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“Klang min vackra bjällra” 

En studie om sång som didaktisk metod vid uttalsundervisning i svenska 
som andraspråk 

Lisa Hedblom 

Sammanfattning 
I den här uppsatsen studeras sångträning som didaktisk metod vid uttalsundervisning i svenska som 
andraspråk. I syfte att undersöka huruvida uttalet hos andraspråkstalare av svenska påverkas av 
metrisk och musikalisk rytm, gjordes ett experiment för att kunna jämföra betoningsmönster i tre olika 
modus: sång, läst vers och spontant tal. Tre L2- informanter och en svenskspråkig referensinformant 
spelades in och analyserades med avseende på vokalkvalitet och längdproportioner i betonade VC-
sekvenser (vokal följd av konsonant). Resultatet visade att sångmoduset medför en förlängning av 
vokalerna hos alla informanter. Denna förlängning visade sig genom ett t-test vara statistiskt 
signifikant. Hos L2-informanterna gjordes vokalen längre än konsonanten i både kategorin kort vokal 
och lång vokal, medan distinktionen mellan längdkategorierna bibehölls, och till och med förstärktes 
något hos den svenskspråkiga referensinformanten. Analysen av vokalkvalitetsförändringar gav inga 
säkra resultat, mer än en svag tendens till att mindre uppmärksamhet ägnades åt kvaliteten i samband 
med att längden ökade i sångmoduset. 
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Inledning 
Svenska skolans kursplaner i svenska som andraspråk är utformade så att språkets bas och utbyggnad 
ska utvecklas parallellt för att andraspråkseleverna ska ges möjlighet att hålla något sånär jämna steg 
med förstaspråkselevernas kunskapsutveckling i övriga ämnen. Emellertid finns det anledning att 
problematisera ett sådant upplägg eftersom man då kan sägas prioritera ämneskunskaperna framför 
språkutvecklingen, vilket i slutändan kan komma att motverka sitt eget syfte. I kursplanerna räknas 
språkets fonetik, dess ljud- och rytmlära, som en del av språkets bas. Men tittar man på den forskning 
som gett upphov till det språkteoretiska begreppet bas så ligger fokus oftast på språkets grundläggande 
ordförråd, morfologi och syntax och liten eller ingen uppmärksamhet ägnas åt uttalet, samtidigt som 
den forskning som behandlar uttalet å sin sida har liten praktisk-didaktisk anknytning. Men det finns 
forskning som visar att det finns mycket att vinna på att ge inlärarna av svenska som andraspråk 
möjligheten att inledningsvis utveckla en rent fonologisk förståelse för språket, och då framförallt för 
dess prosodiska egenskaper och regler, innan man fortsätter med mer grammatiska och semantiska 
aspekter, i likhet med hur små barn utvecklar sitt förstaspråk. Anledningarna till detta är flera: ett 
uppmärksamt öra har lättare att uppfatta och analysera input vilket gör det lättare att kunna, vilja och 
våga kommunicera muntligt på språket. Prosodin framhäver den viktigaste informationen i ett yttrande 
och det finns mycket som pekar på att en stadig prosodisk grund underlättar dels kommunikationen för 
stunden, och dels den fortsatta språkinlärningen i övrigt. 

Trots detta ägnas inte alltid uttalet den tid och ansträngning som det kanske egentligen förtjänar i 
språkundervisningen. I inledningen till artikeln ”Pronounciation” (1999) skriver D. Porter att: 

While it is a commonplace for writers in the field of second or foreign language (…) teaching to 
described their chosen topic as 'a neglected area', there is no topic which better fits this description 
than the teaching of pronunciation.” (Porter, 1999, s. 647)  

Porter fortsätter sedan med att föreslå en lång rad möjliga förklaringar till varför det har blivit så och 
nämner däribland att uttalet ofta får låg prioritet i en språkundervisning med ett starkt kommunikativt 
fokus. Detta är fallet också i undervisningen av svenska som andraspråk, åtminstone av kursplanernas 
skrivelser att döma. Med en uttalad prioritering av kommunikativ kompetens är det lätt hänt att man – 
i all välmening – direkt skyndar ingång med språkets betydelsebärande enheter. Problemet med detta 
är dock att eleven då i brist på annat blir tvungen att klä sina yttranden i den enda fonetiska dräkt hon 
har, nämligen den från modersmålet, vilken sällan har helt rätt passform. Och ju längre man går 
omkring med denna, desto svårare blir det att senare byta. Bertil Malmberg (1967) skriver att, 

Man får inte med berått mod låta eleverna under den första tiden uttala främmande ljud med 
modersmålets prosodi, i den tron att accenterna kan läras in på ett senare stadium. (…) Då ska 
eleverna på ett senare stadium utsättas för besväret att bryta sönder de felaktiga kombinationer, de 
med möda byggt upp, för att ersätta dessa med nya och riktigare. Det är en onödig och besvärande 
omväg. Ju riktigare hela ljudkomplexet kan göras genast, desto bättre går det sedan att bygga vidare. 
(Malmberg, 1967, s. 109-110). 

