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SAMMANDRAG 

 

Min avsikt med undersökningen var att jämföra svårigheter med svenskt uttal hos fem 

andraspråksinlärare med thailändska som modersmål. Därefter göra en jämförelse med 

tidigare forskning i uttalssvårigheter hos personer med samma primärspråk för att se om 

avvikelserna är gemensamma. Jag använde såväl inspelat material som jag analyserat, som 

erfarenheter från uttalsundervisning som jag har observerat på SFI. Uttalssvårigheterna 

noterades och fördes in i tabeller. Det inspelade materialet består av 25 svenska ord samt en 

text uttalad av fem informanter. 

 I min undersökning kan man se ett mönster i mina fem informanters 

uttalssvårigheter som överensstämmer med Bannerts informanter som också har thailändska 

som primärspråk. De avvikelser i svenska som de hade gemensamt var svårigheter med 

läpprundning, likvidor, uttal av /u/, bortfall av konsonant, ordbetoning, ordaccent och 

satsaccent samt tonassimilation. Jag konstaterade att modersmålet med största sannolikhet har 

visst inflytande av uttalet av andraspråket. 

 

ABSTRACT 

 

The intention of this study is to compare difficulties of Swedish pronunciation of five  

second-language learners with Thai as mother tongue. Thereafter make a comparison with 

previous research in pronunciation difficulties in people with the same primary language to 

see if the deviations are similar. I used both recorded material/recordings which I analyzed as 

well as experiences from pronunciation training that I observed at SFI. The pronunciation 

difficulties were documented and entered in tables. The recordings consist of 25 Swedish 

words and a text performed by five informants. 

 

In my study, you can distinguish a pattern in my five informants pronunciation difficulties 

complying with Bannert informants who also have Thai as primary language. The 

irregularities as they had in common is difficulties with lip rounding, liquid consonants, 

pronunciation of /u/, loss of consonant, word stress, word accent, clause accent and 

assimilation. I found that the mother tongue in all likelihood have some influence of the 

pronunciation of a second language 
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1 INLEDNING 

 

Den här uppsatsen handlar om uttalet i svenska hos andraspråksinlärare med thailändska som 

primärspråk. Människor som lär sig ett nytt språk har många hinder att passera innan de 

tillägnat sig sitt andraspråk. Uttalet är exempel på ett hinder, som är högt och svårt att ta sig 

förbi. Det är av stor vikt att man lär sig sitt andraspråk väl. Olle Kjellin menar att ett dåligt 

uttal kan leda till dålig kommunikation och kan utsätta talaren för att hamna utanför 

samhällsgemenskapen. I uppsatsen har jag studerat tidigare forskning om uttalssvårigheter 

hos andraspråksinlärare med thailändska som primärspråk, främst utförd av Robert Bannert. 

Jag har gjort inspelningar av fem thailändskors uttal av svenska, vilket jag analyserat och 

jämfört med Bannerts forskning. Jag nämner olika faktorer som kan påverka 

andraspråksinlärning, modersmålets påverkan på andraspråket och visar på vanliga uttalsfel 

och svårigheter hos invandrare. Min hypotes är att primärspråket har en betydande roll för 

andraspråkets tillägnande och med denna kunskap och en typologisk vetskap om modersmål 

kan man som inlärare och lärare lättare manifestera ett bättre uttal. Detta hoppas jag kunna 

visa i min uppsats. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att jämföra svårigheter med svenskt uttal hos fem 

andraspråksinlärare med thailändska som modersmål. Jag gör en jämförelse med tidigare 

forskning i uttalssvårigheter hos personer med samma primärspråk för att se om avvikelserna 

är gemensamma.  

 

1.2 Frågeställning 

 

Är avvikelserna gemensamma i andraspråket för personer med samma primärspråk? I så fall 

vilka är då dessa avvikelser? 
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2 FAKTORER SOM PÅVERKAR ANDRASPRÅKSINLÄRNING 

 

2.1 Ålder 

 

Enligt Dahl (2003:283) har åldern betydelse för andraspråksinlärningen. Han menar att sedan 

man nått vuxen ålder minskar förmågan att lära sig nya språk. Om man börjar lära sig ett nytt 

språk under barndomen, har man en chans att uppnå något som liknar 

modersmålsbehärskning. Gunilla Ladberg (2003:46) stöder denna teori. Hon säger att lärandet 

förändras under livets gång. I olika åldrar lär man sig olika saker och på olika sätt. Det som 

går av sig själv för ett barn kan vara det som är svårast för en vuxen.  

 

2.2 Språkgemenskap 

 

En människas behärskning av sitt modersmål är ett resultat av såväl genetiskt som kulturellt 

arv (Dahl 2003:44). Dahl menar att människan föds med en allmän förmåga att lära sig 

mänskligt språk. Att man sedan lär sig just det modersmål som talas inom den 

språkgemenskap man föds i beror på den kunskap man får från tidigare generationer. Varje 

människa ingår i en språkgemenskap, en grupp människor som talar samma språk. Inom 

språkgemenskapen ”ärvs” språket vidare från generation till generation. En förutsättning för 

att man skall ärva språket är dock att man får höra det talas tillräckligt ofta från tidig ålder av 

personer som också lärt sig språket som modersmål. Kjellin (2002:45) skriver att det inte 

finns anatomiska eller biologiska orsaker som gör att ett visst språk måste låta på ett visst sätt. 

De ”typiska” drag som vi kanske tycker oss kunna höra hos ett eller annat folkslag är enbart 

kulturellt betingade. 

 

2.3 Karaktär  

 

Gunilla Ladberg skriver i sin bok Barn med flera språk (2003:46) att en människas sätt att 

lära sig språk är beroende av hennes sätt att umgås och ta kontakt med andra människor. Med 

detta menar hon att personer som är av mer utåtriktad karaktär lättare lär sig språk eftersom de 

tar spontana kontakter och på så vis snabbare skapar kontakter med andra människor. Dessa 

människor kommer fortare in i ett aktivt användande av sitt andraspråk och lär sig språket 

fortare. Språkanvändningen är motorn i språkutvecklingen. Personer som inte har denna typ 
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av behov av sällskap och att umgås söker inte kontakt utan är mer inåtvända och får därmed 

inte samma språkliga träning.  

 

2.4 Hypotesen om det affektiva filtret 

 

Den amerikanske språkpedagogen Stephen Krashen har mer än någon satt sin prägel på 

forskning och teori kring andraspråksinlärning (red. Tingbjörn 1994:105). En av hans 

hypoteser, hypotesen om det affektiva filtret rör språkinlärarens attityder. Den innebär att den 

som har en öppen attityd och som strävar efter att själv vilja ha gynnsamma 

inlärningssituationer sägs ha ett lågt affektivt filter. Andra som tvärtom känner osäkerhet och 

ängslan inför inlärning har ett högt affektivt filter. Han menar att trygghet är viktig vid all 

inlärning. Olyckligtvis är den sociala situationen för andraspråksinlärare sällan trygg och 

positiv ( red. Tingbjörn 1994:27). Personer som invandrat hit till Sverige känner sig inte 

jämställda med målspråksbefolkningen och känner sig inte värdesatta på grund av sin 

bakgrund, hudfärg m.m. Ångest, oro och sorg kan blockera inlärning. Många flyktingar 

kommer från svåra förhållanden och den som bär på en stark oro eller sorg är inte öppen för 

inlärning. Den starka känslan tar all psykisk energi (Ladberg 2003:49). Det finns ingen 

automatik i språkinlärningen. Ladberg (2003:48) menar att man inte enbart lär sig ett språk 

för att det talas i närheten. Språket måste vara angeläget. Hur och varför ett språk kommer in i 

en människas liv är alltså mycket betydelsefullt. Den sociala situationen utanför skolan har 

alltså en avgörande betydelse.  

