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I detta examensarbete presenteras en studie med syftet att undersöka lärares 

förhållningssätt till uttalsundervisning på SFI. En webbaserad enkätundersökning har 

frambringat kvantitativ och kvalitativ data. Resultatet visar att uttalsundervisningens roll i 

språkundervisningen varierar stort bland SFI-lärare. 

Slutsatsen är att trots tillgängliga metoder med stöd i aktuell forskning, formuleringar i 

styrdokument, konsekvenser för inlärarens språkutveckling och socialisering, 

uttalsundervisning bortprioriteras av vissa lärare. Endast en knapp majoritet av den 

uttalsundervisning som förekommer är systematisk utformad och avsaknad av generella 

inriktningar visar på en instabilitet rörande uttalsträning i SFI-utbildningen. Några lärare 

visar dock på specifika insikter om just prosodins och satsintonationens betydelse för 

uttalsutvecklingen; för de studerande innebär resultatet att av läraren medvetet utformad 

uttalsundervisning i utbildningen är slumpartad. 

_________________________________________________________________________ 

Nyckelord: uttal, uttalsundervisning, SFI, prosodi, brytning. 
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1 Inledning 

 

 

”Ett dåligt uttal kan leda till dålig kommunikation och utsätter talaren för risken att hamna utanför 

samhällsgemenskapen. Uttalet består av konsonantljud och vokalljud hopfogade till stavelser, ord och 

meningar som bärs fram av språkets rytm och melodi[, prosodin…] Tyvärr är prosodin den del av språket 

som ofta förbises i traditionell undervisning. Det är […] i första hand brister i just prosodin som gör att en 

andraspråkstalare riskeras att felaktigt bedömas som ’dålig’ i svenska, även om grammatik och ordförråd 

är på en mycket hög nivå […] (Kjellin 2002, s. 15). 

 

Uttalsundervisningens osäkra ställning i andraspråksundervisningen har jag 

upmärksammat genom högskolestudier i fonetik på lärarutbildningen och även genom 

erfarenheter av arbete på SFI. Om uttalsundervisning förekommer i svenskundervisningen 

för invandrare (SFI) ställer jag mig frågan: är det under bestämda tider någon timme i 

veckan eller är den en integrerad del av undervisningen med ett klart syfte? ”Bäst är det om 

den kan komma in i naturliga kommunikativa sammanhang, men även bundna, specifika 

övningar bör förekomma” (Holmegaard & Källström 1993 s. 203). ”Lärare och elever i sfi 

och sv2 har ofta siktet inställt alltför lågt” (s. 101) menar Kjellin (2002). På 

uttalsträningens bekostnad prioriteras ofta andra moment i språkundervisningen trots 

fördelar med ett brytningsfritt uttal: det underlättar förståelsen hos lyssnaren, det leder till 

mer kommunikation vilket i sin tur leder till att andra språkfärdigheter utvecklas. Fördelar 

för individen med den ökade kommunikationsförmågan kan vara fler interkulturella möten, 

en väg in på arbetsmarknaden och att undvika ”risken att hamna utanför 

samhällsgemenskapen” (Kjellin 2002 s. 15). ”Utbildningen ska ge språkliga redskap för 

kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv” (Skolverket 

2009a).  

”Den kommunikativa språkförmågan innefattar olika kompetenser som samverkar och 

kompletterar varandra” (Skolverket 2009a) och lärarens uppgift i andraspråksutbildningen 

är att bedriva undervisning som stimulerar alla delar av språkfärdigheten, uttalet 

inkluderat.”Med hopp om uttalsintegrerad undervisning” (s. 96) som Rosenqvist (2007) 

uttrycker sig, tar jag mig an uppgiften att utforska uttalsundervisningens roll på SFI-

utbildningar runt om i Sverige. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ webbundersökning med kvalitativa inslag 

undersöka uttalsundervisningens ställning bland lärare på SFI. Jag avser även att studera 

utformningen av den förekommande uttalsundervisningen, aktiviteterna i klassrummet och 

vilka områden som prioriteras.  

Forskningsfrågorna för uppsatsen är:   

- I vilken utsträckning förekommer uttalsundervisning på SFI? 

- Hur utformas uttalsundervisningen på SFI och vilka uttalsområden prioriteras? 

- Hur värderar lärare uttalsundervisningens roll i SFI-utbildningen? 

 

 

1.2 Disposition 

 

Dispositionen i uppsatsen följer följande ordning: Inledningsvis presenteras en 

forskningsbakgrund om aktuell kursplan, uttalets betydelse, uttalsundervisningens 

förekomst, innehåll och utformning. Inlärningsaspekter som metakognitiv insikt, 

delaktighet och medvetenhet hos de studerande avrundar kapitel 2. Kapitel 3 behandlar 

metod och material för undersökningen, forskningsetiska principer, generaliserbarhet, 

reliabilitet och validitet. Resultatet läggs fram i kapitel 4, kvantitativ data i tabeller och 

kvalitativ data kategoriserad i listor. Resultat och metod diskuteras i kapitel 5 utifrån 

forskningsfrågorna för uppsatsen och forskningsbakgrunden i kapitel 2. Avslutningsvis, i 

kapitel 6 presenteras en sammanfattning av slutsatserna i diskussionen och även tankar och 

idéer om vidare forskning inom ämnet. Källförteckning och bilagor innehållande enkäten i 

sin helhet finns på sidorna 45-58. 

 

 

 

 



7 
 

2 Forskningsbakgrund 

 

 

I avsnittet presenteras en översikt om uttal och uttalsundervisning formulerat i kursplanen 

för svenskundervisning för invandrare (SFI), forskning och litteratur om uttalets betydelse 

för inlärarens språkutveckling och socialiseringsprocess, förekomst av uttalsundervisning i 

andraspråksundervisning och om föreslagna metoder och innehåll för uttalsundervisning. 

Delkapitel som följer är Begreppsdefinitioner, Kursplaner, Uttalets betydelse och 

Uttalsundervisning.   

 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

 

Specifika begrepp som förekommer frekvent i uppsatsen är uttal, uttalsundervisining, 

suprasegmentella drag, segmentella drag, prosodi, fonem och brytning. Denna del avser 

att förtydliga begreppens innebörd.  

Uttal innefattar uttal av både specifika ljud (fonem) och melodi, betoning och rytm 

(prosodi) i språket. Uttalsundervisning står för klassrumsaktiviteter med syftet att stimulera 

de studerandes uttalsutvecking, aktiviteter som antingen är integrerade i undervisningen 

eller som förekommer under bestämda tider.  När olika fokus inom uttalsundervisning 

diskuteras i uppsatsen används begreppen segmentella och suprasegmentella delar, vilka är 

synonyma med enskilda ljud (fonem) och prosodi. Fonem, de segmentella delarna, 

definieras av Engstrand (2007) som ”de minsta, betydelsemässigt relevanta ljudbitar som 

låter sig radas upp i sekvens” (s. 118. ). Prosodiska eller suprasegmentella drag rör ”talets 

musikaliska dynamik” (s. 124). Brytning avser uttalsavvikelser –  av både prosodi och 

specifika fonem – från standardspråket som ibland kan härledas till annat modersmål än 

svenskan. 
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2.2 Kursplan för SFI 

 

I Skolverkets (2009a) Förordning om kursplan för svenskundervisning för invandrare 

uttrycks följande angående uttalets roll i undervisning och kursmål: 

 

Målet för SFI är att den studerande ska utveckla […] sin förmåga att tala, samtala, […] lyssna och förstå 

svenska i olika sammanhang [såväl som] ett gott uttal […] Sfi karaktäriseras av att eleven utvecklar en 

kommunikativ språkförmåga. Detta innebär att kunna kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, utifrån 

sina behov. […] Den kommunikativa språkförmågan innefattar olika kompetenser som samverkar och 

kompletterar varandra. […] Kunskap om det språkliga systemet innefattar ord, fraser, uttal och 

grammatiska strukturer (webbkälla). 

 

 

Att notera är att aktuell kursplan endast gäller fram till september 2011 då en ny träder i 

kraft (Skolverket 2011). I skrivande stund är den ännu inte publicerad.   

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

betonas att ”[g]enom utbildningen utvecklas en allsidig, kommunikativ förmåga [vilket] 

omfattar även fonologisk kompetens, d.v.s. uttal” (s 34). I den rekommenderas även en 

vägledning för bedömning av muntliga färdigheter: ”Samtal på gång. En vägledning för 

bedömning av muntliga färdigheter, svenska för invandrare, kurs D” (s. 6), en vägledning  

som i skrivande stund är under utarbetande.  

 

 

2.3 Uttalets betydelse 

 

Det finns förstås flera skäl till att någon som bryter är mer begriplig än en annan. Du kanske känner större 

förtroende för en som talar svenska med engelsk brytning än en som låter grekisk, och möjligen påverkar 

det också hur mycket du begriper. Engelskan har normalt högre status än grekiskan […] Ja, så finns det 

en del som har någon liten uttalsdetalj som man kan reta sig på och som därmed stör, trots att uttalet i 

övrigt är fullt begripligt (Thorén 2009, webbkälla) 

 

 

”Det är uppenbart att ett bra uttal underlättar kommunikation och förståelse, medan ett 

dåligt uttal kan omöjliggöra djupare samtal” (s. 201) menar Holmegaard och Källström 

(1993) i Uttal och uttalsundervisning. Liknande formuleringar som föregående finns att 

hitta i bland annat Kjellins (2002) Uttalet, språket och hjärnan. Han menar att ett 

fossiliserat uttal, som många andraspråkstalare riskerar att hamna i, är onödigt och är 
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lättare än många tror att åtgärda. Ur ett socialiseringsperspektiv, för att undvika 

segregation på grund av kommunikationsproblematik, är uttalsträningen dessutom högst 

relevant. 

