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Abstract 

This study intends to discuss what deliberate methods that are used for teaching 

Swedish prosody in second language education for adults and the perceived 

importance of Swedish intonation. The study takes off from Olle Kjellin’s reasoning 

about Swedish prosody in practice. The empirical support comes from five 

interviews with five teachers and four classroom observations in Swedish as a second 

language for adults. The study intends to investigate the underlying factors that cause 

teachers to avoid prosody teaching. The result shows that teaching practical prosody 

methods is neglected at teachers’ education at university level. Furthermore, existing 

steering documents for schools do not stress nor highlight the importance of teaching 

Swedish prosody.  

 The study shows that teaching prosody is avoided by teachers in Swedish as a 

second language for adults and that teachers also seem to be reluctant to correct 

inaccurate pronunciation in the classroom. The absence, or shortage, of methodical 

teaching of Swedish prosody deprives learners of an opportunity to acquire correct 

intonation. It will also have consequences for the individual and, in a greater context, 

effects on a socio-political level. 

 

Key words 

Swedish prosody in practice, second language learning, adult education, Swedish for 

immigrants. 

  



 

Sammanfattning 

Uppsatsen ämnar främst belysa vilka medvetna praktiska metoder som används för att 

lära ut svensk prosodi i andraspråksundervisning för vuxna men även vilken betydelse 

och tyngd som läggs på svensk språkmelodi. Uppsatsen tar avstamp i Olle Kjellins 

resonemang om svensk prosodi i praktiken. Studien baseras på fem intervjuer med fem 

lärare och fyra klassrumsobservationer i vuxenundervisning i svenska som andraspråk. 

Studien söker svar på vilka faktorer som kan orsaka avsaknaden av prosodi-

undervisning och vilka dess konsekvenser kan bli. I resultatet framkommer att praktisk 

undervisning inom detta område saknas på lärarutbildningarna, samt att de befintliga 

styrdokumenten inte lyfter uttalsundervisning i de riktlinjer som finns. 

 Studien visar att lärarens undervisningsmetod och kompetens spelar en nyckelroll 

för elevernas inlärning. Det framgår dessutom att svensk prosodiundervisning undviks 

av lärare inom vuxenutbildningen och att lärare i viss mån undviker att korrigera 

felaktiga uttal i undervisningen. Studien pekar vidare på att prosodiundervisningen i 

andraspråksundervisning för vuxna är eftersatt i dagens Sfi-utbildning, vilket leder till 

att inlärarna inte ges möjlighet att lära sig ett för språket avgörande korrekt uttal.  

 

Nyckelord 

Svensk prosodi i praktiken, andraspråksinlärning, vuxenutbildningen, Svenska för 

invandrare. 
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1 Inledning 

Som lärare i svenska som andraspråk, har jag lagt märke till att prosodiundervisning i 

svenska undviks av lärare för vuxna och att lärare även drar sig för att korrigera ett 

felaktigt uttal. Detta skulle, enligt min mening, resultera i att elever inte från början får 

träna sitt lyssnande och lära sig den svenska språkmelodin. En avsaknad eller en brist i 

uttalsundervisningen skulle då kunna resultera i att vuxna andraspråksinlärare lär sig 

en svenska med en påtaglig och uppenbar brytning. I min yrkesutövning har jag själv 

observerat rådande situation och träffat elever som vittnar om att de får noggranna 

grammatikgenomgångar, men att lärarna inte nämner någonting om uttal med rätt 

betoning. Ett konkret exempel på denna uppfattning är en tidningsinsändare från en 

elev som efter att, på ett sent stadium i utbildningen, fått lära sig svensk prosodi: 
 

Jag skulle vilja börja om, börja lära mig på Sfi med grammatik och prosodi 

samtidigt, för att kunna klara mig bra på mitt nya språk. Är det möjligt att få lära 

dessa två saker samtidigt eller måste man söka speciallärare? (Metro, 2000). 
 

I föreliggande studie ämnar jag att närmare undersöka vilka metoder som används i 

prosodiundervisningen, vad som kan ligga till grund för att lärare eventuellt undviker 

detta moment i undervisningen och vilka konsekvenser detta möjligen leder till. 

1.1 Prosodiundervisning ur individperspektiv 

Att tvingas flytta och bygga upp en ny tillvaro i ett främmande land ställer stora krav 

på individen men även på det mottagande samhället. Individen måste lära ett nytt 

språk och förstå samhällssystemet i det nya landet. Prosodi, det talade språkets rytm 

och melodi, är av stor vikt för att människor ska förstå varandra. En annorlunda 

språkmelodi kan leda till att kommunikationen bryter samman och kan till och med 

upplevas som irriterande. Ibland diskuteras vilket handikapp det är att inte kunna läsa 

och skriva i vårt samhälle, men sällan talas det om hur det är när andraspråksinlärare 

inte talar gängse språkmelodi. Forskning inom bland annat språksociologi visar att 

språket hänger nära ihop med ens identitet och om man tvingas till att lära ett nytt 

språk kan identiteten kännas hotad. En människas identitet är något som hela tiden 

förändras och utvecklas, precis som språket. Att relativt omgående få lära sig språket i 

det nya landet är speciellt viktigt för vuxna som ska komma ut i arbetslivet och bli 

självförsörjande. Toleransen från omgivningen över språkliga förbistringar blir lägre 

och lägre ju längre personen varit i landet. Bristande tal kan också ställa till med 

problem inom familjen. Barnen måste hjälpa sina föräldrar eller kanske skäms för dem 

vilket kan leda till att föräldrarna tappar sin auktoritet (Westergren & Tanner Krantz, 

2006:5) och att vuxna överlåter ansvaret till sina barn att hålla kontakt med, till 

exempel, myndigheter i samhället. Personer som bott länge i Sverige blir kanske 

tvungna att återupprepa sig hela tiden, vilket kan innebära att de undviker situationer 

där de måste tala. Emellanåt ses textade inslag på tv, där en vuxen andraspråkstalare 

talar svenska, men där programmets ansvariga utgivare anser att programmet bör 

textas för att tittarna ska förstå den talade svenskan.  

1.2 Prosodiundervisning ur samhällspolitiskt perspektiv  

Prosodiundervisning är inte bara en pedagogisk fråga för individen utan kan även ses 

utifrån ett samhällspolitiskt perspektiv. Vuxna inlärares tillgång till en relevant 
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språkutbildning i svenska är en del av integrationspolitiken. En professionaliserad 

svenskundervisning kräver en hög och specialiserad kompetens hos lärare och 

utbildningsanordnare (Lindberg, 2009:24). Flera undersökningar (Boyd 2004; 

Torstensson, 2010) visar att andraspråkstalare bedöms och värderas utifrån sitt uttal 

som ger konsekvenser för individens vardag i samhället. Talaren kan bli orättvist 

behandlad och nedvärderad beroende på en bristfällig prosodi. Resultatet av Boyds 

studie (2004) om utländska lärare i Sverige och omgivningens attityder till deras 

språkliga brytning, visar att bedömningen av lärarens pedagogiska skicklighet och den 

totala yrkeskompetensen påverkades av avvikelser i uttal. Slutsatsen hon drog var att 

utländska lärare kan få svårt att utöva sitt yrke i den svenska skolan då dessa lärare 

kunde bedömas som mindre kompetenta. En utökad uttalsundervisning på Sfi skulle 

kunna underlätta andraspråksinlärares inträde på arbetsmarknaden vilket i sin tur kan 

förbättra integrationen. Torstensson (2010) menar att via det talade språket överförs 

information men genom sättet att tala förmedlas undermedvetet en mental bild till 

mottagaren. Den mentala bilden överför information om talaren; dennes bakgrund, 

ursprung och personliga egenskaper. Ett dåligt tal kan vara ett stort hinder vid 

jobbsökande. Emellanåt tas i media upp exempel om hur lång tid det tar att komma ut i 

arbetslivet för andraspråkstalare. Hanne Kjöller skrev i en ledarartikel (Dagens 

Nyheter, 2012-03-13) att det i genomsnitt tar nio år för en inflyttad kvinna att komma 

ut i förvärvslivet. Kjöller menade att bristande språkkunskap kan vara en 

bakomliggande orsak för detta dröjsmål. Det krävs kunskap och möjlighet till praktisk 

träning för att förbättra uttrycksförmågan och denna övning måste komma redan i den 

första språkundervisningen.  

1.3 Prosodins betydelse 

Jag anser att alla elever bör ges möjlighet att lära ett tydligt och begripligt uttal som 

inte bara kan förstås av lärarna på Sfi, som har tränat upp förmågan att förstå bruten 

svenska, utan också av den svenska allmänheten. Föreliggande studie ämnar utifrån 

ovanstående belysa vilka metoder som används för att lära ut svensk prosodi i 

andraspråksundervisning för vuxna samt vilken betydelse som läggs vid en svensk 

språkmelodi. Studien belyser också möjliga faktorer som gör att detta område undviks 

av lärare. Lärarens undervisningsmetod och kompetens har en nyckelroll för elevernas 

inlärning. Det är dock svårt att i styrdokumenten för Sfi-undervisningen finna något 

som pekar på vikten av prosodiinlärning. Som det ser ut idag visar heller ingenting på 

att denna situation kommer att förändras inför VUX2012 (ny förordning om 

vuxenutbildning som träder i kraft 1 juli 2012).  

 Den didaktiska ambitionen med studien är att den kan komma till användning för 

verksamma prosodilärare för att jämföra, samt få tillgång till, relevanta och 

användbara undervisningsmetoder. Studien kan också användas av lärare som ännu 

inte arbetar med prosodi, för att få uppslag på hur de medvetet kan implementera 

metoder i undervisningen. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur praktiska undervisningsmetoder används för 

svensk prosodi i andraspråksundervisning för vuxna, vilka bakomliggande orsaker 

som kan härledas till dagens prioritering av undervisning i svensk prosodi samt vilka 

konsekvenser rådande situation kan leda till. Uppsatsens frågeställningar är:  

 

 Används en medveten metod för svensk prosodi på andraspråksutbildningen för 

vuxna? 

 Vilken tonvikt och betydelse läggs vid att lära ut svensk språkmelodi? 

 Vilka stöd kan prosodiaktiva lärare finna i gällande styrdokument för 

prioritering av uttalsmetodik i klassrummet? 

 Hur påverkas individen och samhället av rådande situation gällande 

prosodiundervisning på vuxenutbildningen? 
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3 Teoretiska ramverk 

Detta avsnitt ämnar ge en teoretisk översikt av det ramverk som är relevant för 

föreliggande studie om prosodiundervisning för vuxna. Inledningsvis presenteras ett 

antal teorier som kan sägas ha gett upphov till speciella undervisningsmetoder. 

Därefter följer en förklaring om begreppet prosodi i allmänhet och svensk prosodi i 

synnerhet. Därefter presenteras svensk prosodi mer ingående både utifrån ett 

lärarperspektiv och utifrån den specifika uttalsundervisningen. Avsnittet avslutas med 

en genomgång av relevanta styrdokument och vad som där står skrivet om 

prosodiundervisning. Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete utgörs främst av 

språkforskaren Olle Kjellins Svensk prosodi i praktiken (2010) och Uttalet, språket 

och hjärnan (2011). Prosodiundervisning inom vuxenutbildningen är ett område som 

det skrivits och forskats om relativt lite i Sverige. Både på lärarutbildningarna och 

inom forskningen råder större fokus på barn och hur de lär sig ett språk.  

3.1 Undervisningsteorier av betydelse för prosodiundervisning för vuxna 

3.1.1 Drillövningar och lärarens korrigering 

På 1900-talets första hälft regerade behaviorismen, vilken utgår från en kunskapssyn 

som anser att allt mänskligt beteende, även språklig inlärning, bygger på etablerade 

vanor (Abrahamsson, 2009:30). Utifrån ett behavioristiskt synsätt på undervisning bör 

språkinlärning fokusera på imitation, drillövningar och efterföljande korrigering av 

läraren. Enligt detta synsätt, påverkar redan inlärda beteenden och vanor, inlärningen 

av nya. Enligt behavioristiska tankar har modersmålet stor inverkan på vilka språkliga 

fel som görs i andraspråket. Detta synsätt kallas för den kontrastiva hypotesen, 

kontrasterna mellan modersmål och målspråk, det vill säga ju större skillnader, desto 

större svårigheter (Abrahamsson, 2009:31). Flera forskare, bland andra Jean Piaget, 

Lev Vygotsky och Jerome Bruner var kritiska mot behaviorismen och menade att de 

språkliga fel som inläraren gjorde, inte nödvändigtvis berodde på en skillnad mellan 

modersmål och andraspråket (Westlund, 2009:18).  

3.1.2 Imitation 

Lev Vygotsky anses vara förgrundsgestalten till den sociokulturella teorin, där synen 

på lärandet utgår från att kunskap aldrig uppstår i ett vakuum utan i ett sammanhang 

(Gibbons, 2010:42). Vygotsky introducerade begreppet ZDP (Zone of Proximal 

Development) och lade grunderna för betydelsen av stödstrukturer, scaffolding, i 

lärandet. ZDP är den inlärningszon där eleven kan utvecklas med hjälp av assistans, 

det vill säga den nivå där eleven klarar av att göra ett moment på egen hand och där 

eleven behöver hjälp från en mer kompetent person. Det är viktigt att läraren kan hitta 

den nivån hos sina elever eftersom den är individunik och för att utvecklas måste 

eleven få rätt utmaningar i skolan. Detta ställer höga krav på lärarens medvetenhet om 

sina elevers individuella kunskapsnivåer. Läraren ska uppmuntra eleverna att 

reflektera över egna tankeprocesser och de ska engageras att ingå i dialoger med både 

läraren och med varandra (Westlund, 2009:20). I Vygotskys teori poängteras att 

lärandet sker genom interaktivitet och i ett socialt sammanhang. Vygotsky menade att 

ett karakteristiskt drag i mänsklig intelligens är förmågan att kunna lära genom 

undervisning, både formell och informell. Han betraktade imitationen som ett 
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inlärningsredskap och som en aktiv process vars kärna är den sociala interaktionen 

(Westlund, 2009:21). Jerome Bruner byggde vidare på Vygotskys tankar om att all 

intellektuell utveckling har sin utgångspunkt i social aktivitet. Bruner menar att läraren 

behöver ge eleverna mycket stöd i början av inlärningsprocessen och att detta stöd 

avtar efter hand som eleven klarar alltmer på egen hand. Bruner anses ha lagt grunden 

till kognitiva utvecklingsteorier där forskningen alltmer inriktades mot lärares 

undervisning, vikten av struktur i undervisningen och lärandets motiv (Westlund, 

2009:23). 

3.1.3 Motivationsfaktorer 

Andraspråksforskaren Jim Cummins menar att om läraren lär sig om elevernas kultur, 

bakgrund och erfarenheter bidrar till att de bli motiverade att arbeta mot kognitivt 

krävande mål (Gibbons, 2010:235). Cummins betonar att stärkandet av elevernas 

självbild främjar inlärningen. Elevernas tidigare inhämtade kunskaper tar de med till 

inlärningssituationen och läraren kan tydliggöra och visa hur de kan använda den. 

Läraren måste skapa undervisningssammanhang där inlärarna blir aktiva deltagare i 

inlärningsprocessen. Komponenter som är speciellt viktiga att beakta i undervisningen 

för andraspråksinlärare är aktiv meningsfull kommunikation, kognitiva utmaningar, 

kontextuellt stöd, utvecklande av elevernas självtillit (Westlund, 2009:24).  

 En av de första forskarna som undersökte attityders och motivationens roll vid 

andraspråksinlärning var Gardner i slutet av 1950-talet (Abrahamsson, 2009:205). 

Därefter har forskningen mer och mer inriktat sig på betydelsen av motivationens 

drivkraft till kunskapsinhämtning. Motivation handlar om att vilja vilket gynnar 

lärandet. Centrala motivationsfaktorer är den attityd och de behov som inläraren har 

till studierna. De inhämtade kunskapernas nytta och relevans anses centrala vad gäller 

elevernas motivation till språkutveckling. Den inre motivationen främjas av att 

studenten ser det praktiska värdet med studierna och att det som lärs in kommer till 

användning (Hedin & Svensson, 2011:58). Skolans uppgift är att skapa ett tryggt 

klimat för lärande där svårigheter och misstag ses som vägar till utveckling och 

främjar motivationen att lära (Hedin & Svensson, 2011:53).  

3.1.4 Fasta inlärningsgångar 

På 1970-talet kom de första studierna på att det finns en naturlig ordning som språk 

lärs in. Forskning om andraspråksundervisning, av bland andra Manfred Pienemann, 

har konstaterat att det finns vissa fasta inlärningsgångar för alla inlärare oavsett ålder, 

modersmål och undervisning (Abrahamsson, 2009:122). Dessa fasta inlärningsgångar 

antas alla inlärare passera i stort sett i samma ordning, oavsett bakgrundsfaktorer som 

intelligens, motivation, tidigare språkkunskaper (Colliander, 2008:133). Den så 

kallade processbarhetsteorin visar att grammatikkunskaper samt fokusering på form 

och regler faktiskt underlättar språkinlärning. Grundantagandet i processbarhetsteorin 

är att inläraren bara klarar av att producera konstruktioner som de kan processa, vilket 

innebär ett stegvis lärande av morfologiska och syntaktiska processer, genom en 

gradvis och automatiserad språkutbyggnad. Den didaktiska poängen är att dessa 

utvecklingsstadier måste genomgås i tur och ordning (Abrahamsson, 2009:124). En 

inlärare kan bara ta sig an en nivå i taget och nivåer som är högre upp på 

”språkstegen” används inte förrän de lägre är automatiserade (Håkansson, 2004:154).  
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3.2 Prosodi – en begreppsdefinition  

Nationalencyklopedin definierar prosodi som den gren inom fonetiken som behandlar 

det talade språkets rytm och melodi. En sats innehåller både en rytm och en melodi. 