 

2.5 Bakgrund 

 

En annan faktor enligt Ladberg (2003:49) är studievana. För den som studerat tidigare 

underlättar det inlärningen av ett andraspråk då dessa personer har kunskap om hur man lär 

sig. Har man tillägnat sig läsvana, studieteknik och studiediciplin är detta ett utmärkt redskap 

för den som lärt sig använda det. En vuxen andraspråksinlärare måste snabbt förvärva ett 

mycket stort ordförråd för att inte vara alltför reducerad på sitt andraspråk i jämförelse med 

den person hon är på sitt förstaspråk (red. Tingbjörn 1994: 23). Det klarar hon bra om hon har 

kunskaper om sin omvärld som hon kan relatera de nya orden till. Om andraspråksinlärarens 

kunskaper och tidigare ordförråd är mycket likt det som möts i det nya språket lärs 

andraspråket in relativt snabbt. Ju avlägsnare personens tidigare ordförråd och tidigare 

omvärldskunskap är ifrån det hon ska lära sig, desto svårare blir inlärningsprocessen. 
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Tingbjörn menar att en lågutbildad person från en språk- och kulturtypologiskt avlägsen del 

av världen kommer att få betydande problem som andraspråksinlärare av svenska bara är vad 

man kan vänta sig.  Inger Lindberg (red. Hyltenstam 1996:227) betonar likt Ladberg faktorer 

som utbildningsbakgrund, ålder och motivation som viktiga i andraspråksinlärning. 

Motivationen är avhängig andra faktorer som möjligheterna att använda sina språkkunskaper 

med infödda talare av målspråket.  

 

 

2.6 En minoritets storlek och homogenitet 

 

En minoritets storlek och homogenitet är viktiga faktorer som påverkar såväl användningen 

av ett första språk som ett andraspråk (red. Tingbjörn 1994:37). T.ex. är den tyska 

språkgruppen ganska stor i Sverige men löst sammanhållen. Många i gruppen är kvinnor som 

är gifta med svenska män och som därmed har en långtgående assimilation med svenskar och 

svenska miljöer. Det gör också att deras svenskinlärning har en helt annan karaktär än t.ex. de 

assyriska och turkiska minoriteterna som har en annan typ av sammanhållen bosättning både 

religiöst och etniskt. Dessa grupper umgås inte i lika stor omfattning med svenskar, utan 

istället oftast med varandra inom gruppen. Ett förhållande som också spelar stor roll är det 

geografiska avståndet till hemlandet och möjligheterna att återvända dit ens som turist (red. 

Tingbjörn 1994:37). 

 

2.7 Prestige 

 

En viktig faktor vid språkinlärning är språks och kulturers prestige. Tingbjörn (red. 1994:38) 

menar att det inte behövs någon språkvetenskaplig analys för att fastslå att engelska och 

franska är högprestigespråk i vår del av världen. Utomeuropeiska språk har mycket låg 

prestige trots att de tillsammans talas av hundratusentals miljoner människor. Prestige beror 

på utomspråkliga faktorer, bedömningar och attityder. Engelska och franska talas i länder som 

man ser upp till och beundrar såväl politiskt som ekonomiskt liksom deras militära makt samt 

materiella och andliga kultur. Omvänt leder motvilja och fruktan gentemot ett land till 

minskad prestige och därmed till försvårad inlärning av andraspråket. 
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2.8 Kulturellt avstånd 

 

De flesta i Europa kan utan större problem förstå det svenska samhället och svenskars 

livsmönster (red. Tingbjörn 1994:43). För dem som kommer från Öst- eller Sydeuropa är 

olikheterna större beroende på politiska, sociala och klimatiska skillnader, men det rör sig inte 

om några dramatiska skillnader. För dem som kommer från t.ex. Sydostasien eller Afrika är 

däremot förhållandena i Sverige mycket främmande jämfört med vad de är vana vid. Detta 

kan innebära svårigheter i andraspråksinlärningen då mängder av företeelser saknas eller har 

en helt annan beskaffenhet i den egna kulturen och finns då inte heller språkligt företrädda i 

det egna språket (a.a.1994:43).  

 

 

3 MODERSMÅLETS ROLL VID ANDRASPRÅKSINLÄRNING 

 

Förhållandet mellan modersmålet och det nya språket spelar en viktig roll anser Dahl 

(2000:283). Han skriver i Språkets enhet och mångfald att såväl när det gäller ljudsystem som 

ordförråd och grammatik är det uppenbart att modersmålet styr hur vi uppfattar ett främmande 

språk och att modersmålet påverkar vår förmåga att själva producera det. Stöd för detta finner 

man i utländsk brytning i andraspråksinlärarens tal. Inte sällan kan man identifiera en 

andraspråkstalares modersmål på dennes brytning. Holmegaard och Källström (red. Cerü 

2002:205) menar att modersmålets uttalsmönster kan slå igenom på ett karakteristiskt sätt. Att 

ha ett modersmål som liknar målspråket kan både underlätta och utgöra hinder för inlärning 

av målspråket. Det är mer krävande för en person med t.ex. thailändska som modersmål än en 

med tyska att lära sig uttalet i svenska, eftersom skillnaden mellan svenska och thailändska är 

betydligt större än mellan tyska och svenska.  

 

3.1 Bannerts avståndstabell  

 

Robert Bannert, språkforskare och professor vid Umeå Universitet har forskat kring 

uttalssvårigheter i svenskt uttal hos andraspråkstalare. Bannert (2004:69) menar att orsaken 

till skillnader är det språkliga utgångsläget som återspeglas i de typiska svårigheterna med 

svenskt uttal som en invandrare med ett givet primärspråk kan ha. Bannert har gjort en 

undersökning av 25 språk där han gjort en gradering med hänsyn till de svårigheter som en 

typisk representant för något av dessa språk kan få med svenskt uttal. För varje språk 
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beräknas ett tal som utgör ett grovt mått på svårighetsgraden i svenskt uttal. Beräkningen gick 

till på så sätt att för varje språk multiplicerades antalet allvarliga svårigheter med antalet delar 

av svenskans fonologi där svårigheterna förekommer. Hänsyn tas till mängden av svårigheter 

och deras spridning över fonologin. Svårighetsgraden kan tas som ett förenklat mått på 

avståndet till svenskt uttal. Nedan följer en tabell som resultat av undersökningen. 

 

 

Det är inte så konstigt att det i allmänhet är lättare att lyckas med ett språk som 

ligger närmare ens eget (Dahl 2000:284). Dahl vill i detta sammanhang tillägga den 

paradoxala effekt som kan uppstå när man försöker lära sig ett språk som är mycket likt ens 

modersmål. Han visar på de svenskar som flyttar till Norge (eller norrmän som flyttar till 

Sverige) men sällan lär sig det nya landets språk ordentligt utan talar ett slags blandspråk. 

Dahl anser att detta kan bero på bristande motivation.  
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3.2 Den kontrastiva hypotesen 

 

Kjellin (2002:205) förklarar samma fenomen med den kontrastiva hypotesen. Den kontrastiva 

hypotesen innebär att inlärningsprocessen delvis beror på skillnaderna och likheterna mellan 

det språk man håller på och lär sig och det eller de språk man tidigare kan.  Vissa 

språksvårigheter kan då förklaras med att ett annat språk slår igenom vid inlärningen och 

användningen av det nya språket. Det är framförallt när det gäller uttal som man märker att 

den konstrativa hypotesen tycks stämma. Modersmålets uttalsmönster slår igenom på 

karakteristiskt sätt.  

 

3.3 Den korrelativa hypotesen 

 

Kjellin (2002:51) menar att medvetenhet om andra språk enklast inhämtas via medvetenhet 

och kunskap om hur det egna språket fungerar. Modersmålet kan man redan perfekt, så varje 

andraspråksinlärare kan lätt hämta exempel själv. Språkforskare talar om konstrativ. Denna 

aspekt anser Kjellin inte hör ihop med språkundervisning, då han hellre använder termen 

korrelativ, sammanlänkande. På så vis vill han visa hur lika alla språk är. Kjellin hävdar att 

kunskaper i ett ämne, t.ex. språk underlättar och snabbar upp ytterligare kunskapsinhämtning i 

samma ämne. Han (a.a:104) beskriver hjärnan som en gräsmatta med upptrampade stigar – 

minnen, kunskaper och färdigheter. Ju fler gånger man går samma väg desto större 

sannolikhet att det blir en stig där. Och det är alltid lättast att gå där det redan finns en stig. 