Uttalsundervisning ställer också väldigt höga krav på läraren som måste kunna bryta ner språket i dess 
minsta beståndsdelar och det krävs att hen kan medvetandegöra kunskaper som ofta är helt och hållet 
intuitiva, ja nästan instinktiva. Hen har förvisso i sin utbildning genomgått en eller fler kurser i ämnet 
och tillskansat sig en begreppsapparat för att kunna teoretisera kring svenska språkets fonetiska 
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uppbyggnad, men när abstraktionsnivån är hög blir steget från teori till praktik ofta mycket långt, och 
det är ett steg som lärare och inlärare inte sällan måste ta helt på egen hand. I den här uppsatsen ska 
jag försöka att minska detta steg en liten aning, genom att undersöka och diskutera en metod för 
uttalsundervisning i svenska som andraspråk: körträning. Många vittnar om körträningens positiva 
effekter i undervisningen av ett andra eller främmande språk. Man talar ofta om hur 
gruppgemenskapen, och med den motivationen, stärks eftersom musik och sång är något som de flesta 
kan relatera till och finna mening i, oavsett bakgrund. En allmän uppfattning är också att sånger och 
ramsor hjälper minnet. Har du, liksom jag, läst franska som främmande språk i skolan så kanske 
barnvisan ”Alouette” fortfarande ekar även i dina öron? Det är dock fortfarande tunt med 
vetenskapligt förankrade rön om sångens effekter på ett mer lingvistiskt plan, varför denna aspekt har 
fått utgöra fokus i den här uppsatsen. 

Syfte och frågeställningar 
Av modern forskning att döma (se genomgång i bakgrundsavsnittet nedan) finns anledning att lägga 
stort fokus på uttalsträning i språkundervisningen. En del av uttalet som många gånger har visat sig 
spela en viktig roll för både kommunikationen och språkutvecklingen är prosodin, eller enkelt uttryckt 
språkets melodi och rytm. Prosodin tar sig uttryck i bland annat språkets betoningsmönster vilket bör 
prioriteras högt i uttalsundervisningen inom svenska som andraspråk. En ofta använd metod för att 
träna prosodi är körläsning eller körsång. Tack vare sångens tydliga rytm, dess metrik och melodi, bör 
det vara lättare för inläraren att placera betoningarna på rätt stavelser i sång än i spontant tal, eftersom 
dess form bygger på synkronisering av musikens och textens taktslag. Men påverkar sångmodus också 
hur betoningen manifesteras? I syfte att belysa vad denna typ av träning kan bidra med i den 
prosodiska utvecklingen inom svenska som andraspråk fokuserar föreliggande undersökning på 
huruvida ordbetoningens realisering påverkas av musikalisk och metrisk rytm. Mer specifikt studeras 
huruvida vokalkvalitet och längdproportioner i betonade VC-sekvenser (dvs. sekvenser av vokal följd 
av konsonant) förändras i tre olika modus: tal, läst vers och sång. 

Undersökningsobjektet kan sammanfattas i följande frågor: 

Görs någon skillnad i vokalkvalitet och längdfördelning över vokal och konsonant i betonad VC-
sekvens hos inlärare av svenska som andraspråk i fritt tal, läst vers och/eller sjungen sång?  

Om så, hur ser den skillnaden ut i jämförelse med svenskt standarduttal?  

Bakgrund 

Viktiga begrepp för studien 
I det följande används begreppen förstaspråk, modersmål och L1 som synonymer och de refererar till 
det eller de språk som ett barn lär sig allra först, från födseln, främst av sin familj. Andraspråk och L2 
används också synonymt och refererar till ett eller flera språk som lärs in senare i livet, ofta genom 
formell undervisning och i en miljö där språket talas av omgivningen. En åtskillnad görs från 
begreppet främmande språk som här åsyftar ett språk som lärs in på formell väg utanför de områden 
där språket talas (jmf. skolämnet ”moderna språk”). 
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Skolans styrdokument 
Lärarutbildningen i svenska som andraspråk ser olika ut beroende på vid vilket lärosäte man läser. Vid 
Stockholms universitet har uttalsundervisningen, enligt min personliga erfarenhet, inte ägnats någon 
större uppmärksamhet de senaste åren. Den enda kursen i fonetik jag själv fått inom utbildningen var 
rent teoretisk och saknade didaktisk anknytning. Inte heller har någon kurs eller praktikperiod 
fokuserat uttalets betydelse för språkutvecklingen. 