I Fonetikens grunder pekar Engstrand (2004) på vikten av uttalsträning och 

lärarutbildning inom fonetik och didaktik ur ett samhällsperspektiv i samband med 

prognoser om arbetskraftsinvandring inom bland annat sjukvårdssektorn: ”Ett dåligt uttal 

är ofta en flaskhals som hindrar en avancerad yrkeskompetens att komma till sin rätt” (s. 

15). Boyd (2004) pekar på att attityder mot lärare med brytning: ”Språkfärdigheten […] 

generaliseras ofta till att omfatta yrkeskompetens” (s. 434) och individen ifråga kan ha 

svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Bannert (2004) diskuterar brytning och fördomar i 

På väg mot svenskt uttal: ”En negativ inställning till brytning återspeglar ofta känslor av 

kulturell och socia överlägsenhet” (s. 93).  

Uttal som en del av språkfärdigheten belyses också ur ett språkutvecklingsperspektiv. 

Ett bra uttal leder till säkerhet och självförtroende i språkanvändningen, vilket i sin tur 

leder till fler kommunikationstillfällen och språket får chans att utvecklas ytterligare 

(Holmegaard & Källström 1993 s. 202). 

 

 

2.4 Uttalsundervisning 

 

Följande text handlar om innehåll i och utformning av uttalsundervisning, enligt forskning 

och litteratur. Inledningsvis, under Förekomst, presenteras orsaker till dess eventuella 

frånvaro i språkundervisningen följt av delavsnitten Innehåll, Utformning och Inlärning.  

 

 

2.4.1 Förekomst 

 

Förekomsten av uttalsundervisning inom andraspråksutbildning är inte självklar och 

uttalsundervisningen kan beskrivas som ”ofta eftersatt” (Holmegaard & Källström 1993 s. 

201). Rosenqvist (2007 s. 91) ger i sin lärobok Uttalsboken. Svenskt uttal i teori och 



10 
 

praktik en lärarhandledning kring uttalsundervisning och menar att många lärare väljer bort 

momentet av skälet att de inte har tillräckliga kunskaper om metoder och terminologi.  

Kjellin (2002, s. 42 ff.) beskriver och avfärdar det vanligaste förekommande argumentet 

mot uttalsträning: åldersfaktorn och att det ändå skulle vara omöjligt att få ett perfekt uttal i 

vuxen ålder. Med vilja och rätt metod är det möjligt och till och med lätt menar han. 

Identitetsfaktorn – ett annat argument mot uttalsundervisning - att brytningsfritt tal skulle 

vara ett hot mot identiteten, ser han endast som en ursäkt för att inte försöka, och påpekar 

att brytning snarare ger en skymd identitet på grund av kommunikationsstörningar.  

Abrahamsson (2004) hävdar dock att intresset för ämnet har ökat markant, med tanke på 

antalet forskningsartiklar som publiceras. Boyd (2004, s. 434) menar att det är nödvändigt 

med utökad uttalsundervisning på SFI för att förhindra fördomar på arbetsmarknaden, då 

individen ifråga riskerar att bedömas som mindre kunnig.  

 

 

2.4.2 Innehåll 

 

Vikten av att i uttalsundervisningen betona de suprasegmentella delarna (prosodin) 

framhävs genomgående i för ämnet relevant litteratur: Thoréns (2008) The priority of 

temporal aspects in L2-Swedish prosody: Studies in perception and production; Bannert 

(2004); Gårding och Kjellin (1998); Kjellin (2002): ”Prosodin kan betraktas som själva 

stommen som bär upp talet” (s. 15); Holmegaard & Källström (1993): ”Det går (…) inte att 

uttala sig över huvudtaget på ett språk utan att tillämpa en prosodi (riktig eller felaktig). 

Därför är prosodin så viktig och övergripande för hela språket och så grundläggande i 

uttalsträningen” (s. 204). 

De prosodiska delarna innefattar satsbetoning, satsintonation, ordbetoning och 

ordintonation. Satsbetoning innebär att en sats delas upp (samhörighetsmässigt) och att 

stavelserna (i de mest innehållsrika orden) betonas rytmiskt, vilket till stor del gör att talet 

låter målspråksenligt. Betonade stavelser har längre duration än obetonade stavelser som 

reduceras ordentligt (Kjellin 2002, s. 72 ff.; Thorén 2008, s.134). Satsintonation är den del 

av prosodin som markerar huruvida talaren är färdig med ett påstående, tänker fortsätta tala 

eller har ställt en fråga. Betoning av fristående ord ser annorlunda ut än när de är en del av 
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en sats då endast stavelser i vissa ord betonas. Betonade stavelser kännetecknas av längre 

vokal- eller konsonantduration, hög ton och intensitet (Holmegaard & Källström 1993; 

Gårding & Kjellin 1998, s. 28–29). Ordintonation berör akut och grav accent på ord: tonen 

i orden stegen (på engelska: the steps) och stegen (på engelska: the ladder) exemplifierar 

skillnaden mellan svenskans två ordaccenter (Engstrand 2007 s. 78).  

De segmentella delarna i uttalsundervisning – de enskilda språkljuden: konsonantljud, 

som i kombination ibland reduceras eller assimileras, och det typologiskt komplexa 

vokalsystemet (med dess läpprundningar) – behandlas parallellt med prosodin efter behov. 

Rosenqvist (2007 s. 92 ff.) pekar på en parallell arbetsgång i uttalsundervisning där de 

prosodiska delarna är med från start, liksom enskilda ljud (Holmegaard & Källström 1993). 

Rytm (satsbetoning), läpprundning och reduktioner i obetonade stavelserna är nyckeorden 

för ett bra uttal enligt Kjellin (2002). 

 

 

2.4.3 Utformning 

 

Uttalsundervisning kan med fördel integreras i övrig undervisning, men inte enbart 

indirekt via andra övningar, utan med ett medvetet syfte att stimulera uttalsutveckling 

(Bannert 2004 s. 71; Holmegaard & Källström 1993, s. 201; Rosenqvist (2007). Att börja 

på ett tidigt stadium är att föredra för att underlätta inlärningen av ett korrekt uttal (Kjellin 

2002). Att ge eleverna en grundlig introduktion kring kursens innehåll och metoder, med 

hjälp av tolk eller faddrar som läst kursen tidigare, menar Kjellin (2002 s. 27 ff.) är 

nödvändigt för en effektiv och rolig språkinlärning.  

Undervisande lärare i svenska som andraspråk måste besitta tillräckliga kunskaper kring 

”de fonetiska skillnaderna mellan de aktuella språken” (Engstrand 2004 s. 15) för att 

inledningsvis, vid kursstart, kunna göra en så kallad brytningsanalys och kartlägga 

svårighetsområden i inlärarnas uttal. Förklaringen till viss uttalsproblematik finns att hitta i 

kontrastiva språkanalyser (Holmegaard & Källström 1993, s. 205 ff.). Studerande med 

exempelvis finska som modersmål har ofta problem med uttal av /p/ och /b/ och /k/ och /g/ 

medan talare med modersmålet persiska upplever bekymmer med vokalerna /i/ och /y/ (s. 

206).  
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Satsbetoning, den preferabelt prioriterade prosodiska delen, tränas enligt Kjellin (2002) 

och Holmegaard och Källström (1993) genom att ”lyssna, imitera, [få respons från läraren] 

och producera” (s. 210). Metoder för detta är hörövningar och repeterad körläsning (av ett 

10-tal fraser, samma tills prosodin sitter efter 50-100 upprepningar) med tydligt markerade 

stavelser, gärna med gester som markerar durationen. Att i första stadiet göra den 

studerande uppmärksam på den så viktiga durationen i betonade stavelser, även långa 

konsonantljud om de föregås av kort vokal, är dock relevant (Kjellin 2002 s.79, 134–139); 

Thorén 2008 s. 132 ff.).  

Satsintonation kan tränas in via dialoger och upprepning av ett urval av dem för att 

befästa kunskaperna (Holmegaard & Källström 1993 s. 213). För vokalljuden är det 

lämpligt att träna med en spegel och titta på bilder beskrivande hur ljudet produceras rent 

fysiologiskt (Bannert 2004, s. 88; Holmegaard &Källström 1993). U-ljudet tränas 

exempelvis enklast in genom att vissla ljudet för att få till läpprundningen (Kjellin 2002 s. 

101). Att träna med minimala par (exempel på ett sådant: hat och hatt) passar inlärning av 

vokallängder, gärna i form av diktamen (Holmegaard & Källström 1993 s. 221) – ett 

moment i uttalsundervisningen som bland andra Rosenqvist (2007 s. 96) förespråkar.  

