar 

i arbetet med momentet uttal. Detta syfte avser jag uppfylla genom att besvara följande 

frågor: 

1. Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevers uttal i svenskan? 

2. Vilka arbetssätt väljer lärarna att använda? 

3. Vilka arbetsmetoder använder lärarna i sin undervisning? 

Det teoretiska ramverket i denna studie bygger dels på behaviorismen och dess kontrastiva 

hypotes dels på den sociokulturella teorin. 

I denna kvalitativa studie har fem behöriga lärare i svenska som andraspråk, som arbetar i 

årskurserna 4-6 och har lång erfarenhet intervjuats. Intervjuerna har kategoriserats med en 

kvalitativ innehållsanalys för att identifiera och ta fram teman för innehållet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att hos samtliga respondenter genomsyrar 

undervisningen i svenskt uttal de flesta momenten i ämnet svenska som andraspråk. 

Elevernas ankomstålder, modersmål och studieteknik är de faktorer som mest påverkar 

deras förmåga att tillägna sig ett korrekt svenskt uttal. För att nå detta mål söker lärarna att 

hitta elevernas proximala utvecklingszon, för att med den som utgångspunkt bestämma 

vilka arbetssätt (innehållet i undervisningen) som ska prioriteras. De vanligaste 

arbetsmetoderna är högläsning och imitation, där man tränar uttal av olika kontraster av 

fonem, kvantitet, betoning och prosodi. 

Sökord: uttal, fonem, prosodi, faktorer, arbetsmetoder, arbetssätt, svenska som andraspråk  
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ABSTRACT 

Marah Issa                                                                              Number of pages: 35 

Teaching pronunciation in swedish as a second language    

-A interview study about factors and work methods 

The purpose of the study is to investigate experienced teachers´ perceptions about teaching 

pronunciation in swedish as a second language. This purpose I intend to fulfill by answering 

the following questions: 

 

1. What factors do teachers consider important when working to develop pronunciation? 

2. In which way do teachers choose to work? 

3. What teaching methods do teachers use and how are they applied? 

 

The theoretical framework in this study is based on behaviorism and its contrastive 

hypothesis and partly on socio-cultural theory. In this qualitative study, five qualified and 

experienced teachers in Swedish as second language, who work in grades 4-6 have been 

interviewed. The interviews have been categorized with a qualitative content analysis as a 

method to identify and develop themes for the content. 

 

In conclusion, it can be noted that all interviewees consider that teaching of swedish 

pronunciation permeates most of the topics in the subject Swedish as other language. The 

students' age of arrival to Sweden, mother tongue and study technique are the factors that 

most affect their ability to acquire a correct Swedish pronunciation. To achieve this goal, 

the teachers seek to find the students' zone of proximal development as starting point in 

determining which way to work (the content of teaching) to be prioritized. The most 

common working methods are aloud reading and imitation, where pupils practice the 

pronunciation of different contrasts of phoneme, quantity, accent, and prosody. 

Keywords: pronunciation, phoneme, prosody, factors, working methods, Swedish as L2 
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1 Inledning 

Lärare runt om i landet har uppmärksammat att många andraspråkselever har problem med 

uttalet i svenska, trots att de bott i Sverige i flera år. De har alltså inte, som man tidigare 

antagit automatiskt utvecklat språket genom att de umgåtts med svenskar (Ladberg, 2003). 

Detta innebär att skolan bör ta större ansvar för denna viktiga komponent och fokusera mer 

på uttalsundervisning. 

Uttal är dock sällan ett problem för andraspråkselever som är födda i Sverige eller som 

kommit hit som små barn. Abrahamsson och Hyltenstam (2013) menar att forskningen har 

visat att möjligheten att tillägna sig ett andraspråk försvåras efter puberteten och att det då 

krävs mycket större ansträngning för att behärska uttalet. Författarna jämför denna kritiska 

ålder med liknande svårigheter hos vissa sångfåglar, som inte kan lära sig sjunga om de 

inte redan vid tidig ålder fått lära sig det av äldre fåglar. Följaktligen är det avgörande att 

andraspråkseleven inom ett visst åldersintervall får nödvändigt stöd i att utveckla sin 

uttalsförmåga. 

De fonetiska och fonologiska inslagen inom uttalsundervisningen är idag inte särskilt 

framträdande i lärarutbildningen. Lärare är inte medvetna om hur språkljudens produktion 

ska läras ut, känner inte till svenskans fonetiska regler eller är insatta i vilka mönster som 

finns för prosodiska egenskaper (Zetterholm & Tronnier, 2017). Ofta prioriteras 

grammatiken framför uttalet, vilket kan bero på att grammatiken är mer konkret och därför 

lättare att förklara än uttalets uppbyggnad. Bolander (2012) skriver att det är viktigt att 

komma ihåg att tal och skrift är två skilda ting och att lärare ofta fokuserar mer på skriven 

text än talad vid språkinlärning. Detta tolkas som att det överlag finns ett stort behov av 

kompetensutveckling av lärare som undervisar i ämnet svenska som andraspråk, men även 

alla andra lärare som har flerspråkiga elever i sina klassrum. Därför är det troligt att 

uttalsundervisningen bland andraspråkslärare varierar och är mer präglad av lärarens 

personliga ställningstaganden och erfarenheter, vilka tillsammans kan innehålla mycket 

god kunskap om hur man kan undervisa i detta moment. 

 

För att fånga upp erfarna lärares kunskaper, faktorer som påverkar andraspråkselevers 

uttal, arbetssätt och arbetsmetoder inom uttal, intervjuas i denna undersökning fem 

rutinerade lärare i svenska som andraspråk i årskurserna 4-6.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka erfarna lärare i svenska som andraspråks uppfattningar 

i arbetet med momentet uttal. 

 

Detta syfte avser jag uppfylla genom att besvara följande frågor: 

1.       Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevers uttal i svenskan?  

2.      Vilka arbetssätt väljer lärarna att använda?  

3.      Vilka arbetsmetoder använder lärarna i sin undervisning? 

Fråga nummer 2: ”Vilka arbetssätt väljer lärarna att använda?”  svarar på den didaktiska 

frågan: vad?  

Fråga nummer 3: ”Vilka arbetsmetoder använder lärarna i sin undervisning?” svarar på 

den didaktiska frågan: hur? 
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3 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en presentation av uttalsundervisningen i styrdokumenten (3.1), 

kommunikativa språkförmågan (3.2). Därefter redogörs tidigare forskning om hur uttalet 

utvecklas i ett nytt språk (3.3) och transfer (3.4), varpå relevanta teoretiska perspektiv på 

uttal följer (3.5). 

3.1 Uttalsundervisning i styrdokumenten 

Språkets betydelse och potential till påverkan och utveckling i sammanhang finns beskrivet 

i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011b). I centralt 

innehåll av ämnet svenska som andraspråk i Lgr11 för årskurserna 4-6 (Skolverket, 2011b) 

framkommer det under rubriken Språkbruk att elever ska lära sig uttal, betoning och 

satsmelodi samt uttalets betydelse för att kunna göra sig förstådda, samt lära sig om hur 

ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser 

(Skolverket 2011b). I kommentarmaterialet till Läroplanen, för kursen svenska som 

andraspråk (2011a) står det att elever som har svenska som andraspråk ska få undervisning 

i och om det talade språket. I jämförelse med modersmålet framkommer att läraren med 

fördel kan jämföra modersmålets och andraspråkets uttal. Sådana jämförelser kan 

exempelvis gälla kontraster i fonem (Skolverket, 2011a). 

Betydelsen av ett utvecklat uttal framstår som väsentlig i styrdokumenten. För att uppfylla 

kunskapskravet inom uttal förväntas eleven att ha utvecklat ett fungerande uttal, betoning 

av ord, satsbetoning, talrytm och intonation för att samtala, förstå och göra sig förstådd, i 

slutet av årskurs 6 (Skolverket, 2011a). Betoning innebär var accenten är placerad i ordet. 

I svenskan är ordbetoningen betydelseskiljande som exempelvis armen och armén. 

Kvantitet innebär längden och är också betydelseskiljande på vokalen (Thorén, 2008). 

Prosodi syftar på vår förmåga att variera talet med hjälp av intonation, rytm, melodi och 

tonhöjd (Thorén, 2011). 

3.2 Kommunikativa språkförmågan 

Förstaspråket är det språk som ett barn lär sig först och är barnets modersmål. Om 

föräldrarna talar olika förstaspråk kan barnet få två förstaspråk (Axelsson, 2010). De flesta 

barn som lär sig sitt förstaspråk kan prata med flyt, oberoende av vilket språk det är (Bjar 

& Liberg, 2003). Andraspråk är det språk som lärs in efter att modersmålet har etablerats 

och inlärningen äger rum i den miljö där språket talas. Termen andraspråksinlärning 
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används även för all språkinlärning efter förstaspråksinlärningen (Axelsson, 2010). Det är 

annorlunda att lära sig sitt andraspråk, beroende på om andraspråket lärs in samtidigt som 

förstaspråket (simultant) eller om andraspråket lärs in senare (succesivt) under ett barns liv 

(Axelsson, 2010). Den kommunikativa språkförmågan består av organisatorisk- och 

pragmatisk kompetens, där uttalet, som innefattar kunskap om fonologi: språkets 

ljudsystem, morfologi: böjning av ord, syntax: grammatik och att sammanfoga ord, ingår i 

den organisatoriska kompetensen (Abrahamsson & Bergman, 2014). Den pragmatiska 

kompetensen innebär att eleven behärskar att använda sig av språkliga uttryck, önskningar 

i relevanta sammanhang, känslor och önskningar (Abrahamsson & Bergman, 2014; 

Skolverket, 2007). 

En avgörande förutsättning för att kunna lära sig ett språk är att utveckla en kunskap om 

språkets regler (Ekeroth, 2011). Samtidigt grundar sig inte allt språkanvändande i regler 

och en stor del av språket kan eleven tillägna sig så småningom, så som ordens betydelser 

i språket eller prosodin (Ekeroth, 2011). De prosodiska egenskaperna utgör språkets 

melodi, rytm, frasering, intonation, pausering samt betoning, vilket hänger samman med 

ords och satsers uppbyggnad. (Thorén, 2011; Bjar, 2010). 

För att uppnå en kommunikativ språkförmåga behöver elever analysera språket för att 

kunna producera tal utan större språkliga brister och utan att ha memorerat fraser i förväg 

(Abrahamsson & Bergman, 2014; Skolverket, 2007). När eleverna har utvecklat kunskap 

om språkets ljudbildning, ljudskillnader och ljudkombinationer behöver de arbeta med 

språket på frasnivå för att utveckla prosodiska egenskaper för svenska språket (Axelsson, 

2010). Thoréns (2008) forskning visar att fokus bör ligga på svenskans rytm, satsmelodi 

och på förmågan att betona rätt ord i satsen som möjliggör 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 meningen 

förväntas att fortlöpa eller avsluta ska tonen falla, stiga eller ligga stadigt (Thorén, 2008). 