Till de prosodiska dragen hör kvantitet (längd), betoning (accent), ton, intonation och 

gränser. Dessa drag används i kommunikativt syfte för att särskilja betydelser hos ord 

och orddelar, för att framhäva och gruppera delar av talet och för att ange talhandling 

och attityd. Detta sker till en viss del på olika sätt i skilda språk och dialekter 

(Nationalencyklopedin, 2012). Prosodi handlar om ljudenheters ljudegenskaper i 

förhållande till varandra. Talet och uttalet är språkets redskap och prosodin kan sägas 

utgöra dess stomme. Uttalet består av konsonant- och vokalljud som sätts ihop till 

stavelser, ord och meningar och är en viktig del av språket med funktionen att vara ett 

instrument för kommunikationen (Kjellin, 2011:122).  

 Det går inte att yttra sig på ett språk utan att tillämpa prosodi. Prosodi är det vi hör 

när vi på håll kan urskilja vilket språk som talas, bara genom att höra intonationen och 

rytmen. Prosodi är det som gör att vi kan höra att ett barn jollrar på svenska och inte 

på, till exempel, arabiska (Kjellin, 2010; Dahl, 2007). När barn vid låg ålder inte kan 

tala rent och grammatiskt korrekt, talar de ändå utan brytning eftersom de har 

anammat prosodin. Definitionen kan enkelt uttryckas som att prosodi är melodin du 

nynnar på, fastän du inte kan texten till sången.  

 Prosodi, det talade språkets rytm och melodi, är av stor vikt för att människor ska 

förstå varandra. En annorlunda språkmelodi kan leda till att kommunikationen bryter 

samman. Om talaren har en annan dialekt eller avvikande språkrytm, kan lyssnare 

börja fundera mer på detta, än på vad som egentligen sägs. Mottagaren fastnar på 

uttalet istället för innehållet och budskapet riskerar att gå förlorat. För en del kan det 

till och med kännas irriterande att lyssna till en person med en språkmelodi som 

avviker för mycket från den egna, oavsett om det är en dialekt eller en stark brytning 

(Sveriges utbildningsradio, 2009). Det är inte meningsfullt att i en kommunikativ 

situation behärska grammatiska regler och besitta ett rikt ordförråd om det som sägs 

ändå inte uppfattas och begrips av mottagaren. Ett gott uttal kännetecknas av att 

lyssnaren inte reagerar då uttalet inte påverkar innehållet. När ens egen språkmelodi 

känns igen går det många gånger att förutse vad som ska komma att sägas härnäst, 

fortsättningen kan fyllas i omedvetet och utan ansträngning. Små uttalsfel uppfattas 

inte. Ett vanligt fel som andraspråksinlärare gör är att betoningen placeras på den 

stavelse som stämmer med deras modersmål vilket ger en brytning. En brytning är när 

en person talar ett andraspråk med en avvikande språkljud, språkrytm och intonation 

(Wikipedia, 2012). En väsentlig källa till brytning är skillnader mellan talarens 

modersmål och målspråk. Kontraster som målspråkets modersmålstalare tar för givna, 

kan vara svåra att lära sig för andraspråksinlärare.  

3.3 Prosodi – det svenska språket 

Tre forskare och praktiker som skrivit mycket om svensk prosodi under de senaste 

åren är Olle Kjellin, Bosse Thorén och Robert Bannert. Dessa tre forskare ställer alla 

prosodin i centrum och som kärnan i språket. Alla tre är högst relevanta för de 

teoretiska och didaktiska aspekterna i det här arbetet. Kjellin menar att hörseln och 

talet är samtränade sedan barnsben, vilket gör att just körövningar är direkt lämpade 

för prosodiundervisning (Kjellin, 2011:86). Bannert säger att det verkar finnas två 

ytterligheter inom svenskundervisningen: en där alla svenskans ljud finns från början 



7 

 

och en där läraren inte behandlar uttalet alls. Uttalsundervisningen får inte bli något 

självändamål men den får inte lysa med sin frånvaro (Bannert, 2004:71). Bosse Thorén 

betonar vikten av undervisning för vuxna inlärare: 

 
[…] ju yngre inläraren är, desto lättare verkar man ha att ta till sig språkmelodin och 

rytmen utan explicit undervisning och ju äldre inlärare, desto större behov av explicit 

undervisning i språkets rytm och ton. Två talare med persiska som modersmål kan 
låta persiska i sin svenska men den som behärskar den svenska språkrytmen, 

tajmningen, blir mycket mer lyssnarvänlig. Konsekvensen för de som ska lära ut 

svenska som andraspråk blir att man kan ställa upp mer meningsfulla mål än att 

försöka eliminera varje spår av elevernas förstaspråk (Språktidningen, 2009:19). 

 

Även om majoriteten av språkinlärningsteorier behandlar barns förstaspråksinlärning 

kan paralleller dras till vuxnas andraspråksinlärning. En skillnad i inlärningsprocesser 

för barn och vuxna, är att man talar om att tillägna sig ett förstaspråk och lära sig ett 

andraspråk (Kjellin, 2011:53). En stor skillnad mellan att lära ett andraspråk som 

vuxen mot tillägnan av sitt modersmål, är att inlärarens intellektuella mognad och 

kognitiva förmåga är större som vuxen. Barn lyssnar och lär genom att imitera de 

vuxna. Sällan får barn korrigering gällande språkmelodin, för den tillägnar de sig ändå, 

och lär sig språket med gott resultat utan formell undervisning. Kjellin, Thorén och 

Bannert betonar vuxnas behov av en vägledare som hjälper inläraren att höra 

språkmelodin. (Kjellin, 2011:33). 

 Kjellin jämför prosodin med våglängden på en radiomottagare. Om den är lite fel 

inställd är det svårare att uppfatta vad som sägs och är den helt fel inställd förstås 

ingenting. Vad är då generellt sett särskilt svårt att lära i svenskan? I Myndigheten för 

skolutvecklings skrift Hur lär man sig svenska som vuxen? (2003) har nedanstående 

områden lyfts fram: 

 

1. Den svenska prosodin är mycket speciell och därmed besvärlig att lära sig.  

2. Svenskan är ett ovanligt vokalrikt språk. Medan många språk bara har fem (ibland 

endast tre) vokalljud har svenska språket ett tjugotal. U- och y-ljuden är särskilt 

ovanliga.  

3. Svenskans konsonantklusterkombinationer, till exempel spr och skr, kan vålla 

problem.  

4. Det svenska ordföljdsmönstret är ovanligt och inläraren sig sent att behärska den. 

5. Svenskan han många homonymer, sådana ord som uttalas och skrivs på samma sätt 

men har olika betydelser, till exempel våg, val, tomten.  

6. Partikelverben är svåra, till exempel: gå bort, gå igen, gå på, gå under. 

 

Av de ovan redovisade sex punkterna kommer detta arbete att närmare behandla punkt 

1 och endast ytligt beröra punkterna 2-3. I nedanstående avsnitt kommer en kortare 

redogörelser kring några faktorer som andraspråksinlärare kan uppleva vara extra svårt 

i samband med uttalsinlärningen. 

3.3.1 Betoningsbaserad rytm  

Svenskan är ett språk med betoningsbaserad rytm. Andra språk kan vara 

stavelsebaserade såsom franska, spanska eller ha en morabaserad rytm, som till 

exempel japanska och somaliska. De betoningsbaserade språken karakteriseras bland 
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annat av att talaren och lyssnaren har en känsla av att de betonade stavelserna kommer 

med konstant intervall i ordströmmen, även om de inte gör det rent fysikaliskt (Kjellin, 

2011:73). Felplacerad betoning i svenskan gör innehållet obegripligt och stör 

kommunikationen. När rytmen sitter korrekt blir uttalsträningen av, till exempel, sje- 

och vokalljuden inte lika viktiga att lära eftersom rytmen är det som avgör om 

brytningen är störande eller inte.  

 Grundprinciper för svensk språkrytm är: i ett yttrande är ett eller flera ord 

betonade (Kjellin, 2011). Ett betonat ord innehåller en, eller högst två, betonade 

stavelser. En betonad stavelse har längre varaktighet och är därmed mer framträdande 

än omgivande obetonade stavelser. En betonad stavelse i svenskan måste alltid 

innehålla ett långt ljud. Begreppet betoning får därmed sin pedagogiska definition 

enligt Kjellin (2011:78): ”en betonad stavelse ger en lång stavelse i stark kontrast mot 

obetonad som ger en kort stavelse”. Denna grundprincip anses av forskare och 

praktiker, bland andra Kjellin och Thorén, som kanske den allra viktigaste egenskapen 

att lära sig behärska och som gör att svenskan blir svår att förstå om betoningen inte är 

strukturerad som lyssnaren är van vid. En osäker talare kan lägga uttalet lite mitt 

emellan och längden på de betonade stavelserna blir inte tillräcklig. Stavelserna blir 

för jämna eller betoningen läggs fel i ordet. Ordbetoning i svenskan är inte förutsägbar 

utan måste läras för varje nytt ord. Denna betoning är ett ganska ovanligt fenomen då 

många språk har en betydligt mer fast ord- och frasbetoning. Ett exempel på 

betydelseskillnad är stegen som med olika betoning antingen kan betyda 

motsvarigheten till engelskans steps eller ladder (Engstrand 2007:78).  

3.3.2 Vokalljud 

Svenskan har i jämförelse med andra språk många vokalljud vilket kan ställa till med 

besvär när andraspråksinlärare ska lära sig svenska. Beroende på vilken dialekt som är 

utgångspunkten, har svenskan omkring 20 vokalljud. I många andra språk finns bara 

tre vokaler. Kjellin menar att när det finns få vokaler i ett språk är det lättare att chansa 

på rätt vokal och de modersmålstalarna blir också toleranta, mycket mer än 

svenskarna, mot uttalsvariationer (Kjellin, 2011:38). Klangfärgen (kvalitén) kan 

variera på de flesta vokaler i svenskan vilket gör att vokalljuden blir många till antalet. 

Svårigheter att uttala lång och kort vokal är vanliga. De främre rundade vokalerna, till 

exempel u och y, kan skapa problem och speciellt för de inlärare med ett modersmål 

som har få vokaler. Ord som byta, bröd och gul kan få uttal som bita, bräd och gol 

eller gyl (Bannert, 1990:33–35).  

3.3.3 Konsonantljuden och den komplementära konsonantlängden 

Sje- och ng-ljuden kan vara svåra att uttala för personer med annat modersmål än 

svenska. Det finns 17 varianter av sje-ljudet. De viktigaste feltyperna när det gäller 

uttalet av konsonanter är att ett e-ljud skjuts in före /s/ följt av annan konsonant 

(eskola), att vokaler skjuts in mellan konsonanter (felicka), att konsonanter i 

konsonantkluster (strumpa) faller bort, samt att nasaler följda av klusiler mitt i ord 

flyter ihop (assimilation). Ett vanligt fenomen hos personer med asiatiska och 

afrikanska modersmål är att talaren inte gör skillnad på l och r (Bannert, 2004:33–35).  

 Enligt Kjellin är den komplementära konsonantlängden en av de viktigaste 

uttalsdetaljerna att tillägna sig. Det är den som gör att konsonanten blir kort om 

vokalen är lång och tvärtom (Kjellin, 2011:76). Det är den förlängda och aktiva 
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tystnaden i betoningen som gör att lyssnaren förstår att det är en lång stavelse, det vill 

säga en betonad stavelse. Betonade stavelser ska förlängas för att det svenska språkets 

uttal ska låta bra. Både vokal- och konsonantlängden är viktiga för att prosodin ska 

låta svensk. Sissela Boman, prosodipedagog säger i tv-programmet I love språk 

(Sveriges utbildningsradio, 2009) att: ”det är växlingen mellan det långa och korta 

som utgör rytmen. Vokalerna är ganska lätta när de blivit bekanta men att uttala en 

lång konsonant kan vara en utmaning”. Som exempel ger hon filmtiteln Se upp för 

dårarna där det främre ö:et har tolkats till ett å och det långa r:et istället blivit en lång 

vokal. Boman poängterar, liksom Kjellin, att de långa konsonantljuden är ett problem 

(UR, 2009).  

3.4 Svensk prosodiundervisning i praktiken  

Kjellin (2002:2) menar att man inom färdighetsområden som idrott, musik och kirurgi 

vet att det är en självklarhet att övning och åter övning är det enda som leder till 

skicklighet men att detta förhållningssätt, sedan 1970–80-talen, inte råder inom 

uttalsfärdigheten. Kjellin (2011:133ff) ger tre strategier för andraspråksinlärning: 

använda hörselsinnet, lära prosodin och göra många upprepningar. Det gäller att 

eleven ges möjlighet att lyssna på och höra färdigt det som ska imiteras. Eleven måste 

också med lärarens hjälp imitera och repetera så många gånger att det perfekta uttalet 

finns kvar i hörselminnet. Det som krävs för denna strategi är uthållighet och tålamod. 

Att prioritera prosodin innebär att lägga denna uttalsgrund innan läraren börjar med 

andra undervisningsmoment i klassrummet. Kjellin menar att om inläraren lär sig rätt 

prosodi från början, följer grammatiken med automatik. Han förklarar att de tre 

viktigaste komponenterna i svenskt uttal är de ”3 R:en”: rytmen, rundningen och 

reduktionerna (Kjellin, 2011:72).  

 

1) Rytm innebär både takt och tempo. Det blir inte en annan sång bara för att man 

sjunger den fortare eller saktare, men om man ändrar takten kan sången låta 

underlig och blir kanske inte ens igenkännbar.  

 

2) Reduktionerna är obetonade stavelser som tas bort eller får ett annat uttal, som 

kroner istället för kronor. Inlärare måste lära sig att tala lite slarvigt, eller 

åtminstone förstå när svenskarna gör det. Annars kan talet låta stackato och talaren 

låta arg.  

 

3)  Rundningen är de främre vokalerna som finns i svenskan och som kan vara svåra 

för inlärare att lära sig.  

3.4.1 Lärarens roll 

Enligt Kjellin är prosodin bland det lättaste en andraspråksinlärare kan lära sig. Den 

som håller med om att svenska ord blir oigenkännliga när betoningen hamnar på fel 

stavelser, ger också läraren i svenska som andraspråk en viktig roll i att få inlärarna att 

betona rätt stavelse i ord. Läraren måste stötta eleven genom att peka ut relevanta 

detaljer och visa knep (Kjellin, 2011:101). Lärandeprocessen gynnas av den enskilda 

lärarens teoretiska förståelse för vad som är centralt för kunskap och lärande samt 

hennes praktiska förmåga att omsätta dessa kunskaper i handling. Med en teoretiskt 

genomtänkt pedagogisk grundsyn finns förutsättningarna för att läraren ska kunna 
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anpassa sina metoder till de studerande, ämnet och omgivningen, det vill säga till 

kontexten (Hedin & Svensson, 2011:13).  

 Det finns flera faktorer för hur språkliga framgångar nås när ett andraspråk lärs. 

En del är individbundna såsom ålder, modersmål, vistelsetid i landet, utbildningsnivå, 

psykiska och fysiska hinder, kontakt med målspråkstalare, mål och ambitionsnivå. 

Individens egen motivation är en stor enskild faktor. Vuxna inlärare har vissa fördelar 

jämfört med barn, eftersom de kan ta hjälpa av sina tidigare språkliga och icke-

språkliga kunskaper och erfarenheter (Dahl, 2007:271). Andra faktorer som är av 

betydelse vid elevers språkframgångar har att göra med undervisningen såsom till 

exempel lärarens motivation och skicklighet, vilka metoder och hjälpmedel som 

används. Läraren är i första hand en vägledare, som stimulerar till kunskapssökande 

(Hedin & Svensson, 2011:39).  

 Ett flertal språk har ingen betonings- eller kvantitetskontrast över huvudtaget 

vilket gör att svenskundervisningen måste vara tydlig. Läraren kan hjälpa eleverna 

genom att illustrera betoning och markera kvantitetskategori med att stryka under 

betonade stavelser. Det blir stor skillnad i tydligheten om läraren markerar i:et för lång 

vokal i vila och för kort vokal i villa eller markerar i:et för lång vokal i vila men 

istället ll:en för lång konsonant i villa. Genom att undervisa i ”förlängning av rätt 

språkljud i rätt stavelse” främjas inlärningen av två fonologiska kontraster som visat 

sig vara avgörande för att bli förstådd på svenska (Thorén, 2010:216). Thorén 

förklarar att det kan vara hela skillnaden på ett bra eller dåligt uttal om läraren stryker 

under i:et i vila och l:et i villa som i hans system, eller som i den gamla modellen. 

Thorén sätter en prick under l:et för att markera att stavelsen är kort (Skolporten, 

2012). Thorén menar att alla nyutbildade lärare bör låta de här rytmiska detaljerna bli 

en bas i prosodiundervisningen, som vart eftersom kan byggas ut. Thorén uttrycker 

önskemål om att denna betoningsmarkering även borde komma till allmän kännedom i 

läromedlen (Skolporten, 2012).  

 Den svenska komplementära konsonantlängden (förklaring se 3.3.3) verkar vara 

föga uppmärksammad i andraspråksundervisning och i de vanligaste läromedlen 

(Kjellin, 2011:78). Kjellin rekommenderar därför lärarna att hjälpa eleverna att hitta 

längdkonstrasterna i vokaler, konsonanter och stavelser. När eleverna upptäckt att 

långa och korta vokaler och konsonanter existerar, och att det är just längden och de 

betonade stavelsernas rytmicitet som karaktäriserar den ”svenska” språkmelodin, då 

kan de också själva enkelt imitera ett helsvenskt uttal. Enligt Kjellin är det den åtgärd 

som har enskilt störst effekt på uttalet, språkinlärningen och kommunikationen och 

som enligt honom är den ”arbetsinsats som betalar sig bäst i praktiken” (Kjellin, 

2011:79).  