 

 

2.4.3.1 Hjälpmedel 

 

Exempel på hjälpmedel i utformningen av uttalsundervisningen är Larssons (2005) 

övningsbok Skepp Ohoj! Övningsmaterial i svenskt uttal som ”tar sin utgångspunkt i de 

enskilda språkljuden [men] är […] i minst lika hög grad avsedd som en övningsbok och 

handledning i prosodi” (s. 7). Rosenqvists (2007) övningsbok Uttalsboken. Svenskt uttal i 

teori och praktik är ett exempel som ger en detaljerad guide till parallell segmentell och 

suprasegmentell uttalsträning.  
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2.4.4 Inlärning 

 

En viktig del av andraspråksundervisningen är att hjälpa de studerande att bli 

uppmärksamma på sina individuella förutsättningar och preferenser för inlärning. Genom 

att informera de studerande om syftet med undervisningsinnehållet och metoderna 

stimuleras de studerandes metakognitiva insikt (Kjellin 2002 s. 27) och i sin tur deras 

språkutveckling. 

Duvhammar, Nordmark och Sandwall (2000) har genomfört en kvalitativ studie kring 

metakognition hos studerande på SFI: Hur lär du dig svenska? En studie av några SFI-

elevers syn på sin inlärning. Till begreppet metakognition räknas insikt om ”hur, vad och 

varför” (s. 5) man lär sig liksom en ”realistisk uppfattning om sin språkliga nivå” (s. 6) och 

insikt om det egna ansvaret för språkinlärningen. Kategoriseringen av svaren i studien ger 

en uppfattning om variationen av metakognition hos de studerande: att enbart komma till 

skolan, att upprepa moment flera gånger, att följa lärarens instruktioner, ha kunskap om 

metod och situationer för inlärning som passar just individen och att knyta nya lärdomar 

till tidigare kunskap (s. 3–5). Resultatet har jämförts med de studerandes studieresultat och 

pekar på ett samband mellan språkinlärning och grad av metakognitiv insikt (Duvhammar 

et al. 2000 s. 10–11).  

I Skollagen uttrycks följande: ”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning 

utformas” (13 kap 2 §) och 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” (Skolverket 2009b). Inlärning och 

utveckling av uttal stimuleras sammanfattningsvis inte bara av effektiv och medveten 

uttalsundervisning hos lärarna, utan även av inlärarnas delaktighet och medvetenhet kring 

klassrumsaktiviteternas syften.  
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3 Metod och material  

 

 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för undersökningen om lärares perspektiv på 

uttalsundervisning och uttalsutveckling. Vald metod för undersökningen är en webbaserad 

enkätundersökning för undervisande lärare på SFI. Enkätundersökning erbjuder, med både 

öppna och slutna frågor, en kvalitativ, djupare bild av lärares syn på uttalsundervisning, i 

kombination med mera generaliserbara kvantitativa data (Stúkat 2005 s. 31–32, 34).  

Metod, material och urval presenteras och motiveras närmare i delkapitel 3.1. 

Undersökningens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet samt forskningsetiska 

ställningstaganden beaktas under delkapitel 3.2–3.6. I kapitel 5 diskuteras metoden för 

undersökningen.  

 

 

3.1 Webbaserad enkätundersökning 

 

En webbaserad enkätundersökning har genomförts för att undersöka uttalsundervisning på 

SFI ur lärares perspektiv, i vilken utsträckning uttalsundervisning förekommer, hur den 

utformas och värderas i språkundervisningen.     

Undersökningsformen valdes av praktiska skäl för möjligheten att kontakta många 

fler än vad som varit möjligt med enkäter i pappersform; även sammanställningen av 

data förenklas markant då den sker automatiskt. Programmet som användes var 

onlineverktyget Google dokument (2011), ett användarvänligt och kostnadsfritt 

alternativ för uppbyggnad och distribution av enkäter och sammanställning av resultat i 

diagram. En nackdel med programmet var att vissa etiketter på knappar som Continue  

inte gick att byta ut till den svenska motsvarigheten Fortsätt eller Gå till nästa sida, 

vilket eventuellt gav ett något inkonsekvent intryck. Länken till enkäten skickades via 

epost till informanterna (Denscombe 2009 s. 27). 
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3.1.1 Urval  

 

Informanterna, undervisande lärare på SFI i Sverige, valdes ut enligt ett systematiskt 

sannolikhetsurval (Denscombe 2009 s. 33.) efter en lista över kommuner i Sverige 

(Statistiska centralbyrån, 2010). Trettio skolor kontaktades via angiven kontaktperson på 

kommunernas internetsidor för SFI-ubildning. Skolförvaltningar, rektorer, lärare eller 

administrativ personal, vars kontaktuppgifter funnits publicerade, erhöll epost med 

förfrågan att vidarebefordra webbenkätens länk till undervisande SFI-lärare.  

 

 

3.1.2 Svarsfrekvens 

 

Tillvägagångssättet med förmedling av enkäter via vidarebefordran från exempelvis 

administrativ personal, innebär att kännedom om hur många lärare som mottagit länken till 

enkäten saknas, vilket innebär att svarsfrekvensen endast kan uppskattas. Underlaget för 

undersökningen, med representanter från SFI-undervisning över hela Sverige, på 48 

deltagare, är dock tillräckligt för en småskalig undersökning som denna (Denscombe 2009 

s. 51). En av de kontaktade har bekräftat att denne vidarebefordrat enkäten, i detta fall till 

den enda undervisande SFI-läraren i den aktuella kommunen. För att garantera ett 

tillräckligt underlag var en rimlig och säker beräkning – efter  omständigheterna – att minst 

en lärare per skola skulle delta. 48 lärare har besvarat enkäten av trettio kontaktade SFI-

utbildningar, vilket innebär att i snitt 1,6 lärare per kontaktad kommun har deltagit. Två av 

de 48 lärare som besvarade enkäten, skickade in ofullständiga formulär och deras svar har 

av praktiska skäl för beräkningarna av resultatet tagits bort. Underlaget för analysen blev 

med andra ord 46 lärare.  

 Undersöknigar via internet brukar ha en svarsfrekvens likvärdig enkäter i pappersform. 

Fördelar med webbaserade enkäter är möjligheten att skapa tilltalande formulär som är 

bekväma att fylla i och skicka in. Aspekter som kan påverka svarsfrekvensen är tekniska 

problem med exempelvis epostadresser och uppkoppling (Denscombe 2009 s. 28). 
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3.1.3 Enkätfrågor 

 

I denna del beskrivs syftet med frågorna i webbenkäten i enlighet med forskningsfrågorna: 

I vilken utsträckning förekommer uttalsundervisning på SFI? Hur utformas 

uttalsundervisningen på SFI och vilka uttalsområden prioriteras? Hur värderar lärare 

uttalsundervisningens roll i SFI-utbildningen? Se Bilaga 1 för enkäten i sin helhet. 

 

 

3.1.3.1 Del 1 

 

Del 1 i enkäten svarar för syftet att kartlägga lärarens bakgrund för möjligheten att finna 

samband kring exempelvis utbildning, kurs, typ av undervisning, med nyckelfrågorna i 

övriga delar. Listor med alternativ fanns att fylla i under varje fråga. Frågorna i del 1 var: 

Vilken typ av undervisning stämmer överens med dina arbetsuppgifter på SFI? På vilken 

SFI-nivå undervisar du? Har du undervisat på annan SFI-nivå tidigare? Hur stort är 

studentantalet i gruppen du undervisar? Hur länge har du arbetat med undervisning på 

SFI? Hur länge har du arbetat med undervisning i svenska som andraspråk? Vilken 

skolform har du lärarexamen för? Har du studerat svenska som andraspråk på 

högskola/universitet? Om du har studerat svenska som andraspråk på 

högskola/universitet, hur många poäng har du läst?  

 

 

3.1.3.2 Del 2  

 

Syftet med frågorna i del 2 var att kartlägga förekomsten av uttalsundervisningen, hur 

systematiskt den sker och indirekt hur lärarna värderar uttalsundervisning. Först fick de 

som fyllde i enkäten välja det påstående som stämde bäst överens med 

uttalsundervisningens roll i deras klassrum. Alternativen var: Den förekommer under 

bestämda tider. Den är integrerad i övrig undervisning. Den sker indirekt via andra 

kommunikationsövningar. De som angav det sista alternativet skickades direkt till del 3. De 

som valde det första eller andra alternativet skickades till nya sidor inom del 2 där de fick 
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svara på följdfrågor om uttalsundervisningens roll; svarsalternativen till den första frågan 

var: Uttalsundervisning förekommer frekvent i planeringen; uttalsundervisning 

förekommer sporadiskt i undervisningen. Till den andra, som rörde utformningen,  gavs 

alternativen: Uttalsundervisningen är systematisk i sin utformning; Uttalsundervisningen 

är spontan i sin utformning.  

 

 

3.1.3.3 Del 3 

 

Del 3 behandlade utformningen av uttalsundervisningen. I den första frågan gavs lärarna 

en lista med exempel på aktiviteter, utvalda som vanliga moment för uttalsträning, 

flersvarsalternativen var: Körläsning ord; Körläsning meningar; Diktamen; Sång; 

Temaarbete där ord upprepas frekvent; Hörövningar; Samtalsövningar. I fråga 2 fick de 

dessutom möjligheten att beskriva sin uttalsundervisning kortfattat.  

 

 

3.1.3.4 Del 4, 5 och 6 

 

Del 4 berörde lärarnas eventuella samarbete vid planering och utvärdering av 

uttalsundervisningen och förekomsten av gemensam policy fanns på skolan. Syftet med 

frågorna var att indirekt utläsa uttalets ”ställning” och därigenom värdering. Frågorna var: 

Samtalar du med kollegor kring uttalsundervisning?; Finns en gemensam ”policy” för 

uttalsundervisning på din skola? 