Vad som dock är gemensamt för alla lärarstudenter och färdiga lärare är de läro- och kursplaner som vi 
har att förhålla oss till i vår yrkesutövning (se Skolverket, 2011a, s. 239-257; Skolverket, 2011b, s. 
182-202). I kursplanerna för svenska som andraspråk står begrepp som uttal, betoning, satsmelodi och 
prosodi att finna under rubriken ”Centralt innehåll” genom hela grundskolan, medan de saknas under 
samma rubrik i gymnasieskolans kursplaner. Däremot finns ingen aspekt av uttalet med som ett 
explicit kunskapskrav i grundskolan, vilket det å sin sida gör i gymnasieskolan, där uttalet inte får 
”hindra” respektive ”begränsa” kommunikationen mer än i undantagsfall (Skolverket, 2011b, s. 184, 
respektive 190, 197). I kursplanen för SFI (svenska för invandrare) är ett ospecificerat ”gott uttal” ett 
grundläggande mål för undervisningen, men det är inget kunskapskrav (Skolverket, 2012, s, 8). 

I den här typen av dokument finns förvisso alltid ett utrymme för tolkning, men man skulle ändå 
sammanfattningsvis kunna säga att i grundskolan ska lärare ge explicit undervisning om svenska 
språkets uttal, men inte bedöma kunskapen (summativt); medan lärare i gymnasiet ska bedöma 
kunskapen men inte ge explicit undervisning. Det hela ter sig en aning motsägelsefullt, i synnerhet 
med tanke på att eleverna som läser svenska som andraspråk inte nödvändigtvis börjar i svenska 
skolan som barn utan kan anlända vid mycket varierande åldrar. I uppsatsen ”Uttalet är väl det sista 
man petar i, eller?” – En studie om lärares syn på uttal och bedömning, presenterar Johanna Englund 
(2012) ett resultat som visar att det råder förvirring bland lärare i svenska som andraspråk kring hur 
dessa skrivelser ska tolkas, vilket i kombination med stark tidspress och upplevd bristande beredskap 
för att kunna undervisa i uttal, gör att denna del av undervisningen i svenska som andraspråk ofta 
underprioriteras.  

Skolverket har emellertid nyligen publicerat ett stödmaterial där språkutvecklingsfilosofin förtydligas 
och där ytterligare riktlinjer ges för lärare som undervisar de tidigaste nybörjarna i svenska som 
andraspråk i gymnasiet, Introduktionsprogrammet: språkintroduktion (Skolverket, 2013)1. Här 
presenteras vilka teoretiska utgångspunkter om andraspråksinlärning och tvåspråkighet som ska ligga 
till grund för hur undervisningen i svenska som andraspråk ska utformas. Man konstaterar dels att 
inlärningen av ”ett andraspråk skiljer sig i flera avseenden från att lära sig ett förstaspråk” och dels att 
”andraspråksinlärning i hög grad påverkas av faktorer som ligger hos den enskilda individen” 
(Skolverket, 2013, s. 22). Dessa påståenden ska dock visa sig problematiska i ljuset av ”den samlade 
forskningen om andraspråksinlärning och tvåspråkighet” (Ibid, 2013, s. 13) som man baserar dem på. 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Allmänna teorier om andraspråksutveckling 

Under 1970-talet gjordes en rad studier om andraspråksutveckling till följd av Heidi Dulay och Marina 
Burts forskning kring den grammatisk-morfologiska utvecklingen av engelska som andraspråk hos 

                                                        
1 Jag har inte funnit något motsvarande material för grundskolan. 
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spanska och kinesiska invandrarbarn i USA. Dessa studier kom att kallas för Morfemstudierna och de 
har med sina banbrytande resultat satt en tydlig prägel på dagens kunskapsläge inom 
andraspråksforskningen. Vad man fann var sammanfattningsvis att utvecklingen av ett andraspråk 
faktiskt liknade utvecklingen av ett förstaspråk i betydligt högre grad än man tidigare trott, och att den 
såg i princip likadan ut oberoende av sociokulturell bakgrund eller modersmål. Likheterna var faktiskt 
så stora att man formulerade en hypotes om att andraspråksutveckling är helt identisk med 
förstaspråksutveckling, den s.k. L2=L1-hypotesen (Abrahamsson, 2009. s. 57). Som Niclas 
Abrahamsson (2009) framhåller, har dessa studier som all annan forskning fått utstå viss kritik, men 
då de har replikerats ett stort antal gånger av olika forskare med också vuxna inlärare och med 
varierande metoder utan att resultaten har varit nämnvärt avvikande, bör de anses tillförlitliga 
(Abrahamsson, 2009, s. 58f.). 