 Kjellin beskriver (2011:118ff) en trestegsprocess för uttalsinlärning, kallad FAT 

(finna, automatisera, tillämpa) där läraren spelare en stor roll som vägledare:  

 

 Finna: är lärarens ansvarsområde. Det är en fördel om läraren har grundläggande 

kunskaper i prosodi och tillämpad talakustik men det viktigaste är envishet och en 

visshet om att ett (nästan) perfekt uttal är möjligt. Det finns flera knep för att 

hjälpa eleverna hitta rätt.  

 

 Automatisera: är ett gemensamt ansvar för lärare och elev. När eleven efter 40–50 

upprepningar börjar finna det rätta uttalet börjar övningen, det vill säga att 
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automatiskt uttala rätt varje gång. Detta görs effektivast med individuella övningar 

omväxlande med ytterligare körövningar. Uttalsmissar görs av ovana vid nya 

ljudkombinationer. Talorganens muskler kan och måste tränas. Både lärare och 

eleven måste veta att övningarna ska upprepas många gånger för att få talet 

automatiserat.  

 

 Tillämpa: att överföra det fina uttalet till annat är nästan bara elevens eget ansvar. 

Om automatiseringsarbetet har skötts tillräckligt noggrant blir tillämpningsarbetet 

nästan självgående.  

 

Kjellin menar att om grunden blir väl lagd och automatiserad utifrån ovanstående 

process, kan detta sprida sig till hela den kommande inlärningsprocessen. Lärarens 

uppgift är att lära eleverna att höra den svenska prosodin genom övningar och synliggöra 

språkmelodin för att eleverna ska lära sig uppfatta (Kjellin, 2011). 

3.4.2 Uttalsundervisning  

I Kjellins Svensk prosodi i praktiken (2010) och Uttalet, språket och hjärnan (2011) 

finns tydliga förslag på hur svensk prosodi kan läras ut i klassrummet. Intonation kan 

börja tränas redan från första kursdagen, menar Kjellin. Han anser vidare att de första 

fraserna som lärs in kräver betoning, intonation och ljud – samtidigt – och med många 

repetitioner. Thorén (2020) menar å sin sida att det då kan vara intressant att se på 

vilket sätt betoningen illustreras: som ett tryck, med en handklappning eller som en 

förlängning. Undervisningssättet kan vara kopplingen mellan den fonologiska 

kontrasten och dess fonetiska, artikulatoriska och auditiva korrelat (2010:212).  

 Kjellin drar paralleller med skriften som har mellanrum och skiljetecken för 

samma funktion som prosodin. Bokstäverna kan dock förvilla inläraren då 

skriftspråket inte kan likställas med det talade språket (Kjellin, 2011:112). Enligt 

Kjellin stör skriftbilden och bokstäverna mer än det hjälper i början av 

språkinlärningen och bör därför introduceras så sent som möjligt i en nybörjarkurs. 

Det primära målet i början är uttalet, inte ordkunskapen, menar han. Eleverna kan få 

mycket tillgodo i sin språkinlärning bara genom att lyssna mer eller mindre passivt 

men de måste få hjälp med att veta vad de ska lyssna efter. Vinsten blir att eleverna 

övar örat, vilket är basen i Kjellins metodik. Hörselsinnet är det sinne som är åtkomligt 

för läraren och direkt påverkbart via avlyssningsövningar, vilka Kjellin föreslås varvas 

med körövningar (Kjellin, 2011:67).  

 ”Övning ger färdighet” lyder ett ordspråk vilket i praktiken betyder att 

långtidsminnet blir starkare med antalet upprepningar. Hjärnan är som en gräsmatta. 

Ju fler gånger man går samma väg desto större sannolikhet att där blir en stig (Kjellin, 

2011:104). Körövningar kan nöta in ett antal väl valda fraser, dialoger, barnramsor 

eller starka verbböjningar, så eleverna kan dessa utantill med både hörsel- och 

talmuskelminne kopplade till varandra (Kjellin, 2011:155). Enligt Kjellin tar det 

omkring tio minuter för vuxna elever att lära sig uttala som förebilden och nå en 

hjälplig automatiseringsgrad. Sedan tar det ett par veckor att befästa och automatisera 

så att eleverna kan fortsätta tala lika bra utanför klassrummet. Språkrytmen ska övas 

noggrant och i få, hela fraser eftersom enstaka ord inte ger så mycket rytm att öva på. 

Övningsfraserna bör innehålla tre–fyra betoningar så att rytmen blir tydlig och fraserna 

tillräckligt långa. För att verkligen lära sig frasen behövs 50–100 upprepningar, menar 



12 

 

Kjellin (2011:138). Körövningar ger eleverna mycket taltid, vilket också Kjellin 

betonar är en mycket viktig del i språkinlärningen. Det är även av stor betydelse att 

läraren talar så mycket som möjligt, speciellt i nybörjarklasser, så att eleverna får 

chansen att höra ”infött tal” (Kjellin, 2011:144–145). I Uttalet, språket och hjärnan 

(2011) presenterar Kjellin ett sexpunktsprogram för vuxnas andraspråksinlärning, 

vilket kan ge läraren hjälp att öka elevernas medvetenhet om det svenska språket. 

Kjellin beskriver det som en undervisningsmetodik och inlärningsstrategi på samma 

gång. Sexpunktsprogrammet består av:  

 

1. Lyssna: eleven uppmanas att lyssna på rytmen och melodin i språket. Språkrytmen 

är det viktigaste för att människor ska förstå varandra.  

 

2. Höra: ljudet kommer in i örat och fortsätter till medvetandet.  

 

3. Imitera: eleven ska vara som en papegoja, tänka på vad som görs och hur. Spela lite 

teater och överdriva.  

 

4. Kontrollera: lyssna, hör, imitera och kontrollera många gånger och korrigera. 

Under dessa fyra punkter bygger eleven en mycket stadig och bra grund.  

 

5. Producera: nu kan eleven börja bygga någonting nytt genom att stuva om de 

inlärda fraserna.  

 

6. Filtrera: när eleven lär sig ett nytt språk är först läraren filtret som hjälper inläraren 

till korrekt uttal, därefter måste inläraren själv filtrera aktivt och medvetet. 

3.5 Sfi - Svenska för invandrare  

Sfi, Svenska för invandrare, är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge 

vuxna andraspråksinlärare grundläggande kunskaper i svenska språket. 

Undervisningen i svenska är en viktig del i arbetet med att förbättra introduktionen 

och ge kunskap om det svenska samhället. Svensk språkundervisning strävar efter att 

vara kommunikativ och eleven lär sig språket för att använda det i sitt dagliga liv 

(Skolverket, 2009a). Begreppet kommunikativ kompetens innebär inte bara att 

behärska språkliga former utan även att veta hur och när de ska användas. 

Uttalsundervisningens syfte är inte bara att åstadkomma ett ”perfekt uttal” utan 

handlar om att förenkla språkinlärningen och den sociala vardagen för eleverna. Sfi 

karaktäriseras av att eleven utvecklar språkkunskaper i ett land där språket talas 

(Skolverket 2009b). För läraren i svenska som andraspråk måste tyngdpunkten ligga 

på att för den studerande klargöra att begripligheten måste vara det centrala i arbetet 

med att tillägna sig det nya språket. För att nå en begriplighet ska eleverna bland annat 

tillägna sig ett uttal och en prosodi, som gör att andra förstår dem. Inte minst gäller det 

för eleven att få ett betoningsmönster, som överensstämmer med det alltmer 

grammatiskt riktiga språket. Uttalet ska vara sådant att eleven inte i onödan utsätter sig 

för obehag genom att bli missförstådd (Skolverket, 1994:23).  
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3.5.1 Skollag och kursplaner 

I Skollagen för vuxenutbildningen (SFS 2009:2) och relevanta kursplaner för Sfi-

undervisningen (Skolverket, 2009, 2012) nämns inte prosodi explicit. I Skollagen, 13 

kapitlet 2§, står att: ”kursplanen för Sfi visar att den studerande ska utveckla en 

medvetenhet om språk och om hur språkinlärning går till. Utbildningen ska ge eleven 

möjlighet att utveckla sin förmåga att tala om språk”.  

 Kursmålen för Svenska för invandrare är uppdelade i delkompetenser: 

hörförståelse, läsförståelse, samtal och muntlig interaktion, muntlig produktion samt 

skriftlig färdighet (Skolverket, 2009b). Varken i målen eller i betygskriterierna för 

muntlig produktion eller samtal och muntlig interaktion på nivåerna A–D nämns uttal. 

Det som kan relateras till prosodi i beskrivna mål i Förordningen om kursplan för 

svenskundervisning för invandrare (Skolverket, 2009a) är att den studerande ska 

utveckla: 

 

 sin förmåga att tala, samtal, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, 

 ett gott uttal.  

 

I Kommentar till kursplan för svenskundervisning för invandrare (Skolverket, 2009b) 

står att eleven ska: 

 

 genom utbildningen utveckla en allsidig, kommunikativ förmåga vilket även 

omfattar fonologisk kompetens.  

 

Den nya skollagen inom den kommunala vuxenutbildningen samt nya kursplaner ska 

tillämpas från och med den 1 juli 2012. Den nya skollagen medför krav på en förstärkt 

individualisering av vuxenutbildningen (Skolverket, 2012c). 
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4 Metod 

Detta avsnitt redogör för det praktiska tillvägagångssättet av föreliggande arbete. 

Inledningsvis redogörs och motiveras vald metod samt den ämnesdidaktiska 

relevansen. Därefter följer en beskrivning av det faktiska genomförandet gällande 

urval, intervjuer och klassrumsobservationer. Avslutningsvis presenteras arbetets 

etiska hänsynstagande, metodkritik, uppsatsen tillförlitlighet samt dess avgränsning. 

Resultatet från metodgenomförandet redovisas i avsnitt 5 Resultat. 

4.1 Metodbeskrivning 

Uppsatsen är en kvalitativ studie med ett explanativt, förklarande, förhållningssätt som 

söker djupare kunskap och förståelse för att beskriva och förklara det valda området; 

svensk prosodiundervisning i vuxenutbildningen. Å andra sidan skulle studien kunna 

beskrivas som explorativ, undersökande, eftersom det finns relativt lite kunskap inom 

området och studien försöker finna grundläggande förståelse för lärares förhållnings-

sätt och undervisningsmetoder (Björklund & Paulsson, 2003:58). Av de fyra vanliga 

undersökningsmetoderna enkät, intervju, observation och litteraturstudie har jag valt 

att göra intervjuer och observationer. Jag anser att dessa två metoder i kombination 

mest effektivt når uppfyllelse för uppsatsens syfte:  

 

 att belysa praktiska undervisningsmetoder bland vuxenutbildare som aktivt 

arbetar med inlärning av svensk prosodi.  

 

Studien är baserad på två fältstudier: kvalitativa forskningsintervjuer och 

klassrumsobservationer. Intervjuer och observationer i kombination är ett sätt att 

försöka förstå sig på andra personers uppfattning och upplevelser (Lantz, 2007:11). 

När jag hade valt metod ställde jag mig frågor om hur intervjuerna och 

observationerna skulle genomföras (Lantz, 2007; Johansson & Svedner, 2004). 

Eftersom jag som intervjuare har större möjlighet att påverka en intervju, än en 

klassrumsobservation, lade jag ner mycket tid att fundera på själva intervjuformen. 

Vem som skulle intervjuas, hur många informanter som var lämpligt och hur urvalet 

av dem skulle göras. Därefter gick jag igenom hur intervjuerna skulle genomföras, 

vilka frågor som skulle ställas och hur många frågor som informanterna skulle få i 

förväg. Frågorna skulle spegla att jag ville höra om deras personliga åsikter, tankar och 

erfarenheter. Samtalen och observationerna skulle ge information av direkt relevans 

för studien och utifrån det insamlade materialet skulle jag finna en struktur och 

gemensamma nämnare.  

 Enligt Johansson och Svedner (2004:24) kan intervjuer delas in i två typer där en 

bygger på fasta frågor som ställs till alla deltagare och en annan som använder sig av 

avsevärt friare och varierade frågor. Den förra kan kallas för strukturerad intervju, den 

senare kvalitativ. Johansson och Svedner (2004) beskriver en kvalitativ intervju som 

den metod, tillsammans med kvalitativa observationer, är den primära metoden för att 

få fram information som vanligen söks vid examensarbeten inom lärarutbildningen. 

De menar att intervjun, rätt använd, ger kunskap som är direkt användbar i läraryrket 

och kan ge information som gör det möjligt att förstå lärarens syn på sin undervisning, 

förhållningssätt och planering.  
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 En kvalitativ analys börjar med en beskrivning av vad intervjupersonerna sagt och 

ibland är denna beskrivning tillräcklig för intervjuarens syfte (Lantz, 2007:98). Dessa 

intryck och kunskaper redovisas i avsnitt 5. Analysen kan också i varierande grad vara 

inbyggd i själva intervjusituationen. Enligt Kvale och Brinkman (2009:206) blir den 

slutliga analysen då inte bara lättare och mer hanterlig, utan kommer också att vila på 

säkrare grund. De uttrycker det som att ”den ideala intervjun är redan analyserad då 

bandspelaren stängs av”. I den avslutande diskussionen i avsnitt 6, redogörs och 

diskuteras resultatet utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar.  

4.2 Ämnesdidaktisk relevans 

Boström, Damber och Ivarsson (2010:49) menar att det är ett måste i dagens samhälle 

att äga ett funktionellt språk. Språk och lärande integreras och svenskämnet blir en 

nyckel till kunskapens dörrar. Didaktisk kompetens kan betraktas som praktisk 

vetenskaplighet. Teorikunskap kombinerat med analys av det praktiska arbetet, ger 

bättre insikt om fungerande undervisningsmodeller. Lärare kan med denna kompetens 

bli mer medvetna om sin handlingsrepertoar och därmed lättare utvärdera dess effekter 

(Boström, Damber & Ivarsson, 2010:47). Didaktiska teorier och modeller är värdefulla 

instrument för lärare för att på ett professionellt sätt kunna hantera sitt arbete och 

utveckla undervisningen. Lärare kan med ett teoretiskt språk beskriva sin praktik och 

därmed förtydliga sina pedagogiska och didaktiska val. De didaktiska frågorna bör 

också sättas i relation till skolans övergripande mål, samhällets grundvalar och den 

praktiska verksamheten (Boström, Damber & Ivarsson, 2010:45). De vanliga 

ämnesdidaktiska frågorna är hur, vem (vilka), var, med hjälp av vad, när, vad och 

varför. I detta arbete används nedanstående övergripande frågeställningar och svar för 

att kategorisera den didaktiska inriktningen:  

 

 Hur? Hur lärs svensk prosodi ut? 

 Vem/vilka? Lärare i svenska som andraspråk. 

 Var? På vuxenutbildningen i svenska som andraspråk. 

 Med hjälp av vad? Didaktiska hjälpmedel och läromedel. 

 När? När bör svensk prosodi läras ut? 

 Vad? Att lära ut svensk prosodi. 

 Varför? Varför lärs inte svensk prosodi ut när den anses så viktig för 

kommunikationen? 

4.3 Genomförande 

I nedanstående följer en beskrivning av det faktiska genomförandet gällande urval, 

intervjuer och klassrumsobservationer. 

4.3.1 Urval  

Urvalet av informanter för denna studie gjordes genom att gå tillbaka fem år i tiden 

och till alla utannonserade tjänster där utbildningsanordnare i Stockholmsområdet sökt 

Sfi-lärare. Till de i annonserna namngivna kontaktpersoner skickades ett e-

postmeddelande (bilaga 1) och därefter en påminnelse till dem som efter en vecka inte 

svarat. Utskicket gick till totalt 35 personalansvariga hos 21 olika 

utbildningsanordnare i Stockholmsområdet. Alla utom en utbildningsanordnare 

svarade.14 utbildningsanordnare svarade att de tyvärr inte hade möjlighet för besök 
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och en svarade genom att hänvisa till annan läroanstalt. Några av de nekande 

kommentarerna var: ”ingen lärare känner sig manad, ingen lärare har tid, lärarna har 

för mycket att göra, vi är fullt upptagna med att sätta oss in i Vux2012, tyvärr var det 

inte någon som ville bli intervjuad om prosodiundervisning, det är ett jätteintressant 

område, det är definitivt ett viktigt område att arbeta med i undervisningsgrupperna, vi 

har använt läroboken och uttalsprogrammet Så ska det låta vilka ger bra vägledning i 

prosodiundervisning”. 

 Initialt var målsättningen att finna fem-sju lärare som arbetar aktivt med prosodi. 

Resultatet av utskicket blev sex positiva och välkomnande svar. Av dessa sex personer 

sade sig en inte arbeta nämnvärt aktivt med prosodi då hon ”företrädelsevis 

undervisade på Svenska som andraspråk A”. Då jag ansåg att besök till fem aktiva 

lärare var tillräckligt för föreliggande arbete, gjordes ingen intervju med henne. 

Informanterna var således fem till antalet och fördelade sig på Sfi-undervisning som 

ges av Lernia, Eductus, Västerorts vuxengymnasium och Centrum för 

vuxenutveckling samt svenskkurs för utländska studenter och forskare på Stockholms 

universitet. De fyra första utbildningsanordnarna har omkring 500 elever var. 

Gruppstorlekarna var omkring 15-20 elever och nivåerna varierade från nybörjare till 

D-nivån. Informanterna var tre kvinnor och två män. De hade alla mångåriga, 20-40 

år, och gedigna yrkeserfarenheter från undervisning i Svenska som andraspråk. Två av 

informanterna hade egentligen redan gått i pension. Spridningen på informanternas 

arbetsplats var bred då de representerade två kommunala, två privata och en statlig 

arbetsgivare.  