Alla stigar hänger ihop, och man kan inte trampa upp en ny stig utan att använda en 

existerande för att komma dit. All inlärning innebär en utveckling av nya variationer på gamla 

mönster. 

 

4 TYPOLOGI THAI 

 

Nedan följer ett utdrag från Nationalencyklopedin på Internet (www.ne.se), sökordet är ”thai”. 

 

thai, thailändska, huvudspråket i Thailand. Det tillhör taigruppen  

inom familjen kadaispråk. Thai indelas i fyra dialekter: centralthai 

(talas av 13 milj.), sydthai (5 milj.), nordthai (10 milj.) och   

nordöstthai (20 milj.). Centralthai, som talas i centrala Thailand  

kring Bangkok, är riksspråk och lärs ut i skolorna i hela landet.  

 Nordöstthai är i stort sett identiskt med lao, huvudspråket i Laos. 
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Thai är ett tonspråk med fem toner i standardspråket. Grammatiskt 

är det ett isolerande språk som saknar ordböjning, och ordföljden 

mellan satsens huvuddelar är subjekt-verb-objekt (SVO).  

Ordförrådet innehåller många lånord från de klassiska indiska  

språken sanskrit och pali. Många ord, t.ex. räkneorden,  

visar likheter med kinesiska, varför thai tidigare ansågs vara  

släkt med kinesiska. Det har dock numera klargjorts att det rör sig  

om tidiga lånord. 

 

Thailändska skiljer sig på många olika sätt från svenskan, såväl uttalsmässigt som skriftligt. 

Thai skrivs med ett alfabet som via khmerskriften anses härstamma från den sydindiska 

pallavaskriften (www.ne.se).  

Thai består av 32 vokaler och 44 konsonanter 

(http://modersmal.skolutveckling.se/thai/). Likt svenskan är thai ett s.k. SVO-språk (subjekt – 

verb - objekt i följande ordning). Svenskan är ett agglutinerande språk, d.v.s. morfemen hakas 

på varandra i en räcka (Andersson 2001:24). Thai är som redan nämnts ett isolerande, även 

kallat analytiskt språk. Dessa språk saknar helt böjning. Analytiska språk kännetecknas av att 

varje morfem står som ett självständigt ord, alltså varje ord står isolerat och man får av 

sammanhanget försöka tänka sig om orden motsvarar våra ordklasser, substantiv, adjektiv och 

verb. Morfem är en term för de minsta betydelsebärande enheterna i språket.  

Klusiler (p, t, k, b, d, g) bildas genom att en fullständig avspärrning i munhålan 

görs, t.ex. mellan läpparna. Under en kort tid då avspärrningen hålls kan ingen luft passera 

genom munhålan. När avspärrningen öppnas kan luften på nytt strömma ut. Denna fas kallas 

explosion. Karakteristiskt för många språk bl.a. thailändskan är att deras tonlösa klusiler (p, t, 

k) ibland förblir outlösta, d.v.s. de saknar explosionsfas.  

Användning av ordtoner förekommer i ett stort antal språk (Garlén 1988:129). 

Allmänt kända är kinesiska, vietnamesiska och thailändska. Thailändska har fem ordtoner: 

 

• jämn högton [  na:]  yngre farbror 

• jämn mellanton [-na:] risplanta 

• jämn lågton [_na:]  smeknamn 

• fallton [`na:]  ansikte 

• stigton [´na:]  tjock 
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Svenskan har distributionsregler för ordens tonala mönster, regler med vilkas 

hjälp man utifrån kunskaper om ett ords morfologiska och fonologiska struktur kan ge rätt 

intonation åt ordet. De svenska orden anden (av and) och anden (av ande) bildar ett minimalt 

kontrasterande par. De innehåller samma segment, men de skiljs åt genom att de har olika 

tonala mönster. Svenskan är alltså ett språk med distinktiv ordintonation (Garlén 1988:126). 

 

5 PROSODI 

 

Med prosodi avses i första hand rytmiska och melodiska företeelser i talet (Garlén 1988:115). 

Prosodin är det som bär upp det talade språket. Kjellin menar att för alla talade språk tycks 

rytmen vara något av det allra viktigaste (2002:72). I begreppet språkrytm ingår både takt och 

tempo. Talas språket i fel takt blir det svårare att förstå. Språken i världen har utvecklat lite 

olika typer av rytm. Varje talat språk är rytmiskt men på olika sätt. Man talar om språk med 

betoningsbaserad rytm som svenskan, eller stavelsebaserad rytm som franskan och spanskan. 

Talets rytm hjälper lyssnaren att höra var ord och fraser börjar och slutar. Att en egenskap är 

distinktiv innebär att den används betydelseskiljande, d.v.s. för att skilja mellan två i övrigt 

identiskt lika ljudföljder vilka är knutna till olika betydelser. Några språk har alltid betoningen 

på samma ställe i orden, t.ex. på första stavelsen som i finska. Det svenska språkets rytm är 

rörlig och betoningsbaserad och vilar tungt på de betonade stavelserna. Med rörlig 

ordbetoning menas att betoningen kan falla på vilken som helst av ordets stavelser. 

Betoningens egenskaper och placering i orden är avgörande. Felplacerad betoning gör 

innehållet obegripligt och stör kommunikationen. Längden är den viktigaste faktorn för att 

just en svensk stavelse ska uppfattas som betonad, den måste vara mycket lång jämfört med 

de obetonade (Kjellin 2002:74-75). 

 När konsonantljudet är långt måste vokalljudet vara kort. Detta kallas för 

komplementär längd och kommer automatiskt för dem som talar svenska som förstaspråk, 

men är inte alls självklart för andra. Detta fenomen finns enligt Kjellin inte i något annat icke-

nordiskt språk (2002:79). 

 

5.1 Prosodiska egenskaper i svenskan 

 

Bannert (2004:26) förklarar kort några prosodiska egenskaper i svenskan: 
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1. Ordbetoning. Ordbetoning eller stavelselängd är den grundläggande rytmiska 

egenskapen i talet. En stavelse betonas och låter starkare än omgivande stavelser. 

Ibland uttalar invandrare flerstaviga ord med jämna stavelser, d.v.s. det låter som 

ingen stavelse är mera framhävd eller betonad än de andra. I svenska ord är det ju 

alltid åtminstone en stavelse i ordet som höjer sig över de andra. Denna kallar Bannert 

huvudbetoningen. I många svenska ord förekommer också en bibetonad stavelse. Vad 

det gäller betoningens placering i ordet skiljer man på ord som endast har en betoning 

och de som har en huvudbetoning plus bibetoning.  

 

Exempel på betoningens betydelseskiljande funktion: 

 

armen – armén 

 

banan (en bana) – banan (en frukt) 

 

kolon - kolonn 

 

2. Längd. Med fonologisk längd (även kallad kvantitet) menar man de betonade 

stavelsernas längd lång och kort. Längden i svenskan är komplementär, d.v.s. betonad 

lång vokal följs av kort enkel konsonant, betonad kort vokal följs av lång konsonant 

eller konsonantgrupp. Bannert skriver att man bör lägga märke till att många 

invandrare inte gör någon längdskillnad alls mellan vokalerna. De svenska vokalerna i 

betonad stavelse, som ska uttalas långa, görs lite kortare, medan de vokaler som ska 

uttalas kort förlängs. Resultatet blir att de betonade vokalerna som uttalas oftast ligger 

mellan svenskans båda längdkategorier. 