En annan teori som har relevans för sammanhanget är den som berör hur förutsättningarna för att lära 
in olika språkdrag påverkas av dess typologiska markering, dvs. hur vanligt eller ovanligt det är bland 
världens språk (ju ovanligare ett drag är desto starkare är dess markering). En viktig utgångspunkt för 
den typen av resonemang var Eckmans markeringsdifferantialhypotes (Eckman, 1977), vilken 
uppmärksammade hur andraspråksinlärning kan underlättas eller försvåras beroende på skillnader i 
markeringsgrad mellan språkdrag i första och andraspråket. Abrahamsson (2009) framhåller dock att 
senare forskare har kunnat visa att kontraster mellan första och andraspråket i det avseendet inte har så 
stor betydelse, utan att det snarare rör sig om markeringsgrad i största allmänhet, vilket kortfattat 
innebär att ju högre markerat ett språkdrag är bland världens språk, desto svårare tenderar det att läras 
in, och enligt Abrahamsson gäller detta inte minst på det fonologiska planet (Abrahamsson, 2009, s. 
141ff.). Ett exempel från svenskan är dess många långa vokaler (eller vokalkvaliteter om man väljer 
att se de långa och korta varianterna som allofoner av samma fonem), vilka är mer markerade än de 
korta och därför kan antas kräva mer träning för att behärskas. Detta hänger sannolikt ihop med att de 
också kräver större artikulatorisk ansträngning då de ligger längre ut mot ”kanterna” i vokalrymden, än 
de mer centrala korta vokalerna (Engstrand, 1999, s. 140). Se vidare avsnittet Svensk prosodi: en kort 
presentation nedan.  

Ytterligare en mycket central teori inom andraspråksforskningen är den s.k. ”processbarhetsteorin” 
efter Manfred Pienemann (1998) vilken visar att all språkinlärnings morfo-syntaktiska utveckling, 
oavsett om det gäller ett första- eller andraspråk, genomgår samma fem utvecklingsstadier i samma 
ordning. Det kan emellertid variera från person till person och från språk till språk hur lång tid varje 
stadium tar att passera, bland annat beroende på typologisk markering, men ordningen förblir 
densamma. Processbarhetsteorin ger således ytterligare bekräftelse till att likheterna är mer 
utmärkande än skillnaderna mellan första- och andraspråksinlärning.  

Skolverkets ovannämnda formuleringar om att andraspråkinlärning är starkt styrd av faktorer hos den 
enskilda individen och att den skiljer sig mycket från förstaspråksinlärning blir i ljuset av detta 
problematiska. Visst finns det många faktorer hos den enskilda individen som påverkar dennes 
inlärning, men dessa gäller sällan specifikt för språk utan för all inlärning, och visst finns det 
skillnader mellan första- och andraspråksinlärning, men att påpeka detta utan att nämna något om de 
mängder av likheter som också finns blir direkt missvisande i min mening. Dessa likheter återfinns 
också i den fonologiska utvecklingen, vilket görs gällande av James (1999): 

However, the learning processes employed in second language phonological acquisition are not 
necessarily the same as those attributed to the child mastering the sounds of his mother tongue. What 
the child has in terms of vocal versatility, the adult to a large extent compensates in terms of 
cognitive skill. However, by and large, the learning model remains the same (…). Developmental 
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processes are those presumably inherent phonological strategies which one finds operating in earlier 
child language (…). (James, 1999, s. 570). 

En språkundervisning baserad på aktuell forskning bör således vara en språkundervisning inspirerad 
av hur barn utvecklar sitt modersmål. 

Något som emellertid tydligt skiljer andraspråksinlärning från förstaspråksinlärning är att den alltid 
påbörjas vid en högre ålder. ”Den kritiska perioden” är ett något kontroversiellt begrepp inom 
andraspråksforskningen, vilket har sitt ursprung i Eric Lennebergs (1967) ”Critical Period Hypothesis” 
(CPH). Denna kan kortfattat beskrivas som en hypotes om att språkinlärning påverkas av 
mognadsmässiga aspekter i hjärnan vilket gör att en språkutveckling som påbörjas efter en viss ålder, 
vilken vanligtvis brukar anses infalla kring puberteten eller något tidigare, försvåras starkt och aldrig 
kan uppnå en inföddliknande eller nästan inföddliknande slutnivå. Uttalet brukar ofta ses som en del 
av språket som påverkas mycket av detta (se t.ex. Bongaerts, 2005, s. 259ff.). 

Hypotesen har prövats i ett antal studier med lite varierande resultat. I artikeln Maturational 
constraints in SLA (2003) ger Niclas Abrahamsson och Kenneth Hyltenstam en grundlig genomgång 
av en stor del av dessa, och de konstaterar att det finns belägg för hypotesen om mognadsmässig 
begränsning av språkinlärning, men att man snarare bör tala om en successivt avtagande förmåga med 
start redan vid födseln, hellre än om en specifik ”åldersgräns” för begränsningen. Dock framhåller 
man också att dessa begränsningar ofta kan kompenseras för i relativt stor utsträckning genom sociala 
och psykologiska faktorer (Abrahamsson & Hyltenstam, 2003). En för denna studie intressant, 
alternativ förklaring till åldersmässiga begränsningar av detta slag, vid sidan av den neurologiska, ges 
av James (1999): 

However, at least as far as sound discrimination abilities in the L2 are concerned, it would seem that 
poorer performace by adults as opposed to children is to be ascribed to the fact that older learners 
tend to process the L2 signal linguistically in terms of their L1 auditory/acoustic patterns, whereas 
younger learners are more capable of auditory processing of the signal without reference to already 
developed L1 linguistic patterns. (James, 1999, s.569; jmf. Malmberg 1967, s.109). 