Med drivkraften att i största möjliga mån efterlikna sina svenska (infödda) kamraters uttal, 

utvecklar andraspråkselever sitt uttal löpande. När eleven har förvärvat ett grundläggande 

ordförråd utvecklas samtalsförmågan (Thorén, 2011). För att förtydliga den 

kommunikativa språkförmågan har följande figur konstruerats: 
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3.3 Tidigare forskning om uttal i andraspråk 

I tal- och läsinlärningen behöver eleven utveckla en fonologisk medvetenhet, som innebär 

att eleven är medveten om att ord består av enskilda ljud och förstår att ljud kan kopplas 

samman för att skapa nya ord (Alatalo, 2011). Elevens uttalsförmåga förutsätter att hen 

dels förstår den alfabetiska principen, det vill säga uttalet av det svenska alfabetet och att 

fonem (språkljud) kan representeras av grafem (bokstäver). I tal- och läsinlärningen 

behöver eleven utveckla en fonologisk medvetenhet (Alatalo, 2011). Artikulation, är läran 

om var och hur ljuden bildas, luftens väg från lungorna genom luftstrupen, vidare genom 

talorganen och slutligen ut genom läpparna. Munhålans öppenhetsgrad samt läpparnas 

rundning avgör vilken vokal eller konsonant som bildas (Bjar, 2010). Förmågan att 

artikulera fonem till motsvarade grafem i andraspråket, kan utvecklas genom att eleverna 

får fonetisk undervisning och lär sig munhålans öppenhetsgrad, tungans läge samt 

läpparnas rundning när de artikulerar olika fonem (Cebrian & Carlet, 2014). Enligt nämnda 

författares studier utgör ljudigenkännings- och artikulationsförmågan en avgörande 

grundplattform för att andraspråkselever ska kunna vidareutveckla sitt uttal (Cebrian & 

Carlet, 2014; Gallardo Del Puerto, 2014; Kissling, 2014). Om elever inte uppfattar och 

känner igen kontrasterna mellan fonemen i modersmålet och andraspråket kan de inte 

heller utveckla perceptiva och produktiva förmågor. Ljuden av vissa fonem för 

andraspråkselever kan vara svåra att identifiera på grund av att ljudkontrasterna saknas 

eller har en annan variant i modersmålet (Cebrian & Carlet, 2014; Kissling, 2014; Gallardo 

Del Puerto, 2014). Förmågan att känna igen ljud möjliggör inte nödvändigtvis att eleven 
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har en förmåga att artikulera dessa (Kissling, 2014). Om det är likheter mellan fonemen i 

modersmålet och andraspråket tenderar eleverna att luta sig mot förstaspråkets variant av 

ljudet (Kissling, 2014; Saito, 2013). I sina studier fokuserade författarna på fonem som 

antingen saknas eller har en annan variant i elevernas förstaspråk. En annan variant innebär 

att individen placerar tungan på ett annorlunda sätt när denne artikulerar vissa ljud, som 

exempelvis engelskans /r/ eller japanskans /l/ som motsvarar svenskans /r/ (Saito, 2013, 

Kissling, 2014). 

Bearbetning av fonem i andraspråket kan uppmärksammas med hjälp av distinktiva fonem, 

då ord byter betydelse om man byter ut ljudet i ett ord, t.ex. bil-pil, mas-mes (Thorén, 

2010). Av de flesta av de 9 vokalfonemen och 18 konsonantfonemen finns det ofta några 

olika uttalsvarianter som eleven kan välja rätt kontext, utan att gå över gränsen till ett annat 

distinktivt fonem. Andraspråkselever i den svenska skolan behöver lära sig att höra 

skillnad mellan de svenska fonemen innan de kan utveckla sin förmåga att göra skillnad 

när de talar eller läser (Thorén, 2010). 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). 

Samtidig användning av auditivt och visuellt arbete hjälpte eleverna att förbättra 

ljudigenkänning och artikulation i andraspråket. Arbetet med ordpar som endast skiljer sig 

åt när det gäller ett enda ljud, som exempelvis tåg och såg är en metod som används för att 

skilja på olika fonem. Enligt Knight (2010) måste ett ord höras och ses flera gånger samt 

delas upp i fonem för att det ska lagras i minnet. Giannakopoulou, Uther och Ylinens 

(2013) anser att läraren bör rikta uppmärksamheten på likartade fonem i olika ord som /p/ 

och /b/ och visa ordbilder på bil och pil samtidigt för att uppmärksamma stavning och 

betydelse. Detta kan man på ett enkelt sätt göra genom att läsa upp ett av orden och 

eleverna får bedöma om ordet matchar uttalet i det ena eller andra ordet. 

Förutom komplexiteten i själva förmågan att lära sig uttalet finns det även grundläggande 

utmaningar för att överhuvudtaget få eleverna att känna sig motiverade till att förbättra sitt 

uttal. Durate Romeo, Tinjacá Bernal och Carrero Olivares (2012) använde sig av sånger 

för att motivera eleverna till att tala engelska som andraspråk och till att utveckla deras 

kommunikativa förmåga. Det är viktigt att välja sånger som har rätt egenskaper i 

andraspråksinlärning som exempelvis svårighetsgrad, mängden ord eller längden på 

sången, för att uppfylla elevernas behov i uttalsundervisningen. Att kartlägga elevernas 

förkunskap är en avgörande utgångspunkt för att bestämma lämplig nivå på sångernas 

svårighetsgrad. 
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3.4 Transfer 

Eklund-Heinonen (2009) menar att en företeelse som kan ha såväl positiv som negativ 

inverkan på andraspråksinlärningen är så kallad transfer. Transfer kan antingen vara positiv 

eller negativ beroende på hur modersmålets grammatik är uppbyggd. Transfer kan visa sig 

som positiv när modersmålet och andraspråket är lika (Eklund-Heinonen, 2009). 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 

modersmål än finska eller kinesiska (Eklund-Heinonen, 2009). Positiv transfer kan 

underlätta elevers språkkunskaper och utveckla den kommunikativa språkförmågan 

(Thorén, 2011). Negativ transfer (interferens) innebär att eleven överför felaktiga 

strukturer från modersmålet till andraspråket som exempelvis överföring av modersmålets 

prosodi (Thorén, 2011). Enligt Thorén (2011) beror det till stor del på hur andraspråkets 

fonologi och satsmelodi låter och ser ut. Exempelvis så kan det uppstå stora svårigheter 

med fonotax vid inlärning av andraspråket, trots att de två språken har exakt samma 

fonemuppsättning. Fonotax innebär regler för hur fonem kan kombineras med varandra för 

att bilda ett ord (Thorén, 2011). För att utveckla ett brytningsfritt uttal bör fokus på uttal 

fästas vid svenskans språkljud, rytm och satsmelodi, samtidigt som betoning även bör ligga 

på rätt ord i satsen (Thorén, 2008). Detta konkretiseras och bekräftas i en forskningsstudie 

av Giannakopoulou et al. (2013). Forskningsstudien konstaterar att beroende på elevens 

förmåga att uppfatta och skilja på fonem i modersmålet och andraspråket i artikulation, 

påverkas elevernas vidare förmåga till att korrekt uttala andraspråket, eftersom fokus på 

uttal flyttas till andraspråkets accent och tonfall. Även Lai et al. (2009) bekräftar genom 

sin studie på kinesiska elever en likande slutsats. Forskningen konstaterar att eleverna 

tenderar att addera eller utesluta ett ljud som inte motsvarar eller saknas i förstaspråket och 

att uttalssvårigheter orsakas av att eleverna inte har rätt intonation, tempo och rytm (Lai et 

al, 2009). 

 

3.5 Teoretiska utgångspunkter 

Det teoretiska ramverket i denna studie bygger dels på behaviorismen och dess kontrastiva 

hypotes, dels på den sociokulturella teorin. Dessa två teorier är användbara i denna studie, 

trots att de kan uppfattas som om de företräder två motsatta uppfattningar om hur inlärning 

fungerar, där behavioristerna hävdar att all ny kunskap grundas på tidigare erfarenheter, 
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medan den sociokulturella teorin menar att all ny kunskap uppstår i ett socialt 

sammanhang. Dessa två ställningstaganden kan inte utesluta varandra eftersom de behövs 

båda två. De nya erfarenheter och kunskaper en individ får i ett socialt sammanhang, 

bearbetas av och lagras utifrån individens tidigare erfarenheter och kunskaper och därför 

är båda angreppsätten relevanta då man undersöker hur man lär sig ett nytt språk korrekt. 

Det går varken att göra detta helt isolerad från omgivningen eller helt utan att använda 

tidigare kunskaper.   

 

Enligt den behavioristiska teorin, där ny kunskap grundas på tidigare erfarenheter, bör 

språkinlärning nötas in genom exempelvis imitation och drillövningar, eftersom redan 

inlärda beteenden och vanor påverkar inlärningen av nya (Abrahamsson, 2009). 

Abrahamsson (2009) påpekar att det är mycket viktigt att uttalsfelen korrigeras omedelbart. 

I denna teori menar man att modersmålet kraftigt påverkar inlärningen av ett nytt språk 

och är orsaken till många av de fel som görs i det nya språket (negativ transfer).  Detta 

fenomen kallas för den kontrastiva hypotesen, eftersom den hävdar att ju större olikheterna 

mellan modersmålet och det nya språket är, desto fler svårigheter (Abrahamsson, 2009). 

Inlärningen underlättas då modersmålets struktur stämmer överens med andraspråket, 

vilket kallas positiv transfer, medan negativ transfer uppstår när etablerade vanor inte 

överensstämmer, utan istället försvårar uttalsutvecklingen (Abrahamsson, 2009). Teorin 

har kritiserats av flera forskare bland annat Piaget, Vygotsky och Bruner, eftersom de 

menar att det inte nödvändigtvis måste föreligga något samband mellan modersmål och 

målspråk (Westlund, 2009). 

 

Vygotsky däremot anser i enlighet med den sociokulturella teorin, att kunskap aldrig 

uppkommer i ett vakuum utan alltid i ett sammanhang och i en social miljö (Gibbons, 

2010). Hans begrepp ZDP (Zone of Proximal Development), Proximala utvecklingszonen, 

är mycket intressant för denna studie, då den dels framhäver elevernas inlärningsnivå, dels 

betydelsen av stöttning, då en person med kunskap guidar sin elev för att lösa ett problem. 

ZDP är den inlärningszon, där eleven klarar av att själv göra vissa saker, men behöver hjälp 

för att klara mer avancerade problem. Det är betydelsefullt, att hitta elevernas individuella 

ZDP, eftersom den är unik för varje individ och viktig för att hitta rätt utmaning för fortsatta 

studier. Eleverna ska stimuleras att fundera över hur de tänker och diskutera både med 

lärare och andra elever (Westlund, 2009). Enligt den sociokulturella teorin sker allt 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap
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lärandet genom samverkan i en social miljö. Vygotsky anser att imitationen är en aktiv 

process som bygger på en social interaktion (Westlund, 2009). 

 

De valda teorierna kompletterar varandra på så sätt att behaviorismen poängterar 

individens gamla kunskaper, medan den sociokulturella teorin riktar in sig på ny kunskap. 