4.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med en person i taget. Ingen inspelning gjordes och därmed 

finns inga transkriptioner av samtalen. Under intervjuerna gjordes stödanteckningar, 

vilka renskrevs direkt efter respektive intervju. Samtalen tog i genomsnitt en timme 

och hölls på informanternas arbetsplats. Mötena började med att jag berättade om min 

bakgrund, syftet med intervjun och hur återkopplingen till dem skulle ske. 

Intervjuplanen var att samtalet skulle föras i dialogform. Det är dock skillnad mellan 

en intervju och ett samtal mellan två personer genom att det första endast är till för att 

samla information och det förutsätts att intervjuaren har en avsikt eller ett syfte med 

utfrågningen (Lantz, 2007:11). Informanterna fick på förhand endast tillskickat sig 

studiens huvudfrågeställning, det vill säga om en medveten undervisningsmetod 

används vid inlärning av svensk prosodi på vuxenutbildningen. Fler och mer 

detaljerade frågor fanns förberedda och användes endast som stöd för minnet (bilaga 

2). Jag kunde på så sätt fördjupa mig i det som informanten uttryckte vara 

meningsfullt och av intresse för undersökningen. En intervju kan inte belysa allt utan 

måste begränsas, avgränsas och fokuseras. Flödet i samtalet fick bestämma vilken 

riktning som diskussion tog och eftersom jag kunde anpassa frågorna till varje 

individuellt svar kunde jag fördjupa mig och få en bra förståelse för informanternas 

arbetssätt. Kvale och Brinkman uttrycker detta enligt nedanstående: 

 
Intervjun är ett intersubjektivt företag där två personer talar om ämnen av gemensamt 

intresse. Intervjuaren samlar inte ihop intervjuuttalanden som man samlar stenar på en 

strand. Hans frågor leder fram till de aspekter av ämnet som intervjupersonen kommer att 
uppmärksamma, och hans aktiva lyssnande till och uppföljning av svaren bestämmer delvis 

samtalets förlopp (2009:209).  
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Utifrån materialet i intervjuerna fick jag tillgång till primärdata i enlighet med 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  

4.3.3 Klassrumsobservationer 

I anslutning till intervjuerna gjordes klassrumsobservationer, vid samtliga besök utom 

ett. Anledningen till att en utbildningsanordnare blev utan observation var att mitt 

besök skedde mitt i ett kursbyte och att läraren vid besökstillfället inte hade någon 

undervisning. Totalt gjordes 4 klassrumsobservationer, fördelade på omkring 10 

timmar. I bilaga 3 redovisas de aspekter som främst observerades i klassrumsmiljön.   

 Observationer kan genomföras på olika sätt (Björklund & Paulsson, 2003:71). För 

att till fullo förstå den metod som läraren använde sig av, deltog jag aktivt som elev 

under klassrumsobservationerna. Jag gjorde alla uttalsövningar, svarade på frågor och 

följde lärarens rörelsemönster. Därmed gjorde jag en deltagande observation istället 

för att endast iaktta händelsen utifrån (Björklund & Paulsson, 2003:69). Anteckningar 

fördes, trots att jag var deltagande observatör, under lektionernas gång. Johansson och 

Svedner betonar relevansen av kvalitativa observationer för läraryrket: 

 
Kvalitativa observationer, kompletterade med kvalitativa intervjuer, är antagligen den mest 

givande metoden vid examensarbeten. Den information som man samlar inom enstaka fall, 
om undervisningsprocessen eller om klassrumsinteraktionen är i högsta grad relevant för 

läraryrket (2004:34).  

4.4 Etisk hänsyn 

Etisk hänsyn har tagits enligt riktlinjer från Vetenskapsrådets God forskningssed 

(2011). De forskningsetiska principerna beaktas av de grundläggande 

individskyddskraven då ingen elev blivit specifikt utpekad under observationerna. 

Samtyckeskravet löstes genom att eleverna på förhand blev informerade om 

klassrumsobservationen samt att det var läraren som skulle observeras och inte 

eleverna. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom att alla informanter blev 

erbjudna att bli avidentifierade i uppsatsen. De avböjde dock erbjudandet då de ville 

kunna bli identifierade för att kunna bli kontaktade och sprida sin metodik vidare till 

andra. Den enda data som kommer att lagras på dator är den slutliga uppsatsen som 

kommer att lagras enligt de krav som ställs av Karlstads universitet. Informanterna har 

getts möjlighet läsa och kommentera resultatdelen före inlämnandet av uppsatsen. 

4.5 Tillförlitlighet 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är mått på en studies trovärdighet 

(Johansson & Svedner, 2004; Björklund & Paulsson, 2003). Resultaten måste vara 

giltiga och det ska vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna (Lantz, 

2007:10). Det finns en viktig relation mellan reliabilitet och validitet. Hög reliabilitet 

betyder inte automatiskt hög validitet eftersom det som mäts kan vara mycket pålitligt, 

men om fel saker har mäts är det inte relevant för syftet. Validitet beskriver till vilken 

grad man mäter det man avser att mäta (Björklund & Paulsson, 2003:5). Validiteten 

ska beskriva om informationen är relevant för studien. För att undersöka om en 

medveten undervisningsmetod används vid svensk prosodiutbildning görs i denna 

studie intervjuer med verksamma lärare i kombination med att observera deras 

undervisningsmönster. Reliabilitet (Johansson & Svedner, 2004:72) visar att det som 
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är mätt är gjort på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att resultatet går att lita på. 

Generaliseringsbarheten (Johansson & Svedner, 2004:72) handlar om underlaget kan 

anses som representativt och om generella slutsatser kan dras. Detta diskuteras mer i 

metoddiskussionen, avsnitt 6.6. 

4.6 Metodkritik 

Förtroende mellan intervjuaren och informanterna måste skapas och informanterna bör 

bli försäkrade om att resultaten blir presenterade på ett för dem godtagbart sätt. En 

kvalitativ intervju innebär att den intervjuade ger sin personliga syn och presenterar 

sina personliga ställningstaganden. Johansson och Svedner (2004:25) skriver att den 

stora svårigheten vid intervjuer är att uppnå att den intervjuade ger uttömmande svar 

och att svaren verkligen avspeglar informantens inställning. De menar att en intervju 

kan gå fel på två sätt: ”det ena beror på den intervjuade och att denne av ett eller annat 

skäl inte är helt sanningsenlig. Det andra beror på intervjuaren och att denne pressar 

sina åsikter på sitt offer eller vinklar frågorna så att alla aspekter av frågeområdet inte 

belyses”.  

 Även om objektivitet har eftersträvats under besöken blir ändå resultatet färgat av 

intervjuaren som ställer frågorna och observatören i klassrummet. Observationer ger 

objektiv information men vid anteckningar och analys görs ändå ett selektivt och 

subjektivt urval. En nackdel med intervjuer och observationer är att de är mycket 

tidskrävande datainsamlingsmetoder. Förutom själva klocktiden under intervjuer och 

observation ska tilläggas restid och renskrivning av inhämtat material. Jag anser ändå 

att de valda metoderna var de mest relevanta för att söka svar på uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

4.7 Avgränsning i uppsatsen 

Uppsatsen behandlar svensk prosodi vad gäller vuxenundervisning. Studien fokuserar 

på undervisning av den svenska prosodin, dock inte hur prosodin är uppbyggd och har 

endast för avsikt att översiktligt visa på vad som kan vara svårt att lära sig i den 

svenska språkmelodin. Uppsatsen ämnar dessutom fokusera på ett didaktiskt 

perspektiv främst utifrån lärares undervisningsmetoder och inte elevernas 

inlärningsstrategier.  
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5 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet från de intervjuer och klassrumsobservationer som 

gjorts. Först redovisas varje intervju och klassrumsobservation för sig. För 

lästydlighetens skull nedan är lärarens uttalanden under observationen i klassrummet 

kursiverade. I slutet av detta avsnitt görs en kort summering av några gemensamma 

nämnare hos informanterna. Diskussion runt resultatet återfinns i avsnitt 6. 

5.1 Lernia 

Intervjun på Lernia Utbildning Globen genomfördes med Christer som följdes av en 

4-timmars observation i en nybörjargrupp på studieväg 2. 

5.1.1 Intervju  

Christer säger att de flesta utbildare tycker det är viktigt med prosodi och uttal men att det 

är ganska vanligt att prosodi ändå får en rätt undanskymd roll i undervisningen. Han 

tycker att det är viktigt att kombinera prosodi med övrig undervisning och att man som 

lärare vänjer sig vid att arbeta med prosodi kontinuerligt. Christer har en hög 

ambitionsnivå för sina elever och menar att det är viktigt att man som utbildare har en 

idealbild att alla ska uppnå ett närmast perfekt uttal. Med en hög målbild har man gjort 

allt man förmått för att personen ska uppnå sin övre gräns. Prosodiundervisningen ska 

finnas på varje nivå, menar Christer och tycker att eleverna egentligen borde få mer och 

mer tid till detta med högre kurser. Nybörjarnivån är dock den allra viktigaste och får inte 

försummas. Då är mottagligheten allra störst. Det allra viktigaste tycker han är att arbeta 

med uttalet innan eleven blir textbunden på det nya språket. Det märks direkt när en 

person har blivit textbunden. Eleven lyssnar då bara delvis och har svårt att följa med 

utan text. Ett sådant beroende påverkar den muntliga kommunikationen negativt. Det är 

graden av en inlärares lyssnande som avgör resultatet. Det är bara utan text som 

lyssnande kan uppnå hundra procent, vilket är en idealisk förutsättning för 

uttalsträningen, enligt Christer. Genom svenskans stora diskrepans mellan text och tal är 

detta än viktigare menar han vidare. Christer poängterar också vikten av intensiv uttals- 

och prosoditräning på nybörjarstadiet, med klarläggande jämförelser mellan tal och text 

kommer eleven ha tagit till sig skillnaden och låter sedan inte uttalet ”förvillas” av texten.  

 Christer anser vidare att både läraren och eleverna måste släppa text och grammatik 

för att få fram rytm och melodi. Den mest effektiva inlärningen sker med levande 

gruppdynamik i klassrummet. Helst flyttar Christer, när detta är möjligt, undan bänkarna, 

för en bättre pedagogisk miljö. Tidigare arbetade Christer med Sfi på CentrumVux i 

Haninge. Där beviljade ”Storstadssatsningen” (läsåret 2004/05) extra medel för ett 

specialprojekt till honom och en annan lärare så att det blev möjligt att ha undervisning i 

två klassrum samtidigt, ett för teori och ett för teaterövningar för uttal och prosodi. 

”Specialgruppen” lärde sig svenska genom att öva in en pjäs. Eleverna fick uttrycka 

känslor så att språkmelodin kom fram. Halva lektionstiden ägnades härmed åt prosodin. 

Att lära sig ett nytt språk är som att spela en annan roll ett tag. Det gick bra för den här 

elevgruppen och alla klarade proven lite snabbare än genomsnittet gör. Uttalet blev 

avsevärt mycket bättre än genomsnittet menar Christer som har träffat på en del av dessa 

elever efteråt. 

 Christer har hållit seminarier för sina kollegor för att berätta om sin undervisnings-

metod. Olle Kjellins Svensk prosodi i praktiken (2010) och Uttalet, språket och hjärnan 
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(2011) används nu på nya Sfi-utbildningen vid Stockholms universitet vilket är ett 

framsteg menar Christer som har tagit till sig mycket av Kjellins metodik. Han tycker att 

Kjellin belyser det viktigaste inom prosodiundervisningen, såsom rytmen, accent 1 och 2, 

vilka han menar är de grundläggande principerna. Christer tycker dock att böckerna 

saknar vissa moment, som exempelvis relationen mellan ”tryck” och intonation och att 

intonationen är lite väl schematiskt beskriven. Han menar att intonationen är viktigare än 

allt annat för en fungerande kommunikation. Innebörden blir helt olika med olika 

intonation.  

 Liksom Kjellin jämför han uttals- och prosodiinlärningen med när ett barn lär sig sitt 

modersmål. Många repetitioner med upprepning av fraser och många körövningar 

befäster uttalet vartefter. Genom att komma tillbaka till samma fraser gång på gång under 

en tidsperiod blir dessa utantillfraser, vilka sedan fungerar som referens i övrigt uttal. Att 

lära in ett nytt ljud säger Christer i sig är tidskrävande, dessutom krävs det minst tjugo 

repetitioner för att befästa uttalet. Det gäller att komma tillbaka till samma meningar på 

nytt – de vardagliga fraserna avslutar Christer. I sin uttals- och prosodiundervisning 

använder inte Christer några läroböcker, utan lektionerna byggs i första hand upp med 

hjälp av dialoger. Han säger att det inte går att använda berättelsetexter för att lära sig 

uttalet, då prosodin i ett samtal uppträder helt annorlunda än prosodin som används vid 

högläsning. Efter ganska många repetitioner av en fras skriver Christer frasen på tavlan 

men då som ett ord för att visa att med intonationen binds orden samman i meningen, så 

att frasen ofta låter som ett enda ord. Det räcker inte att bara visa på reduceringarna, det 

vill säga att stryka bort bokstäver i texten som inte uttalas. Det gäller att försöka återge en 

ljudbild av hela frasen så att de enskilda ordens nära kontakt med varandra och 

intonationen i talet förmedlas till inläraren. Detta är en teknik att utveckla, säger Christer, 

att visualisera ljudet som kontrast till den skrivna texten.  

 För att eleverna från ”slussgruppen” (nybörjare) ska få gå vidare till nästa B-nivå 

sker en individuell bedömning som läraren gör. Deltagaren ska kunna berätta om sig själv 

med vardagliga uttryck på ett sätt som visar att han eller hon är medveten om uttalet och 

prosodin och arbetar med sitt uttal. Deltagaren ska kunna särskilja vokalerna och uttala 

dessa mera rätt än fel och ha lärt sig grunder som klockan, siffror och ordningstal. 

Eleverna stannar i slussgruppen olika länge. Deltagare från Europa går oftast där en 

kortare period än de som kommer från länder med annat alfabet. De elever som lyssnar 

intensivt och är rytmiska brukar det gå snabbast för.  

 Christer har funderat mycket på hur uttalet bedöms i dagens undervisning. Idag är 

detta varken kvantifierat eller kodifierat. Det bör vara möjligt för forskningen att 

definiera grundläggande gränsvärden för kommunikationsnivån i talet för att detta ska 

betraktas som fungerande. På samma sätt som man bedömer om en person uttalar 

vokalerna ”tillräckligt” rätt för att det inte ska bli missförstånd borde andra gränsvärden 

för uttal, intonation, tryck (intention) kunna definieras. Christer efterlyser detta och 

menar att det behövs normer för att inte uttals- och prosodiundervisningen ska behandlas 

alltför subjektivt. 

 Christer säger att det är viktigt att man som lärare varsamt rättar elevernas uttal och 

inte pekar ut någon i klassrummet utan tränar individuellt när de övriga i gruppen är 

sysselsatta med annat. Han menar att uttalet hänger nära ihop med ens identitet och att 

man med intensiva prosodi- och uttalsövningar kommer nära elevens integritet. Vid fel 

uttal passar Christer på att ta upp en övning som ger bra träning på det rätta uttalet. Vid 

inlärningstillfället är det viktigt att eleverna förstår och känner att de agerar som 
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skådespelare, och att härigenom identiteten inte blir ifrågasatt. Det är viktigt med humor i 

övningarna. Det är väldigt få som inte är beredda att delta i övningar för att ta till sig bra 

uttal. Men läraren måste vara lyhörd. Det behöver inte vara kritiskt om någon eller alla i 

klassen under övningens gång börjar se lite bekymrade ut. Christer tycker sig ha märkt ett 

”blankt uttryck” hos eleverna just innan de får en ny insikt – hör det nya ljudet/den nya 

intonationen. Då är det pedagogiskt rätt att gå vidare.  

 Den akademiska världen har försummat prosodipedagogiken menar Christer vidare 

och ser gärna mer forskning i ämnet. Universiteten måste tänka om och inkludera 

praktisk prosodipedagogik i lärarutbildningen då denna är mer inriktad på att akademiskt 

analysera uttal än på att lära ut hur man talar. Det är den akademiska världen som sätter 

undervisningsmålen och nu finns prosodin inte ens med i kursplanen. Därmed saknas det 

stöd uppifrån som skulle behövas. Allt hänger på personligt initiativ och ork. Christer 

anser att det är viktigt att eleverna får träna uttal och prosodi för att för mycket språklig 

segregation ska undvikas. En för stark differens gör lyssnaren trött genom att denne 

måste gå tillbaka och klargöra vad som sagts, menar Christer och säger att bristande 

prosodi sänker kommunikationsnivån samt skapar onödiga missförstånd.  

 För att bli en bra lärare i prosodi menar Christer avslutningsvis att man måste kunna 

lyssna mycket på sina elever. Detta ger mycket taltid för eleverna, eftersom de pratar 

nästan hela tiden, men de får också möjlighet att lyssna mycket på Christers uttal.  

5.1.2 Observation 

Observationen börjar med att klassen går igenom vardagliga fraser som hur de mår, vad 

det är för dag och datum.  Hur mår du? Sådär. Christer upprepar frasen fyra gånger. Vad 

är det för dag idag. Onsdag den 7 mars 2012. Christer säger ord för ord och sedan hela 

frasen. Eleverna upprepar efter honom. Han visar rytmen genom att stampa i foten och 

gunga med hela kroppen. Visar och måttar upp satslängden med utsträckta armar. 

Upprepar ord och fraser flera gånger. Kort vokal visas med ett hårt stamp med foten. 

Igår, tisdag …. Imorgon, torsdag… Skriver på tavlan. Imorronéde. Christer frågar: hur 

många stavelser? Hur många vokaler? Hur många betoningar? Vilket ljud är långt? 