 

Exempel på längdens betydelseskiljande funktion: 

 

tal – tall   

      

  tak – tack 

 

  vila – villa 
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3. Ordaccent. Varje huvudbetonad stavelse har förutom sin förlängning också en viss 

melodiförändring. Denna stavelse kan i svenska accentueras på två sätt, antingen som 

akut (accent 1) eller som grav (accent 2). Dessa båda melodiförändringar kallas 

ordaccenter. Det handlar i huvudsakligen inte om höga eller låga toner, utan om 

stigande eller fallande. Bannert menar att även om många invandrare, framförallt 

asiater vars första språk har ordtoner, kan lära sig de båda melodiförloppen. I 

huvudbetonad stavelse utgör valet av accenttyp ytterligare en svårighet.  

 

Exempel på ordaccentens betydelseskiljande funktion: 

 

  accent 1 (akut) accent 2 (grav) 

   

anden (en and) anden (en ande) 

 

 

stegen (ett steg) stegen (en stege) 

 

 

Observera att orden i paren har betoning på samma stavelse och längd på samma ljud. 

 

4. Satsaccent. Satsaccenten består av det ord som står i fokus och som innehåller den 

viktigaste och oftast nyaste informationen i ett yttrande. 

 

5. Satsrytm. Med satsrytm menas fördelningen av betonade och obetonade stavelser i 

frasen eller satsen. Satsrytmen är dels rytmen i det enskilda ordet, dels samspelet 

mellan orden i satsen i dess helhet. 

 

6. Intonationen. Med intonation avser Bannert satsen eller frasens totala melodiförlopp 

bortsett från ordaccenter och satsaccenter, t.ex. melodin i frågesatser. 
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Bannert (2004:65) har utformat en figur, ett s.k. ”svenskt uttalsträd” som åskådliggör uttalet 

och dess beståndsdelar. 

 

 

 

 

Här tydliggörs att rytmen är den stam som bär upp det svenska uttalsträdet. Grenarna 

motsvaras av stavelsen, ordet och satsen som i sin tur har en mängd egenskaper som 

representeras av kvistarna. De enskilda ljuden - konsonanterna och vokalerna – skulle kunna 

motsvaras av bladen 

 

6 VANLIGA UTTALSPROBLEM 

 

Med termen ”typisk brytning” menar Bannert (2004:11) de uttalsfel som är gemensamma för 

representanter för ett visst invandrarspråk. Om man undersöker fem personer med samma 

förstaspråk, vars uttal har bedömts som typiskt för deras förstaspråk, t.ex. thailändska, finner 

man att många brytningsegenskaper är gemensamma för alla men att det ändå finns vissa 

skillnader individerna emellan. Bannert presenterar då varje thailändares totala brytning med 

en cirkel. Man kan då åskådliggöra termen ”typisk brytning” på följande sätt: 
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Hela ytan som begränsas av den stora yttre cirkeln motsvarar den brytning som på ett eller 

annat sätt hänger ihop med thailändska. Det vita fältet i mitten representerar de egenskaper 

som delas av alla, den för svensktalande thailändares ”typiska brytning” Mellan dessa båda 

ytor finns områden som snarare beror på regionala, sociala eller individuella drag. 

 

6.1 Svårigheter med svenskt uttal 

 

Nedan räknar jag upp olika svårigheter med svenskt uttal. Uttalsfelen som räknas upp är tagna 

ur Bannert (2004:33) och är vanliga i bruten svenska. Redovisning av svårigheter med svenskt 

uttal i katalogform kan lätt leda till den felaktiga uppfattningen att uttalsproblemen är unika 

för varje språk menar Bannert. I själva verket är det så att en lång rad svårigheter uppträder 

hos flera språk. Bannert har identifierat uttalssvårigheter som förekommer oftare när man har 

thailändska som modersmål och dessa belyser jag särskilt i kap. 6.2. 

 

Brister i betoningen 

• Ett vanligt uttalsfel är att göra stavelserna alltför jämna. Felaktig betoning i ordet drar 

med sig en hel rad allvarliga fel som försvårar begripligheten. 

 

Konsonantgrupper 

• Bannert urskiljer fyra feltyper 

1. En e-liknande vokal skjuts in före s följt av konsonant, t.ex. sko, språk. De uttalas 

esko, espråk. 

2. En vokal, ofta en e-liknande, men också a- eller u-liknande, skjuts in mellan 

konsonanterna t.ex. felicka för flicka. 

3. En eller två konsonanter faller bort, t.ex. riva rev för skriva brev.  
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4. Nasal och följande klusil i mitten av ordet uttalas mycket undvikande. Ett ord som 

vänta kan bli vända eller vädda. 

 

Vokalkvantitet, klangfärg 

• Svårigheterna gäller oftast kort eller lång vokal. Ibland kan ett mummel förekomma,  

t.ex. ratten uttalas rattn. Ofta förekommer fel klangfärg på vokalen, den uttalas alltså 

som en annan vokal. 

 

Stämtonsassimilation 

• Tonlösa klusiler (p, t, k) blir tonande (b, d, g) när de följs av tonande klusiler (b, d, g), 

t.ex. fotboll uttalas fodboll. Enligt Bannert är detta ett uttalsfel som sitter mycket djupt 

och dröjer kvar länge. 

 

Läpprundning 

• De rundade främre vokalerna (y, ö, u) vållar problem för många invandrare. Ord som 

byta, bröd och gul uttalas som bita, bräd och gol eller gyl. 

 

Palatalisering 

• Ett j-ljud hörs i början eller slutet av en vokal, t.ex. professor låter som profjessor och 

Åke låter som Åjke. 

 

Utljudsskärpning 

• Detta uttalsfel kallas bättre final tonlöshet anser Bannert. T.ex. mod och vägg uttalas 

mot och väck. 

 

Likvidor 

• Ingen skillnad görs mellan l- och r-ljud. Rida låter som lida, lärare låter som lälale. 

Detta fel är mycket vanligt hos thailändare. 

 

Nasalisering 

• Vokalen nasaleras före nasal (m, n, ng), t.ex. lång blir lån.  
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6.2 Svårigheter i svenskt uttal med thailändska som primärspråk  

 

I en tabell utformad av Bannert (2004:57) finns de vanligaste svårigheterna med svenskt uttal 

redovisade. Här finns 28 språk och thailändska är ett utav dem. Om man läser av tabellen är 

det dessa svårigheter som leder till allvarliga fel för förståelsen om man har thailändska som 

primärspråk: 

 

Konsonantgrupper  

• bortfall av konsonant före och efter betonad stavelse samt före paus 

• /s/ kan falla bort initialt 

• vokalinskott mellan konsonanter i grupp, t.ex. blå uttalas belå 

 

Enkla konsonanter 

• uttal av aspirerade klusiler (p, t, k) finalt i ett ord 

• uttal av oaspirerade klusiler (b, d, g)  

• likvidorna /l/ och /r/ 

 

Vokaler 

• uttalet av palatala rundade vokaler: /y/ /ö/ /u/ 

• uttal av /o/ 

 

Flerstaviga ord 

 

Ordbetoning 

• betonad stavelse förlängs inte tillräckligt mycket 

• placeringen av betoningen i ord med både en betoning och flera 

 

Satsaccent 

 

Intonation 

 

Satsrytm 
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6.3 Jakobsens teori 

 

Den ryske språkforskaren Roman Jakobsen har en teori som hävdar att barn med olika slags 

modersmål lär in språkljuden i en viss ordning (red. Tingbjörn 1994:183). Enligt Jakobsen lär 

barn först in vokalen /a/. Intressant i denna teori blir det man om tittar på vilka ljud som barn 

lär in sist. Dit hör /l/ och /r/-ljuden. Dessa kallas med en gemensam beteckning likvidor 

(flytljud). Många språk speciellt de i Ostasien har endast en likvida och det är välkänt att folk 

från den delen av världen har svårt att skilja mellan /l/ och /r/. Det är fascinerande att de ljud 

som barn lär sist påverkar andraspråksinlärning, för enligt Jakobsen skulle då dessa 

ljudenheter vara minst befästa i människans språk. 