Det behavioristiska perspektivet och den kontrastiva hypotesen tar upp faktorer som 

påverkar elevers uttalsinlärning, där man uppmärksammar elevers förutsättningar, redan 

inlärda kunskaper och modersmålets betydelse för uttalsinlärning av svenskan, det eleven 

redan kan. Det sociokulturella perspektivet fokuserar däremot på hur eleverna lär i samspel 

med andra. Inom denna teori är även elevens proximala utvecklingszon betydelsefull, det 

vill säga att hitta elevens kunskapsnivå och urskilja skillnaden mellan vad eleven kan göra 

utan stöttning alternativt med stöttning av lärare. 
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4 Material och metod 

Nedan presenteras resonemang kring de metodologiska övervägandena och besluten som 

min forskningsstudie har krävt. I det här kapitlet beskrivs metodval (4.1), urval (4.2), 

deltagare (4.3), genomförande (4.4), bearbetning av data (4.5), forskningsetiska 

överväganden (4.6) samt undersökningens kvalitet (4.7).  

4.1 Metodval: kvalitativa intervjuer 

Ett första primärt vägval är det som görs mellan kvalitativ eller kvantitativ metod. Att 

besvara mitt syfte förutsätter att jag studerar specifika företeelser på djupet. För att 

undersöka erfarna lärare i svenska som andraspråks uppfattningar om arbetet med uttal 

samt besvara syftets forskningsfrågor blev det naturligt att välja en kvalitativ metod med 

intervjuer. Christoffersen och Johannessen (2015) menar att intervjuer är en 

insamlingsmetod som ger forskaren tillfälle att samla in deltagarnas erfarenheter och 

uppfattningar om forskningsområdet. Enligt Bryman (2011) fokuserar den kvalitativa 

metoden mer på ord än på siffror, då man försöker få fram informantens erfarenheter och 

uppfattningar istället för att kvantitativt mäta ett fenomen med siffror (Bryman, 2011). 

Intervjuer är i likhet med enkäter insamlingsmetoder som innehåller frågor. Det som skiljer 

intervjuer från enkäter är det direkta mötet mellan forskaren och deltagarna och att frågor 

kan anpassas efter situation. I enkätundersökningar ges inte sådana möjligheter (Bryman, 

2011). 

 

Kvalitativa intervjuer kan vara tematiska. I föreliggande uppsats är ingångstemana i 

intervjuguiden: Planering, undervisning, uttal, faktorer, metoder och svårigheter. 

Intervjuguiden (Bilaga 2), består av fem intervjufrågor, som är kopplade till 

forskningsfrågorna. Då antalet frågor är så ringa ges utrymme för både detaljrika och 

uttömmande svar och möjlighet till följdfrågor (probing), vilket är fördelaktigt då man vill 

undersöka uppfattningar, eftersom man kan fördjupa och utvidga samtalet, som anpassas 

efter situation (Dahlgren & Johansson, 2015).  

 

En fördel med semistrukturerade intervjuer, jämfört med strukturerade är att man inte är 

så bunden till intervjuguiden, utan kan ställa spontana följdfrågor. En annan fördel är att 

de är öppna och kan skapa en avslappnad miljö som ger respondenten stor frihet att svara 

på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Nackdelen med semistrukturerade intervjuer med 

eventuella följdfrågor är att de kan ta längre tid än strukturerade intervjuer som är 
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strukturerade i alla sina delar, då alla intervjufrågor är bestämda i förväg (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) rekommenderar att man använder samma intervjuguide vid samtliga 

intervjuer, eftersom det handlar om att finna mönster i svaren och att hitta likheter och 

olikheter.  

4.2 Urval 

Jag tog kontakt med rektorer som bistod mig med det vidare urvalet av de lärare som 

kommer att fungera som respondenter. Enligt Bryman (2011) är detta en säker metod för 

att få ett så bra urval som möjligt. Detta kallas enligt Bryman (2011) för snöbollsurval, 

vilket innebär att ett icke-slumpmässigt urval nyttjas, där initialt selektivt utvalda personer 

föreslår andra relevanta personer för urvalet (Bryman, 2011). För att kunna möjliggöra ett 

relevant urval av lärare och få så trovärdiga forskningsresultat som möjligt var mitt 

önskemål till rektorerna att kontakta behöriga lärare inom ämnet svenska som andraspråk 

i årskurserna 4-6. Jag hade flera alternativ att välja mellan och valde att ta kontakt med 

lärare som var mest relevanta för undersökningens frågeställningar. De urvalskriterier som 

ställdes var att lärarna är behöriga i ämnet svenska som andraspråk, att de alla undervisar 

i grundskolans årskurs 4-6, att lärarna kommer från minst två olika skolor och att de har 

undervisat i ämnet i minst tio år. Urvalskriteriernas syfte var att få en så homogen grupp 

som möjligt, där deltagarna har samma befattning (undervisar i samma årskurser), 

erfarenhet och utbildning (minst tio år inom yrket och utbildade lärare i svenska som 

andraspråk) samt att för att få en viss spridning, arbetar på minst två olika skolor. 

Christoffersen och Johannessen (2015) menar att när gruppen är homogen behövs färre 

deltagare än i en heterogen grupp, vilket överensstämmer med denna studies urval och 

därför legitimerar studiens antal informanter.   

 

4.3 Deltagare 

Undersökningsdeltagarna bestod av fem lärare som uppfyllde urvalskriterierna. 

Deltagande lärare som har deltagit i undersökningen och skolorna som lärarna jobbar på 

kommer att anonymiseras och få fiktiva namn för att inte kunna identifieras av 

utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Nedan följer en beskrivning av deltagande lärares 

utbildningsbakgrund och erfarenheter av att arbeta med andraspråkselever. Lärarna kallas 

för Anna, Berit, Cecilia, Diana och Emma. 
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Lärare 1: ”Anna” har tio års erfarenhet av pedagogiskt arbete. Hon har arbetat inom ämnet 

svenska som andraspråk och engelska i tio år. Hon arbetar tillsammans med 

studiehandledaren och klassläraren i årskurs 4-6 skola med andraspråkselever, främst med 

nyanlända. Exempel på elevernas språk som Anna nämner är somaliska, arabiska, serbiska 

och assyriska.  

Lärare 2: ”Berit” har 25 års erfarenhet av arbetet med andraspråkselever. Hon har under 

hela sitt verksamma liv arbetat på en mångkulturell skola och alltid arbetat med 

andraspråkselever. Just nu arbetar hon i årskurs 4 och årskurs 5 och plockar ut enskilda 

elever ibland som har olika svårigheter med bland annat uttal. Exempel på elevernas språk 

som Berit nämner är arabiska, somaliska, armeniska och grekiska.  

Lärare 3: ”Cecilia” har tolv års erfarenhet av pedagogiskt arbete och arbetar med ämnet 

Svenska som andraspråk på hela skolan. Just nu har hon blandade åldrar i årskurserna 4-6 

som får stöttning i olika delar av svenska språket. Exempel på elevspråk som Cecilia 

nämner är arabiska, somaliska och persiska. 

Lärare 4: ”Diana” har 19 års erfarenhet av arbetet med andraspråkselever. Hon är själv 

tvåspråkig och anser sig kunna hjälpa andraspråkselever som talar hennes modersmål på 

det språk som de behärskar bäst. Hon plockar ut elever i årskurs 4-6 och arbetar i ett annat 

klassrum med sådant som klassläraren går igenom för att hjälpa andraspråkselever att 

förstå innehållet i undervisningen. Exempel på språk som Diana nämner är somaliska och 

arabiska.  

Lärare 5: ”Emma” har 29 års erfarenhet av pedagogiskt arbete och har arbetat med 

andraspråkselever under hela sitt verksamma liv. Hon har genom sin erfarenhet hittat 

effektiva metoder som hjälper andraspråkselever att utveckla svenska språket. Emmas 

arbetsuppgifter är att plocka ut olika elever i årskurs 5-6 som har olika svårigheter eller 

som behöver stöttning inom olika områden av den ordinarie undervisningen. Exempel på 

språk som Emma nämner är arabiska, kroatiska och persiska. 

Bannert (2004) har gjort en undersökning på avståndet mellan svenskan och 25 olika språk. 

Han menar att orsaken till uttalssvårigheter i svenskt uttal hos andraspråkselever beror på 

avståndet mellan svenskan och modersmålet. Beskrivna elevers modersmål tillhör inte den 

indoeuropeiska språkstammen och det råder i de flesta fall ett stort avstånd mellan 

elevernas modersmål och svenskan. 
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4.4 Genomförande 

Till dessa lärare skickade jag ett mejl, som presenterade undersökningens syfte och 

förfrågan om de ville delta i undersökningen, som skulle ta mellan 15 och 30 minuter. 

Lärarna fick då bestämma plats och tid för respektive intervju, för det är viktigt att 

respondenten känner sig bekväm och trygg under samtalet (Christoffersen & Johannessen, 

2015). Samtliga intervjuer spelades in efter respondenternas tillåtelse. En inspelning, där 

man kan gå tillbaka och stoppa underlättar transkriberingen och är en förutsättning för att 

analysarbetet ska bli grundligt och tillförlitligt (Christoffersen & Johannessen, 2015). 
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Transkriberingen beaktade endast innehållet i det som sades av lärarna och därför är 

transkriberingsprocessen endast inriktad på de inspelade ljuden, inte på varken några 

pauser eller tveksamheter hos respondenterna. Alltså är det bara det som sägs som 

analyseras i studien. 

 

Däremot har jag olika formateringar i citat. De aspekter som har markerats i 

transkriberingen är kursiverade ord som lärare ger exempel på från uttalsundervisningen, 

som betonade ord samt ord med apostrof för att markera accenten i ordet. 

 

Vissa ord transkriberades med versaler och med upprepning av samma vokal för att 

efterlikna lärarnas uttal av ordet då rösten höjdes och en längre betoning på en bokstav 

uttalades i ljudinspelningen, för att få ett så levande exempel som möjligt i texten. Ord som 

glas och glass har kursiverats för att uppmärksamma exempel på kvantitet i ord. 

 

4.5 Bearbetning av data 

När samtliga transkriberingar var klara lästes hela materialet översiktligt igenom. För att 

analysera det insamlade materialet användes innehållsanalys. Med syftet att försöka 

urskilja tydliga mönster ställde jag textstycken mot varandra och jämförde olika intervjuer 

för att hitta mönster, som exempelvis meningar som innehöll samma information (Bryman, 

2011). Upprepade likheter i svar i motsvarade intervjufrågor, främjade alltså ett mönster 

som kunde utkristalliseras i teman, men det var inte förrän vid fingranskningen och 

färgkodningen som dessa markerades. Då ställdes de didaktiska frågorna: Vad? och Hur? 

till hela det transkriberade materialet. Jag färgkodade respektive svar, sammanställde och 

formulerade texterna av samma färg så att ett samband mellan de olika bitarna framstod 

och på så sätt utkristalliserades tema 2: Arbetssätt och tema 3: Arbetsmetoder. För att få 

svar på vilka faktorer lärarna ansåg påverkar elevers uttal i svenskan, upprepades 

proceduren med färgkodning, sammanställning och formulering på det material som 

besvarade den frågan och på så sätt framkom tema 1: Vilka faktorer påverkar anser lärarna 

påverkar elevers uttal i svenskan?. 
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Tabell 1: Hur olika faktorer, arbetssätt och arbetsmetoder förhåller sig till de tre 

huvudtemana illustreras i tabellen nedan: 

Frågeställning 1 

Faktorer 

Frågeställning 2 

Arbetssätt – Vad? 