 Christer visar melodiflödet med pilar på tavlan. Han håller takten genom att slå 

rytmen med en penna i bordet. Inga elever antecknar utan upprepar bara muntligt vad 

Christer säger. Först upprepar Christer fem till sex gånger. Därefter blir det körövningar 

med hela klassen. Han återkommer till fraserna gång på gång med jämna mellanrum 

under lektionens gång. Efter 30 minuters lektion flyttas alla borden undan och eleverna 

sätter sig i en ring. De börjar träna på nedanstående dialoger: 

1.   1.  

-Vill du ha mat? 

-Ja tack jag är hungrig,  

-Vad ska vi äta 

-Pizza och sallad. 

 

2.      2. 

- -Vill du ha kaffe? 

- -Nej tack men gärna te. 

- -Vill du ha en smörgås? 

- -Ja tack, gärna. 

 

3.      3. 

-      -Bor du i Stockholm?  

- -Ja, det gör jag. 

- -Var bor du?  

- -Jag bor i Rågsved 

Tabell 1:Tre vardagliga dialoger för muntliga parövningar under observerad lektion. 

 

Efter ett tag går körövningen över till att Christer ställer frågor från dialogen och eleverna 

svarar honom i kör. Han gör jämförelser med andra språk och hur eleverna säger vissa 

ord på sina språk. Han delar ut två papper: ett med dialogen som den ska skrivas på 
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korrekt svenska och ett med dialogen som det ser ut fonetiskt. Nu får de arbeta med 

dialogen två och två. Detta görs så många gånger att eleverna till slut kan den utantill. 

 Christer integrerar grammatik med prosodin. Han visar tydligt och konkret med 

faktiska bollar, glas, böcker och pennor. Du ger bollen till mig. Jag ger bollen till dig. 

Hon ger bollen till honom. Ni ger bollen till oss. Vad gör du? Jag ger bollen till henne. 

Jag ger bollarna till honom. Jag ger böckerna till henne. Hon ger glasen till oss. Christer 

upprepar flera fraser med att ge singularis, bestämd form och pronomen (men utan att 

nämna några grammatiska begrepp: en boll, bollen, den. Ett glas, glaset, det. Därefter 

fortsätter han grammatiklektionen med att gå igenom imperativformen: Ställ glaset på 

golvet. Lägg bollen i glaset. Ta glaset från golvet. Ge glaset till henne. Christer går 

igenom olika prepositioner och visar vad han gör samtidigt som han säger: jag sitter på 

stolen, jag står upp, jag ligger ner. Var är glasen? De är på golvet? Var är glaset? Det 

är på golvet. Var är bollen? Den är i glaset. Byt! Vad gör ni? Vi byter glasen. När 

Christer arbetar med kortsvar ger han regler för att är, har, vill, kan och ska ger samma 

verb i fråga som svar medan alla andra verb får svaret gör. Har du en syster? Ja, det har 

jag? Heter du Eva? Ja, det gör jag. 

 

a o u å e i y ä ö 

bal sol sur kål mes fin lys bär lös 

barra komma surra råtta mest miss nyss bäst löss 
Tabell 2: Översikt av korta och långa stavelser för parövningar under observerad lektion. 
 

Christer visar och ritar under de skrivna orden med punkter (.) för korta vokaler och långa 

streck (__) för långa stavelser. De långa stavelserna visar även Christer med att ”hålla 

andan” och räkna till tre före slutstavelsen uttalas. Han går igenom ord och fraser i kör. 

Därefter väljer Christer ut ett ord från tabellen ovan som eleverna var och en får säga 

högt. Denna dag tränade de inte så mycket på långa fraser, men om de hade gjort det var 

Christers tips att börja träna där frasens betoning ligger och sedan bygga på med ord 

framför och bakom, för annars blir intonationen fel och man måste ändra om starten. 

Eleverna börjar mima och härma hans ansiktsuttryck när Christer repeterar många gånger 

i följd. Eleverna arbetar under lång tid i par, då Christer går runt och vägleder. Lektionen 

innehåller väldigt många körövningar men även en hel del individuella uttalsövningar.  
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5.2 Eductus 

Intervjun på Eductus Sollentuna genomfördes med Barbro som följdes av en 

observation av en klass på D-nivå under ungefär 1.5 timme. 

5.2.1 Intervju 

Barbro arbetade tidigare på Kom-Vux med uppdragsutbildning och de hade då en egen 

studio. Hon har av eget intresse arbetat fram sitt undervisningsmaterial. Barbro säger 

att lärarens medvetenhet, den språkliga medvetenheten, är A och O, det vill säga att 

läraren vet vad som görs och varför i klassrummet. Hon hade nyligen en studiedag då 

hon berättade för sina kollegor om hur hon arbetar. Barbro integrerar prosodin med all 

annan undervisning och säger att integration är mottot för lektionerna. Hon talar inte 

om för eleverna att de nu ska arbeta med uttal respektive grammatik. Hon tycker att 

eleverna når samma uttalsresultat med detta integrerade arbetssätt som tidigare, fastän 

hon då hade fler timmar till enbart uttalsundervisning. Eductus har inget uttalsprogram 

på datorn för eleverna men Barbro har hört att Så ska det låta ska vara bra. 

 Barbros mål är förståeligt uttal och inte att ta bort elevernas accent. Hon säger att 

hon kan identifiera sig med eleverna, då hon själv har varit nybörjare i andra språk. 

Hon menar att det hörs att hon har accent när hon pratar spanska och att hon kommer 

från Sverige men man förstår vad hon säger. Samma ska det vara för hennes elever. 

Ibland låtsas hon inte förstå när eleverna uttalar någonting fel. Barbro anser att det är 

att göra eleverna en björntjänst att förstå allt de säger när det är felaktigt uttal. Barbro 

ger låtsasbetyg till eleven som ska fungera som en morot: ”nu ligger du bra till med 

melodin, det är en sjua men om du ska nå upp på en åtta måste du…”. Barbro säger 

till eleverna att musiken måste kopplas på och komma med. 

 Barbro använder sig ofta av högläsning i klassen. Varje dag får eleverna läxa med 

att lyssna på en CD fem gånger och därefter prata själva fem gånger. Barbro menar att 

eleverna ska lära sig att läsa med betoning och pauser. Hon använder ofta diktamen, 

nästan vid varje lektionstillfälle och säger att denna övning också är bra för att fånga in 

elevernas uppmärksamhet. Diktamen har oförtjänt dåligt rykte för det är en bra 

hörövning, menar Barbro. Hon använder en text som de inte sett eller hört förut men 

som de har i sin lärobok. Enligt Barbro är en fördel med att ta texten från boken att 

eleverna snabbt kan rätta sin text själva. Övningen tar cirka 15 minuter av 

lektionstiden men det är väl använd tid säger hon. Barbro läser diktamen med normal 

hastighet och reduceringar men läser samma mening kanske tio gånger. I diktamen 

kommer grammatiken in på ett naturligt sätt. Barbro går igenom stavelser och 

betoningar. Hon säger att det är viktigt att kunna stavelsedelning för att förstå och 

kunna göra rätt betoning. Vad man får reducera i språket lärs ut vid diktamen såsom 

att: drack han? blir till ”drakkan”. Eleverna ska förstå reducerat tal. Eleverna måste 

träna örat lika mycket, om inte mer, än munnen menar Barbro. Hon bryr sig inte om 

att lära ut accent 1 och 2 eftersom: ”vi ju förstår vad de från Dalarna säger…” och 

förståelsen är ledstjärnan, poängterar hon. Jag frågar om det är svårt att läsa reducerat 

men det tycker inte Barbro förutom att hon ibland glömmer att infinitivmärket ska 

uttalas å och inte att.  

 Barbro uttrycker det som att det är en rättvisefråga att lära sig ett bra uttal och att 

eleverna måste nå en uttalsnivå så att de kan gå vidare i sin språkutveckling. Som elev 

måste man först förstå, för att sedan kunna göra och använda. Uttal måste tränas från 

första undervisningsdagen och därefter fortsätta under hela utbildningen. Eleverna 
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måste få tillfälle att arbeta kontinuerligt med prosodin och inte bara en gång i veckan 

utan varje dag. Hon individualiserar undervisningen på så sätt att hon frågar varifrån 

eleverna kommer och då förstår vilka problem de kan ha gällande grammatik och uttal. 

Barbro jämför hela tiden med elevernas språk och uppmanar dem att översätta till sina 

språk.  

5.2.2 Observation 

Klassrumsobservationen börjar med att eleverna redovisar sin läxa. Barbro skriver en 

uppställning på tavlan och eleverna får själva gå fram och fylla på med ord. 

Tid Sammansatta ord Klimatord 

om hundra år vinterjackan kalla vintrar 

för 100 år sedan miljöfarliga en vinter, vintrar, vintrarna 
Tabell 3:Redovisning av ord från elevers läxa (endast början av tabellen nedtecknad). 

 

Barbro ger kontinuerligt uppmaningar till eleverna att de ska jämföra med sina 

modersmål: tänk på hur det är på ditt språk. Använder du en eller två prepositioner? 

På svenska säger man för 50 år sedan men i engelskan är det bara en preposition och 

den ligger sist. Barbro läser upp ord och eleverna läser efter. Hon talar om svenskans 

reduceringar. Sedan blir sen. För två veckor sedan blir veckersen. Barbro jämför med 

kronor och kroner. Blommor och blommer. Anledningen till reduktionen är att det är 

lättare att säga det senare. En vinter. Flera…? Eleverna svarar i kör. Barbro ger 

uttalstips om till exempel glada munnar: det går inte att säga ö utan att vara glad.  

Smitit heter det. Inte Esmitit. Inget e. Börja med s. Barbro ställer hela tiden frågor till 

eleverna, vilket ger en språkmedvetenhet till eleverna och de får tänka efter själva. 

Hemma. Två m. Två vokaler. Det här är en regel: Det behövs två vokaler runt omkring 

för att bära två m. Klimatet. Hör ni musiken? Vad är det som är långt? Släpper ut 

avgaser. Hur många betoningar? Var ligger betoningen? Avverkar. Hur många v hör 

ni? Eleverna svarar. Ja, ni hör ett v men måste skriva två. Var ligger betoningen? 

Koldioxid. Hur många vokaler? Fyra. Då ska det höras fyra klipp. Var ligger 

betoningen? Tänk på musiken i språket. Eleverna upprepar frasen tre gånger.  

 Barbro genomför därefter en diktamen och läser totalt fem meningar från den 

lärobok som klassen använder. Barbro läser en mening i taget och läser i normal 

hastighet med reduceringar. Därefter styckar hon upp meningen och kan läsa vissa 

fraser fyra till fem gånger vilket låter som en skiva som hakat upp sig. Hon markerar 

att hon ger tips om reduceringar eller grammatik genom att viska. Hon frågar flera 

gånger under lektionen: förstår ni på ert språk? Sommeannledning te de. Veksterådjur. 

Efter varje avslutad mening, kontrollerar eleverna vad de skrivit och Barbro läser 

sedan nästa mening. Jag säger unde men ni måste skriva under. Vattennivå. Hur 

många n hör ni? Det är en sak att höra och en att veta. Stiger redan nu låter som 

Stigeredanu. Kommer att låter som ett ord: kommeratt.  

 På uppkommen anledning förklarar Barbro hur ”r” uttalas i olika sammanhang. 

Det blir en minilektion i lektionen. R är problembarn och hörs ofta inte i uttalet. Går 

igenom kombinationer då r inte hörs. Rs – Märsta, torsdag, kurs. Rt – kort, ort, stort (t 

som i today, take a train). Rl – pärla, särla. Rd – mord (som d i today), ord, mördare, 

gardin. Häst kontra här. Regeln säger: r gör att vi måste öppna munnen mer. Höst 

kontra hör. Regeln säger: r gör att vi måste öppna munnen mer. 

 Barbro tränar elevernas öron. Eleverna lär ord för ord men också hela fraser.   
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5.3 Centrum för vuxenutveckling 

Intervjun på Centrum för vuxenutbildning i Sigtuna kommun genomfördes med 

Elisabeth som är lärare på nybörjarnivå. Besöket skedde mitt i ett kursbyte och då 

läraren vid besökstillfället inte hade någon undervisning gjordes hos denna 

utbildningsanordnare ingen klassrumsobservation. 

5.3.1 Intervju 

Elisabeth undervisar i en nybörjarkurs som pågår under tre veckor. Vid första tillfället 

har eleverna en släkting eller kompis med som kan översätta och då passar hon på att 

berätta hur viktigt det är med prosodi. Att man måste tala högt och inte mumla. 

Elisabeth arbetar med att medvetandegöra hur eleverna kan få till ett bra uttal. Hon 

försöker vidareförmedla till eleverna att svenskar inte orkar lyssna på bruten prosodi 

och kanske inte heller förstår. De elever som hör svenska på fritiden, som har mycket 

svenska kontakter utanför skolan, är ingifta, är de elever som har närmast till framgång 

inom prosodi svarar Elisabeth på min fråga om elevernas framgångsfaktorer. Elevens 

egen motivation är klart en viktig faktor, fortsätter hon. 

 Om eleverna inte klarar nivåtestet efter tre veckors undervisning får de gå om 

samma kurs, alltså tre veckor till. Elisabeth tycker det är slöseri när elever måste gå 

om en hel termin, för att de i slutet av terminen inte uppfyller kraven som krävs. Att gå 

om en kurs på tre veckor är inte någon större förlust av tid, det blir bra repetition och 

eleverna kan få känna sig duktiga gentemot övriga elever. Det är alltid flera elever som 

går om kursen så ingen behöver känna sig dum. Under nybörjarkursen märks det inte 

vilka som kan läsa eller inte och att alla elever ligger på samma nivå under en period 

kan vara bra för självförtroendet. Speciellt för de som inte kan läsa. Lärarna som har 

alfabetiseringsgruppen säger att det märks skillnad på de som gått nybörjarkursen och 

de som inte gjort det. På fredagarna har skolan en Språkverkstad då eleverna väljer om 

de vill göra läs-, hör- eller skrivövningar. Ibland kommer en extern föreläsare, som 

kan tala om till exempel kvinnor och hälsa eller droger och drogförebyggande. Paula 

Grossman, en aktiv prosodiförespråkare som även har arbetat fram ett uttalsprogram, 

har varit och föreläst för lärarna på skolan. 

 Olle Kjellins metod är utgångspunkten för Elisabeths arbete. Hon vill att hennes 

elever ska få chansen att lära sig uttalet. Elisabeth arbetar mycket med upprepningar 

och redan från första dagen. Fördelen med körövning är att ingen sticker ut, säger 

Elisabeth. Uttalet låter bra i kör men sedan låter det inte lika bra när eleverna får tala 

individuellt och utan körövningar. Dessa körövningar kan sitta i till nästa grupp, så att 

eleverna vill upprepa vad läraren säger när de kommer dit. Elisabeth har ibland använt 

sången ”Broder Jakob” i undervisningen. Vid ett tillfälle när skolan firade Lucia, hade 

eleverna lärt sig luciasångernas text utantill vilket imponerade på övriga lärare. I 

klassrummet arbetar de mycket med bilder för att träna till exempel verb och 

substantiv. Eleverna går runt med bilderna i händerna för att fråga varandra och öva 

dialoger. De första tre veckorna lär eleverna sig många ord, som är förknippade och 

används i deras vardag. De talar mycket om vad de gör på fritiden och får på så sätt in 

många verb de sedan kan öva vidare på i andra sammanhang.  

 Som prosodilärare måste man orka med många repetitioner. Hon gillar det lite 

”extrema” hos Kjellins metoder och repeterar gärna mycket. Det går att höra i en 

grupp vem det är som säger fel. Elisabeth arbetar med körövningar, helfraser, 

repetitioner, inövade vardagsdialoger såsom Grossmans metod: Vill du ha… (bild på 
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kaffekopp). Vill du ha …. (bild på tepåse). Nyttiga och användbara fraser såsom: Kan 

jag få… vill du ha… kan du… Eleverna lär sig tala i hela meningar och förstå att det är 

viktigt att tala så. Dessa övningar finns med i ett skriftligt nybörjarmaterial som 

eleverna får redan första dagen men Elisabeth försöker att undvika att använda det 

skriftliga materialet under lektionerna. Tanken är istället att eleverna ska kunna 

repetera övningarna hemma med den tillhörande CD:n. 

 Om eleverna själva får gradera vad de allra helst vill arbeta med i skolan sätter de 

grammatik som nummer ett. På C-nivån kan de få diktamen med reducerat tal men 

med nedslående dåligt resultat. Eleverna skriver till exempel e eller i istället för är och 

de glömmer bort att det måste vara ett verb med. Elisabeth tycker det vore bra om 

skolan kunde ha speciella klassrum för nybörjare så att det gick att möblera i O-

sittning vilket skulle vara bättre ur inlärningssynpunkt. Skolan har uttalsprogrammen 

Vasaaaru samt Rosetta stone för att lära ord och fraser. Så ska det låta tycker inte 

Elisabeth är lika strukturerat som Vasaaaru som är bättre för att träna rytmer och 

fraser. Så ska det låta kan ha för svåra långa ord när eleverna ska träna vokaler.  

 Det står ingenting i styrdokumenten om prosodin och Elisabeth undrar om de som 

skriver dem kanske inte arbetar på Sfi och framförallt inte med uttal i praktiken. 

Elisabeth fick inte utbildning på prosodin under lärarutbildningen men hon skrev en 

slutuppsats som handlade om prosodiundervisning. Uppsatsen fokuserade på uttalet 

och huruvida en intensifierad och individualiserad uttalsträning med datorstödda 

uttalsprogram kunde förbättra talet samt i viss mån den språkliga korrektheten. 