  Även del 5, som behandlar bedömningssituationen, motiveras med att (indirekt genom 

svaren) kunna dra slutsatser kring inställningen till uttal och uttalsundervisningens 

betydelse i stort, i enlighet med frågeställningen med samma innebörd. Frågan om lärarnas 

syn på uttalets roll i språkfärdigheten vid bedömning lydde: Vid bedömning, vilken roll har 

uttalet i jämförelse med följande delar av språkfärdigheten? De delar av språkfärdigheten 

som valts ut för jämförelse var Ordförråd, Grammatisk korrekthet och Kommunikativ 

förmåga, delar av den muntliga färdigheten som vanligtvis diskuteras vid bedömning. 

Alternativen som gavs för jämförelsen var Underordnad, Likvärdig och Överordnad. Nästa 

fråga berör ett gott uttals roll som en del av den kommunikativa förmågan. I denna fråga 



18 
 

får informanterna ranka uttalets roll från 1-5, där 1 representerar liten roll och 5 stor roll. I 

del 5 ingår dessutom en öppen direkt fråga för lärarna att beskriva sin bild av uttalets 

betydelse för språkutvecklingen generellt.  

Del 6 gav informanten ytterligare en chans att kommentera enkäten eller 

uttalsundervisning i stort innan de skickade in. De påmindes också om att lämna sin e-

postadress för möjligheten att avbryta sin medverkan, se del 2.3 för mer deltaljer om 

detta.  

 

 

3.2 Forskningsetiska principer 

 

Missivbrev innehållande de forskningsetiska principerna för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning framtagna av Vetenskapsrådet (u.å) har tilhandahållts alla 

informanter, i undersökningen.  

På webbenkätens första sida, presenterades ett informationsbrev om deltagandets 

premisser: syftet med den aktuella forskningen, att deltagandet är frivilligt, möjligheten 

att närsomhelst avbryta sin medverkan, att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och 

endast kommer att användas i det aktuella forskningssyftet. Deltagarna, som alla är 

myndiga, visade sitt samtycke till deltagandet i samband med att de tagit del av 

missivbrevet, gått vidare till första frågan liksom att avslutningsvis skicka in svaren. För 

att ta del av missivbrevet i webbenkäten, se Bilaga 1.  

I brevet ombads också de medverkande att i slutet ange epostadress för möjligheten 

att avbryta sin medverkan. Att på annat vis identifiera ett aktuellt ”formulär” vore 

omöjligt då informanterna fått länken till undersökningen vidarebefordrad till sig och 

ingen annan identifierande uppgift fanns tillgänglig. Det framkom dessutom tydligt att 

uppgiften endast skulle komma att användas för att användas för att avbryta medverkan, 

se Bilaga 1. 
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3.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

I detta delavnitt beskrivs metoden utifrån reliabilitets-, validitets- och 

generaliserbarhetsperspektiv. Reliabiliteten representerar ”kvaliteten på själva 

mätinstrumentet” (Stúkat 2005 s. 125), den webbaserade enkätundersökningen i denna 

studie. Argument för undersökningens reliabilitet är exempelvis hur valet av frågorna 

motiverats tydligt ovan och med den noggrannhet de formulerats. Detta är dock samtidigt 

det område där reliabiliteten kan ifrågasättas, ingen formulering kan garantera en enhetlig 

tolkning hos informanterna. Den detaljerade beskrivningen av utförandet innebär också att 

den skulle kunna genomföras igen och kontrolleras, vilket höjer reliabiliteten – att göra om 

en undersökning ger troligtvis dock inte ett identiskt resultat då de tillfrågade personerna 

förändras, vilket av andra skäl är positivt: förhoppningsvis har enkäten stimulerat 

utvecklande diskussion och reflektion kring, i det här fallet, uttalsundervisning.  

Validiteten, ”dvs. om man mäter det som man avser att mäta” (Stúkat 2005 s. 125) kan 

ifrågasättas rörande hur pass ärligt informanterna har svarat på frågorna, vilket bara kan 

antas, de har gjort sig besväret att fylla i enkäten och har blivit försäkrade om sin 

anonymitet, kanske ger de ändå oärliga svar omedvetet eller rentav ger de svar de tror 

undersökaren vill ha (Stúkat 2009 s. 128). Indirekta frågor, med syftet att inte vara för 

ledande, ger tolkningsutrymme för personen som står bakom undersökningen men en 

direkt fråga riskerar att bli för ledande. Väl avvägda frågor ger dock en relativt hög 

validitet.  

Studiens ”generaliserbarhet, dvs. för vem/vilka [resultaten] gäller” (Stúkat 2005 s. 125) 

berör hur representativ undersökningen är. Huruvida underlaget är representativt för alla 

Sveriges SFI-lärare kan bara antas genom den spridning av kommuner i Sverige som 

undersökningen distribuerats till, ett relativt representativt snitt. Men vilka som valde att 

delta i undersökningen kan diskuteras till generaliserbarhetens nackdel. Var det 

övervägande de som redan var intresserade av uttalsundervisning som deltog?  

Subjektiviteten påverkar generaliserbarheten; mina bakgrundskunskaper inom området 

avgjorde utformningen av frågorna såväl som analysen av insamlade data (Stúkat 2005 s. 

32). Antalet informanter i webbundersökningen på 46 användbara svar talar dock för ett 

generaliserbart resultat i en småskalig undersökning som denna (Denscombe 2009 s. 51).  
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4 Resultat 

 

 

I kapitlet presenteras svaren från de 46 lärare från olika delar av Sverige som besvarat 

webbenkäten. Kvantitativ och kvalitativ data visas under följande delkapitel: Informanter, 

Förekomst av uttalsundervisning, Utformning av uttalsundervisning, Uttalets roll i SFI-

utbildningen, Metakognition och inlärning och Kursplan. Det kvantitativa resultatet 

presenteras i tabeller och cirkel- och stapeldiagram för att ge tydliga och omedelbara bilder 

av det som förmedlas.  

Det kvalitativa materialet, lärarnas kommentarer, har kategoriserats och visas i listor 

under aktuella rubriker. Kommentarerna har delvis omformulerats av såväl etiska skäl som 

för att  underlätta för läsaren. Flera formuleringar från samma person kan förekomma 

under samma rubrik och vissa har inte givit några beskrivningar alls. Av dessa skäl 

används materialet inte i kvalitativt generaliserbart syfte utan enbart som exempel av 

kvalitativ karaktär. Formuleringarna har för övrigt hämtats ur svaren till tre av 

enkätfrågorna: Hur skulle du beskriva din uttalsundervisning kortfattat? Hur ser du på 

uttalets betydelse för inlärarens språkutveckling? Övriga kommentarer. Svar från dessa 

frågor finns representerade i flera av kategorierna som presenteras.  

 

 

4.1 Informanter 

 

Detta delavsnitt avser att ge en bakgrundsbild av informanterna. Tabell 1 (se nästa sida) 

visar vilken SFI-nivå lärarna undervisar på. Alla undervisningsnivåer, A–D (nybörjarnivå-

till sista SFI-kursen), representeras  bland de tillfrågade. Flest representanter (18 av 46) 

finns från undervisning på C-nivå.  
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Tabell 1 Undervisningsnivå 
   

SFI-nivå   
Antal 

lärare 

A  8 

B  10 

C  18 

D  6 

Annan  4 

   

Totalt   46 

 

 

Informanternas examenstyp presenteras nedan i Tabell 2 för att ge en bild av 

utbildningsnivån hos de tillfrågade. Inga samband har för övrigt hittats mellan examenstyp 

och data som presenteras i kommande delavsnitt, presentationen av 

bakgrundsinformationen syftar till att visa underlagets – informanternas – representativitet. 

2 av de tillfrågade har ingen lärarexamen och 9 har annan examen än de alternativ som 

givits. Vanligast är examen för undervisning i grundskolan (15 stycken) och gymnasiet (13 

stycken) bland informanterna, 7 har examen för grundskolans senare år.  

 

Tabell 2 Lärarexamen  

   

Skolform   
Antal 

lärare 

Ingen examen 2 

Grundskola 15 

Grundskolans senare år 

(högstadiet) 
7 

Gymnasiet 13 

Annan utbildning 9 

   

Totalt   46 
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Informanterna har olika examenstyper (med undantag av två som saknar lärarexamen), 

men alla har dock eller har eventuellt kompletterat sin utbildning med högskoleutbildning i 

svenska som andraspråk. Tabell 3 nedan visar hur fördelningen för respektive 

utbilningsnivå ser ut. 

 

Tabell 3 Antal informanter med respektive högskoleutbildning i 

svenska som andraspråk 

   

Poäng i svenska som andraspråk                         Antal lärare 

30hp (A-kurs/Svenska som andraspråk 1) 9 

60hp (B-kurs/Svenska som andraspråk 2) 11 

90hp (C-kurs/Svenska som andraspråk 3) 7 

120hp (D-kurs/Svenska som andraspråk 4) 7 

Annan kurs 12 

   

Totalt   46 

 

 

4.2 Förekomst av uttalsundervisning 

 

Kvantitativa och kvalitativa data om uttalsundervisningens förekomst presenteras i 

följande avsnitt.  

 

 

4.2.1 Kvantitativa data  

 

Förekomst av uttalsundervisningen kan konstateras utifrån lärarnas val av det påstående 

som stämde bäst överens med uttalsundervisningens roll i deras respektive klassrum: 

Uttalsundervisningen är integrerad i undervisningen, den förekommer under bestämda 

tider eller den sker indirekt via andra kommunikationsövningar.  