Frågeställning 3 

Arbetsmetoder – Hur? 

-Skolbakgrund 

-Ankomstålder 

-Modersmål 

-Förmåga att lära 

-Svenska fonems och 

prosodins betydelse 

-Alfabetiska principen 

-Studieteknik 

-Kunskapsnivå och behov 

-Studievana 

-Umgängeskrets 

-Arbete med språkljud 

-Kontraster i modersmål 

och svenska 

 

 

 

 

 

 

 

-Arbete med prosodi                

 

 

 

 

 

 

 

 

-Auditivt och visuellt arbete 

 

 

 

 

 

-Kommunikationsstrategier  

-Enskild undervisning 

-Fokus på specifika språkljud 

-Betoning 

-Markera svåruttalade ord och ljud 

-Bilder på munnar 

-Vokalers kvantitet 

-Rimord 

 

-Helklassundervisning 

-Högläsning med inlevelse 

-Läsa i kör 

-Dialoger 

-Texters vars svårighetsgrad ökar 

-Upprepa och repetera 

 

 

 

-Ordbilder 

-Ljudigenkänning 

-ASL, stavning 

-Korrigering av uttalsfel,  

-Veckans ord 

-Läxa och förhör 

 

 

-Böjning av olika ordklasser 

-Fullständiga meningar 

-Samtal med infödda 

-Sång 
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4.6 Forskningsetiska överväganden 

För att skydda personerna som intervjuats utgår studiens intervjuer från de forskningsetiska 

principer Vetenskapsrådet tagit fram (Vetenskapsrådet, 2002). Forskningsetiska aspekter 

är viktiga att beakta då denna studie går nära in på lärares uppfattningar och handlingar. 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra principer för forskningsetiska frågor som ger normer för 

förhållandet mellan forskare och respondenter. Dessa etiska principer är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Respondenterna informerades om samtliga etiska ställningstaganden redan i det första 

mejlet, Enligt informationskravet ska alla som deltar i förväg informeras om 

forskningssyftet, villkor för deltagande och enligt samtyckeskravet ska det framgå att 

deltagande är frivilligt. I mejlet fick läraren en förfrågan om de ville delta i undersökningen 

och information, där jag presenterade undersökningens syfte, vilken roll vederbörande 

skulle ha i studien samt garanterade anonymitet, frivillighet och rätten till av att avbryta 

medverkan, när som helst. I mejlet försäkrade jag också att all information skulle vara i 

säkert förvar och att den endast skulle användas i studien och inte får användas i något 

annat än i forskningssyfte. Dessutom lovade jag, vilket framgår av Bilaga 2, att de skulle 

få ta del av innehållet innan det publicerades. Varje intervju inleddes med en muntlig 

upprepning av informationskravet och samtyckeskravet.  
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Rekommendationer enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har följts, att 

uppgifter om alla deltagare i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och 

alla uppgifter om identifierbara respondenter skall antecknas, lagras och avrapporteras på 

ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras av utomstående. Respondenterna har fått 

fiktiva namn i både transkriptionerna och i uppsatsen. (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.7 Undersökningens kvalitet  

Termerna validitet och reliabilitet används för att mäta undersökningens kvalitet och 

således även relevans. Validitet innebär att man undersöker det som var tänkt att 

undersökas, det vill säga trovärdigheten och reliabilitet innebär att resultatet ska vara 

mycket likt vid upprepade undersökningar (Bryman, 2011). Dessa termer är mest gångbara 

då det gäller kvantitativa metoder och inom den positivistiska vetenskapstraditionen, 

medan det är mer lämpligt att tala om trovärdigheten då undersökningen grundat sig på 

intervjuer och därför bygger på en kvalitativ ansats. Det är nämligen i det närmaste 

omöjligt att upprepa kvalitativa undersökningar två gånger efter varandra av två olika 

personer, utan att resultaten skiljer sig åt i alltför hög grad (Christoffersen & Johannessen, 

2015). 

Eftersom intervjupersonerna såväl som intervjufrågorna är valda med omsorg, samtliga 

intervjuer har spelats in och respondenterna fått möjlighet att läsa och godkänna 

transkriptionerna av sin intervju borgar det för att transkriptionerna återger lärarnas 

verkliga uppfattningar. Lärarna, som arbetar på två olika skolor, betonade trots detta 

liknande arbetssätt och arbetsmetoder samt uppgav liknande faktorer, som de ansåg 

påverkade elevernas uttal. I analysarbetet, där innehållsanalys genomfördes fanns en 

strävan efter att tolka resultatet utifrån respondenternas perspektiv (Bryman, 2011). 

Trovärdigheten förstärktes genom att deltagarna fick läsa och godkänna transkriptionen av 

sin intervju. Detta har sammantaget bidragit till att påvisa att tillförlitligheten är god. Om 

resultatet i undersökningen bidrar till att kunna besvara de frågeställningar som ligger till 

grund för studiens syfte så kan studien således anses ha en hög trovärdighet. Däremot är 

resultatet inte generaliseringsbart eftersom studiens deltagarantal är alltför litet, men också 

för att målet med en kvalitativ undersökning inte är att kunna generalisera resultatet, utan 

i stället ge en djupare blid av informanternas åsikter.   
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5 Resultat och tolkning av resultat 

Resultatet är indelat i tre teman. Det inleds med faktorer som påverkar elevers uttal i 

svenskan (5.1), därefter följer de arbetssätt som lärarna angett och som svarar på den 

didaktiska frågan ”Vad?” (5.2). Omedelbart efter redovisas för vilka arbetsmetoder som 

används inom uttalsundervisning och som svarar på den didaktiska frågan ”Hur?” (5.3). 

Resultatet tolkas utifrån de teoretiska utgångspunkterna i (5.4).  

Genom att först presentera faktorer som påverkar elevers uttal, därefter redovisa de olika 

arbetssätten och arbetsmetoderna som används blir det en naturlig kontinuitet i 

framställningen av resultatet.   

5.1 Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevers uttal i svenskan? 

Att undervisa elever i svenskt uttal är komplext, då olika faktorer kan påverka elevers uttal 

i svenskan. Stor betydelse har alltid elevens skolbakgrund och elevens ankomstålder till 

Sverige. ”Då det gäller de elever jag idag har, i årskurs 4 till 6, har de flesta bara gått i 

svensk skola, men några enstaka hann börjar skolan i hemlandet och visst finns det en stor 

skillnad i uttal mellan dem som kom hit som riktigt små barn och dem som kom i 

tioårsåldern” (Cecilia). Anna som främst arbetar med nyanlända elever instämmer: ” Det 

är en väldigt stor skillnad, framförallt då det gäller problem med uttal.”. Ju yngre eleverna 

är när de får börja läsa svenska som andra språk, desto bättre är det och idag får de börja 

redan i första klass och då kan de oftast uttala bättre än de barn som kommer hit senare i 

livet” (Birgit, Anna, Cecilia). 

Andra faktorer av betydelse för uttalet är elevens modersmål. Dels kan det bero på 

ljudsystemet i elevens modersmål, dels skiljer sig elevers förmåga att lära sig ett nytt språk. 

Två avgörande faktorer som lyfts fram i intervjuerna är de svenska fonemens och den 

svenska prosodins betydelse för att få ett brytningsfritt uttal. Detta innebär i sin tur att inte 

alla elever kan behärska den alfabetiska principen och det blir då svårt att kombinera fonem 

med varandra för att uttala rätt ord. Oftast är det vokalerna som är svåra, men det 

förekommer även att vissa konsonanter kan vara besvärliga för personer från vissa länder, 

till exempel från Somalia, där man inte använder konsonanter på samma sätt som vi gör i 

Sverige. ”Utan att kunna uttala de svenska ljuden i alfabetet och återge de svenska 

varianterna av de olika ljuden blir det svårt att kunna kombinera flera ljud för att uttala ett 

ord och stava det rätt.” (Cecilia).  
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Flera av respondenterna vittnar om hur oerhörd stor betydelse första språket har och de är 

helt eniga om att modersmålet påverkar både uttal av enskilda ord, men framför allt 

prosodin i det nya språket. ”De som vuxit upp i Sverige har inte bara lättare för att uttala 

de svenska orden, utan de är ganska skickliga då det gäller rätt intonation, tempo och rytm, 

medan de nyanlända eleverna ofta har stora problem med just detta.” (Diana). 

 

Andra viktiga faktorer som påverkar elevers uttal är elevens studieteknik, kunskapsnivå 

och behov. För att kartlägga elevers kunskapsnivå och behov är det viktigt att lärare känner 

till elevers skolbakgrund från tiden före ankomsten till Sverige. Specialpedagoger, som 

genomför analyser av elevernas språk, ger oftast handledning, råd och stöd till läraren om 

elevers uttalsutveckling samt är behjälpliga med att skapa en studieplan för varje enskild 

elevs uttalsbehov. Diana betonar betydelsen av att anpassa undervisningen till den 

kunskapsmässiga nivå som eleverna befinner sig på och Cecilia uttrycker behovet så här: 

”Det är betydelsefullt, att hitta elevernas kunskapsnivå för att anpassa undervisningen, 

eftersom den är unik för varje individ och viktig för att hitta rätt utmaning för den enskilde 

eleven.”. Det är också bra om man diskuterar med eleven hur hen tänker och arbetar med 

sitt uttal. ”Många av de elever som lyckats bra med sitt uttal har upptäckt hur de ska studera 

och arbetar målmedvetet med sitt uttal.” (Diana). 

Några av respondenterna betonar att elevernas studievana också är viktig: ”Vissa av dem 

som kommit lite senare har bra erfarenhet av själva skolsituationen och kan därför 

tillgodogöra sig undervisningen här, medan andra med mindre goda skolerfarenheter får 

det svårare och flera av de nyanlända har redan i sitt hemland lärt sig ett andraspråk och 

behärskar därför en god studieteknik.”(Anna). 

Lärarna lyfter fram de svenska kamraternas betydelse som en avgörande faktor för 

uttalsutvecklingen. ”Elever som lyssnar och umgås mycket med infödda elever lär sig 

uttalet mycket snabbare. De snappar upp olika fraser och försöker härma och hänga med” 

(Diana). När de kommer upp på en högre nivå, är det viktigt för dem, att kunna uttrycka 

sig som infödda. Anna och Cecilia anser att samtalet är betydelsefullt och att de båda är 

medvetna om att vissa elever lyssnar och pratar på svenska endast i skolan. 
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Faktorerna som beskrivs ovan är skolbakgrund, ankomstålder, modersmål, förmåga att 

lära, svenska fonems och prosodins betydelse, alfabetiska principen, studieteknik, 

kunskapsnivå och behov, studievana och umgängeskrets. 