Slutsatsen var att den grupp som undervisats i språkstudio, med hjälp av interaktiva 

datorstödda program, nådde ett betydligt bättre resultat i samtliga undersökta moment, 

fritt tal, uttalsmål samt korrekthet i ordföljd. Elisabeth berättar att andra liknande 

studier har konstaterat att intensifierad och individualiserad uttalsträning med 

datorstöd förbättrar såväl uttal som språkinlärning. En anledning, säger Elisabeth, 

kunde vara den stora koncentrationen på just uttalsundervisningen, att programmen 

går att individualisera samt att datorn inte tröttnar på att uttala samma fras om och om 

igen. Två deltagare i projektet gick från att vara rena nybörjare till att ta D-betyg efter 

åtta veckor vilket är väldigt ovanligt på så kort tid. Hennes slutsats är att det går att 

förbättra uttal såväl som språkinlärning genom intensifierad uttalsträning med 

datorstöd. Elisabeth poängterar dock att för det krävs välutbildade lärare och en 

välutrustad språkstudio. 
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5.4 Västerorts vuxengymnasium 

Intervjun på Sfi vid Västerorts vuxengymnasium i Tensta genomfördes med Monica 

som följdes av en observation i en blandad C- och D-nivåklass under ungefär 2 

timmar. 

5.4.1 Intervju  

Skolan hade tidigare en uttalad uttalsprofil. Monica har utbildat lärare, både internt 

och externt, hur man kan arbeta med uttalsundervisning. Monica poängterar att det är 

viktigt för interaktionen med omgivningen att kunna kommunicera muntligt. Sfi 

prioriterar funktionalitet i undervisningen. Visst är det bra att kunna skriva men inte 

lika nödvändigt som att kunna tala, menar hon. Målet med Sfi är att eleven så fort som 

möjligt ska bli självständig i samhället och det kostar samhället mycket i bidrag och 

uteblivna skatteinkomster när en invånare inte får arbete och därmed inte blir 

självförsörjande. Detta kanske på grund av ett avvikande uttal. Monica säger att 

generellt släpper Sfi-utbildningen igenom ett dåligt uttal men att målen säger att 

eleverna måste kunna skriva en uppsats. Utbildningsmålen borde vara tvärtom. Om du 

kan uttrycka dig, kan du prata med omgivningen, får svar och språket kan utvecklas, 

menar Monica. Hon tror att många lärare släpper uttalsundervisningen därför att 

metoderna inte verkar ge resultat. Monica anser att lärarutbildningen lär ut akademiska 

analyser och fonetik men inte ger lärarstudenterna någon praktisk metod för 

uttalsundervisning. 

 Monica har skrivit läromedel för Sfi-undervisning och har samarbetat mycket med 

Agneta Westergren som skrivit Svenska med melodi. Den är den uttalsmetodik som 

Monica arbetar med nu i undervisningen, en metod hon anser vara elevvänligare än 

Kjellins. Metoden bygger på att svenska språket har ”meloditoppar”, en eller två, och 

lär ut ljud och vokaler. Monica tycker inte att Kjellins metod fungerar på lågutbildade 

elever. Kjellin har varit kritisk till metoden Svenska med melodi men att tala om lång 

och kort vokal leder fel, menar Monica. Elever som kommer från vokalfattiga med 

extremt korta vokaler förstår inte utan det är artikulationsskillnaden som är den stora 

skillnaden, fortsätter hon. Både långa och korta betonade svenska vokaler är långa om 

man jämför med en del andra språk. Svenska vokaler som är i betonad ställning har 

ändå en viss längd eftersom de är melodibärande och när de uttalas med stark känsla 

kan de vara mycket långa, förklarar Monica. Om man jobbar med vokalskillnader 

måste de betonade stavelserna förlängas för att man ska hinna med melodin. Kjellins 

metod var tidigare ”bibeln” för Monica, tills hon upptäckte att det inte går att prata 

som han beskriver. Monica menar också att man måste få kunna vidareutveckla en 

metod och förenkla så långt som möjligt så att eleverna förstår. Kjellin säger att det 

ska vara betoning i första och sista vokalen i sammansatta ord men i till exempel 

”existensberättigande” så stämmer inte det, förklarar Monica. Monica har haft en 

debatt med Kjellin och även Thorén som bland annat sa att det var fel att hävda att 

”kaffe” har två meloditoppar. När fonetikforskaren Olle Engstrand kom ut med en ny 

bok om fonetik kontaktade Monica honom och han gav klarsignal till metoden även 

om han inte ansåg att det fanns forskning som helt stödde teorierna, berättar Monica.  

 Hjälpen till uttalet måste komma i början av inlärningen, menar Monica. Allt som 

görs i uttalet kopplas till grammatik och uttalsundervisningen är således inte en 

fristående del i undervisningen. Alla undervisningsmoment integreras med 

ordinlärning vilket är vad hennes elever behöver, påpekar Monica. Körläsning är bra 
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och under högläsning kan hon rätta uttalet och ta tillfället i akt att träna hela gruppen 

så inte en enskild person blir utpekad, berättar Monica. Ibland gör hon sig dum och 

låtsas inte förstå, så eleven får rätta sig själv. Även elever måste förstå vikten av uttalet 

och elevens motivation är väldigt viktig. Som svensk kan man inte övertyga att det är 

viktigt med uttalet utan det skulle behöva komma från en annan andraspråksinlärare. 

Det finns en rädsla säger Monica, bland inlärarna att låta alltför mycket som en 

svensk. Hon menar att elevernas rädsla att bli som en svensk är kopplad till uttalet och 

berättar om en elev som beslöt sig för att uttala som en svensk. Då skrattade och 

fnissade övriga elever för de tyckte att han gjorde sig till och blev löjlig när det 

egentligen var tvärtom, säger Monica. Hon menar att eleverna måste våga släppa 

spärren för att testa språkmelodin. Monica säger att lära sig alfabetet kan vara 

prosoditräning och hon har häpnat när hon träffat på elever på en D-kurs som inte 

kunnat bokstavera sina namn.  

5.4.2 Observation 

Klassrumsobservationen börjar med att klassen diskuterar en pjäs de sett dagen innan 

och därefter börjar de gå igenom en lättläst version av Strindbergs novell Ett halvt ark 

papper. Anledningen till val av text är att två elever bett Monica uppmärksamma 

Strindbergsåret. Först går Monica igenom orden i ordlistan som hör till texten och har 

samtidigt uttalsövningar. Ett ark papper. Hur uttalas a  ark? Ska munnen kännas som en 

triangel (som i hall) eller som ett avlångt 0 (som i hal). En hyresgäst. Monica uttalar 

och eleverna läser efter. Monica ritar kurvor ovanför ordet som visar på melodikurvan i 

ordet, avskiljer orden när det är sammansatta ord och visar med > > var topparna ligger. 

Ett sorgflor. Var delas ordet sorgflor? Ska det vara å eller o? Monica ger exempel på 

vilka två olika o-vokalljud som eleverna kan välja emellan. Fast besluten är perfekt 

particip av besluta som är ett annat ord för att bestämma. Det är aldrig meloditopp på 

”be”. Man liksom springer förbi ”be”. Monica visar med handrörelser, som ser ut som 

en våg, hur melodin ska gå och några elever följer efter med händerna. Fullskriven. Två 

l – ger inte alls samma vokal som till exempel ute eller bula. Tungan ska ligga långt 

bak.  Monica förklarar hur tungan ska ligga i munnen och hur munnen ska formas. 

Monica ger vägledning om tungans placering som backa, u:et ska ligga längre bak i 

munnen. Uppleva. Ni som är somalier måste säga ”puh” och inte ”b”. Monica förklarar 

vidare om ordet uppleva och uttalet av vokalen e. Ni tycker det är samma vokal men det 

tycker inte svenska öron.  Det heter inte lävde utan levde. Om en elev uttalar felaktigt 

stannar Monica upp och tar order om igen. Hon låter eleven men även alla andra i 

klassen vara med och upprepa ordet. Hur många meloditoppar hör ni? Det får bara 

vara två meloditoppar. Tapetserare. Det är en hög topp och en liten snabb topp. En 

blomsteraffär. Tänk på att o:et uttals å och inte o. Eleverna ställer frågor om uttalet 

såsom ”varför blir det inte sje-ljud”. Monica ger direkt svar: för att det inte kommer en 

vokal efteråt. En flyttfirma. Man måste liksom byta munnen och artikulera väl för att 

säga både y och i. Monica säger: jag vill se din mun när en elev inte visar ordentligt hur 

hon uttalar. Öppna munnen mycket och låt tungan vara slapp. Eleven uttalar ordet igen. 

Mycket bättre. Monica ger kontinuerligt uppmuntran och beröm till eleverna. Ohjälplig. 

Var ska man dela ordet? Efter o. Monica ger ännu en regel: ett sammansatt ord ska ha 

lika mycket tid till vänster som det till höger när man avdelar ett ord, så här blir ”o” 

väldigt långt. Bräcklig. Man uttalar inte ”g”. Monica högläser till slut, långsamt och 

tydligt, början på Ett halvt ark papper.    
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5.5 Stockholms universitet 

Intervjun på kursen Svenska för internationella studenter och forskare (grupp 3) som 

ges av institutionen för nordiska språk på Stockholms universitet genomfördes med 

Roger följt av en observation under ungefär 2.5 timmar. 

5.5.1 Intervju 

Gruppen har undervisning en gång i veckan under 10 veckor. Kursen har ett skriftligt 

men inget muntligt slutprov. Studenterna måste göra en muntlig redovisning på tre 

minuter, vilket inte ger betyg men det är ett kurskrav att de ska ha gjort den. Eleverna 

är utbytesstudenter eller forskare och kommer troligen inte stanna kvar i Sverige efter 

studiernas slut. Kursen är mer en bisyssla för eleverna eftersom de i första hand har 

kommit till universitetet för att läsa ett annat akademiskt ämne. De svårigheter de har i 

svenskan beror lite på varifrån de kommer, menar Roger. Tyskarna har det lättare med 

ett större ordförråd men studerar mindre i motsats till kineserna som har svårare med 

språket men studerar mer, berättar Roger. Eleverna som går i denna grupp har en 

ganska blandad bakgrund och olika förkunskaper. Några har läst svenska i hemlandet, 

andra har varit i Sverige i flera år utan att ha gått på kurs. Andra har gått 

nybörjarkursen som är nivån under. 

 På institutionens "vanliga" kurser, det vill säga behörighetsgivande kurser för 

andraspråksinlärare har föreläsningar om uttal lagts in och de använder Uttalsboken av 

Håkan Rosenqvist som även håller i föreläsningarna, berättar Roger. I den gemensamma 

lärarplaneringen för kurserna ingår uttal som en stående punkt vid varje seminarium 

men Roger tror att några lärare tar lättare på det än andra, för det är så mycket i 

undervisningen som ska hinnas med. Roger är själv mycket intresserad av 

uttalsundervisning, utan att för den skull ha någon direkt medveten 

prosodiundervisning, säger han. Han säger att det ofta blir det lite ad hoc, när ett 

felaktigt uttal dyker upp men han har körövningar på "dagens text" vid varje lektion. 

Han hör då om någon säger ”bå” istället för ”bo”. Det låter bra när eleverna imiterar och 

läser i kör men sedan när de ska tala själva återgår de gärna till annan prosodi. Roger 

försöker göra övningar med accent varje gång. Roger förklarar något ord, här och där 

och ibland lite mer, på engelska. Risken är att om man börjar blir det lätt att fortsätta 

förklara även enkla saker på engelska, menar Roger.  

 Det finns en lärostudio på universitetet där CD till läroboken finns men Roger 

menar att ett problem han märkt är eleverna i lärostudion inte läser efter och om de gör 

det inte själva hör om de gör rätt eller fel. Dessutom kanske de har för bråttom. Istället 

för att upprepa 20 gånger kanske de bara gör en gång. Under observationen nedan 

noterar jag en student från Sydkorea med väldigt bra uttal och det visade sig att hon 

hade studerat svenska på universitetet i hemlandet. Ibland har Roger med gitarr till 

lektionerna så de kan sjunga tillsammans. 

5.5.2 Observation 

Observationen börjar med att Roger berättar om kontrastbetoning. Upplägget är rätt 

akademiskt med grammatiska ord. Kontrastbetoning är ett ord som betonas extra 

mycket. Roger ger sex meningar som med betoning på enskilda ord ger olika 

betydelse. Jag vill gärna gå till apoteket idag. Roger visar med en sladd som tejpas på 

tavlan hur den svenska satsmelodin ser ut på de sex olika meningarna. Man ser tydligt 

hur tonläget ska vara när meningen börjar till skillnad mot när meningen slutar. Jag 
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vill gärna gå till apoteket idag. Roger läser och eleverna upprepar efter. Det finns inte 

så många ljud i svenskan så om man övar på några meningar, sätter sig mycket av 

uttalet. Roger uppmanar eleverna att säga ida och inte idag. Roger förklarar 

sammansättningsaccent. Man går ner, ligger lite kvar och går upp på slutet. Han visar 

med händerna upp i luften och sedan ner med händerna när betoningen slutar. 

Eleverna gör efter honom. Bostad. Booooostaaaad. Visar med händerna att det är 

extra långt. Förort, bostadsrä___tt (visar på lång paus). Husbåt, renoveringsobjekt, 

tvättstuga, månadsavgift. Säg inte Rom utan rum. Roger upprepar vissa ord i kör flera 

gånger. Accent 2 (en betoning). Buskar – bussskar. Pendlar – penndlar. Roger visar 

med pilar ner och upp på tavlan. Accent 1 (endast intonation). Träd – trääääd. Tomt – 

tommmmmt. Roger påpekar uttalsskillnad på ord som svenskan lånat in och som har 

tysk betoning såsom; föräldrar, betalar och fransk betoning: alternativ, objekt.  

 Lektionens första 30 minuter ägnas uteslutande åt språkmelodin och därefter går 

klassen över till meningar i läroboken Rivstart. Roger pratar mycket om betoning. 

Klassen högläser. Roger läser först, eleverna efter med texten framför sig som de tittar 

på hela tiden. Det låter mycket bra när de läser efter. De läser mening för mening och 

som körövning. En gång. Roger bankar i bordet för att visa på betoningen i orden. Han 

pratar i normal hastighet och på en förhållandevis akademiskt nivå.  

5.6 Några gemensamma nämnare från informanterna 

Det finns många gemensamma nämnare hos de fem informanterna varav den allra 

största är ett brinnande intresse för att lära ut prosodi. Informanterna uttryckte 

betydelsen av att lära ett gott uttal av anledningar som förbättrad integration, 

rättvisefråga och för att öka kommunikationen med det omgivande samhället. Kjellin 

kan sägas vara utgångspunkten för deras uttalsundervisning men de är ändå kritiska till 

vissa delar av Kjellins metod och i några fall har egna metoder utvecklats. 

Informanterna har arbetat många år med undervisning i svenska som andraspråk för 

vuxna och haft seminarier för sina kollegor då de berättat om hur de arbetar med 

prosodiundervisning. De vidareförmedlar aktivt till sina elever vikten av att lära en 

lyssnarvänlig prosodi för förståelsen med svensktalande. Informanterna korrigerar 

felaktigt uttal i klassrummet men tar samtidigt hänsyn till elevernas integritet så 

korrigeringen inte riskerar att upplevas som identitetskränkande. Under lektionstid 

arbetar de alla integrerat med uttalet och grammatiken. I klassrummet är de väldigt 

rörliga och visar med hela kroppen hur uttalet ska betonas. Genom att informanterna 

kontinuerligt under lektionstid ställer frågor till eleverna ger de dem en språklig 

medvetenhet som visar sig genom att eleverna aktivt ställer frågor om uttalet. 

Informanterna uttryckte att inlärningen på nybörjarnivå i möjligaste mån bör börja 

utan skrift och i sin undervisning hänvisar de till musik och melodin i svenskan. 

Informanterna säger att de inte har fått metodundervisning i prosodi på 

lärarutbildningen och har uppmärksammat att det saknas instruktioner om prosodi i 

styrdokumenten.  

 I prosodiundervisning är det mycket viktigt att eleverna lär sig att höra den 

svenska språkmelodin, läraren måste visa på betoningen men framförallt är det 

betydelsefullt att eleverna själva får göra för att tillfullo förstå och få insikt: 
Det jag hör, det glömmer jag. 

Det jag ser, det kommer jag ihåg. 

Det jag gör, det förstår jag. 

(kinesiskt ordspråk)  
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6 Diskussion  

I detta diskussionsavsnitt ämnar jag diskutera ovanstående resultat utifrån studiens 

teoretiska ramverk, för att söka svar på arbetets syfte och frågeställningar. Från både 

informanterna och litteraturen har noterats att prosodin är en viktig del i språket och 

kan orsaka stora konsekvenser när den brister. Det finns minst tre krav för att det 

talade språket ska vara framgångsrikt: att det går att höra, att det går att uppfatta ljuden 

och melodiförloppet, samt att det går att förstå (Westergren & Tanner Krantz, 2006:5).  

6.1 Prioritering i klassrummet 

Genom att metodiskt lära ut prosodin från nybörjarstadiet och konsekvent igenom hela 

utbildningssystemet i svenska som andraspråk, skulle elevinsändare såsom den i 

studiens inledning (avsnitt 1) kunna undvikas. Alla lärare ställs inför att prioritera i 

undervisningen. Vad som undervisas om handlar alltid om ett urval, en prioritering 

och att någonting väljs bort. Sfi-lärare står även de inför detta svåra val: ska 

undervisningen prioritera att eleverna behandlar dikter, skriver referat på en bok eller 

får en korrekt prosodi? Det är mycket som ska hinnas med på kort tid och lärarna gör 

en medveten eller omedveten prioritering. Prosodi är endast ett moment av flera i 

språkinlärning och mycket tyder på att det är ett område som ofta prioriteras bort trots 

påvisade fördelar med ett brytningsfritt uttal. Ett vanligt argument, bland de som inte 

undervisar i prosodi, är bristen på tid för att uppnå alla målen i kursplanerna. 

Informanterna tycker inte att tidsbrist är en ursäkt för att inte ägna sig åt uttalet. De, 

liksom Kjellin, utgår från att uttalsundervisningen ska stå i centrum och vara 

utgångspunkten, övriga momenten såsom ordkunskap och grammatik följer med 

utifrån uttalsövningarna. Som redovisat i föregående resultatavsnitt går det att arbeta 

integrerat med uttalsundervisning. Det finns påvisat positiva och starka samband 

mellan ett bra uttal och stora delar av grammatiken. 