Figur 1 visar förhållningssätt till uttalsundervisningens roll i klassrummet: förekomsten. 

Majoriteten, 31 av 46 har valt att beskriva sin uttalsundervisning som integrerad och 7 

stycken valde alternativet under bestämda tider. 8 stycken har valde alternativet indirekt 
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via andra kommunikationsövningar. Att tillägga är att det skulle varit lämpligt att till 

frågan om uttalsundervisningens roll i klassrummet även lägga till alternativet att 

uttalsundervisning inte förekommer alls i syfte att utröna inställning eller värdering. 

Svarsalternativet representeras istället av: den sker indirekt via andra 

kommunikationsövningar, vars svar inte nödvändigtvis ger information om lärarens syn på 

uttalsundervisning som irrelevant. 

 

 

Figur 1 Förhållningssätt till uttalsundervisning 

 

38 av de 46 informanterna – vars uttalsundervisning sker under bestämda tider eller 

integrerat i övrig undervisning – fick svara på frågan huruvida uttalsundervisning 

förekommer frekvent eller sporadiskt i undervisningen. 32 beskriver sin uttalsundervisning 

som frekvent förekommande och 6 stycken som sporadiskt förekommande, se Figur 2 på 

nästa sida.  

 

7 

31 

8 

Den förekommer under

bestämda tider

Den är integrerad i övrig

undervisning

Den sker indirekt via

andra

kommunikationsövningar

0
5

10
15
20
25
30
35



24 
 

 

Figur 2 Förekomst av uttalsundervisning 

 

 

4.2.2 Kvalitativa data  

 

Lärarnas formuleringar rörande uttalsundervisningens förekomst och utrymme i 

undervisningen följer nedan i syfte att exemplifiera med kvalitativt material hur några 

lärare resonerar kring uttalsundervisningens förekomst – inledningsvis då den inte 

prioriteras (lärarnas kommentarer: kursiv stil och mina kategorier: fetstil): 

 

Förekomst (inte prioriterat) 

 Ingen riktad uttalsundervisning 
 Prioriteras ej men fel uttal bör ej accepteras 

med risk att det fossileras 

 

 Vi försöker lägga ner mycket tid på uttalet, 

speciellt på A-kursen. 

 När den studerande kommit en bit i svenskan 

 Vissa nya ord tränas uttalet på 

 

 

De kommentarer som enkäten frambringat  rörande uttalsundervisningens utrymme i 

kurserna på SFI – både tidsangivelser och påverkande omständigheter – visas i följande 

lista (se nästa sida):  
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Utrymme 

 Ett pass i veckan  

 Nästan varje dag 

 Integrerat i undervisningen  

 Vid uttalsproblem eller missförstånd 

 Riktad i enstaka fall 

 Vid starten är det viktigt 

 1-2 lektioner i veckan 

 Kontinuerlig 

 Planerad och oplanerad  

 Systematisk 

 Speciella lektioner för uttal 

 Kollegan sköter uttalsundervisningen 

 Varje måndag 

 Mycket tid 

 Diverse moment en gång per vecka. 

 Hörövningar i snitt två gånger i månaden 

 Behoven i gruppen avgör 

 I samband med skrivning av gemensamma texter 

 

 

4.3 Utformning av uttalsundervisning 

 

Utformningen av lärarnas uttalsundervisning i SFI-utbildningen visas genom kvalitativa 

data kring utformning och specifika övningar såväl som exemplifierande kommentarer 

kring metoder och inriktningar.  

 

 

4.3.1 Kvantitativa data 

 

Rörande utformningen (se Figur 3 på nästa sida) har 24 valt att beskriva sin 

uttalsundervisning som systematisk och 14 som spontant utformad.  
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Figur 3 Utformning av uttalsundervisning 

 

I Figur 4 nedan, visas exempel på förekomsten av klassiska uttalsövningar. Majoriteten, 

runt 40 stycken, av informanterna använder sig exempelvis av hörövningar, körläsning och 

diktamen medan sångmomentet används i undervisningen av 20 av de 46 lärarna. 

Alternativen med förslag på övningar som lärarna använder sig av hade dock med fördel 

kunnat vara längre och mer utförlig. En tydligare skiljelinje mellan fokus på 

suprasegmentella drag och segmentella drag hade också varit av nytta för att tydligare 

urskilja medvetenhet och teoretiska kunskaper om uttalsutveckling.  

 

 

Figur 4 Övningar  
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4.3.2 Kvalitativa data 

 

Följande del ger en kvalitativ bild av hur uttalsundervisningen utformas. Kommentarer från 

informanterna om innehåll och utformning finns presenterade. Såväl som i föregående 

avsnitt med kvalitativa data syftar informationen i detta avsnitt endast att bidra med 

exempel på fokusområden, metoder och inriktningar utifrån lärarnas formuleringar – ej 

kvantitativa generaliserbara data. Formuleringar (i kursiv stil) från lärarnas beskrivningar 

av utformningen av sin uttalsundervisning har kategoriserats under lämpliga rubriker – 

övningar med prosodiskt fokus finns exempelvis under Prosodi och övningar eller 

fokusområden rörande vokalljud hittas under Vokaler i listan nedan – för att ge en 

översikt. Mina kategorier är markerade med fetstil.  

 

Innehåll och utformning av uttalsundervisning 
Högläsning 

 Högläsning i grupp efter lärare/ i par/ med 

lärare 

 

Körläsning 

 Körläser ord/fraser/meningar  

 Veckans ord som körläses för att befästa uttal 

och förståelse. 

 

Lyssna Höra 

 Börjar med att höra rätt 

 Uppmans att lyssna på svenska, på bussen, 

restauranger m.m.   

 Lyssna till olika människors uttal 

 Lyssna in ljuden och imitera  

 Hörövningar  

 Höra och tala är intimt förknippat 

 Hörövningar, repetition tre gånger som följs av 

frågor på innehållet. 

 

Lyssna och skriva 

 Diktamen 

 

Specifika ljud 

 Specifika ljud 

 Sje- och r-ljud 

 Ljudmedvetenadeövningar 

Upprepning 

 Upprepning för att befästa kunskaper 

 Papegojemetodik 

 Repeterar ord 

 

Stavning 

 Visa på samband uttal och stavning 

 

Prosodi 

 Prosodi 

 Prosodi på nybörjarnivå: Längd melodi och 

rytm 

 Rytmövningar 

 Tonhjöjdsövningar   

 Uppmärksamma de studerande på att svenskan 

är ett melodiskt språk 

 

Betoning 

 Betonade stavelser: Lång vokal=kort konsonant 

och vice versa. 

 Visar betoningen med händerna. 

 Längden på ljuden är av stor betydelse för 

förståelsen 

 

Reduceringar och assimilationer 

 Öva in reduceringar 

 De studerande återberättar svenska de hört och 

reduktioner och assimilationer markeras. 
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Vokaler 

 Korta vokaler och konsonanter 

 Vokalövningar  

 Vokalövning individuellt, lyssna och säg efter 

 Ofta vokalerna y/u 

 Få grepp om de långa vokalerna 

 Se vokalerna i vokalfyrsidingen: främre/bakre; 

öppenhet; rundning. 

 Vissla för att hitta u-ljudet 

 

Stavelser 

 Stavelseövningar 
 

Kontrastivt uttal 

 Samband mellan modersmål och uttal 

 Jämför vokaler på modersmål och i svenskan 

Samtala/Tala 

 Dialoger 

 Smågruppsdiskussioner där uttalsproblem 

påpekas 

 Gruppsdiskussioner där uttalsprobem påpekas 

endast vid behov 

 Samtal – eleverna berättar om egna 

erfarenheter kring ett tema och övriga ställer 

frågor 

 ”Förklara ordet!” med aktuella ord 

 Talövningar i varje tema 

 

Sjunga 

 Sång, grammatiksånger tillsammans med fyra 

andra klasser. 

 

Flera lärare kopplar ihop just uttalsträning med att lyssna, läsa högt och att samtala, vissa 

ser fördelarna med ett prosdodiskt fokus och/eller på de komplexa vokalljuden. En stor 

spridning visas bland inriktningar och övningar – de flesta av lärarna har dock fler 

fokusområden och förekommer under flera kategorier. Några av informanterna har 

beskrivit hjälpmedel såsom datorprogram och läroböcker, för mer detaljer kring dessa, se 

listan nedan. 

 

Hjälpmedel och inspiration 

Läroböcker 

 Boken ”Hör och härma” 

 Övningar till Mål 1  

 Agneta Westergrens: Svenska med melodi 

 Svenska till max-böcker med uttalsövningar 

används 

 

Program 

 Uttalsprogram  

 Språkprogrammet Safir  

Bilder 

 Utrop och meningar kopplat till bilder 

 

Inspelningar 

 Lyssna och säga efter i studio individuellt  

 Hörövningar i studio 

 

Inspiration 

 Intryck av Olle Kjellin och Maria Bergström 

 

I sina beskrivningar av utformningen av uttalsundervisningen har några – utan att ha fått en 

direkt fråga – beskrivit förutsättningar för en fungerande uttalsundervisning såsom att det 

är viktigt att våga skratta ihop, att den är individanpassad eller vikten av att träna hemma. 

Kommentarerna rörande förutsättningar finns samlade i listan här nedan.  
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Förutsättningar för uttalsundervisning 

 Skapa en trygghet i gruppen 

 Alla deltar 

 Trygg och tilltalande miljö för att våga samtala 

 Smågrupper för studerande med talängslan 

 Det är okej att säga fel 

 Våga skratta ihop. 