5.2 Vilka arbetssätt väljer lärarna att använda 

Med arbetssätt förstås innehållet i olika moment inom uttalsundervisningen. Dessa utgörs 

av de svar man får på den didaktiska frågan: Vad? 

 

När lärarna arbetar med nyanlända elever har de avsatt tid för att arbeta med uttal. I 

samtliga intervjuer framkommer det att lärarna arbetar målmedvetet med enskilda elevers 

behov i uttalet och uppmärksammar uttalets roll i elevernas språkutveckling. Det är viktigt 

att identifiera de faktorer som påverkar elevers uttal, för att komma underfund med 

elevernas behov, eftersom dessa faktorer blir avgörande för vilka arbetssätt som ska 

användas. Anna beskriver detta så här: ”Jag ser det som om mina elever ska ta sig upp för 

en trappa, där varje trappsteg motsvarar vissa erfarenheter, kunskaper och färdigheter i 

svenskt uttal. Alla har kommit en bit på väg, men står ändå inte på exakt samma trappsteg. 

För att ta sig upp till nästa trappsteg och därefter hela trappan upp, måste jag hjälpa och 

guida dem vidare. Det är jag som bestämmer utifrån deras förutsättningar, vad vi ska träna 

på.” (Anna). 

 

Lärarna arbetar med identifikation av olika språkljud som ett arbetssätt i 

uttalsundervisningen. Uttalsträningen koncentreras på olika språkljud i ord, då man tar upp 

olika synonymer, motsatsord, rimord och ordpar. ”Jag har elever som inte kan höra alla 

ljud. Den fonologiska medvetenheten är otroligt viktig för läsinlärningen, läsflytet och 

uttalet. Om jag märker att det är svårt att bara ljuda alfabetet, då blir det även svårt med 

läsinlärningen” (Cecilia). Ett annat vanligt förekommande arbetssätt är att arbeta med 

kontrasterna mellan modersmålet och svenskan.  

 

Samtliga lärare påpekar även att det är viktigt att fokusera på prosodin som ett arbetssätt 

för att utveckla elevers uttal. Eftersom lärarna är eniga om att flyt i uttalet underlättar 

utveckling av prosodin, fäster de stor vikt på hela meningar och inte enstaka ord. Berit 

berättar att hon har en elev som har väldigt bra läsflyt och läsförståelse, men som samtidigt 

har en annorlunda melodi.  
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     ”Han förstår allt han läser, men han överför modersmålets språkmelodi till svenskan, så 

därför undrar jag ibland vilket språk han egentligen läser på. Vi jobbar väldigt mycket med 

språkmelodin, vilket är väldigt svårt för honom för han har svårigheter med att förstå att 

han ska läsa med rätt sats och rätt melodi” (Berit).  

 

Lärarna tycker det är viktigt att öva på att samtidigt höra och se ljuden i olika ord för att 

förstå vilka ljud som hör till olika bokstäver. Flera lärare nämner auditivt och visuellt 

arbete som ett arbetssätt och menar att uttalet beaktas i skrivsammanhang dels i samband 

med stavning, dels i samband med analysen av hur det skrivna ordet låter. På så sätt både 

hör och ser eleverna orden parallellt, ett visuellt och auditivt arbete samtidigt.  

     ”När man läser en text då tvingas man läsa ut hela ordet. Många gånger glömmer 

eleverna detta i muntligt tal också, så att jag måste påpeka att exempelvis sista a:et eller 

sista e:et måste uttalas. Detta gör de inte på grund av ren lathet eller för att de inte vill, utan 

det beror på vilket modersmål man har, eftersom vissa ljud kan vara stumma i andra språk.” 

(Emma). 

 

Kommunikationsstrategier är ett arbetssätt som flera lärare uppmärksammar och arbetar 

med. Bristande ordförståelse är en svårighet som motverkar utvecklingen av fullständiga 

meningar hos andraspråkselever. Enligt lärarna är böjning av de svenska regelbundna och 

oregelbundna verben en kommunikationsstrategi som kan underlätta och bidra till flyt i 

uttalet. ”De är svåra och inte alls självklara. Så småningom lär sig eleven att höra att det 

låter fel med till exempel gådde istället för gick. Lär man sig att böja verben rätt och vet 

hur de ska sägas så blir även språkmelodin och stavningen rätt. Litet ordförråd är ett stort 

problem i sig.” (Diana).  

 

Arbetssätten som beskrivs ovan är arbete med språkljud, arbete med prosodi, visuellt och 

auditivt arbete och kommunikationsstrategier. 

5.3 Vilka arbetsmetoder använder lärarna i sin undervisning?  

I det föregående kapitlet presenterades arbetssätten, undervisningens innehåll, och i detta 

kapitel kommer lärarnas redogörelser för hur de kopplar arbetsmetoder till de olika faktorer 

och arbetssätt.  
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5.3.1 Fokus på språkljud 

Det framkommer att elevers behov avgör om uttalsträningen ska ske individuellt eller i 

helklass. En arbetsmetod med hänsyn till modersmålets betydelse och som påverkar 

elevers uttalsutveckling är enskild undervisning, när de har svårigheter med vissa fonem 

som saknas i modersmålet och är svåra att uttala. Lärarna anser att det är lättare att arbeta 

med kontraster av specifika ljud med en eller två elever åt gången.  

     ”Det är viktigt att eleven får en till en-undervisning. När jag arbetar med den enskilda 

elevens behov handlar det mycket om att repetera och nöta in det eleven tycker är svårt. 

Om flera elever har samma svårigheter får de arbeta i en liten grupp.” (Anna).  

I arbetet med kontraster av språkljud i modersmål och svenska används fokus på specifika 

språkljud som arbetsmetod. ”Elever som har svårt med samma ljud får repetera deras 

modersmåls variant av ljudet och det svenska ljudets variant av ljudet efter mig. Därefter 

får de läsa det svåruttalade ljudet i olika ord för att efterlikna det svenska ljudet” (Berit).  

Ett annat språkligt fenomen är baserat på språkljud är då betoningen ändrar ordets 

betydelse. Enligt lärarna bör uttalsträningen lägga stort fokus vid specifika ords potentiella 

mångtydighet och innebörd, eftersom ett och samma ord kan ha två olika betydelser 

beroende på hur det betonas vilket kan leda till uppenbara missförstånd, för såväl den 

enskilda eleven som i kommunikation med andra. När det gäller arbetet med betoning 

menar lärarna att det är viktigt att förklara för eleverna att ord som ser likadana ut kan 

betonas på olika sätt och får då helt olika betydelser. ”Eleverna hade arbetat med planeterna 

och när de sedan fick läsa högt ur en bok om ett flygplan uttalade en flicka ordet planet 

som planét, vilket gav en helt annan betydelse.” (Emma). När eleverna läser olika ord 

markerar lärarna vilka ljud som varje enskild elev behöver öva på och går igenom hur 

ljudet artikuleras och uttalas. Lärarna använder bilder på munnar som visar hur munnen 

ska formas när olika fonem uttalas och berättar att vissa elever har bilderna fastklistrade 

på sina bänkar. Lärarna arbetar med denna arbetsmetod för att de vill göra eleverna 

uppmärksamma på sammanhanget som ordet ingår i. ”I en text där eleven läste om frukt, 

behöver eleven förstå att frukten uttalas som banan och inte som banan som en bilbana” 

(Berit). 
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Ett tredje område som fokuserar på språkljud i samband med högläsning är vokalers 

kvantitet i ordpar, som tas upp för att visa på skillnaden mellan lång och kort vokal. 

Vokalerna och vissa konsonanter är svåra att uttala för andraspråkselever. ”De måste höra 

vilka ord de läser. Det är oftast vokalerna som ställer till det oavsett vilket modersmål 

eleven har. Våra svenska vokaler kan låta på så många olika sätt, korta och långa, 22 olika 

fonem” (Diana). Hon menar att läraren måste förklara att längden på de enskilda vokalerna 

i ett ord är viktiga för hur ett ord uppfattas och att ett ord kan få en helt annan betydelse 

beroende på hur man uttalar vokalen. Exempel på ordpar som ges är glas och glass, väg 

och vägg. Samma tankegångar kan tydas hos Anna och Cecilia då de berättar: ”Det är 

viktigt att eleverna lär sig hur lång och kort vokal uttalas för att få fram de rätta orden med 

den rätta betydelsen” (Anna). ”Om ett barn säger att den har likt, så måste man rätta det på 

en gång och artikulera LEEEKT med betoning på E” (Cecilia).  

Anna berättar att de arbetar med rimord för att öva uttalet av vokaler. ”Metodiskt kan man 

utveckla den fonologiska medvetenheten genom att rimma, markera antal stavelser och 

identifiera första ljudet i olika ord” (Anna). Eleverna ser då samma vokal i kombination 

med olika konsonanter. De får läsa efter läraren så att de hör skillnaden i hur samma vokal 

låter i olika ord. 

Arbetsmetoder som kopplas till arbetssättet Arbete med språkljud är enskild undervisning, 

fokus på specifika språkljud, betoning, markera svåruttalade ord och ljud, bilder på 

munnar, vokalers kvantitet och rimord. 

 

5.3.2 Högläsning med fokus på prosodi 

När lärare fokuserar på prosodin arbetar de i smågrupper eller i helklass, eftersom de anser 

att det inte finns individuella behov och att hela gruppen gynnas av det. ”Elever med olika 

modersmål har svårt med olika specifika ljud för att de saknas i modersmålet, men ett 

gemensamt område som alla elever behöver utveckla oavsett modersmål är den svenska 

prosodin.” (Berit). Den metod som lärarna anser bäst främjar goda resultat i arbetet med 

prosodi är högläsning med inlevelse, som hos alla lärarna även har en central roll i 

uttalsundervisningen. Det vanligaste tillvägagångssättet är att först läser läraren, sedan 

läser elever i kör. När läraren har läst ett stycke så ombeds eleverna att upprepa olika 

svåruttalade meningar i kör. 
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     ”Vi jobbar med dialoger och läser med inlevelse, låtsas att vi är i mataffären eller i 

lekparken och övar prosodi men även när vi jobbar med läsförståelse och samtalar om 

texten så jobbar vi med prosodi, eftersom man kan höra på röstläget om man är arg eller 

glad och på sätt läsa mellan raderna” (Cecilia). 

När Anna arbetar med högläsning väljer hon en lämplig text och läser ett avsnitt högt för 

eleven. Sedan läser de unisont och till slut läser eleven själv med visst stöd av läraren för 

att öva på svenskans prosodi. Användandet av enklare uttalsövningar vars svårighetsgrad 

stegvis ökar rekommenderas. Det är viktigt att betona rätt ord i satsen, eftersom det annars 

kan vara svårt att förstå om det är en fråga eller ett påstående. ”Eleverna får även lyssna på 

olika meningar och gissa om det är en fråga eller ett påstående när jag går upp och ner i 

ton” (Anna).  