 Denna språkliga integration har visat sig vara särskilt viktig i början av 

språkinlärning, då eleverna alltid måste få en chans till att uttala bra. Kan eleverna 

uttala rätt en gång, måste lärarna hjälpa dem att alltid uttala rätt (Kjellin, 2010:21). Ett 

par av informanterna utgick verkligen från huvudfokus på uttalet och grammatiken 

följde med. Detta lektionsupplägg gällde främst de som hade nybörjarkurser, vilket väl 

stödjer sig på Bruners teori om mediering och att det är i början av en 

inlärningsprocess som mest stöd behövs. I de andra grupperna lät lärarna uttalet 

kontinuerligt ta plats under lektionstid genom att kontinuerligt och strukturerat 

återkomma till uttalsfrågor. Abrahamsson (2004:103) poängterar också vikten av att 

på ett tidigt stadium fokusera på uttalsundervisningen, då inläraren får svårare att 

förbättra uttalet i ett senare skede. Inlärningsmängden ökar och inläraren fokuserar 

mer på ordinlärning och grammatik. Denna åsikt delar Kjellin som undrar varför just 

uttalet drabbats av en märklig blandning av pessimistisk attityd till inlärningsförmågan 

och paradoxalt optimistiska framtidsförhoppningar: tron att det som är omöjligt att lära 

i klassrummet kommer rätta till sig självt med tiden (Kjellin, 2011:120). Kjellin 

poängterar att mycket övning måste ske i början av varje kurs, under de första tre till 

fem veckorna, då eleverna lägger grunden till sina uttalsfärdigheter (Kjellin, 

2011:132). Enligt Kjellin fungerar uttalsundervisningen bäst i grupper om minst åtta 

till tio personer. De observerade klasserna var alla större men Kjellin menar att ett 
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elevantal under åtta kan göra en del elever hämmade och generade. Någon övre gräns 

finns i princip inte, hävdar han. 

6.2 Lärarens betydelse 

Som nämnts i studiens teoridel menade Vygotsky att ett karakteristiskt drag i mänsklig 

intelligens är förmågan att kunna lära genom undervisning. Denna karaktäristiska ger 

insikt om hur viktig läraren är både som kunskapsförmedlare och vägledare. Ett par av 

informanterna poängterade att det inte räcker med att lärarna ska förstå det viktiga med 

prosodin utan att även inlärarna måste inse uttalets betydelse. Lärarens roll är att leda 

eleven till att lära sig språket men eleverna måste själva ha viljan, för det är bara de själva 

som kan lära. Hedin och Svensson (2011:124) poängterar att det i vuxenutbildningen är 

extra viktigt att läraren antar utmaningen att lägga upp undervisningen så att inte bara 

kunskaperna påverkas utan även elevernas attityder och handlande. I denna studie skulle 

det innebära elevernas användande och inkluderande av en ny språkmelodi. Alla 

människor presterar bättre med beröm och uppmuntran men i en undervisningssituation 

kan det vara lätt att fokusera på svårigheterna och felen. Kjellin påpekar att läraren måste 

uppmuntra eleverna, betona hur bra det låter och vägleda genom påpekande som att det 

finns ”en detalj kvar att putsa” (2011:167). Ett konkret exempel på detta förhållningssätt 

visade en informant på när hon uppmuntrande påpekade att en elevs uttal ”nu låg på en 

sjua men för att uppnå en åtta måste eleven justera lite grand och arbeta mer med 

melodin”. 

 Förutom låg prioritering på grund av tidsbrist i klassrummet är en annan 

anledning till dagens situation att det råder prosodikunskapsbrist hos lärarna vilket kan 

generera en ovilja till att undervisa i detta område. Det som uppfattas svårt, undviks. 

Det är då lätt att fokus går över till det skrivna ordet. Uttalet är naturligt och för de 

flesta omedvetet i modersmålet vilket gör att det är svårt att sätta fingret på hur uttalet 

produceras och var ljudens placering i munnen ska vara. Andra lärare har inte upptäckt 

hur viktigt prosodin är. En tredje anledning kan vara svårigheter med terminologin. 

Läraren är mycket viktig i prosodiinlärningen för till skillnad mot barns inlärning av 

språkmelodi är en lärare i princip ett måste för vuxna andraspråksinlärare då de 

behöver handledning av en kunnig vägledare: 

 
Det är svårt att lära sig hur en okänd språkmelodi och okända språkljud åstadkoms 
utan instruktion. Vi människor brukar inte veta hur vi gör när vi bildar våra språkljud 

och efter vilka regler vi ”sjunger” vår språkmelodi, så att bara försöka härma blir inte 

alltid lyckat. Det är inte troligt att man hör sitt eget misslyckande. En språklärare 

måste alltså tillägna sig kunskapen om hur språkets melodi och ljud åstadkoms för 
att kunna guida sina elever på ett framgångsrikt sätt (Westergren & Tanner Krantz, 

(2006:5). 

 

Kjellin (2012), Thorén (2010) och Bannert (2004) förklarar vuxnas behov av lärare vid 

prosodiinlärning med att vuxna gärna vill kompensera den avtagande 

inlärningsförmågan med att lära regler och analysera språket intellektuellt. Om 

inlärarna då inte får rimliga förklaringar av läraren, kan de känna sig begränsade. Detta 

menar Kjellin, Thorén och Bannert är en viktig anledning till varför läraren måste ha 

djupa, breda och explicita kunskaper om sitt språk så att hon alltid kan vara beredd att 

ge eleverna bra övningar till varje uttalsproblem som aktualiseras, så att eleverna får 

en korrekt förklaring av systemet och förstår uttalsreglerna. Entusiasm är smittsamt 
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och kunskap skapar förtroende, ett förhållande mellan lärare och elev som syntes 

tydligt under gjorda klassrumsobservationer. Boström, Damber och Ivarsson (2010:56) 

poängterar att ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet bygger på medvetenhet och 

systematik i undervisning samt att medvetenhet om lärande och nyttjandet av språket 

främjar den metakognitiva utvecklingen. Informanterna vittnade om att tålamod och 

uthållighet är egenskaper som både läraren och eleverna behöver besitta. Kjellin 

(2011:185) beskriver att enveten övning lönar sig och träningen ska envist upprepas, 

under hög koncentration och övervakning av en intresserad, kunnig och berömmande 

lärare som ger omedelbara omdömen. 

 Några av de tillfrågade utbildningsanordnarna, vars lärare inte hade tid att träffa 

mig, uttryckte sig som att skolan har löst uttalsundervisningen genom inköpta 

datorprogram till sina elever. Vad gäller didaktiska hjälpmedel i 

prosodiundervisningen visade resultatdelen att det inte nyttjades så mycket 

datorprogram i undervisningen vilket stämmer väl överens med Kjellins åsikt att: 

”ingen elektronik kan ersätta en välutbildad och entusiastisk lärare” (2011:145). Flera 

av informanterna säger att datorprogram utan kunnig lärarledning inte ger speciellt 

mycket eftersom eleverna måste förstå vad som blir fel i uttalet då eleverna knappast 

hör det själva. En av informanterna hade skrivit en akademisk uppsats där 

slutresultatet visade att datorprogramsanvändning i uttalsundervisningen gav mycket 

gott resultat men att denna metodik måste användas i kombination med välutbildade 

lärare. Den stöttning (mediering) som Vygotsky och Bruner är förespråkare för, 

tydliggörs i ovanstående resultat, då detta visar sig vara återkommande inslag i 

informanternas klassrum. Lärarna i studien är lyhörda och förstår var i den språkliga 

utvecklingsprocessen eleverna befinner sig, en kunskapsnivå som även kan förstås 

utifrån processbarhetsteorin som pekar på fasta inlärningsgångar i språkinlärning. 

 Kjellin (2011) och Rosenqvist (2007) lyfter in aktörsaspekten vid prosodi- och 

språkinlärning och menar att inläraren måste spela lite teater. Klassrummet kan liknas 

vid en teaterscen, menar de. De hävdar att eleven kan vara sig själv när den vill och 

agera ”svensk” med svenskt uttal när den vill. Det handlar inte om att förlora en 

identitet utan att lägga sig till med en roll. Kjellin menar att även läraren måste spela 

teater och agera, ta plats i klassrummet och visa med hela kroppen (Kjellin, 2011:43). 

Denna metodik vittnar en informant om, då denne refererar till ett specifikt 

teaterprojekt som de gjort med bra resultat på prosodiinlärning. Andra bevis på att 

denna metodik fungerar väl var att alla informanterna verkligen agerade under gjorda 

observationer, de rörde på kroppen, gestikulerade, visade längd med utsträckta armar, 

bankade i bord och stampade med fötterna för att visa på betoning, de teaterviskade. 

Betoningar av stavelser illustrerades med olika metoder men eleverna anammande den 

metod som läraren använde och tycktes förstå oavsett om det var en handklappning, 

stamp med foten eller armutsträckning.  

 Alla informanterna säger sig lärt ha ut sina metoder till kolleger, vilket visar på ett 

kollegialt lärande, men kan också ses som en rådande brist på utformade metodkurser 

och praktiska läromedel för lärare. Hur betydelsefullt det kollegiala lärandet är visar 

också forskaren John Hattie i sin metastudie Invisible learning, att när lärare 

tillsammans med kollegor analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett 

bättre resultat hos eleverna (Skolverket, 2012a). Hattie poängterar vikten med att 

undervisningsarbetet sker med långsiktighet, systematik och fokus i det kollegiala 
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samtalet. Även om informanterna hade delat med sig av sina metoder till kollegor, 

uttrycktes en saknad på tillräckligt med tid för pedagogiska samtal kollegor emellan. 

 Informanternas svar visar att medveten prosodiundervisningen inte har någon 

betydelse om arbetsgivaren är statligt, kommunalt och privat arbetsgivare. I och med 

den ökade konkurrensen på utbildningsmarknaden för vuxna finns risk att 

utbildningsanordnarna tvingas skära i kostnaderna, som i praktiken betyder 

undervisningstimmar, vilket inte lär gynna prosodiundervisningen. Denna typ av mål 

är väldigt kortsiktiga ur ett samhällspolitiskt perspektiv. Dagens prosodiundervisning 

hänger på entusiastiska individer som om och om igen orkar starta om med nya elever. 

6.3 Prosodimetodik 

Forskare och praktiker är inte helt överens om att alla kan lära sig ett ”perfekt uttal” 

men Kjellin hävdar att alla med normal hörsel, oavsett ålder, i princip kan lära sig att 

tala brytningsfritt. Några forskare som är av annan åsikt är bland andra Abrahamsson 

och Hyltenstam (2004). Kjellin menar dock att det är fullt möjligt för vuxna att snabbt 

lära sig ett brytningsfritt tal på ett nytt språk och han hävdar också att resten av 

språkinlärningen går mycket lättare därefter (Kjellin, 2011:16). Denna åsikt kan 

kopplas till vad en informant tydliggjorde då denne sade sig ställa höga krav på sina 

elever genom en vilja att ge dem ett perfekt svenskt uttal. Ett mål han knappt vågade 

uttala högt. 

 För lågt ställda krav i undervisningen, menar Kjellin och vittnade även 

informanterna om, kan leda till att ett felaktigt uttal får passera utan att 

medvetandegöra eleven om bristen i språkmelodin. Kjellin beskriver en situation där 

många lärare verkar tycka det är svårt att påpeka och tillrättavisa elevernas uttal, som 

om det vore en kränkande identitetshandling. Informanterna i denna studie menar att 

det går att korrigera ett uttal utan kränkande handlingar genom att vara lyhörd, inte 

utpekande och låta hela klassen genomföra samma övningar vilket skapar en trygg 

inlärningssituation. Informanterna, liksom Kjellin, är överens om att uttalet måste 

korrigeras i klassrummet. Kjellin menar att lärarna helt enkelt inte ska tillåta felaktigt 

uttal utan ska stötta eleverna i språkutvecklingen. Informanterna säger sig ha 

reflekterad en hel del över varför det anses som kränkande att rätta uttal i en 

undervisningsmiljö. Jag anser att om ett uttal ska korrigeras någonstans är väl den 

bästa pedagogiska situationen att den görs av en kompetent lärare och i en trygg och 

strukturerad klassrumsmiljö. Det borde anses som mer kränkande att personer som 

bott många år i Sverige och som gått svenskundervisning här i landet måste ofta 

repetera vad de sagt. När eleverna kommer ut i arbetslivet får de knappast kollegor 

som rättar deras uttal. Prosodipedagog Sissela Boman uttalar sig om att:  

 
Utbilda i uttal är inte alltid välkommet. Det konstiga är när det gäller uttal, rytm och 
melodi, så ses det ofta som opassande att vägleda. Ibland rentav kränkande. Kan det ha 

att göra med att man alltför ofta har tillrättavisat istället för att vägleda? 

(Språktidningen, 2009:21).  

 

I informanternas svar framkommer att andraspråksläraren till stor del arbetar efter en 

princip att eleverna inledningsvis lyssnar till ett korrekt uttal, för att sedan kunna 

imitera och öva själva. Informanterna säger sig inte använda skrivbok under den första 

tiden, utan arbetar istället med körövningar där lärarna visar på ordens betoning. 

Samtliga informanter arbetade med att kontinuerligt ställa mycket frågor om språket 
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till eleverna vilket ökar elevernas språkliga medvetenhet om uttalsstrukturer och 

hjälper till att öppna deras öron. Ju mer medveten, desto mer kan eleven upptäcka, inse 

och förstå om språket (Kjellin, 2010:10). Eleverna fick mycket taltid. Fraserna som 

användes hade verklighetsanknytning och var direkt användbara för eleverna. Denna 

pragmatiska koppling poängteras av informanterna som följer Cummins teori om att 

viktiga komponenter i undervisningen för andraspråksinlärare är förutom kognitiva 

utmaningar, även aktiv meningsfull kommunikation. En bristande kunskap hos lärare i 

allmänhet verkar vara kunskapen om den komplementära konsonantlängden som av 

litteratur och informanter hävdas vara den enskilt viktigaste momentet för att förbättra 

uttalet: att få de betonade stavelserna tillräckligt långa. Alla informanter var väl 

medvetna om dess betydelse och poängterade denna betoning på olika sätt under 

lektionernas gång. Sammanfattningsvis visar detta på att det är kontrasten mellan 

betonade och obetonade stavelser som är det centrala för den svenska språkrytmen. 

 Kjellin (2011:123) menar att om automatiseringsmomentet av ett uttal som läraren 

hjälpt eleven att finna, försummas, är tiden bortkastad för alla inblandade. Det är först 

när inläraren kan säga frasen korrekt som uttalet sitter i både mun och öron. Då är det 

dags att börja upprepa. Felet som många lärare gör är att gå vidare just precis när 

eleven har fått grepp om uttalet. Under observationerna märktes tydligt att 

informanterna arbeta med att låta eleverna upprepa fraserna många gånger och att 

mycket lektionstid ägnades åt körövningar. Engstrand betonar också vikten av att 

lyssna och skriver att ”det bästa analysinstrumentet är lyssnarens öra” och man måste 

höra talet så objektivt som möjligt, fritt från de förväntningar som talaren kan ha från 

sitt modersmål (Engstrand, 2007:6). 

 Kjellin poängterar dessutom att lärarna ska tala naturligt och med naturlig 

talhastighet eftersom läraren gör eleverna en björntjänst om bara långsamt och 

övertydlig klassrumssvenska talas – en svenska som inte eleven får höra utanför 

klassrummet (Kjellin, 2010:22). Under gjorda observationer pratade informanterna 

mestadels med normal hastighet och med naturliga reduktioner. En reflektion som 

gjorts utifrån informanternas svar är att det ändå finns en uppenbar risk att Sfi-lärare 

har en hög toleransnivå att förstå bruten svenska och kanske förstår eleverna alltför väl 

ibland. Därmed görs inte alltid korrigering när det borde. Flera informanter medgav 

dock att de var medvetna om detta faktum och med avsikt ibland inte låtsades förstå 

vad eleverna försökte uttrycka om uttalet skilde sig alltför mycket från det korrekta. 

 Bannert (2004:73) menar att läraren bör känna till hur det går till att lära sig ett 

främmande språks uttal och flera informanter vittande om deras egna erfarenheter vid 

språkinlärning. En informant poängterade just att det får höras att hon kommer från 

Sverige när hon pratar spanska men den som lyssnar måste förstå vad hon säger. 

Lärarna måste känna till vilka reduktioner de själva gör för att tydliggöra dessa i sin 

prosodiundervisning och använda dem i mer specifika övningar som 

diktamensläsning. Både Bannert och Kjellin betonar vikten av att lärarna måste besitta 

kunskap om vilka uttalssvårigheter som inlärare med olika modersmål kan få. Det blir 

lättare att förbättra uttalsundervisningen om läraren känner till frekventa uttalsfel och 

även sambanden mellan dem. De menar att läraren kan hjälpa eleven att jämföra med 

sitt modersmål för att visa på skillnader och likheter. Detta är oftast den enda 

möjlighet som ges till individualisering av uttalsundervisningen. Denna metodik 

använde sig alla informanter av i klassrummet då de relaterade och jämförde med 

elevernas modersmål. Genom att inläraren får möjlighet att göra en jämförelse mellan 
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”sitt” språk och målspråket, medvetandegörs inläraren om språkens likheter respektive 

skillnader. Istället för så kallad kontrastiv undervisning som användes inom 

behaviorismen, rekommenderar Kjellin korrelativ undervisning, som visar på 

likheterna och får eleven att tycka att hon redan kan svenska (Kjellin, 2010:21). 