 Intressanta ämnen att tala om. 

 Naturliga miljöer 

 Individuell undervisning (dock svårt med tanke 

på gruppstorlek) 

 Det är okej att det tar tid  

 Individanpassad  

 Individanpassat vid behov 

 Resurser tillåter inte individualiserad 

uttalsundervisning i den form som vore att 

föredra. 

 Humor och glädje är viktigt 

 Målet är inte att den studerande ska ta efter 

lärarens dialekt. 

 Belyser problemområden i grupp för att inte 

peka ut en individ. 

 Träna hemma 

 Medveten studieteknik 

 Koppla samtal til upplevelser 

 Hitta vägar för kommunikation som passar den 

studerande. 

 Olika svår beroende på modersmål 

 

 

4.4 Uttalets roll i SFI-utbildningen 

 

Uttalets roll i SFI-utbildningen visas genom kvantitativa och kvalitativa data utifrån 

informanternas svar om samtal med kollegor om uttalsundervisning, gemensam policy på 

skolan och uttalets roll i bedömningssituationen – områden som ger en indirekt bild av hur 

lärarna värderar uttalsundervisning.  

 

 

4.4.1 Kvantitativa data 

 

Figur 5 på nästa sida visar på att en majoritet av lärarna (33 av 46) samtalar med kollegor 

om uttalsundervisning. 7 av de tillfrågade samtalar inte med kollegor kring ämnet och de 7 

som svarat Annat är troligtvis de enda undervisande SFI-lärarna på den aktuella 

vuxenutbildningen och har således inte några kollegor och samtala med. 
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Figur 5 Samtal med kollegor om uttalsundervisning 

 

Lärare som arbetar på skolor med gemensam policy för uttalsundervisning (se Figur 6) är 

mindre förekommande än kollegiala samtal. 3 stycken har svarat att gemensam policy 

finns och 4 har svarat annat. Skolans storlek och antal undervisande lärare påverkar 

troligtvis detta, ensamma lärare kan ha angett både annat och att gemensam policy 

förekommer. Resterande 39 av 46 lärare anger att gemensam policy för uttalsundervisning 

inte förekommer på skolan de arbetar på.  

 

 

Figur 6 Gemensam policy för uttalsundervisning på lärarnas skolor 
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Lärarnas syn på uttalets roll vid bedömning är en indikator på uttalets roll i SFI-

utbildningen generellt. I Figur 7 visas hur lärarna ser på uttalet i förhållande till ordförråd 

som en del av språkfärdigheten. 25 lärare ser uttalet som likvärdigt ordförrådets betydelse 

för bedömning av språkfärdigheten, 7 som överordnat och 13 som underordnat.  

  

Figur 7 Uttalets betydelse i förhållande till ordförråd vid bedömning 

 

Uttalet i förhållande till språkfärdigheten grammatisk korrekthet (se Figur 8 nedan) ses av 

19 som likvärdig vid bedömning och av 14 som överordnad. 13 stycken ser uttalet som 

underordnat den aktuella färdigheten.  

 

Figur 8 Uttalets betydelse i förhållande till grammatisk korrekthet vid bedömning 

 

Den kommunikativa förmågan sedd som en del av den språkliga färdigheten värderas i 

förhållande till uttalsfärdigheter som likvärdig av 21 och överordnad av 15. 10 stycken 

bedömmer den som underordnad. Se Figur 9 på nästa sida. 

25 13 

7 

Likvärdig

Underordnad

Överordnad

19 

13 

14 
Likvärdig

Underordnad

Överordnad



32 
 

 

Figur 9 Uttalets betydelse i förhållande till kommunikativ förmåga vid bedömning 

 

Lärarnas syn på uttalets del av den kommunikativa förmågan mer specifikt visas i Tabell 4 

där uttalets värderas på en skala från 1-5. Ett gott uttal som en del av den kommunikativa 

förmågan anses ha relativt stor betydelse (36 av 46 har rankat uttalets betydelse med en 

fyra eller femma) för majoriteten av lärarna.  

 

Tabell 4 Ett gott uttal som en del av den kommunikativa förmågan, värderingar från 1-5 

(1=liten och 5=stor) 

Skala 1-5 Antal lärare  

1 Liten betydelse 0 

2 0 

3 10 

4 20 

5 Stor betydelse 16 

  

Totalt 46 

 

 

4.4.2 Kvalitativa data 

 

Kvalitativt resultat kring uttalsundervisningens roll i SFI-utbildningen representeras av 

informanternas formuleringar som jag har kategoriserat under lämpliga rubriker, se listor 

21 

10 

15 Likvärdig

Underordnad

Överordnad
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nedan.Syfte med kategoriseringen och presentationen av materialet är att exemplifiera 

direkta värderingar om bland annat uttalets betydelse för språkutvecklingen. 

Formuleringar från lärarnas beskrivningar av sin uttalsundervisning har markerats med 

kursiv stil och mina kategorier med fetstil. Nedan belyses exempel på formuleringar på 

värderingar av uttalets betydelse och relevans för språkutvecklingen. Kommentarer från de 

som anser att uttalet har en betydande roll för språkutvecklingen såväl som från de som 

anser uttalet vara av mindre betydelse exemplifieras.   

 

Värdering av uttalets betydelse för språkutvecklingen med tillhörande kommentarer 

Betydande Av mindre betydelse 

 Viktig  
 Viktigast i hela SFI-utbildningen 

 Påverkar mycket 

 Brytning på engelska, tyska 

eller annat statusspråk är annorlunda och 

påverkar inte lyssnarens 

antaganden om dina språkkunskaper 

       på samma sätt. 

 Ett korrekt uttal är inte nödvändigt 

 Vi är för fixerade vid uttalsträning 

 Svenskar som bott utomlands, har inte ett 

perfekt uttal på det aktuella språket, men det är 

okej. 

 Uttalet kan inte särskiljas från andra delar av 

språket 

 Inte lika viktigt som det idag anses vara 

 Huvudsaken är att göra sig förstådd  

 

På nästa sida ges exempel på lärares kommentarer kring uttalets relevans för 

språkutvecklingen. Effekter av ett bra uttal eller konsekvenser för ett inkorrekt uttal för 

språkutvecklingen och mer specifikt sociala aspekter kring uttalets relevans visas. Vi ser 

exempel på fördelar med ett korrekt uttal som bland annat självförtroendehöjande och att 

det underlättar och stimulerar kommunikation.  
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Uttalets relevans för språkutvecklingen 

Effekter av ett bra uttal Konsekvenser av inkorrekt uttal 

Sociala aspekter 

 Självförtroendehöjande, vilket leder till mer 

kommunikation med svenskar  

 För att kunna kommunicera  

 Den ger ett första intryck. 

Sociala aspekter 

 Om inte uttalet är korrekt går den 

svensktalande över till engelskan, oavsett om 

andraspråkstalaren förstår det eller ej. 

 Det är ansträngande för lyssnaren 

 Försvårar förståeksen hos lyssnare  

 Språkförmågan bedöms ofta efter uttalet, dåligt 

uttal=dålig kunskap i svenska  

 I samhället reagerar många negativt på 

brytning eller ordföljd. 

 

Språkliga aspekter 

 Hakar det sig hämmas utvecklingen rejält 

 Om man upplever att de man talar med inte 

förstår, hämmas utvecklingen. 

 

Lärarnas kommentarer kring uttalets betydelse för inlärningen av specifika moment såväl 

som generella fördelar med ett korrekt uttal presenteras. För både inlärning och träning av  

stavning och läsning är uttalet betydelsfullt enligt några exemplifierande kommentarer.  

 

Uttalets betydelse för delar av språkinlärningen 

Specifika moment Generella fördelar 

 Stavning  

 Läs- och skrivinlärningen 

 Läsning 

 Uttalet ligger till grund för hörförståelsen 

 Underlättar mycket 

 Att bli förstådd  

 Undvika problem och missförstånd 

 Fortsatt kommunikation 

 Alla i gruppen kan delta i samma övning, trots 

nivåspridning i klassen. 

 

Uttalet prioriteras inte alltid och några lärare menar att man hellre bör fokusera på att 

kommunicera. De fokusområden som förekommer istället för uttalsundervisning i SFI-

undervisningen då det inte prioriteras visas i listan här under såväl som en kommentar om 

aktiviteter som enligt en lärare leder till ett fungerande uttal.  
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Fokusområden då uttalsunderivsning inte är prioriterat 

Andra fokusområden Aktivitet som leder till fungerande uttal 

 Vi borde hellre pusha eleverna att våga prata 

och kommunicera på det nya språket 

 Det är viktigare att eleverna vågar prata, hellre 

än att oroa sig för uttalet 

 Förbereder eleverna inför nationella provet 

som hålls fyra gånger om året 

 Vi fokuserar på att bygga upp ett ordförråd 

 Att göra sig förstådd 

 Skapa tillfällen att tala och samtala, lyssna på 

och upprepa texter, lyssna till olika röster via 

hörövningar leder till ett uttal som fungerar i 

vardagslivet 

 

 

 

 

4.4 Metakognition och inlärning 

 

Ingen specifik fråga kring huruvida lärarna arbetade med att stödja de studerande i deras 

metakognition eller hur de uppfattade sambandet mellan insikt och studieresultat fanns i 

enkäten. En sådan hade varit av nytta för att få en mer detaljerad roll kring de tillfrågades 

tankar kring detta, exempelvis hur det påverkar undervisningen och huruvida de arbetar 

aktivt med att stödja de studerande i deras metakognition. Nedan följer de tankar som 

några av lärarna delade med sig av, en lärare beskriver exempelvis att de studerande på 

studieväg 1 (studerande med ingen eller kort utbildningsbakgrund) bara vill klara sig för 

stunden och saknar metakognition.  