Det framkommer i intervjuerna att det inte är givet att eleven lärt sig uttalet efter att ha läst 

texten en gång, många elever måste upprepa och läsa om texten ett flertal gånger och 

repetera. Även om texten är på elevens kunskapsnivå så måste man träna på att uttala 

svåruttalade ord och på prosodin. Eleverna får läsa en text i skolan och sedan öva på samma 

text fem gånger hemma. ”Elever som har svenska som andraspråk behöver den här sortens 

upprepande läsning för att få bättre flyt i läsning, för det handlar både om studieteknik, 

förståelse och uttal” (Cecilia).  

Arbetsmetoder som kopplas till arbetssättet Arbete med prosodi är helklassundervisning, 

högläsning med inlevelse, läsa i kör, dialoger, texter vars svårighetsgrad ökar, upprepa och 

repetera. 

 

5.3.3 Auditivt och visuellt arbete förbättrar uttalet 

Samtidig användning av två sinnen hjälper eleverna att minnas ordets uttal, speciellt när 

de får se ordbilder och hör hur ordet uttalas samtidigt.  

     ”Ordbilder är en hjälp i början, men så länge man inte har förstått och känner igen ljuden 

ljuden så kommer eleven inte vidare och kan heller inte läsa en hel text. Man måste få in 

ljuden, höra dem och känna dem i hela kroppen. Det är nästan så att man ska kunna ta på 

dem” (Cecilia). 



 

29 

 

För att elever ska förstå vilka ljud som ingår i en ordbild och kunna uttala orden rätt 

används ASL som en arbetsmetod, Att skriva sig till läsning. Några av lärarna arbetar med 

att utveckla elevers uttal i samband med fokus på stavning. Arbetet med stavning förbättrar 

uttalet, eftersom elever blir medvetna om vilka ljud som ingår i ett ord. När Emma använde 

sig av ASL metoden och ljudade fram ljuden som eleven fick skriva ner, förstod eleven 

hur orden skulle uttalas. ”Tack vare stavningen så insåg en elev att ordet som hon tidigare 

uttalat som esiktigt egentligt uttalas som försiktigt” (Emma). 

Ett utökat ordförråd med rättstavning kan överbrygga elevernas svårigheter och underlätta 

uttal i spontant tal. Lärarna använder veckans ord som en viktig metod för att utöka 

elevernas ordförråd och uttalsförmåga. ”Det kan exempelvis vara vardagliga ord eller 

sammansatta ord, ord som man har i hemmet och andra kategorier av olika ord med bilder 

till” (Diana). Eleverna får sedan orden i läxa och förhörs på dem. Eleverna får lära sig 

rättstavning samtidigt som de lär sig nya ord. Lärarna menar att elever på så sätt utökar sitt 

ordförråd, får bättre uttalsförmåga, kan prata bättre i spontant tal och stavar orden rätt. 

Arbetsmetoder som kopplas till arbetssättet Auditivt och visuellt arbete är ordbilder, 

ljudigenkänning, ASL, stavning, korrigering av uttalsfel, veckans ord, läxa och förhör.  

 

5.3.4 Kommunikationsstrategier 

Lärarna anger att de ofta fördjupar sig i språkläran och analyserar orden i en mening, där 

de fokuserar på verb och olika ändelser i preteritum, substantivens genus och hur adjektiv 

och possessiva pronomen böjs i relation till sitt huvudord för att på så sätt formulera 

fullständiga meningar. ”Förutom ett utökat ordförråd så behöver eleverna kunna säga 

fullständiga meningar och veta hur de ska böja orden” (Emma). 

 

Eleverna har svårt att skilja på substantivens genus, enord och ettord, dess sju olika 

ändelser och kongruensböjningar. ”Om en eller ett används fel, då blir hela meningen och 

kongruensböjningen också fel, som till exempel ett glad tjej eller en rött äpple.” (Cecilia). 

”När eleverna arbetar med att skriva meningar med fokus på substantivens 

kongruensböjning, upptäcker de att adjektiv, som beskriver ettord får ”t” på slutet, ett rött 

hus, medan adjektiv, som beskriver enord behåller sin form (Berit). Liknande resonemang 

återges om possessiva pronomen som är beroende av substantivets genus, t.ex. Min katt 

eller mitt bord.  
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Diana berättar att hon arbetar med verbens preteritumform och ger några verb i läxa, för 

det är vanligt att eleverna gör förenklingar när det gäller ändelser och att vissa elever missar 

ändelserna och använder grundformen för ett verb, när det ska sägas i preteritumform. ”De 

brukar exempelvis säga Jag hoppa igår. Vet de hur de ska böja ett ord, då blir även 

intonationen rätt när de uttalar det” (Diana).  

Andra områden som kan leda till bristande flyt i uttalet, som lärarna arbetar med som en 

arbetsmetod är fullständiga meningar och val av prepositioner. ”När eleverna ska uttrycka 

sig är de mest påtagliga bristerna att de inte kan partikelverben eller prepositionerna så 

bra” (Anna). Verb med utelämnade prepositioner kan få olika konsekvenser i uttalet. Flera 

av Annas elever använder inte prepositioner till verben, exempelvis Jag sträcker mig och 

jag sträcker på mig. Hon menar att utelämnandet av prepositioner gör att betydelsen ändras 

och eleven kan inte göra sig förstådd i samtalet. 

     ”Jag brukar ta fem verb med partiklar åt gången för man kan inte ta för många heller 

för till en del verb finns hur många partiklar som helst. Ofta uttalas verbet korrekt men 

utan rätt partikel kan meningen få en helt annan betydelse, vilket blir ett problem i samtalet 

om eleven inte kan göra sig förstådd.” (Anna). 

Flera lärare anser att elevernas samtal med infödda svenskar är oerhört viktiga för att de 

ska utveckla sitt uttal. Därför är sådana samtal en mycket viktig arbetsmetod i 

undervisningen. Diana, Berit och Cecilia poängterar vikten av att eleverna tydligt ska 

lyssna på hur orden i en mening låter och hur flera ord i följd låter och uttalas. Eleverna 

delas upp i gruppkonstellationer med syfte att de ska prata med infödda och lyssna på hur 

talat språk låter. ”Av de andraspråkselever som jag har är de som är med i föreningslivet 

de som har bäst utvecklat uttal. De får dessutom vara med i gemenskapen, de snappar upp 

allt som talas och börjar uttrycka sig som svenskar gör” (Diana). 

Berit berättar att flera elever som har svenska som andraspråk inte kommer i kontakt med 

svenska språket på fritiden. Eleverna får även därför i läxa att lyssna på ljudböcker hemma. 

”Det märks tydligt att de elever som har infödda svenska kompisar har en mycket bättre 

uttalsförmåga och kan uttrycka sig mycket bättre än de som bara pratar sitt modersmål på 

fritiden” (Berit). 
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I undervisningen förekommer även sång för att lära sig uttal genom musiken. Diana går 

igenom svåruttalade ord och förklarar även svåra ord som eleverna inte förstår. De får på 

så sätt lära sig hela fraser. 

     ”Jag väljer sånger som är enkla att sjunga och som de samtidigt har nytta av som 

exempelvis Idas sommarvisa. Barn som är födda i Sverige brukar lära sig den redan i 

förskolan. När de lär sig hela fraser underlättar det för dem i början att snabbare komma in 

i ett aktivt användande av svenskan.” (Diana). 

Arbetsmetoder som kopplas till arbetssättet Kommunikationsstrategier är böjning av olika 

ordklasser, fullständiga meningar, samtal med infödda och sång.  

 

5.2 Tolkning av resultat 

Av de faktorer som lärarna anser mest påverkar elevernas uttal i svenska språket finns det 

fyra som eleven bär med sig in i studiesituationen, nämligen deras modersmål, förmåga att 

lära, tidigare studievana och studieteknik. Det är på dessa erfarenheter de bygger vidare i 

sin uttalutveckling. Detta tillvägagångssätt överensstämmer väl med den behavioristiska 

teorin, som menar att ny kunskap grundas på tidigare erfarenheter, eftersom redan inlärda 

beteenden och vanor påverkar inlärningen av nya (Abrahamsson, 2009). 

 

Lärarna poängterar att eleverna ibland överför modersmålets prosodi och varianter av ett 

specifikt ljud till svenskan. Orsaken är att det etablerade uttalet från modersmålet är svårt 

att ersätta med andraspråkets uttal om språkljuden är olika. Elevernas tidigare kunskaper 

har enligt behaviorismen inte bara en positiv effekt på deras förmåga att tillägna sig ett 

korrekt uttal i ett nytt språk, utan där finns också den kontrastiva hypotesen, som hävdar 

att modersmålet orsakar många problem och svårigheter, i synnerhet om olikheterna 

mellan modersmålet och det nya språket är påtagliga (Abrahamsson, 2009). Det är framför 

allt när det gäller prosodin, som lärarna märker att den kontrastiva hypotesen påverkar, 

eftersom modersmålets uttalsmönster slår igenom på ett karakteristiskt sätt. 

Respondenterna beskrivning stämmer överens med hur den kontrastiva hypotesen påverkar 

inlärningsprocessen, både när det gäller den fonologiska medvetenheten, att uppfatta nya 

svenska ljud och att tillägna sig prosodin i det svenska språket. 
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Därför använder de sådana arbetsmetoder som fokuserar på kontrasterna mellan 

modersmålet och svenskan, exempelvis mellan kontrasterna av olika språkljud, svenskans 

prosodi, kommunikationsstrategier och grammatisk korrekthet, det vill säga att böja de 

svenska orden rätt, för att få flyt i språket. 

 

Det är extra viktigt att lärarna fokuserar på momentet uttal i fonem och prosodi i 

undervisningen i svenska som andra språk. Vid sådana tillfällen, då den kontrastiva 

hypotesen är uppenbar, arbetar man individuellt eller i mycket små grupper med elever 

med samma modersmål och samma uttalsproblem, eftersom vissa svenska fonem saknas i 

modersmålet eller är svåra att uttala. 

 

En annan faktor som har stor betydelse för uttalsinlärningen i svenska är elevens ålder vid 

ankomsten till Sverige. Ju yngre hen var då, desto mindre effekt får den kontrastiva 

hypotesen samtidigt som den sociala språkmiljön påverkar mer. Dessutom påbörjas ju 

elevens studier av det nya språket tidigare. Att kunna ljuda modersmålets alfabet är en 

kunskap som eleverna har med sig och det är på denna erfarenhet de bygger vidare i sin 

uttalutveckling. Även detta överensstämmer väl med den behavioristiska teorin 

(Abrahamsson, 2009). 

  

Eftersom intonationen och satsmelodin skiljer sig åt från språk till språk behöver eleverna 

bli förtrogna med svenskans språkmelodi. En lärare tar upp ett utmärkt exempel på den 

kontrastiva hypotesen då hon berättar om en elev som har väldigt bra läsflyt och 

läsförståelse, men som överför modersmålets språkmelodi till svenskan. Här handlar det 

alltså om negativ transfer, då eleven överför modersmålets prosodi (Abrahamsson, 2009). 

Om, enligt Abrahamsson (2009), inte elevernas felaktiga uttal korrigeras omedelbart 

segmenteras ett uttalsfel hos eleven, så därför är det viktigt att eleven omgående blir 

uppmärksammad på felet.  