 

7 VARFÖR ÄR UTTALET SÅ VIKTIGT? 

 

Andraspråksinlärning är något som förknippas med hårt arbete och problem och långt ifrån 

alla inlärare lyckas nå en språklig nivå som är tydlig och förstålig. Den amerikanske 

språkvetenskapsmannen Chomsky går så långt att han liknar andraspråksinlärarens 

ansträngningar vid elitidrottares träning inför olympiska spel (red. Åhl 2000 :138). 

Det råder inga tvivel om att ett bra uttal är mycket viktigt för förståelsen av talad 

kommunikation. Alla har vi erfarenhet av personer med ett uttal som vi uppfattar som 

avvikande (red. Cerü 1993:202). Ett annorlunda uttal uppmärksammas liksom avvikande 

utseende, och det verkar vara lika vanligt att man knyter positiva eller negativa attityder till ett 

visst uttal som till ett visst utseende. Ett dåligt uttal kan leda till dålig kommunikation och 

utsätter talaren för risken att hamna utanför en samhällsgemenskap. En bristfällig prosodi kan 

medföra att talaren blir orättvist nedvärderad, både i sin yrkesroll och som person. Ett uttal 

med kraftig brytning är svårare att acceptera än ett brytningsfritt. Att ha brytning kan ha olika 

betydelse för olika människor. Vissa tycker att den är en del av ens personlighet och visar att 

deras ursprung, språk och identitet är oupplösligt förenade. Andra upplever det jobbigt att inte 

låta svensk (Ladberg 2003:103). Kjellin hävdar att de som påstår att brytningen är en del av 

deras identitet bara använder detta som ett argument för att bortförklara att de inte kan så bra 

svenska som de egentligen skulle vilja. Detta är ett psykologiskt försvar säger Kjellin 

(2002:43). Lyssnaren måste anstränga sig till sitt yttersta för att kunna förstå och många 

gånger förstår man inte trots ansträngningar. Den som har ett bra uttal har betydligt större 

chans att bli tagen för den hon är och inte för den schablonbild av en invandrare som en 

märkbar brytning ofta frammanar (red. Cerü 1993:202). Även om människor är positivt 
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inställda och rätt väl förstår ett annorlunda uttal, så kan det hända att de snabbt tröttnar på att 

lyssna på någon med en kraftig brytning 

 Enligt Kjellin (2002:99) argumenterar många för att svenskar måste lära sig att 

acceptera och uppfatta tal med brytning. Vi svenskar ska inse att det numera finns olika 

sorters uttal av vårt språk. Detta är delvis riktigt anser Kjellin. Han sympatiserar med tanken, 

men tycker att det är orimligt att tro att man kan skola om åtta miljoner par svenska öron. Det 

är betydligt enklare att hjälpa invandrare att uppnå ett svenskklingande uttal. 

 

8 UTTALSUNDERVISNING 

 

Det råder fog för att påstå att det är viktigt för en invandrare i Sverige att försöka få ett så gott 

svenskt uttal som möjligt (red. Cerü 1993:202). För att få detta behöver inläraren en god 

undervisning och mycket träning. Uttalsundervisning menar Holmegaard & Källström (red. 

Cerü 1993:203) skall introduceras så tidigt i nybörjarundervisningen som möjligt. Uttal 

befästs tidigt och en inlärare som inte får god uttalsundervisning i ett tidigt skede kan få ett 

s.k. fossiliserat uttal. Fossiliserat uttal är när uttalsnivån avstannat på en låg nivå och 

förstenats. Fossiliseringen är mycket svår att komma förbi för att inläraren har lärt sig ett sätt 

att tala och får i princip börja från början för att överbrygga sitt fossiliserade uttal.  

Uttalsmissar beror på ovana vid nya ljud och ljudkombinationer (Kjellin 

2002:119). De flesta talorganen är viljemässigt kontrollerbara, vilket innebär att de kan tränas. 

Man är van att använda sitt modersmåls ljudsystem och det gör att man skapar brytning i 

andraspråket. Kjellin hävdar att detta kan tränas bort. Helst skall inläraren vistas några 

månader i det land hon invandrat till och bara lyssna (red. Cerü 1993:210). Det ska vara en 

period av aktivt lyssnande innan personen själv börjar producera tal på målspråket. Detta är 

givetvis en orealistisk situation för invandrare i Sverige, men det visar betydelsen av att 

lyssna och höra målspråkets ljud och rytm innan man börjar tala. 

Uttalsundervisningen är mycket ansträngande och bör därför ske i korta, 

intensiva pass, men bör självklart integreras med att man lär sig nya ord och fraser. Den bör 

vara varierande så att undervisningen uppfattas som rolig och positiv (red. Cerü 1993:202). 

Enligt Kjellin är uttalsundervisningens syfte inte bara att få ett perfekt uttal, utan 

också att förenkla den sociala vardagen för eleverna.  
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9 METOD 

 

I min undersökning har jag spelat in 25 svenska ord och en text uttalade av personer med 

thailändska som förstaspråk. Jag har analyserat det inspelade materialet och beaktar 

erfarenheter jag fått med mig från observationer av uttalsundervisning. Jag har noterat de 

uttalssvårigheter informanterna har från det inspelade materialet i form av en tabell för var 

informant. De uttalssvårigheter informanterna hade, har noterats tillsammans med deras egen 

variant av  ordens uttal. Texten som informanterna läst in har analyserats på ett liknande sätt. 

Här har jag sammanfört alla informanters resultat av uttal i en tabell eftersom många av de 

uttalssvårigheter de hade var gemensamma. 

 

9.1 Informanter 

 

Som informanter till inspelningarna valdes fem personer med en brytning som kan anses vara 

”typisk” för personernas primärspråk, vilket i det här fallet är thailändska. Med typisk 

brytning menar jag en brytning som uppkommer av personer med thailändska som 

primärspråk och som skulle kunna vara gemensam enligt Bannert (2004). Jag har i 

undersökningen benämnt de fem informanterna som informant A, B, C, D och E.  

 

Informant A: Kvinna, 38 år. Har vistats i Sverige i 14 år. Jobbat som undersköterska i ca 10 

år. Läser numera svenska B (gymnasial nivå). 

 

Informant B: Kvinna, 27 år. Tillbringat 1,5 år i Sverige. Läser svenska som andraspråk 

(högstadienivå) 

 

Informant C: Kvinna, har varit 2,5 år i Sverige. Läser svenska D-nivå på SFI. 

 

Informant D: Kvinna, har vistats 1 år i Sverige. Läser svenska D-nivå på SFI. 

 

Informant E: Kvinna, 43 år. Har vistats 5 år i Sverige. Läser svenska D-nivå på SFI. 

 

Informanterna är inga nybörjare, men deras kunskaper i svenska varierar starkt. 

De är alla studenter och har läst svenska olika lång tid. För att kunna läsa den text och de ord 

jag sammanfört behövs ett stort ordförråd och goda kunskaper i såväl läsning som uttal. 



 - 19 -  

Eftersom dessa informanter har passerat nybörjarstadiet måste de avvikelser i uttalet som 

kännetecknar deras svenska framstå som mycket viktiga för en kartläggning av 

uttalssvårigheter. 

Informanterna som alla hade lärt sig svenska i vuxen ålder, hade tillfälle att gå 

igenom textmaterialet före inspelningen. De fick bl.a. fråga efter betydelse eller uttal, 

anteckna mellan raderna, anteckna enstaka ord. Informanterna fick själva bestämma hur lång 

tid de ville förbereda sig. Meningen var att de skulle känna sig säkra på materialet så att 

inspelningen inte skulle upplevas som någon testsituation. Inget arvode betalades. 