 

Kommentarer om de studerandes insikt kring inlärning 
 Reflektion kring uttal kommer när den studerande kommit en bit in i svenskan. 

 Primärt har inläraren ett genuint behov och intresse att lära sig, inkluderat ett bra uttal. 

 Lätt för att skriva och läsa men svårt för uttalet  

 Frustrerade när de inte kan göra sig förstådda.  

 Många av eleverna på studieväg 1 vill bara klara sig för stunden, har ingen metakognition 

 De som inte förstår vikten av att träna hemma har dålig språkutveckling 

 De som studerar hemma går från klarhet till klarhet och bygger upp sin kunskap 
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4.5 Kursplan 

 

Endast en informant har kommenterat uttalsundervisning i relation till styrdokument i sin 

beskrivning av uttalsundervisningen i hans eller hennes klassrum, se kommentaren nedan. 

Ingen fråga rörande just medvetenhet kring formuleringar i styrdokument utformades dock, 

att undervisande lärare är bekanta med aktuella styrdokument tycktes självklart.  

 

Om formuleringar i styrdokument 
 Ett krav på de olika kurserna är att göra sig förstådd på enkel svenska 
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5 Diskussion 

 

 

I kapitlet diskuteras resultatet från undersökningen utifrån uppsatsens forskningsbakgrund. 

Rubrikerna för kapitlet är Förekomst av uttalsundervisning, Utformning av 

uttalsundervisning och Uttalsundervisningens roll i SFI-utbildningen följt av 

sammanfattande slutsatser och en metoddiskussionen.  

 

 

5.1 Förekomst av uttalsundervisning  

 

I vilken utsträckning förekommer uttalsundervisning på SFI? Utifrån hur informanterna 

valt att definiera uttalsundervisningens roll i klassrummet kan slutsatser dras indirekt kring 

dess status och relevans i lärares ögon. 31 av 46 anger att uttalsundervisningen är 

integrerad i övrig undervisning, vilket stöds i: Bannert (2004, s. 71); Holmegaard & 

Källström (1993, s. 201); Rosenqvist (2007). Att se på sin uttalsundervisning som just 

integrerad indikerar dessutom en inställning till dess relevans i språkundervisningen. De 7 

personer av 46 som anger att uttalsundervisning äger rum under bestämda tider, har 

åtminstone medvetet fokus på just uttal mer eller mindre frekvent, i motsats till de 8 som 

angivit att den sker indirekt via andra kommunikationsövningar, vilket ger en bild av att 

medveten och individanpassad uttalsundervisning som icke förekommande, utan snarare 

slumpmässig och inte prioriterad: ingen riktad uttalsundervisning lyder en av 

kommentarerna i beskrivningar av utformning, och en annan: Prioriteras ej, men fel uttal 

bör ej accepteras med risk att det fossiliseras. Trots aktuell forsknings tydliga budskap 

liksom styrdokumentens direktiv och riktlinjer (Skolverket 2009a, 2009b) beskrivs 

uttalsundervisning som underprioriterat och som endast sker i nödfall. Resultatet är dock 

föga förvånande då bland andra  Holmegaard och Källström (1993, s. 201) och Rosenqvist 

(2007 s. 91) beskriver uttalsundervisning som ett ofta underprioriterat område. 

Av de 38, av 46, lärare som angett att uttalsundervisningen är integrerad i 

undervisningen eller förekommande under bestämda tider anger 32 – en majoritet – den 
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som frekvent förekommande varav 24 även som systematisk i sin utformning, en 

inställning till uttalsträning som representerar medvetenhet kring dess relevans. Resterande 

8 informanter anger att den är spontant i motsats till systematiskt utformad vilket visar en 

syn på uttalsundervisning som relativt prioriterad men i avsaknad av medvetet syfte. De 6 

av 38 som angett sporadisk förekomst i motsats till frekvent har även valt beskrivningen 

spontan om utformningen, vilket kan tolkas som att uttalsundervisning inte prioriteras och 

saknar syfte. 

 

 

5.2 Utformning av uttalsundervisning 

 

Hur utformas uttalsundervisningen på SFI och vilka uttalsområden prioriteras?  

Kommetarer kring lärarnas utformning ger en bild av stor spridning av fokusområden 

och hur uttalsundervisningen utformas på SFI. Klassiska uttalsövningar som diktamen och 

körläsning av meningar förekommer bland en klar majoritet av lärarna – knappt hälften 

använder sig av sång – vilket tyder på en viss medvetenhet kring övningarnas fördelar. Just 

diktamen tränar den studerande i att uppfatta ljud, reduktioner och assimilationer – om inte 

läraren talar för tydligt; Rosenqvist (2007 s. 96) är en av många som förespråkar övningen. 

Huruvida lärarna väljer dessa uttalsövningar i syfte att stimulera de studerandes prosodiska 

utveckling framgår inte och återstår att undersöka. Det är dessutom möjligt att de, i 

enkäten, markerat övningarna som förekommande i sin undervisning utan att 

nödvändigtvis avse att stimulera uttalsutveckling specifikt – men som språkutvecklande 

generellt.  

Att prioritera de prosodiska delarna i uttalsundervisningen stöds i Holmegaard & 

Källström (1993); Bannert (2004); Gårding & Kjellin (1998); Kjellin (2002); Thorén 

(2008); Engstrand (2004 s. 173).  Några av informanterna har visat specifik insikt kring 

fördelarna med att fokusera på de prosodiska delarna, och ännu mer specifikt satsbetoning  

och durationen relevans för förståelsen. En lärare belyser området med orden: Betonade 

stavelser: lång vokal=kort konsonant och vice versa; Längden på ljuden är av stor 

betydelse för förståelsen, en kommentar helt i linje med aktuell forskning kring 

uttalsutveckling (se Kjellin 2002, s. 72 ff.; Thorén 2008, s.134). Flera kommentarer visar 
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även ett fokus på specifika ljud vilket indikerar att en prioritetsområden varierar bland 

lärarna. Lärarna som fokuserar på de segmentella delarna av uttalsundervisningen 

kännetecknas övervägande av vokalövningar, troligtvis då det är en typologiskt komplex 

del i svenskan (se Holmegaard & Källström 1993). 

Tendenser till teoretisk insikt kring hur uttalsinlärning fördelaktigt går till har visats, 

exempelvis hos läraren som kommeterar med att det börjar med att höra rätt; att höra och 

tala är intimt förknippat vilket bland andra Kjellin (2002) och Holmegaard och Källström 

(1993) betonar. Andra insiktsfulla kommentarer rör vikten av repetition för att befästa 

känsla för satsbetoning och hur specifika ljud produceras (se Kjellin 2002) såväl som att 

lära sig identifiera assimilationer och reduktioner. 

Kopplingen mellan studieframgång gällande språkutveckling och metakognitiv insikt är 

tydlig enligt Duvhammar et al. (2000). Det uttrycks även i kursplanen för SFI (Skolverket 

2009a, 2009b) att undervisningen ska stödja den studerande i det metakognitiva tänkandet. 

Några av de tillfrågade har i webbenkäten kommenterat området metakognition i samband 

med att de formulerat kommentarer om uttalets relevans och utformningen av deras 

uttalsundervisning vilket visar på insikt kring fördelarna att stödja de studerande i deras 

metakognition. Många av eleverna på studieväg 1 (för studerande med ingen eller liten 

utbildningsbakgrund) vill bara klara sig för stunden, de har ingen metakognition; de som 

inte förstår vikten av att träna hemma har dålig språkutveckling; de som studerar hemma 

går från klarhet till klarhet och bygger upp sin kunskap. Insikt finns, i vilken utsträckning 

är dock oklart; att deltagarna är delaktiga i utformningen av undervisningen borde bidra till 

insikt; ”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas” (Skollagen 13 kap 

2 §), huruvida detta är en verklighet framgår dock inte av resultatet för studien.  

Inga frågor kring tolkning av styrdokumentens direktiv inför utformningen av 

uttalsundervisningen fanns med i webbenkäten; det tycktes överflödigt då undervisande 

lärare antogs vara bekanta med de texter som rör just deras undervisning. Det är dock 

anmärkningsvärt att endast en av informanterna hänvisade till kursplanen i sin beskrivning 

av sin uttalsundervisning. De flesta verkar dock ha tagit till sig att ”Sfi karaktäriseras av att 

eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga” (Skolverket  2009a) men att denna del 

innefattar uttal verkar dock inte helt självklart: ”[g]enom utbildningen utvecklas en 

allsidig, kommunikativ förmåga [vilket] omfattar även fonologisk kompetens, d.v.s. uttal” 

(Skolverket 2009b, s. 3 ff.).  
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5.3 Uttalsundervisningens roll i SFI-utbildningen 

 

Hur värderar lärare uttalsundervisningens roll i sfi-utbildningen? Uttalsundervisningens 

roll i SFI-utbildningen som språkutvecklande visar några lärare insikt kring, kommentarer 

kring uttalsundervisningens betydelse för språkutvecklingen visas exempel på inställningar 

som Vi är för fixerade vid uttalsträning i kontrast till Viktig. Med tanke på att majoriteten 

av de som valt att besvara enkäten sannolikt är intresserade och engagerade i 

uttalsundervisning är det intressant att en spridning rörande inställning ändå representeras.  