 

Enligt den sociokulturella teorin är elevernas umgängeskrets en avgörande faktor för deras 

språkinlärning, eftersom all kunskap utvecklas i en social miljö och aldrig kan alstras i ett 

vakuum (Gibbons, 2010). För att eleverna överhuvudtaget ska kunna utveckla sitt uttal 

behöver de umgås med infödda kamrater för att lyssna på hur talat språk låter. Den 

sociokulturella inlärningssituationen i klassrummet i svenska som andraspråk är 

begränsad, då det enbart är läraren som talar flytande svenska.  Andraspråkselever kommer 
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däremot i kontakt med infödda svenskar i andra ämnen och på rasterna. Lärandet sker i 

samspel med andra elever. 

 

Utifrån elevens högläsning identifieras varje enskild elevs uttalsproblem, vilka utgör 

grunden för en individuell utvecklingsplan. Utvecklingsplanen innehåller uttalsövningar 

vars svårighetsgrad stegvis ökar. Studieplanen blir på så sätt en inventering av elevens 

proximala utvecklingszon, då den dels redogör för vad eleven klarar själv, men också vilka 

strategier och vilken hjälp eleven behöver för att hens uttalsförmåga ska utvecklas till nästa 

nivå. Det är en grannlaga uppgift att hitta elevens exakta proximala utvecklingszon, 

eftersom den är unik och viktig för att finna de rätta utmaningarna för elevens fortsatta 

studier inom ämnet. 

 

Det är viktigt att identifiera de faktorer som påverkar elevers uttal, för att komma 

underfund med deras behov och på så sätt hitta varje enskild elevs kunskapsnivå, eftersom 

dessa blir avgörande för vilka arbetssätt som ska användas för att eleven ska kunna gå 

vidare i uttalsutvecklingen. Annas exempel på trappstegen är i detta fall intressant. Hennes 

elever står på det trappsteg de på egen hand behärskar. Där finns alla deras erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter och det är på dessa kunskaper de enligt den sociokulturella 

teorin ska bygga vidare (Abrahamsson, 2009). Avståndet mellan det trappsteg eleven står 

på och upp till nästa skulle kunna liknas vid elevens proximala utvecklingszon och det är 

här Anna kommer in för att stötta och guida eleverna (scaffolding). Då handlar det om en 

social situation, vilket enligt Vygotsky och den sociokulturella teorin är nödvändig, 

eftersom all kunskap uppkommer i en social miljö (Gibbons, 2010). 

 

Respondenterna använder inte Vygotskys begrepp ZDP (Zone of Proximal Development), 

den Proximala utvecklingszonen, men då de beskriver vad och hur de arbetar stämmer 

detta väl överens med vad som menas med begreppet, det vill säga att eleverna klarar vissa 

saker själva, men behöver stöttning för att utveckla sitt uttal till nästa nivå och det är här 

som lärarna bestämmer vilka olika arbetssätt som ska tas upp. De är medvetna om att det 

är betydelsefullt, att hitta elevens individuella och unika ZDP, eftersom den är viktig för 

att hitta de rätta utmaningarna för elevens fortsatta studier (Westlund, 2009). 

 

De arbetssätt som lyfts fram i resultatet av intervjuerna är arbete med språkljud, arbete med 

prosodi, auditivt och visuellt arbete och kommunikationsstrategier. De arbetsmetoder som 
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enligt respondenterna genomsyrar undervisningen i svenskt uttal sammanfaller med de 

flesta momenten i ämnet svenska som andraspråk.  Alla lärarna menar att ordförrådet, men 

även förmågan att korrekt böja olika ordklasser, är viktigt för elevers uttalsutveckling och 

därför hänger undervisningen i uttal, grammatik och ordkunskap intimt ihop. Högläsning 

med inlevelse har en central roll i uttalsundervisning hos alla lärarna, för där övas inte bara 

ljuden utan även prosodin. Det vanligaste tillvägagångssättet är att först läser läraren, sedan 

läser klassen unisont och därefter läser varje elev samma text. Alltså fungerar upplägget 

på det sätt som Vygotsky framhåller, nämligen att eleverna ska imitera lärarens uttal 

(Westlund, 2009). Eftersom all inlärning grundas på någon form av studieteknik anser 

lärarna i enlighet med Westlund (2009), att det är bra om eleverna försöker sätta ord på sitt 

eget lärande och på så sätt stimuleras att fundera över hur de tänker och reflekterar över 

detta. 
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6 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat och metod. Inledningsvis diskuteras studiens 

resultat kopplat till bakgrund, tidigare forskning och teoretiska perspektiv (6.1). Sedan 

följer en diskussion av resultatets relevans för lärare i svenska som andraspråk (6.2) och 

förslag till vidare forskning (6.3). Slutligen följer en diskussion av metod och material 

(6.4). 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att uttalsundervisning är en komplex företeelse, som innehåller ett stort 

antal arbetssätt, vilka i sin tur kräver olika didaktiska arbetsmetoder. Trots att ingen av de 

intervjuade lärarna nämner något om handböcker i konsten att undervisa i uttal eller 

relaterar till sin egen utbildning (lärarutbildning eller fortbildning), är deras sätt att 

undervisa i uttal ganska lika. Detta upplever jag som anmärkningsvärt och för mig blir 

följdfrågorna: Finns det vissa ideala metoder för att lära ut svenskt uttal? Är det så att dessa 

rutinerade lärare kommit fram till liknade tillvägagångssätt genom sin långa erfarenhet? 

Även om det aldrig uttalas direkt förefaller det som om de är självlärda och genom sin 

erfarenhet och sunt förnuft kommit fram till egna undervisningsmodeller som påminner 

rätt mycket om varandra. Alla menar de exempelvis att ordförrådet är viktigt för elevers 

uttalsutveckling och därför samverkar uttal och ordkunskap i undervisningen hos samtliga 

lärare. Det är i allmänhet lättare att uttala ord om man vet vad de betyder och som man 

därför kan använda i sitt eget tal. Men uttalsundervisningen genomsyrar alla andra moment 

inom ämnet svenska som andraspråk. Arbetet med stavning förbättrar uttalet, eftersom 

eleverna lärt sig de olika bokstävernas ljud och när de ser ordet i skrift är det lättare för 

dem att uttala det rätt. 

 

Ren uttalsträning förekommer naturligtvis också. Redan på ett tidigt stadium går man 

igenom hur bokstäverna i det svenska alfabetet uttalas, för eleven måste behärska den 

alfabetiska principen och förstå att språkljud kan representeras av bokstäver för att utveckla 

sin uttalsförmåga och därför bör eleven i tal- och läsinlärningen utveckla en fonologisk 

medvetenhet (Alatalo, 2011). 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).  Att 

kunna ljuda alfabetet är alltså en kunskap som eleverna har med sig och som de bygger 

vidare på i sin uttalutveckling, men etablerade kunskaper kan också hämma förmågan att 

lära nytt, vilket överensstämmer väl med teorin om den kritiska åldern, som nämns i denna 
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uppsatsens inledning och som innebär att tillägnandet av ett andraspråksuttal försvåras 

efter puberteten. Orsaken är att det etablerade uttalet från modersmålet är svårt att ersätta 

med andraspråkets uttal efter puberteten. Med den kunskapen är det extra viktigt att lärare 

verkligen fokuserar på momentet uttal i fonem och prosodi så att elevernas uttal blir 

korrekt. Detta är något som Emma tar upp då hon menar att kunskaper om vid vilken ålder 

eleven kom till Sverige har stor betydelse.  

Ljudigenkännings- och artikulationsförmågan är en avgörande grundplattform för att 

andraspråkselever ska kunna vidareutveckla sitt uttal (Cebrian & Carlet, 2014; Gallardo 

Del Puerto, 2014; Kissling, 2014) Uttalsträningen sker ofta genom lästräning med fokus 

på olika språkljud och ord, men även med ordpar, för att ta upp skillnaden mellan lång och 

kort vokal och med rimord, för att träna uttal av vokaler. Alla respondenterna är överens 

om att de svenska vokalerna, oavsett vilket modersmål eleven har, är svåra att uttala för 

eleverna. För några elever är även vissa konsonanter bekymmersamma att uttala, eftersom 

de svenska konsonanterna skiljer sig markant från konsonanterna i deras eget modersmål.  

Studiens respondenter hävdar att eleverna ibland överför modersmålets variant av ett 

specifikt ljud eller modersmålets melodi till svenskan. Om likheterna mellan språkljuden i 

modersmålet och andraspråket är ganska stora väljer eleven modersmålets variant av ljudet 

(Kissling, 2014a; Saito, 2013). Detta kallas för negativ transfer och beror på hur stor 

skillnaden är mellan modersmålet och svenskan. Negativ transfer (interferens) innebär att 

eleven överför felaktiga strukturer och ljud från modersmålet till andraspråket som 

exempelvis överföring av modersmålets prosodi eller fonem (Thorén, 2011). I resultatet 

ger lärarna flera olika exempel på negativ transfer (pojken som uttalade och förstod allt, 

men som använde modersmålets rapsodi och elever som hoppade över vissa konsonanter 

i svenskan, eftersom dessa var stumma eller saknades i deras modersmål), men inga 

exempel på positiv transfer tas upp av respondenterna. Detta kan bero på att dagens 

andraspråkselever ofta har ett modersmål som inte alls är besläktat med det svenska 

språket, flera av dessa språk tillhör inte ens den indoeuropeiska språkstammen, så därför 

kan man förmoda att företeelsen är vanlig bland dagens elever i svenska som andraspråk. 

Detta kallas för den kontrastiva hypotesen och svårigheten blir mer påtaglig ju större 

skillnad det är mellan modersmålet och det nya språket. Skolverket (2011a) framhåller 

under rubriken Språkets uttal i jämförelse med modersmålets att läraren med fördel kan 

jämföra modersmålets och andraspråkets uttal. Sådana jämförelser kan exempelvis gälla 

kontraster i fonem, ordbetoning och prosodi. 
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För att åskådliggöra skillnaderna mellan samma vokal, läser lärarna högt för eleverna, som 

sedan ska härma för att nöta in de olika vokalljuden. Några respondenter påpekar hur 

viktigt det är att läraren korrigerar uttalsfel omedelbart, för om inte eleven rättas så tror 

hen, att uttalet är rätt och fortsätter på den inslagna vägen. Utifrån elevens högläsning 

identifieras varje enskild elevs uttalsproblem, vilka utgör grunden för en individuell 

utvecklingsplan. Utvecklingsplanen innehåller uttalsövningar vars svårighetsgrad stegvis 

ökar. Den blir på så sätt en beskrivning av elevens proximala utvecklingszon, då den dels 

redogör för vad eleven klarar själv, men också vilka strategier och vilken hjälp eleven 

behöver för att hens uttalsförmåga ska utvecklas till nästa nivå. Det är en grannlaga uppgift 

att hitta elevens exakta proximala utvecklingszon, eftersom den är unik och viktig för att 

finna de rätta utmaningarna för elevens fortsatta studier inom ämnet. 