Informanterna som deltog i inspelningarna och de informanter som deltog på de  

lektioner jag har  observerat har varit varierande tid i Sverige. Någon har tillbringat 14 år här, 

medan en annan endast har vistats i Sverige i lite mer än ett år. De är mellan 23 år och 43 år 

och alla är kvinnor utom en person. En dag i veckan träffas dessa elever för att tillsammans 

med två språklärare öva det svenska uttalet. Undervisningen är baserad på uttalsövningar utan 

skrift. Många tal- och sångövningar ingår. Syftet med undervisningen är att göra invandrarna 

medvetna om de uttalsfel de gör och upplysa dem om hur man kan överbrygga dem.  

 

9.2 Materialet 

 

Materialet som ligger till grund för bandinspelningarna består av en text tagen ur läroboken 

+46 som används i undervisning i svenska som andraspråk och 25 utvalda ord som jag valt 

med tanke på vilka uttalssvårigheter jag vill belysa. Texten och orden finns med som bilaga 

1,2 resp. 3. Textens huvudsyfte är att belysa intonationen, ordbetoningen, konsonantgrupper, 

ordstruktur, rytm och melodi. Det är allmänt bekant att när man talar fritt, undviker man helst 

det som är svårt eller vad man är osäker på. Av den anledningen har jag valt bort att använda 

mig av fritt tal i min undersökning.  

Naturligtvis skulle texten och orden vara kända för informanterna. De fick 

därför god tid på sig att gå igenom materialet före inspelning. Inspelningen av materialet 

utgörs först av de 25 valda svenska orden, därefter texten ”Allemansrätten”. Det inspelade 

materialet finns i författarens ägo och kan lånas på begäran. 

 Utöver det inspelade materialet finns det observationer delvis nedtecknade. 

Dessa observationer är från uttalslektioner för personer med thailändska som förstaspråk på 

SFI. Uttalslektionerna utfördes av två lärare i svenska som andraspråk. Lektionerna bestod av 

tal och sångövningar inriktade på uttalssvårigheter specifika för personer med thailändska, 
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kinesiska och japanska som primärspråk. Anteckningarna är mycket knapphändiga och 

svårlästa. De finns i författarens ägo och kan lånas på begäran. 

 

10 RESULTAT 

 

Resultatet bygger på såväl direkta observationer av undervisningstillfällen som av inspelat 

material.   

 

10.1 Resultat av inspelat material, ordläsning 

 

Talproven analyserades genom avlyssning och uttalsfelen noterades. Redovisningen har fått 

formen av en tabell. En tabell för varje informant.  

 

I första kolumnen, ORD står det aktuella svenska ord som skall uttalas.  

 

I kolumnen UTTAL har jag skrivit ned hur informanten uttalar ordet. Jag har så långt som 

möjligt använt bokstäver.  

 

I kolumnen UTTALSFEL har jag gjort en bedömning av uttalsfelet, om det förekommit 

något. Jag har namngivit felet och gjort en kort redogörelse för vad det innebär.  

 

Enskilda bokstäver skriver jag inom t.ex. /o/. Vid paus eller uppehåll använder jag tecknet ’. 

Bokstäver som skrivs med versaler är de som betonas mer än övriga i ordet. De bokstäver jag 

har satt inom parentes är de som hörs mycket lite eller knappt alls. Ett extra insatt /h/ i uttalet 

betyder att bokstaven har aspirerats där den skall vara oaspirerad.  
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Informant A 

ORD UTTAL UTTALSFEL 

aktuellt a(k)tuellt /k/ avtonas och hörs knappt 

arbetslivet aRbets'livet 

ordet uttals inte som ett utan två ord - 
ordaccenten är inte korrekt. Efter 
”arbets-” så görs en paus och sedan 
uttalas resten av ordet. 

ben  bjen 
palatalisering ett extra /j/-ljud hörs innan 
/e/. 

berättelse be'räelse /t/ faller i stort sett helt bort 

bi bi   

blekt blek't det finala /t/ uttalas ej som en del av ordet 

blomma blomma   

brun brun   

guldpapper guld'papper uttalas som två ord, ordaccent saknas 

i sovrummet i'sof'rum'met 

brister i betoning, lägger inte betoning på 
ngn stavelse gör alltså stavelserna alltför 
jämna, avtonar /v/ = /f/ = tonassimilation 

kläder kleder 

vokalkvalitet. Uttalet av /ä/ blir /e/ 
eftersom informanten inte öppnar munnen 
tillräckligt och fel vokal blir resultatet  

klär på sig klä'på'sig 
satsaccent saknas. Satsen uttalas utan 
betoning 

kula kula   

ligga ligga   

litteratur literatur ordaccent saknas, alla stavelser är jämna 

längre och längre längre'och'längre   

orkester orkester   

plötsligt plötslit   

problem problem   

randiga randiga   

saffran sa'ffran   

sekreterare seklreterare 

likvidorna i första stavelsen blir ett 
mummel då distinktionen mellan 
likvidorna /r/ och /l/ saknas 

skrattar sklrattar 

distinktionen mellan likvidorna /r/ och 
/l/ saknas har svårt att göra skillnad på /r/ 
och /l/ så båda konsonanterna gör sig 
hörda 

snyggt sny(g)t 
utljudsskärpning /g/ faller i stort sett bort, 
hörs svagt men låter mer som /k/ 

spis spijs 
palatalisering ett j-ljud hörs i slutet av 
vokalen /i/ 
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Informant B 

ORD UTTAL UTTALSFEL 

aktuellt aktuält 
/l/ uttalas tjockt velariseras, finalt /e/ uttalas /ä/, 
dvs. vokalkvaliteten ändras 

arbetslivet arbeslivet /t/ faller bort 

ben  bjen 
palatalisering /e/ uttalas mkt långt så ett /j/-ljud 
sticker in 

berättelse beräthel'se brister i betoning, preaspiration av /t/ 

bi bi   

blekt belkt 
problem med de initala konsonanterna, skjuter 
in ett /e/ alt. vänder på bokstavsordningen 

blomma blomma   

brun blun likvidorna, uttalar /l/ istället för /r/ 

guldpapper gulpapper /ld/ blir bara /l/, ordaccent saknas 

i sovrummet i'sofrumet 
tonassimilation /v/ avtonas och blir /f/, brister i 
betoningen - alla stavelser är för jämna 

kläder kläder   

klär på sig klä'på'sig 
satsaccent saknas. Satsen uttalas utan 
betoning 

kula kola vokalkvalitet /u/ uttalas som /o/ läpprundning 

ligga lika stämtonsassimilation /g/ blir /k/ 

litteratur literator vokalkvalitet /u/ uttalas som /o/ läpprundning 
längre och 
längre längre'och'längre   

orkester orkester   

plötsligt plötslikt   

problem ploblem likvidorna, uttalar /l/ istället för /r/ 

randiga randiga   

saffran saffran   

sekreterare seketelrare 

likvidorna, uttalar /l/ istället för /r/, har svårt för 
konsonantgrupperna, skjuter då in /e/ emellan 
konsonanterna 

skrattar skrattar ordaccent saknas 

snyggt snyygt kort vokal blir lång, vokalkvantitet 

spis spis   
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Informant C 

ORD UTTAL UTTALSFEL 

aktuellt aktorelt 
 /u/ blir /o/ läpprundning, skjuter in ett /r/ mellan 
vokalerna /u/ och /e/ 

arbetslivet arbeslivet /t/ uteblir mellan /e/ och /s/  

ben  ben   

berättelse berätelse ordaccent saknas stavelserna är för jämna 

bi bi   

blekt brekt likvidorna, ingen distinktion mellan /l/ och /r/ 

blomma blomma   

brun bron /u/ blir /o/ läpprundning 

guldpapper gol'papper /u/ blir /o/ läpprundning, ordaccent saknas 

i sovrummet i'sof'rum'met 
tonassimilation /v/ avtonas och blir /f/, brister i 
betoningen - alla stavelser är för jämna 

kläder kläder tjockt /l/ velarisering 

klär på sig klä'på'sig satsaccent saknas. Satsen uttalas utan betoning 

kula kolla 
/u/ blir /o/ läpprundning dessutom uttalas vokalen kort 
och följande konsonant långt 