Vuxna inlärare antas alltså tolka input på sitt L2 utifrån språkliga mönster i sitt L1. Detta är förenligt 
med modeller av kategorisk perception i språktillägnandet, som bygger på att diskriminationsförmågan 
av okända språkljud avtar till förmån för förfinad uppfattning av det egna språkets ljudmönster (för en 
mer ingående beskrivning av begreppet kategorisk perception, se t.ex. Kjellin, 2002, s. 92). Men det 
kan också antas att inlärare som inte har fått tillräcklig undervisning i andraspråkets uttal och därmed 
inte känner till dess fonologiska mönster och regler, tar till dito från förstaspråket. Detta kommenteras 
inte i James' artikel, men är kanske inte helt otänkbart sedan det konstaterats av Porter i samma volym, 
att uttalsaspekten ofta underprioriteras inom språkundervisningen, såsom det framhölls i citatet i 
inledningen. 

Teorier om barns modersmålsutveckling och uttalets betydelse för den 
övriga språkutvecklingen 

Enligt Olle Kjellin (2002) har all normal förstaspråksutveckling sitt ursprung i input via hörseln, och 
utvecklingen börjar redan innan födseln när barnet hör och lär sig känna igen sin moders röst. Detta 
första språkliga input är emellertid filtrerat genom kroppsvävnad och fostervatten och barnet kan 
förstås inte uppfatta ljudvågorna på samma sätt som när de färdas fritt genom luften. Vad barnet 
däremot kan uppfatta och lägga på minnet redan från första början är språkets prosodiska mönster, 
dess rytm och melodi (Kjellin, 2002, s. 86). 
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Lindblom (1997) skriver att barns förstaspråksutveckling bygger på att de ”lyssnar och härmar vad de 
hör” (Lindblom, 1997, s.13), men att hur de lyssnar och vad de hör är styrt av olika psykologiska och 
miljömässiga faktorer. Bland annat framhåller han att forskning har visat att människor tolkar språkligt 
input, inte enbart utifrån vad som faktiskt hörs utan också utifrån vad man förväntar sig att höra, 
beroende på kunskaper man har från tidigare språkliga erfarenheter (jmf. James' citat ovan). Han kallar 
detta förhållande för ”samspelet [mellan] signal-kunskap” (Lindblom, 1997, s.16, se även s. 15, jmf. 
Kjellin, 2002, s. 103ff.). Om de allra första språkkunskaper som ett barn utvecklar är kunskaper om 
prosodiska mönster bör detta således också vara vad barnet sedan använder när det tolkar fortsatta 
”signaler” på språket, och bygger vidare sin kunskap (jmf. Waterson, nedan).  

En faktor i miljön som påverkar det språk som barn hör är att vuxna tenderar att anpassa sitt tal när det 
är riktat till små barn. Lindblom skriver att detta barnriktade tal (BT) fungerar på i stort sett samma 
sätt i de flesta av världens språk. Vad som kan vara intressant i det här sammanhanget är att de 
kännetecken för BT som Lindblom tar upp, med undantag för olika förenklingar, också kan sägas vara 
kännetecknande för sång/sångträning: ”(...) man upprepar gärna och talar långsammare och med större 
eftertryck på de mest informativa orden (…) (BT) är ofta prosodiskt livligt och emotionellt positivt.” 
(Lindblom, 1997, s. 21). Det ska dock påpekas att sång inte alltid är emotionellt ”positivt” men 
däremot emotionellt uttrycksfullt på ett annat sätt än vanligt tal, och det är förstås inte alltid som 
tempot sänks i sångens form, men däremot kan det antas göra det under ”träningsfasen”. Hursomhelst 
skulle man kunna se på sången som ett slags ersättning för BT vid L2-inlärning. 