 

Tyvärr, är det inte alltid så enkelt att anpassa undervisningen till den kunskapsmässiga nivå 

som eleverna befinner sig på, eftersom elevernas kunskaper är väldigt olika och därför bör 

också undervisningen vara så individuell som möjligt. Det är inte bara viktigt att hitta den 

enskilde elevens kunskapsnivå, utan det är också betydelsefullt att både lärare och eleven 

själv vet hur eleven tänker, när hen tränar uttal. Flera lärare använder både visuellt och 

auditivt material, såsom ljudböcker, musik och andra typer av inspelningar. Två lärare 

använder bilder på munnar som visar hur munnen ska formas, när olika fonem uttalas och 

detta tar även Kissling (2014) upp då hon poängterar hur viktigt det är att veta var och hur 

ljuden bildas för att artikulera andraspråkets fonemvarianter. Även Bjar (2010) menar att 

om eleverna får fonetisk undervisning och lär sig munhålans öppenhetsgrad, tungans läge 

samt läpparnas rundning när de artikulerar kan detta öka deras förmåga att uttala rätt (Bjar, 

2010). 

 

6.2 Resultatets relevans för lärare i svenska som andraspråk 

Viktiga faktorer som framkommit i studien är att ordförrådet är viktigt för 

uttalsutvecklingen och att uttalsträning bör genomsyra all undervisning i svenska som 

andraspråk. Det är också viktigt att eleverna behärskar hur de svenska bokstäverna uttalas, 

för att kunna bygga vidare på denna kunskap.  

 

Användbara metoder för att förbättra elevernas uttal är lästräning, ordpar, rimord och 

mycket träning på kvantitet i ord, eftersom de svenska vokalerna är så svåra. För att träna 
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på prosodin är högläsning det lämpligaste, där eleverna ska försöka imitera läraren. Då är 

det viktigt att korrigera uttalsfel omedelbart. Eftersom intonationen och satsmelodin skiljer 

sig åt från språk till språk behöver eleverna bli förtrogna med svenska språkets melodi och 

det gör de bäst genom att lyssna på infödda svenskar och försöka härma dem. Bilder på 

nya ord underlättar inlärningen, då eleven både ser, hör och läser ordet. En annan bild som 

jag kommer att använda mig av är bilden, som visar hur munnen ska formas, när olika 

fonem uttalas för det är viktigt att veta var och hur ljuden bildas för att artikulera svenska 

fonemvarianter. En annan viktig kommunikationsstrategi är samtalet med individer som 

har svenska som modersmål. Det är vanligt att andraspråkseleven vill efterlikna sina 

svenska kamraters uttal och därför utvecklas andraspråkselever sitt uttal löpande i 

umgänge med svenska kamrater. 

 

Det är också betydelsefullt att fastställa elevens kunskaper och färdigheter när det gäller 

svenskt uttal, för att få fram vilken hjälp eleven behöver för att ta nästa steg i sin 

uttalsutveckling, elevens proximala utvecklingszon och vilka utmaningar hen behöver för 

att gå vidare. Därför bör uttalsundervisningen vara så individuell som möjligt. 

 

Studien har också visat på vilka svårigheter som språkinlärningen brottas med. Ofta finns 

orsaken till dessa i elevens modersmål och de kallas för negativ transfers eller för den 

kontrastiva hypotesen. Båda dessa handlar om att eleverna ibland överför modersmålets 

ljud och melodi till svenskan. Speciellt om likheterna mellan språkljuden i modersmålet 

och andraspråket är ganska stora väljer eleven förstaspråkets variant av ljudet (Kissling, 

2014a; Saito, 2013) och ju äldre eleven är vid ankomsten till Sverige ju svårare är det att 

tänka bort sitt förstaspråks språkljud och melodi.  

6.3 Vidare forskning 

Resultatet av studien är en sammanställning av fem erfarna lärare i svenska som 

andraspråks kunskaper i att undervisa i svenskt uttal. Runt om i Sverige finns ett stort antal 

andra rutinerade lärare i ämnet och det skulle vara lärorikt att även få ta del av deras 

erfarenheter och kunskaper. Denna didaktiska kunskap, som finns spridd bland lärare i 

svenska som andraspråk är mycket värdefull och bör tas tillvara för framtida utbildning i 

ämnet. Detta skulle kunna göras med en enkätundersökning, där frågorna utgick från denna 

studies resultat. Självklart skulle enkäten även innehålla några öppna frågor som gav 

utrymme för de nya respondenternas idéer och kunskaper. På detta sätt skulle man fånga 
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in all den kunskap som finns spridd i landet och resultatet av enkätundersökningen skulle 

sedan kunna ligga till grund för utbildning och vidareutbildning av nya och gamla lärare i 

svenska som andraspråk. 

 

6.4 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att undersöka erfarna lärare i svenska som andraspråks uppfattningar 

i arbetet med momentet uttal. Intresset för en sådan kunskap grundas på att det inte finns 

så mycket forskning om hur man undervisar i ämnet, däremot finns det rikligt med 

forskningslitteratur om hur man lär sig svenskt uttal. För att få representativa respondenter, 

ställdes krav på fyra kriterier, att de skulle vara behöriga i svenska som andraspråk, arbeta 

i årskurserna 4-6, arbeta på minst två olika skolor och att de hade lång erfarenhet i yrket. 

Snöbollsurvalet har varit målinriktat med tanke på att skapa en överstämmelse mellan 

forskningssyfte och urval.  

För att ytterligare förstärka selekteringen av deltagare, kontaktade jag först skolornas 

rektorer, eftersom jag utgick från att de som chefer, visste vilken personal som motsvarade 

mina önskemål. En svårighet som uppstod var att det fanns få svenska som 

andraspråkslärare som uppfyllde alla fyra kriterier som ville ställa upp på en intervju. Fem 

olika skolor kontaktades, varav endast två var villiga att hjälpa till. Tre lärare exkluderades 

på grund av att de hade liten erfarenhet av arbetet med uttal i svenska som andraspråk. Fem 

behöriga svenska som andraspråkslärare som arbetar i årskurserna 4-6 med lång erfarenhet 

blev tillgängliga för intervju från två olika skolor. Eftersom dessa fem lärare dels var både 

rutinerade, kunniga och välvilligt inställda till min undersökning, var de mycket generösa 

med att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, vilket positivt påverkade 

resultatet, då det medförde djupare beskrivningar av faktorer som påverkar svenskt uttal 

samt arbetssätt och arbetsmetoder i undervisningen. 

Ett problem som uppstod var att respondenterna på intervjufrågan: ”Vad upplever du är 

svårt för eleverna att lära när det gäller uttal i SvA?” svarade alldeles för spretigt, då de tog 

upp undervisningens organisatoriska samt elevernas sociokulturella och psykiska problem, 

vilka måste uppfattas som mer allmänna och inte direkt är knutna till enbart 

uttalsundervisningen. Dessa problem är i och för sig mycket viktiga, men bör behandlas i 

egna studier och hör inte hemma i just denna undersökning. Därför har dessa svar uteslutits 

i föreliggande uppsatsresultat.  
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Under arbetets gång har olika teoretiska ramverk testats och de flesta förkastats, eftersom 

de inte upplevdes helt relevanta för denna studie. De två teorier som slutligen godtogs var 

den sociokulturella teorin och behaviorismen, vilken i och för sig är ganska kritiserad och 

gammal och därför kan upplevas inaktuell, men som tar upp både vikten av att omedelbart 

korrigera elevers felaktiga uttal samt den för denna studie oerhört intressanta kontrastiva 

hypotesen. Lika viktig och ändamålsenlig är Vygotskys Proximala utvecklingszoner då de 

dels framhäver elevernas inlärningsnivå, men också betydelsen av scaffolding. 

Jag kan knappast tänka mig en annan metod än kvalitativa intervjuer för att nå kunskap om 

lärares uppfattningar om hur de arbetar och hur man bör gå tillväga då man undervisar i 

svenskt uttal. Möjligtvis skulle man genom observationer få kunskap om hur de verkligen 

undervisar, men eftersom jag undersöker lärarnas uppfattningar, är intervjuer adekvata för 

att få reda på lärares uppfattningar, medan observationer inte är det. En fördel med 

observationer är tillgängligheten till information på plats, Att se världen genom andras 

ögon (Bryman, 2011), men eftersom lärarna vid första kontakten uppgav att de inte arbetar 

med uttal i svenska som andraspråk som enskilt moment valdes observationerna bort. 

 

Bristen på adekvat litteratur om uttalsundervisningens didaktik var från början ett stort 

problem, men nu tycker jag att både de valda teorierna och de tidigare forskningsartiklarna 

fungerat bra både i analysen och i diskussionen. 

Eftersom kvalitativa-semistrukturerade intervjuer kan vara öppna med möjlighet att variera 

ordningsföljden mellan intervjufrågorna, samt till att nyttja tekniken probing hade jag även 

möjlighet att ställa följdfrågor utifrån det som uppfattades vara viktigt från lärarens sida 

för nå ett djup av hur lärarna i svenska som andraspråk arbetar med momentet uttal i 

undervisningen. Omvänd så skulle det potentiellt finnas en risk med detta val av 

frågningsmetodik i den bemärkelsen att en stor mängd spontana följdfrågor enbart till vissa 

respondenter skulle försvåra möjligheten att jämföra svaren och därmed potentiell negativ 

inverkan på validitet. Eftersom jag har så pass tydliga huvudfrågor till varje respondent så 

ser jag inte denna potentiella risken som stor utan har istället fångat upp värdefulla nyanser 

som i slut ändan bidragit till välgrundad och fördjupad analys. 
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8 Bilagor 

Första bilagan presenterar min intervjuguide och andra bilagan är en kopia av mitt brev 

som skickades ut till repondenterna. 

8.1 Bilaga1 

Intervjuguide 

• Hur planerar du undervisning i och om uttal? 

• Vilka faktorer anser du är viktiga när det gäller uttal i SvA? 

• Vilka metoder använder du för att lära ut uttal? 

• Vilka metoder anser du ger bäst resultat? 

• Vad upplever du är svårt för eleverna att lära när det gäller uttal i SvA? 

 

8.2 Bilaga2 

 

Hej! 

Mitt namn är Marah Issa och läser min sista termin till grundlärare 4-6 i Jönköping 

University. 

Jag skriver mitt examensarbete inom Svenska som andraspråk och har riktat in mig på 

uttal/uttalsundervisning. 

Syftet med min studie är att undersöka och berika förståelsen i hur lärare undervisar i och 

om uttal samt vilka faktorer ni anser påverkar elevers uttal i svenska som andraspråk. 

 

 

Då jag vill nå en bredd i mitt urval och uppvisa mer variation söker jag lärare från flera 

skolor. Intervjun tar endast 15-30 minuter. 

 

Deltagande lärare kommer anonymiseras och tilldelas ett nummer i examensarbetet för 

att inte kunna identifieras av utomstående. Uppgifter om enskilda personer kommer 

endast att användas för forskningsändamål och användas i forskningssyfte. Självklart ska 

undersökningsdeltagare få tillfälle att ta del av innehållet i undersökningsrapporten innan 

den publiceras. 

 

Jag är mycket tacksam om du kan hjälpa mig med att svara på några frågor. 

 

Med vänlig hälsning  

Marah Issa 

 