ligga liiga vokalkvantitet 

litteratur riterator 
likvidorna, ingen distinktion mellan /l/ och /r/, /u/ blir 
/o/ läpprundning 

längre och 
längre längre'och'rängre likvidorna, ingen distinktion mellan /l/ och /r/ 

orkester okrester 
ordaccent saknas, problem med 
konsonantkombinationen /kr/ - vänder på dem 

plötsligt posligt likvidan /l/ uteblir, /u/ blir /o/ läpprundning 

problem promprem 
likvidorna, ingen distinktion mellan /l/ och /r/, /b/ 
uttalas /p/ - tonassimilation 

randiga randiga   

saffran saffrans ett /s/ uppträder finalt 

sekreterare sekterare /r/ uteblir medialt, likvida 

skrattar skrattar   

snyggt snytt klusilen /g/ uteblir,  

spis spis   
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Informant D 

ORD UTTAL UTTALSFEL 

aktuellt aktuant /e/ blir /a/medialt, likvidan /l/ uttalas /n/ 

arbetslivet arbesliven 
ordet uttals inte som ett utan två ord - ordaccenten är 
inte korrekt. /t/ saknas medialt och uteblir finalt 

ben  ben   

berättelse brätelse /e/ uteblir mellan /b/ och /r/ 

bi bi   

blekt blek /t/ utelir 

blomma blomma    

brun bron /u/ blir /o/ läpprundning 

guldpapper guntpappel 
likvidorna /l/ uteblir och ersätts av /n/, finalt blir /r/=/l/ , 
/d/ blir /t/ tonassimilation 

i sovrummet i'sovrum'met brist i betoningen 

kläder kräder likvidorna - uttalar /r/ istället för /l/ 

klär på sig krä'på'sig 
satsaccent saknas. Satsen uttalas utan betoning, 
likvidorna - uttalar /r/ istället för /l/ 

kula kulla 
/u/ kort vokal då det ska vara lång, följande konsonant 
blir då lång 

ligga ligge /a/ blir /e/ finalt 

litteratur litteratur   

längre och 
längre längre'och'längre tjockt /l/ velarisering 

orkester orkister /e/ medialt blir /i/ 

plötsligt pröstligt likvidorna, ingen distinktion mellan /l/ och /r/ 

problem prompem 
likvidorna, ingen distinktion mellan /l/ och /r/, /b/ 
uttalas /p/ - tonassimilation 

randiga     

saffran saffran ordaccenten är inte korrekt 

sekreterare seketerare likvida /r/ uteblir medialt 

skrattar skrattar   

snyggt snikt läpprundning /y/ blir /i/, /g/ blir /k/ - utljudsskärpning 

spis spis   



 - 25 -  

 

Informant E 

ORD UTTAL UTTALSFEL 

aktuell a(k)tuellt /k/ avtonas och hörs knappt 

arbetslivet arbeslivet /t/ uteblir mellan /e/ och /s/  

ben  ben   

berättelse brätelse /e/ uteblir mellan /b/ och /r/ 

bi bij 
palatalisering /i/ uttalas mkt långt så ett /j/-ljud sticker 
in 

blekt belkt 
problem med de initala konsonanterna, skjuter in ett 
/e/ alt. vänder på bokstavsordningen 

blomma blomma   

brun blun likvidorna, uttalar /l/ istället för /r/ 

guldpapper gulpapper uttalas som två ord, ordaccent saknas, /ld/ blir bara /l/ 

i sovrummet i'sof'rum'met 
tonassimilation /v/ avtonas och blir /f/, brister i 
betoningen - alla stavelser är för jämna 

kläder kräder likvidorna - uttalar /r/ istället för /l/ 

klär på sig klä'på'sig 
satsaccent saknas. Satsen uttalas utan betoning, 
likvidorna - uttalar /r/ istället för /l/ 

kula kola vokalkvalitet /u/ uttalas som /o/ läpprundning 

ligga lika stämtonsassimilation /g/ blir /k/ 

litteratur riterator 
likvidorna, ingen distinktion mellan /l/ och /r/, /u/ blir 
/o/ läpprundning 

längre och 
längre längre'och'längre tjockt /l/ velarisering 

orkester orkester   

plötsligt pröstigt likvidorna, ingen distinktion mellan /l/ och /r/ 

problem promprem 
likvidorna, ingen distinktion mellan /l/ och /r/, /b/ 
uttalas /p/ - tonassimilation 

randiga randiga   

saffran saff'ran   

sekreterare seketlare likvidorna - första /r/ faller bort, andra /r/ blir /l/ 

skrattar skrattar   

snyggt snyygt kort vokal blir lång, vokalkvantitet 

spis     
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Sammanfattning av ordläsning: 

 

Det vanligaste återkommande uttalsfelet är läpprundning. Alla informanter har vid ett eller 

flera tillfällen haft svårighet med läpprundning. Likvidorna är nästa svårighet som är mycket 

frekvent. Informanterna har delvis svårt att uttala likvidorna /l/ och /r/. Lyckas de manifestera 

rätt uttal är det vid flertalet tillfällen fel likvida eller en kombination av dem båda som 

uppstår. I många upplästa ord uttalas ordaccenten fel eller saknas. Ofta uttalas stavelserna 

mycket jämnt och man kan inte urskilja någon betoning på en enstaka stavelse. Informanterna 

vill gärna lägga något som liknar tryck i slutet på ett ord eller en sats, vilket låter fallande och 

mycket osvenskt. Vokalinskott förekom vid konsonantkombination såsom /bl/. 

Tonassimilation d. v. s. när ett tonande ljud avtonas eller tvärtom, kunde urskiljas i 

informanternas uttal. /v/ blev /f/, /g/ blev /k/, /b/ blev /p/. /l/ uttalades ofta tjockt såsom i vissa 

svenska dialekter t.ex. västgötska. 

 

10.2 Resultat av inspelat material, textläsning 

 

I denna del av det inspelade materialet hade jag en möjlighet att få en överblick över 

informanternas prosodi i svenska. Redovisningen av denna har jag valt att göra som en 

samlad översikt. Många av de uttalssvårigheter informanterna hade var gemensamma.  

 

• Det mest påtagliga uttalsfel som samtliga informanter gjorde var brist på betoning. I 

stort sett alla stavelser uttalades lika långa, utan tryck på någon. En stavelse betonas 

och låter starkare än omgivande stavelser. I svenska ord är det åtminstone en stavelse 

som ska höja sig över de andra för att det skall låta korrekt. Dessa fem informanter 

uttalade stavelserna mycket jämnt. Vidare valde de frekvent fel ordaccent. 

• Satsaccent saknades av informant C, D, E. Informant A och B hade en godtagbar 

satsaccent. Informanterna hade en accent som låter fallande, de lägger ofta betoningen 

på de sista eller det sista ordet i satsen/frasen. 

• Satsrytmen följde samma mönster som satsaccenten där informant A:s och B:s 

samspel mellan orden i satsen och dess helhet stämde bra överens. 

• Intonationen, d. v. s. melodin i språket var mycket svår att höra. Satsrytmen och 

melodin kan tyckas vara mycket lika och i sådana fall hade informant A och B 

godtagbar melodi, men övriga en sämre melodi. 
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• Många ord var svårlästa för informanterna. Dem som var svårast att uttala var: 

allemansrätten – endast en av informanterna lyckades uttala detta ord korrekt 

ute - /u/ blir /o/, läpprundning 

naturen – här var det svårt att få rätt vokal medialt, alla informanterna uttalade /u/ som 

/o/, läpprundning 

tradition – problem med såväl tje-ljudet samt konsonantkombinationen som finns 

initialt i ordet 

marken - /rk/ vållade problem, ofta utelämnades /r/ 

rätt – uttalas bl.a. /räst/ av två informanter, d. v. s. ett /s/ smyger in medialt 

fiska - /sk/ blev av tre informanter /k/ 

fiskespö – samma svårighet som ordet ovan, dessutom uttalar två informanter spö som 

pö 

detta – av en informant uttalades detta ord som om ordet hade betoning på det finala 

/a/ 

 

 

11 DISKUSSION 

 

En svårighet med analysen var att avgöra vad som skulle räknas som en svårighet med 

svenskt uttal och vad som berodde på nervositet, felläsning/felsägning och ovana att läsa 

texter. Problemet var sedan att avgöra om avvikelsen i det svenska uttalet var av individuell 

karaktär eller en företeelse som representerade ett visst primärspråk. Gränsdragningen var inte 

alltid lätt. Jag har försökt att bortse från de avvikelser i uttalet som kan bero på felläsning eller 

felsägning eller som verkar vara enstaka avvikelser hos en informant som kan bero på 

ouppmärksamhet. 