Lindblom presenterar en teori om språkinlärning som han kallar för ”'görs-lätt-hörs-rätt'-strategin” 
(Lindblom, 1997, s. 26), vilken i en något modifierad variant också återfinns hos Kjellin (2002, kap. 
8). Med detta menar Lindblom att de språkljud och ljudkombinationer som för barnet är lättast att själv 
göra/härma (d.v.s. kräver minst artikulatorisk ansträngning) också är de som är lättast att uppfatta med 
hörseln. För en modersmålstalare som har tränat på sitt språk sedan födseln är alla artikulatoriska 
processer så väl inövade att inga längre känns svåra, men när man ska lära sig ett andraspråk behöver 
man öva in nya artikulatoriska inställningar och rörelser för de ljud som inte är gemensamma för L1 
och L2. Dessa kommer till en början att vara svåra att göra (notera att ljud som kräver större 
artikulatorisk ansträngning ofta tenderar att ha högre typologisk markering, se Engstrand 2004, kap. 
8). Och om vi nu antar att det som är svårt att göra också är svårt att höra blir det onekligen mycket 
viktigt för inlärarens förmåga att ta till sig input på det nya språket och därmed kunna utvecklas i det, 
att man börjar med att träna på uttalet. Detta borde dessutom vara särskilt viktigt vid inlärning av just 
svenska som andraspråk eftersom svenskan har en hel del typologiskt markerade ljudstrukturer vilka 
får antas vara, om inte svåra, så åtminstone ovana för flertalet inlärare att göra och höra. Bland det 
allra viktigaste att göra-höra rätt tycks dessutom vara just betoningen, som framhålls av Robert 
Bannert (1994): 

Även ur kommunikativ synvinkel är betoningen väldigt viktig. Avlyssningstest med felaktigt 
betonade och sedan korrigerade betonade stavelser (…) har visat att lyssnarna plockar ut just de 
betonade stavelserna i talsignalen när de lyssnar till tal och justerar resten. (Bannert, 1994, s. 22, jmf. 
Kjellin, 2002, s. 93). 

Som framhålls av Natalie Waterson (Waterson, 1991, s. 44f.) hänger detta också ihop med varför 
språkets prosodi är vad som utvecklas allra tidigast hos små barn: innan talorganen är fullt utvecklade 
rent fysiologiskt, är det mycket svårt för det lilla barnet med sitt korta svalg och sin förhållandevis 
stora tunga att producera – och möjligen också att uppfatta – andra språkdrag än just de prosodiska. 
Enligt Waterson föregår den prosodiska utvecklingen den segmentella också genom hela den fortsatta 
språkutvecklingen: 
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När barnet leker med de prosodiska dragen är yttrandena relativt enkla på den segmentella nivån. 
Men allteftersom de prosodiska mönstren behärskas börjar barnet ägna större uppmärksamhet åt de 
segmentella elementen – vokaler och konsonanter – och arbetar på dem med de nu redan inlärda 
prosodiska mönstren som stöd och hjälp. (Waterson, 1991, s. 45).  

Watersons forskning kommer att kommenteras vidare i avsnittet Musik, rytm och språkutveckling. 

Men kan dessa teorier också vara relevanta inom andraspråksundervisningen? Ja, i allra högsta grad 
menar Bertil Malmberg (1967) i boken Uttalsundervisning – Teori och metodik. Han understryker 
starkt vikten av att det nya språkets uttal, inte bara segment för segment utan också prosodin och inte 
minst betoningen, måste ägnas uppmärksamhet redan från första början för att inlärningen av ett 
andra- eller främmande språk ska kunna gå så smidigt som möjligt, så som vi såg i citatet i 
inledningen. Och liksom i förstaspråksinlärningen måste inlärningen av ett andraspråks nya språkljud 
naturligtvis också gå genom hörselsinnet, genom att man lyssnar och imiterar. Enligt Malmberg är det 
mycket viktigt att andraspråksinlärare får träna på att lyssna till olika talare av det nya språket för att 
så småningom kunna urskilja vad som är gemensamt för dessa och därmed språkspecifikt, samtidigt 
som drag av individuell eller tillfällig variation kan sorteras ut ur de egna imitationerna (Malmberg, 
1967, s. 154).  

Denna uppfattning får också starkt stöd av Bernard Rochet (1995) i en experimentstudie där vuxna 
andraspråksinlärare av franska testades genom att man jämförde deras produktion av särskilda 
språkljud med deras förmåga att perceptuellt identifiera samma språkljud. Rochet kunde då bekräfta 
vad också tidigare forskare sett, att äldre L2-inlärares ofta bristfälliga uttal inte beror på en oförmåga 
att producera de nya språkljuden, så som anhängare av CPH ofta ansett. Det beror snarare på att de 
misslyckats att perceptuellt identifiera ljuden som nya ljud och istället tolkar dem utifrån de 
ljudkategorier som de är vana vid sedan tidigare, m. a. o. de hör det som görs lätt (detta gäller i 
synnerhet då ljudkategorierna ligger relativt nära varandra aukustiskt-artikulatoriskt). Men det som 
inte hörs rätt kan förstås inte imiteras rätt. Fenomenet kallas ibland för ”interlingual identification” 
(Rochet, 1995, s. 381-385).  