Informanterna observerades arbeta metodiskt utefter detta undervisningssätt och även 

enligt både Vygotskys och Cummins teorier om att läraren ska uppmuntra eleverna att 

reflektera över egna tankeprocesser och att inlärarna måste bli aktiva deltagare i 

inlärningsprocessen. 

6.4 Styrdokument och lärarutbildningar 

I gällande styrdokument tydliggörs inte prosodins roll i språkundervisningen, vilket 

gör att lärarna inte kan stödja sin dagliga undervisning i några som helst 

utbildningspolitiska mål. Flera informanter ansåg att detta är en allvarlig brist och 

ställde sig frågan om de som skriver kursplanerna verkligen är verksamma aktivt inom 

Sfi-utbildningen. En informant sade sig tidigare explicit ha påtalat detta till 

Skolverket, men utan någon förändring. Samme informant efterlyser bättre 

mätmetoder för hur ett acceptabelt uttal ska bedömas. Det enda som står i kursplanen 

(Skolverket, 2012c) är att de studerande ska utveckla ett ”gott uttal”. 

 Det råder brist på forskning och alltför få teoretiker befinner sig inom det 

praktiska området, det vill säga i klassrummet. Informanterna vittnar om en brist på 

adekvat praktiskt utbildning på lärarutbildningen om hur svensk prosodi ska läras ut 

till andraspråksinlärare. Om denna situation råder på lärarutbildningar överlag, anser 

jag att det pekar på en förklarlig anledning till varför lärare drar sig för att aktivt arbeta 

med prosodi i klassrummen. Bannert (2004) och Kjellin (2011) menar att lärare kan ha 

svårt att analysera sitt eget tal eftersom det sker automatiskt och utan reflektion. För 

att läraren ska kunna vidarebefordra uttalskunskapen till eleverna kan lärarkandidaten 

under lärarutbildningen behöva få hjälp med att tydliggöra den insikten. 

Lärarutbildningarna måste lära ut hur svensk prosodi bäst lärs ut och praktiker 

tillsammans teoretiker kan hjälpa till med den kunskapen. 

6.5 Konsekvenser för individer och samhället 

För de som levt i en enspråkig miljö kan det vara en ny tanke att språk och identitet 

hör ihop. De har ju inte ställts inför att upptäcka vad det innebär att tala olika språk 

och hur olika man kan bemötas (Ladberg, 2000:116). Identitet handlar om vem jag är, 

vilka jag hör ihop med och hur andra bemöter mig. Brytningen avslöjar talaren 

omedelbart som icke infödd. Om inläraren ges möjlighet att lära ett målspråksenligt 

uttal, kan personen sedan välja ifall hon vill prata med brytning eller inte, eller växla 

mellan uttalen vid olika situationer. Om inläraren inte får möjlighet att lära sig ett 

målspråksenligt uttal, är personen tvingad till ett tal med brytning och blir automatiskt 

uppfattad av lyssnaren utifrån dennes referenser (Kjellin, 2011:175).  

 Informanterna säger att bristen på undervisning i svensk prosodi kan leda till 

konsekvenser för inlärarna varav det mest uppenbara är att eleverna inte ens ges en 

möjlighet till gängse språkmelodi. En informant menade att det är en rättvisefråga att 

få lära sig ett gott uttal enligt gällande språknorm och att bristen på adekvat utbildning 

kan ur demokratisynpunkt ses som ett allvarligt problem. Ett bra uttal leder till 

säkerhet och ger självförtroende i språkanvändningen vilket ger ökade chanser till 

autentiska kommunikationstillfällen vilket i sin tur ger möjligheter till förbättrad 
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språkutveckling. Den sociala aktiviteten som speglar en inlärningssituation utgår från 

den kommunikativa strävan som människan har. I detta arbetes teoriavsnitt, avsnitt 3, 

fanns att läsa om att motivation gynnar lärandet (Hedin & Svensson, 2011:53). I Sfi-

klassrummet kan motivationen definitivt vara att kunna kommunicera bättre med 

omgivningen, öka chanserna till jobb och bättre integration i det nya samhället. En 

motivationsfaktor är den studerandes känslor inför sina studier, sina medstuderande, 

sin lärare, att studiesituationen är av vikt och kunskaperna kan användas praktiskt av 

eleverna (Hedin & Svensson, 2011:51).  

Den som är av åsikten att det är viktigt för inlärare att lära svensk prosodi, inser 

att det är slöseri med elevernas tid och samhällets resurser om inlärare inte får ta del 

av en komplett språkinlärning. I en förlängning kan eleverna ges en bättre chans till 

arbete om de får tillägna sig ett lyssnarvänligare uttal. En förbättrad prosodi-

undervisning inom vuxenutbildningen kan bidra till att motverka den segregation 

som ökar i det svenska samhället. En situation som till viss del kan vara orsakad av 

dålig kommunikation och brist i kontakt till följd av uttalsavvikelser. Tidigare studier 

(Boyd, 2004; Torstensson, 2010) har visat på att andraspråkstalare bedöms och 

värderas beroende på deras uttal. Att nyinflyttade inte får lära sig svensk prosodi 

underlättar varken kommunikationen eller integrationen och dessutom får 

andraspråksinlärarna svårare att finna arbete. Det är tröttsamt att höra dåligt och 

behöva fråga om hela tiden. På något vis är en hörselnedsättning förenad med 

skamkänslor och den som hör dåligt försöker i det längsta att dölja detta faktum 

genom att undvika situationer där det kan avslöjas. Att återupprepa sig och fråga om, 

underlättar naturligtvis inte integrationen då den svenskfödde försöker undvika denna 

pinsamma situation. Genom adekvat prosodiundervisning skulle detta förhållande gå 

att förebygga (Kjellin, 2011:148). Det är lätt att förstå att en individ som talar en 

svårförstådd svenska, har svårare att komma ut i arbetslivet än en person som har en 

lyssnarvänlig prosodi.  

6.6 Metoddiskussion 

Studien baseras på två fältstudier: kvalitativa intervjuer och klassrumsobservationer. 

Jag instämmer med Johanssons och Svedners (2004:34) betoning av dessa metoders 

relevans för läraryrket och anser att dessa två i kombination är de mest givande 

metoderna för detta examensarbete. Den insamlade informationen är i högsta grad 

relevant för läraryrket. Validitet beskriver till vilken grad man mäter det man avser att 

mäta (Björklund & Paulsson, 2003:5). För att kunna undersöka om en medveten metod 

används vid svensk prosodiutbildning anser jag att intervjuer med verksamma lärare i 

kombination med att observera deras undervisningsmönster ger studien en bra 

validitet. Genom klassrumsobservationerna anser jag att uppsatsens tillförlitlighet 

ökar, då jag genom observationer har kunnat notera hur lärarna rent praktiskt arbetar 

med prosodin. Reliabilitet visar att det som är mätt är gjort på ett tillförlitligt sätt, det 

vill säga att resultatet går att lita på (Johansson & Svedner, 2004:72). Ifrågasätts denna 

studies reliabilitet ifrågasätts samtidigt informanternas svar och agerande i 

klassrummet. Det finns ingenting under studiens gång som gjorde att jag skulle kunna 

misstänka att informanterna under observationerna agerade annorlunda än vid andra 

lektionstillfällen.  

Generaliseringsbarheten handlar om underlaget kan anses som representativt och 

om generella slutsatser kan dras (Johansson & Svedner, 2004:72). Fördelen med de 
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genomförda intervjuerna och klassrumsobservationerna är att de på ett konkret sätt 

belyser hur man praktiskt kan arbeta med prosodiundervisning. Nackdelen med valda 

metoder är att det är svårt att utifrån arbetets resultat dra några generella slutsatser 

gällande medvetna metoder i svensk prosodiundervisning för vuxna i svenska som 

andraspråk. Urvalet av informanter är inte slumpvis gjort utan endast personer som 

aktivt arbetar med prosodin i klassrummet var villiga att låta sig intervjuas. Fem 

lärare intervjuades och dessa fem var alla hängivna att undervisa i svensk prosodi. 

Att dra generella slutsatser om alla vuxenutbildare i svenska som andraspråk genom 

fem observerade informanter vore att gå emot studiens resultat nämligen att det är 

alltför ovanligt att det arbetas metodiskt med uttalsundervisningen inom 

vuxenutbildningen. Bortfallet kan ses som stort då utskicken gick till 

personalansvariga som i sin tur ombads skicka frågan vidare till berörda lärare på 

skolan skulle det hypotetiskt betyda att omkring 350 personer skulle kunnat få 

förfrågan om besök (om man räknar på ett – lågt - genomsnitt på 10 lärare per 

kontaktperson). Tidpunkten för besöken var under våren 2012 vilket inte heller var 

den allra mest optimala, då många utbildningsanordnare sade sig vara upptagna med 

implementering inför Vux2012. 

6.7 Slutsatser och fortsatt forskning inom området 

I ovanstående delar i studien har det med tydlighet framkommit att informanter och 

teoretiker pekar på att prosodiundervisning är speciellt viktigt i inledningsskedet av 

studierna för en andraspråksinlärare att lägga en bra grund, eftersom det är mycket 

svårare att på ett senare stadium korrigera en felaktigt inlärd prosodi. Det är genom 

talat språk som den större mänskliga kommunikationen sker och skriften har 

jämförelsevis en sekundär ställning. Trots detta faktum handlar de flesta språk-

lektioner inte om tal och uttal (Kjellin 2011:55). Den låga svarsfrekvensen för intervju 

och observation i studien kan tolkas som att få lärare inom vuxenutbildningen arbetar 

metodiskt med svensk prosodi. Förutom tidsbrist och bristande prosodikunskap kan 

det också vara för att de inte upptäckt hur viktigt detta område är.  

 Resultatet i studien pekar på två viktiga faktorer till varför lärare undviker svensk 

prosodiundervisningen. Det ena är att det råder brist på uttalade uttalsmål i styr-

dokumenten, det vill säga att området inte prioriteras utbildningspolitiskt. Det andra är 

bristen på adekvat praktisk utbildning för blivande lärare. För att lärare ska kunna 

arbeta med prosodi på skolorna behövs insikt i användbara metoder och vikten av att 

lära ut prosodin. Det man inte har kunskap om som lärare, inser man kanske inte 

vikten av att lära och då ter det sig naturligt att undvika det undervisningsmomentet. 

Resultatet visar att de lärare som är aktiva prosodilärare har medvetna undervisnings-

metoder och har stor kunskap, är engagerade och spelar en nyckelroll för elevernas 

inlärning och de framöver kan klara av situationer i samhället. Den viktigaste 

didaktiska slutsatsen är att prosodiundervisning inte får hänga på enskilda engagerade 

lärare utan att alla lärare som möter andraspråksinlärare måste ta sitt ansvar och 

kontinuerligt ge utrymme och undervisningstid för att lära ut den svenska prosodin. 

Målbilden måste vara att alla som går svenskutbildning i Sverige ska få möjlighet att 

lära sig ett målspråksenligt uttal. Om eleverna så önskar. Jag är övertygad om att 

integrationen skulle bli bättre om kommunikationen mellan målspråkstalare och 

inlärare förbättrades samt att andraspråksinlärares möjlighet att komma ut på 

arbetsmarknaden skulle underlättas. Om svenska samhället premierar flerspråkighet 
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varför tillhandahålls då inte en komplett språkinlärning, som även inkluderar den 

svenska språkmelodin?  

 Utifrån denna studies resultat skulle uppföljande forskning närmare kunna studera 

hur svårigheten med att komma in i arbetslivet sammanhänger med bristen på 

undervisning i prosodin och vilka konsekvenser detta medför för integrationen i 

samhället. 

 

 

 

 

Ingen kan lära någon något, 

man kan bara hjälpa den andre att lära. 

 

(Galilei) 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1: E-postutskick till vuxenutbildningsanordnare 

 

Hej xxx (mottagarnamnet)! 

Anledningen till att jag valt att skicka denna e-post till dig, är att jag har sett att xxx 

(företagsnamnet) har sökt Sfi-lärare under loppet av de senaste åren och du har stått 

som kontaktperson i annonsen. Just nu vidareutbildar jag mig till lärare i svenska som 

andraspråk samt engelska och läser på distans in lärarkompetensen via Karlstads 

universitet. Jag har lång erfarenhet av utbildningsfrågor i internationella miljöer då jag 

sedan tidigare varit verksam inom detta område under 20 år.  

Under vårterminen 2012 skriver jag mitt examensarbete som ska handla om 

prosodiundervisning för vuxna. Som ett led i mina studier vore jag mycket tacksam 

om jag kunde få komma i kontakt med verksamma lärare hos er som arbetar aktivt 

med prosodi i undervisningen, och/eller har åsikter om detta intressanta ämne. Om 

möjlighet ges kombinerar jag gärna intervjun med en klassrumsobservation. Min 

huvudfråga är: används en medveten metod för prosodiundervisning på 

vuxenutbildningen? Jag har frågor som t ex: integreras prosodiundervisningen eller 

ligger den separat? Används hjälpmedel såsom datorer? Jag är väldigt nyfiken och vill 

gärna ta del av hur lärarna lär ut ord, fraser och intonation. 

Jag anpassar jag mig självklart efter vad som passar för läraren, men i den mån det är 

praktiskt möjligt gör jag gärna besöken i slutet av februari eller under mars månad. 

Självklart kommer alla personer och arbetsplatser att avidentifieras i uppsatsen. Skulle 

jag kunna få hjälp med kontakt till lärare på din arbetsplats som kan tänka sig att 

träffa mig för mitt examensarbete?  

Tack på förhand för ditt svar!  

Med vänliga hälsningar 

Eva Carnestedt 

 

Påminnelse 

Hej igen! Jag har full förståelse för att ni, och era lärare, har alltför fullt upp för att 

svara och ta emot en vetgirig student men eftersom jag inte fått någon respons på 

nedanstående meddelande tänkte jag att det kan ju vara så att det inte alls kommit fram 

till din brevlåda... Sådant händer ju! I förhoppning om ett positivt svar!  

Med vänliga hälsningar 

Eva Carnestedt 

  



 

 

8.2 Bilaga 2: Underlag intervjufrågor 

 

Introduktion 

  Vad har du för utbildning i ämnet? 

  Varför tycker du det är viktigt att lära ut prosodin?  

  Vad kan det få för konsekvenser om den inte lärs ut? 

  Används uttalsintegrerad undervisning eller ligger prosodin separat? Ligger 

prosodin på nybörjarnivån eller ges undervisning även på högre stadier? 

  Görs individualisering av uttalsundervisningen? 

  Gruppstorleken?  

  Med tanke på att personer med olika modersmål har olika stora problem: delas 

grupper in därefter? 

 

I klassrummet - metod 

  Används läromedel och/eller datorprogram? Vilka? Lingus? Så ska det låta? 

Vassaru?  

  Vilken undervisningsmetod använder du? 

  Hur lärs grunden ut? 

  I vilken ordning lärs de olika momenten ut? Planerad eller när de blir aktuella?  

  Korrigering av elevernas uttal. Görs det och hur? (Observation) 

  Övas ord för ord eller enbart hela fraser? (Observation) 

  Används (reducerad) diktamen för att träna hörförståelse och uttal? Hur väljs 

texterna? 

  Används sånger i undervisningen? Broder Jakob, Imse Vimse, Är du vaken 

Lars? Barnsagor? Ramsor? Rim? (Observation) 

  Körövningar? I vilken utsträckning? Hur många gånger upprepas frasen? 

  Vad för knep och regler lärs ut till inläraren? (Observation) 

  Lärs lärstrategier och språklig medvetenhet ut? Görs jämförelser och paralleller 

med modersmålet.(Observation) 

  Vilka interaktionsmönster är vanligt elev/lärare (IRF/E?)? 

  Hur kan man lära ut att talet går via örat, dvs lyssnandets konst? (Observation) 

  Kopplingen mellan att uttala och att skriva? Synliggörs den? 

 

Elevfokuserade frågor 

  Vad är det svåraste för elevernas inlärning av prosodin? 

  Avgörande framgångsfaktorer för språkliga framgångar och för att tillskansa sig 

en bra prosodi?  

  Vad är målet för inlärarnas uttal? Förståeligt, korrekt, godtagbar, flytande? 

  Vad menar du med”godtagbar intonation och satsmelodi”?  

 



 

 

Läraren och styrdokument 

  Vad behöver lärare ha för kunskap?  

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

uppfattningen och förståeligheten av den brutna svenskan medan andra däremot 

stör desto mer. Hur görs en avvägning? 

  Hur prioriteras prosodin inom Sfi gentemot grammatik och ordinlärning? 

  Vad stödjer du dig mot i läroplanerna?  

  Anser du att prosodin på något vis stärks i Vux12? 

  (Hur) kan man mäta elevernas kunskap i uttal? 

  Varför arbetar inte fler med prosodin? Eftersatt område? 

 

Avslutning 

  Vill du att ditt namn samt arbetsplats avidentifieras i uppsatsen? 



 

 

8.3 Bilaga 3: Klassrumsobservationsaspekter 

 

 Korrigering av elevernas uttal. Görs det och hur?  

  Övas ord för ord eller enbart hela fraser?  

 Används sånger i undervisningen? Broder Jakob, Imse Vimse, Är du vaken Lars? 

Barnsagor? Ramsor? Rim?  

  Körövningar? I vilken utsträckning? Hur många gånger upprepas frasen? 

  Vad för knep och regler lärs ut till inläraren?  

  Lärs lärstrategier och språklig medvetenhet ut?  

 Görs jämförelser och paralleller med modersmålet. 

 Hur många gånger upprepar läraren ord och fraser? 

  Vilka interaktionsmönster är vanligt elev/lärare (IRF)? 

  Hur kan man lära ut att talet går via örat, dvs lyssnandets konst?  

  Kopplingen mellan att uttala och att skriva? Synliggörs den? 

 Tidsfördelningen av lärartal och elevtal. 

 Lärarens kroppsspråk. 

 Hur visar läraren språkmelodin? 

 

 