SFI-lärarna ser andra fördelar med ett fungerande uttal som talar för dess roll i 

utbildningen: att det är självförtroendehöjande exempelvis – vilket leder till mer 

kommunikation med svenskar, en effekt som Holmegaard och  Källström (1993, s. 202) 

påpekat. Konsekvenser av ett icke fungerande uttal kan vara att det är hämmande för 

språkutvecklingen menar en av lärarna vilket tyder på insikt om uttalets betydelse i 

andraspråksinlärningen. Både språkutvecklingsperspektiv och socialiseringsperspektiv har 

angivits som skäl för uttalsundervisning och uttalets betydelse för språket – i enlighet med 

Kjellin (2002) och Holmegaard och Källström (1993). Lärarna kommenterar att det är 

ansträngande för lyssnaren med brytning, att det försvårar förståelsen och att det 

förekommer negativa attityder till brytning i samhället. Fördelar med ett bra uttal förutom 

det självklara, förståelsen, är att även stavning och hörförståelse förbättras av 

uttalsövningarna påpekar några. Missförstånd undviks och kommunikationen gynnas. 

Slutsatsen kring lärarnas syn på fördelar med uttalsundervisningens är att dess roll i SFI-

utbildningen inte är självklar och värderas mycket olika mellan lärare. 

I de fall då uttalsundervisning inte prioriteras pekar lärarna på att det är viktigare att 

träna på att göra sig förstådd och att uppmuntra eleverna att kommunicera. Att ett 

brytningsfritt uttal är fördelaktigt för just kommunikationen bortses dock ifrån. En lärare 

visar på insikt om att kommunikationsövningarna i klassrummet leder till ett välfungerande 

uttal i vardagslivet. Huruvida personen inkluderar arbetslivet i sin formulering kan endast 

antas – med tanke på att det ofta är just i arbetslivet som attityder till brytning kan ge 

konsekvenser för individen i socialiseringsprocessen (se Boyd 2004).  

Lärarna fick svara på frågan huruvida de samtalar med kollegor om uttalsundervisning 

och om det finns en gemensam policy på skolarna som de representerar för att få fram 
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deras intresse och medvetenhet för ämnet. 33 av 46 anger att de samtalar med kollegor om 

uttalsundervisning men endast 3 uppger att det finns en gemensam policy på skolan de 

arbetar på; ett intresse kring ämnet finns, men utformningen och eventuell förekomst 

lämnas helt åt den enskilde läraren att avgöra. Förekomsten av uttalsundervisningen är inte 

självklar och ett gemensamt syfte med undervisningen saknas. 

Uttalets roll vid bedömning visar indirekt på hur lärarna värderar uttalsundervisningen. 

Bedömning är ett moment som kan göras kontinuerligt i kursen eller summativt i samband 

med ett prov eller i slutet av en kurs; den sistnämnda är den typ av bedömning som avsågs 

då lärarna tillfrågades om uttalets roll vid bedömning i kontrast till olika delar av 

språkfärdigheten: ordförråd, grammatisk korrekthet och kommunikativ förmåga. 13 av 46 

bedömde uttalet som underordnat både ordförråd och grammatisk korrekthet och 10 

bedömde uttalet som underordnat kommunikativ förmåga vilket visar på att uttalet 

värderas lågt av cirka en fjärdedel av informanterna trots formuleringar i kursplanen och 

forskningens tydliga budskap kring dess roll i andraspråksinlärningen. 25 ansåg 

ordförrådet som likvärdigt uttalet vid bedömning och 7 ansåg det överordnat. 19 lärare 

angav grammatisk korrekthet som likvärdigt ett korrekt uttal vid bedömning och 7 som 

överordnat. 21 ser uttalet som likvärdigt den generella kommunikativa förmågan och 15 

som överordnat den. Resultatet visar på en stor spridning trots att majoriteten av 

informanterna anser att uttalet är antingen likvärdigt eller överordnat de olika delarna vid 

bedömning. Lärares väreringar kring uttalets roll och dess betydelse påvisas än en gång 

som varierad och ojämn SFI-undervisningen.  

 

 

5.4 Sammanfattande slutsatser 

 

Forskningsfrågorna om uttalsundervisningens förekomst, utformning och roll i SFI-

utbildningen har diskuterats i relation till forskningsbakgrund och resultat i texten ovan. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att uttalsundervisningens roll i uttalsundervisningen 

värderas olika bland undervisande lärare, från hög prioritet – av skäl som att den är 

språkutvecklande och gynnande för socialiseringsprocessen – till lägre prioritet, då några 

lärare anser att det är viktigare att försöka stimulera kommunikation utan att fokusera på 
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uttalet, i alla fall utan medveten metodik. Samtal med kollegor är vanligt förekommande 

bland lärarna men någon gemensam policy förekommer inte mer än i några enstaka fall. 

Lärarnas värdering av uttalsundervising utifrån föregående resultat visar än en gång på en 

ojämnhet mellan och inom de olika SFI-utbildningarna.  

Förekomsten av uttalsundervisning är inte helt självklar bland informanterna, men 

majoriteten ser ändå på sin uttalsundervisningen som integrerad i övrig undervisning 

vilket tyder på en medvetenhet om dess relevans. Utformningen beskrivs av ungefär 

hälften som systematisk vilket innebär att de lärarna har anammat en medveten filosofi 

kring hur deras uttalsundervisnig ska gå till, dock ej nödvändigtvis i likhet med andra 

lärare på skolan. Även innehållet och fokusområden varierar mellan informanterna, 

finns vissa tendenser till fokusområden, som prosodi utifrån det kvalitativa materialet. 

Det kvantitativa materialet visar att majoriteten av informanterna körläser och har 

diktamen i sin undervisning med syftet att stimulera uttalsutvecklingen, 20 av 46 

sjunger även tillsammans, övningar som är exempel på prosodiskt fokus. 

Vokalövningar, exempel på fokusering av specifika ljud, förekommer hos vissa i 

enlighet med lärarnas egna beskrivningar av sin uttalsundervisning.  

Uttalets roll är fortfarande inte självklar i SFI-utbildningen trots informanternas 

utbildningsnivå inom andraspråksundervisning. Eventuellt behövs tydligare 

formuleringar i kursplanen för SFI. Roll, förekomst och utformning är inkonsekvent 

inom SFI-utbildningarna runt om i Sverige vilket kan tolkas som att kursplanerna inte är 

tillräckligt tydliga och tolkas på olika sätt. Endast en lärare nämnde den i enkäten, och 

bedömde att kravet var att göra sig förstådd på enkel svenska, vilket kan tolkas som att 

uttalet inte är speciellt högt prioriterat. Konsekvenser för de studerande vars 

uttalsundervisning hänger på vilken lärare de möter kan bli hämmad uttalsundervisning 

och fossilisering, kommunikationsstörningar, självförtoendesänkande och risk att 

hämma socialiseringsprocessen och vägen in i arbetslivet. 
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5.5 Metoddiskussion  

 

Metoden för studien med en webbaserad enkätundersökningen var tillfredsställande och 

gav ett användbart och intressant resultat kring uttalsundervisningens ställning i SFI-

utbildningen.  

Vissa frågor i enkäten hade fördelaktigt kunnat vara mer specifka för några områden, 

exempelvis kring lärarnas tankar, medvetenhet och fokus i uttalsundervisningen: prosodi 

eller specifika ljud. Svaren som inkommit gav dock indirekt information om fokus och 

medvetenhet i uttalsundervisningen.  
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6 Avslutning 

 

Uttalsundervisningens roll och fokus varierar beroende på lärare i SFI-utbildningen i 

Sverige och den studerande kan inte räkna med att få den uttalsundervisning han eller hon 

behöver. Denna konsekvens kan delvis bero på att utrymmet i kursplanen inte är tillräckligt 

eller för öppet för individuella tolkningar. I höst kommer en ny kursplan och min 

förhoppning är att den är tydligare och mer detaljerad - självklart inte till den grad att 

lärarens kreativitet i utformningen hindras. Det kan dock vara relevant för just 

uttalsundervisningens del av undervisningen, att betona vikten av att fokusera på de 

prosodiska delarna av uttalet och att området bör integreras i undervisningen.  

Det har varit intressant att studera lärares perspektiv på uttalsundervisning i 

andraspråksundervisning och ett intresse har väckts att studera andra inriktningar som 

exempelvis: Sambandet mellan metoder för uttalutveckling och de studerandes framgång; 

metakognitiv insikt hos de studerande rörande uttalsutveckling; fokusområden i de 

läroböcker som används i SFI-utbildningen; möjligheter för uttalsundervisning med ett 

vidgat textbegrepp; samband mellan lärares andraspråksbakgrund och förekomst av 

uttalsundervisning.  

Min förhoppning är att jag genom enkäten och uppsatsen förhoppningsvis väckt samtal 

kring uttalsundervisning, dess utformning och relevans, till liv på de skolor som enkäten 

nått och hos er som läser uppsatsen. Jag vill avsluta med att uppmana er undervisande 

andraspråkslärare att integrera er uttalsundervisning och fokusera på de prosodiska delarna 

för en stimulerande och mer utvecklande språkundervisning.  
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