Den goda nyheten är emellertid att Rochet också visar i ett uppföljande experiment att perceptionen 
kan tränas upp genom upprepade lyssningsövningar med minimalt kontrasterande ljudpar, och att 
förbättringar i perceptionen också medför förbättringar i produktionen. Det är alltså enligt denna studie 
fullt möjligt för också vuxna L2-inlärare att lära sig det nya språkets uttal korrekt (Rochet, 1995, s. 
396-402). Men icke desto mindre har både forskning och mänsklig erfarenhet gång på gång visat att 
denna uppgift blir svårare och svårare med åren, och Rochet föreslår följande förklaring till detta: ”(...) 
this decline is not a true sensory-based loss, but a change in selective attention” (Rochet, 1995, s. 404). 
Man kan alltså tänka sig att ju längre en person har talat sitt modersmål desto djupare rotat är det i 
dennes öron, och det blir således svårare och svårare att gå utanför detta språk när man ska lyssna till, 
tolka och imitera ljudsignaler på andra språk, men det är inte omöjligt med rätt träning. 

Svensk prosodi: en kort presentation 

Ett språks ljudlära kan delas in i två huvuddelar, eller nivåer: den segmentella och den prosodiska. Den 
förstnämnda berör hur de små segmenten (vokaler och konsonanter) kombineras till större enheter som 
morfem, stavelser och ord, och den sistnämnda berör hur dessa segment färgas av språkets rytmiska 
och melodiska egenskaper. På den prosodiska nivån behandlas sådant som betoning och intonation 
(Waterson, 1991, s. 43-44). 

Just betoning är något mycket viktigt för svensk prosodi. Robert Bannert väljer att illustrera detta i ett 
svenskt ”språkträd” på omslaget till boken På väg mot svenskt uttal (1994), där språkets rytm i form 
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av ord- och satsbetoning får utgöra själva stammen på vilken alla andra grenar växer ut. I denna 
uppsats kommer främst betoningsmönster på ordnivå att behandlas, för en beskrivning av svensk 
satsbetoning se t.  ex. Olle Engstrand (2004). Alla svenska ord har i isolerat uttal en huvudbetoning 
och vissa flerstaviga ord har även en bibetoning. I sammanhängande tal faller betoningen bort på vissa 
ord men den behålls på i stort sett alla innehållsord samt vissa formord (Fant & Kruckenberg, 1994, s. 
126). Till skillnad från en del andra språk som alltid lägger betoningen på en bestämd stavelse i ordet, 
t.ex. den första eller sista, är betoningen i svenska rörlig. Det innebär att det kan variera från ord till 
ord, på vilken stavelse betoningen placeras2. 

Betoningen kan realiseras på olika sätt i olika språk, genom t.ex. ökat tryck/ljudvolym eller 
tonförändringar, men den allra tydligaste manifestationen är att betonade stavelser alltid är längre än 
obetonade. I svenska gäller att längden (även kallad kvantiteten) är komplementär inom VC-sekvenser. 
Detta innebär att man antingen förlänger vokalen (V), eller den nästföljande konsonanten (C). Om 
man använder kolon som längdbeteckning får den betonade stavelsen således någon av följande två 
strukturer: V:C (lång vokal och kort konsonant, som i t.ex. ”ära”) eller VC: (kort vokal och lång 
konsonant, som i t.ex. ”ärra”). I betonad stavelse får vokalen också olika klangfärg eller kvalitet, 
beroende på om den är lång eller kort, som exempelvis i ordparet hat – hatt (Engstrand, 2004, s. 
182ff.). Detta bidrar till att vokalklangsrymden i svenska blir väldigt rik. 

Den faktiska durationen i betonade VC-sekvensker är emellertid mycket relativ, vilket Claes-Christian 
Elert visar genom gedigna durationsmätningar och -beräkningar i sin avhandling om svenska 
kvantitetsförhållanden (Elert, 1964). Längden varierar med vilken typ av segment det är som 
kombineras (bl. a. får tonande och tonlösa konsonanter samt öppna eller slutna vokaler olika längd); 
vilken typ av segment som omger stavelsen; vilket accent ordet har; hur många stavelser det 
innehåller, etc. Men på det stora hela kan han konstatera att den sammanlagda längden för betonade 
VC-sekvenser brukar vara ungefär densamma för båda kategorierna V:C och VC:, men möjligtvis 
något längre för den förstnämnda beroende på att skillnaden mellan kort och lång vokal är större än 
skillnaden mellan kort och lång konsonant. Detta gäller åtminstone för minimalt kontrasterande par 
som exempelvis talar – tallar, men det kan vara vanskligt att göra sådana jämförelser mellan ord med 
större kontrast eftersom längden hos både vokal och konsonant också påverkas av de angränsande 
ljuden, av varandra sinsemellan samt av artikulatoriska egenskaper hos själva fonemtypen (Elert, 
1964, s. 158-166, jmf. Engstrand, 2004, s. 211 och Garlén, 1988, s. 124).  