Syftet med arbetet var att jämföra svårigheter med svenskt uttal hos fem 

andraspråksinlärare med thailändska som modersmål, för att kunna utröna om deras 

svårigheter överrensstämmer med det uttal som andra med samma primärspråk har. I den 

undersökning jag har utfört kan jag se ett mönster i mina informanters uttalssvårigheter som 

dessutom överensstämmer med de svårigheter Bannerts informanter med thailändska som 

modersmål hade. De uttalsfel mina fem informanter hade gemensamt var framförallt 

svårigheter med läpprundning, likvidor, uttal av /u/, bortfall av konsonant, ordbetoning, 

ordaccent och satsaccent och tonassimilation. Bannerts informanter hade samma problem med 

uttal i sitt andraspråk. Detta redovisas på sidan 15 i uppsatsen.  Jag konstaterar att man med 
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största sannolikhet kan utläsa att modersmålet har visst inflytande på uttalet av andraspråket 

eftersom mina fem informanter och Bannerts informanter har liknande problematik på de 

punkter som jag angett. En andraspråksinlärare med thailändska som primärspråk kan ha 

dessa problem men behöver givetvis inte göra alla dessa fel.  

Jacobsens teori om inlärningsgång av språkljuden fascinerade mig. Resultatet av 

min undersökning och tidigare forskning säger att likvidorna är en av de ljudenheter som 

thailändare har mycket svårt att manifestera. Med hänvisning till Jacobsens teori kan man 

förstå varför. Teorin menar att barn lär in språkljud i en viss ordning, där likvidorna lärs sist 

och på så sätt anses vara minst befästa i människans språk. 

Inlärningen av uttal och andra delar inom andraspråksområdet beror på många 

faktorer, inte minst utomspråkliga. Att åldern är en betydande faktor för 

andraspråksinlärningen är tämligen befäst. Ordspråket ”man kan inte lära gamla hundar sitta” 

stämmer även på människor. Alla informanter som deltog vid inspelningarna liksom de som 

deltog på uttalslektionerna hade uppnått vuxen ålder. De var mellan 23 och 43 år. Eftersom 

jag inte har några barn med i min undersökning finns det inget belägg för att det är svårare att 

lära som vuxen, men jag är dock av den uppfattningen att denna hypotes stämmer.  

Det tycks vara tämligen självklart att de som ofta praktiserar sitt andraspråk 

svenska med infödda talare lättare och snabbare lär sig språket. Inlärarens karaktär spelar en 

stor roll för hur en person väljer att umgås med andra individer. Hos de fem informanter som 

deltog i min undersökning kunde jag utröna vissa drag i karaktären. Tre av de fem kvinnorna 

var mycket pratsamma och sociala. Med dessa hade jag en trevlig pratstund. De övriga två 

informanterna ville helst inte sitta ensamma vid inspelningen, utan ha en kamrat vid sin sida. 

De talade hellre thailändska än svenska och verkade inte alls lika utåtriktade. Detta kan bero 

på personlig eller språklig osäkerhet som kan grunda sig på ett svagt andraspråk eller en 

osäker karaktär. Eftersom jag inte grundligt undersökte informanternas bakgrund kan jag inte 

svara på om det skulle kunna bero på deras bakgrund eller attityd. 

Något som jag lagt märke till i vårt svenska samhälle är åsikten om vilken sorts 

karakteristisk brytning av ett språk som är godtagbart. Tingbjörn menar att det inte behövs 

någon språkvetenskaplig analys för att fastslå att vissa språk anses vara högprestigespråk i vår 

del av världen. Jag är av samma åsikt. Engelska och franska är två av de språk som skulle 

kunna innefattas i gruppen för högprestige. Thailändska är ett språk som jag inte tror anses 

vara ett högprestigespråk. Talar en invandrare med en brytning som kan härledas till England 

anses detta vara charmigt. Talas det svenska med asiatisk brytning kan invandraren istället 

mötas med skepsis.  
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De politiska, sociala och klimatiska förhållanden som råder i Sverige är långt 

från vad thailändare är vana vid. Även språkligt, menar Bannert, är skillnaderna stora. Det är 

inte svårt att förstå att skillnaderna mellan våra språk är enorma. Vi har mycket olika alfabet 

och lyssnar man till en person som talar thailändska är det högst troligt att man inte förstår 

något av det som sägs. 

Har man inte ett accepterat svenskt uttal kan man riskera att hamna utanför 

samhällsgemenskapen och bli orättvist nedvärderade. Med ett bra uttal har man en större 

chans att klara den nya vardagen och större möjlighet att bli accepterad i det nya landet, vilket 

i sin tur leder till bättre självkänsla hos andraspråkstalaren. Kunskaper i andraspråk kan 

underlätta inlärningen av svenskt uttal men de kan också ställa till problem. Svårigheter kan 

uppstå när invandraren förknippar språket med antingen sitt förstaspråk eller andra 

främmande språk. Thailändare lär knappast blanda sitt första språk med sitt andraspråk om det 

är svenska, eftersom det är mycket olikt svenska. Det är dock ingen lätt uppgift våra 

invandrare har. När allt kommer omkring är det en ganska lång och mödosam väg till ett 

främmande språks uttal, också till ett uttal med viss brytning. 

Det är skillnad mellan olika uttalsfel. En del har inte någon större effekt på 

uppfattningen och förståelsen av den brutna svenskan medan andra stör desto mer. 

Holmegaard & Källström (red. Cerü 1993) visar på att det inte råder några tvivel om att ett 

bra uttal är viktigt för förståelsen.  Uttalsundervisningen måste därför ha som grundkrav att 

invandraren lär sig uttala svenska på ett sådant sätt att svenska lyssnare har lätt att förstå vad 

som sägs. Med kunskap om att modersmålet har visst inflytande på inlärning av såväl uttalet 

som  andra delar av andraspråket innebär det att man borde prioritera de problem som ger 

mest utdelning. Denna vetskap utgör en informationskälla som kan användas av lärare som 

undervisar i svenska som andraspråk. Analysresultatet i min undersökning kan vara ett bra 

underlag för att lägga upp undervisning i uttal av andraspråkstalare med thailändska som 

primärspråk. För uttalets del tycker jag då att man kan koncentrera sig på att ge invandrarna 

ett bättre redskap för att kunna bli förstådda.  
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Bilaga 3 
 
Allemansrätten 
 
Många svenskar tycker om att vara ute i naturen på fritiden, och i Sverige finns det gott om 
natur. Tack vare allemansrätten är naturen också öppen och fri för alla. 
 
Allemansrätten är en gammal svensk tradition. Allemansrätten betyder att alla har rätt att vara 
i naturen utan att fråga den som äger marken, markägaren. Men allemansrätten betyder inte att 
man har rätt att göra vad som helst! Man får inte göra något som kan skada naturen. 
 
Detta får man göra: 
Plocka blommor, bär och svamp, tälta en natt, fiska i havet med fiskespö, fiska i sjöar om man 
köper fiskekort, bada. 
 
Detta får man inte göra: 
Slänga skräp i naturen, döda eller skada djur, träd eller buskar, gå i någons trädgård eller där 
man har planterat. 
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