I en undersökning av Gunnar Fant och Anita Kruckenberg (1989) där man studerade längdförhållandet 
mellan vokal och konsonant i betonade VC-sekvenser i svenska fick man det intressanta resultatet att 
vokalen i genomsnitt utgjorde ungefär två tredjedelar av den totala längden i kategorin V:C, medan 
konsonanten i kategorin VC: endast utgjorde precis över hälften (Fant & Kruckenberg, 1989, s. 9). 
Detta indikerar att en tydligt övervägande del av längden läggs på vokalen i stavelser med strukturen 
V:C, men att förhållandet inte är riktigt det motsatta för VC:-sekvenser, utan att både vokal och 
konsonant tar längd i dessa (i jämförelse med motsvarande obetonade stavelser) men konsonanten tar 
en aning mer. Det ska emellertid nämnas att dessa resultat kommer från en mycket begränsad mängd 
data och från endast en informant. 

Som tidigare nämnts är de långa vokalerna kvalitetsmässigt mer markerade än de korta och de 
sistnämnda bör således vara lättare att lära sig producera. Men när det kommer till vokalens längd 

                                                        
2 Betoningen är dock konsekvent enligt en rad morfologiska och språkhistoriska regler, för en beskrivning av dessa se Engstrand, 2004, s. 

178ff. 
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framhåller Bannert att inlärare brukar ha svårigheter att göra tillräckligt stor kontrast mellan de båda 
kategorierna lång och kort i betonad stavelse, en del gör ingen skillnad alls. Det är vanligt att man 
uttalar de långa vokalerna för kort och de korta vokalerna för långt (Bannert, 1994, s. 26).  

Engstrand (2004) beskriver hur den svenska betoningsrytmen är isokron. Det innebär att när man delar 
in ett yttrande i s.k. betoningsgrupper (d.v.s. stavelsegrupper om en betonad stavelse och de följande 
obetonade stavelserna fram till nästa betonade stavelse, vilken inleder en ny betoningsgrupp) så är alla 
sådana grupper i stort sett lika långa (har samma duration) oberoende av hur många eller få obetonade 
stavelser de innehåller, på grund av att i princip hela längden ändå ligger i den betonade stavelsen 
(jmf. Fant & Kruckenberg, 1994, s. 141). Dessa betoningsgrupper kan jämföras med metriska 
versfötter eller med musikaliska takter.  

Musik, rytm och språkutveckling 

I artikeln Nursery rhymes: have they a role in language development? (1991) presenterar Waterson en 
fallstudie om hur barnramsor kan fungera som stöd i små barns språkutveckling. Hennes resultat 
visade att i och med att den prosodiska utvecklingen alltid föregår den segmentella genom alla steg i 
språkutvecklingen så kan barn klara av att hantera betydligt längre texter i ramsans form än de klarar i 
spontat tal, tack vare ramsans tydliga rytm, rim och intonation. Detta ger barnet möjlighet att: ”(...) 
utveckla sin förmåga att uppfatta, känna igen, planera och själva producera sådana längre texter, vilket 
blir ett slags förövning för framtida bruk av längre texter också i dagligt tal.” (Waterson, 1991, s. 39).  

Undersökningen bestod av en jämförelse mellan ett barns recitationer av två olika barnramsor och dess 
moders recitation av desamma, samt analyser av hur barnet stegvis utvecklade sin version av den ena  
ramsan över tid, efter att ha lyssnat och tränat mer på den. Det finns en del kritiska aspekter i den här 
studien (eller presentationen av den). Bland annat framgår det inte riktigt hur, var och när datan har 
samlats in och, dessutom tycks det som att modern och barnet i undersökningen är forskaren själv och 
hennes son, men detta uttrycks inte heller helt tydligt utan låter sig istället anas mellan raderna. Vidare 
kan ett enda studerat barn (med en språkforskare till mor?) förmodligen inte sägas ha någon vidare 
generaliserbarhet. Men detta till trots är argumentationen ändå mycket övertygande och de allra flesta 
som har egna barn eller har arbetat med barn kan nog mycket väl känna igen vad som beskrivs i den 
här artikeln. Det bör heller inte vara otänkbart att det går att använda samma inlärningsstrategi vid 
andraspråksinlärning och ta hjälp av ”prosodiska drag för att kunna stycka upp långa texter i mindre 
och lättare hanterbara bitar” (Waterson, 1991, s.71), t.ex. genom sång. 

Engstrand (2004) skriver emellertid om hur prosodiska mönster skiljer sig åt i tal och sång genom att 
man i talet placerar betoningarna beroende på vad man i förhållande till samtalets kontext vill 
framhäva i sitt yttrande. Detta gör att det normalt är innehållsorden som betonas medan formorden 
oftast blir obetonade. I sången är det däremot musikens melodi som bestämmer, vilket gör att 
betoningarna hamnar på taktslagen oavsett om dessa ligger på ett form- eller innehållsord (Engstrand, 
2004, s. 173). Mot detta kan man dock göra en smärre invändning och påpeka att lyriker och 
visdiktare, åtminstone av den traditionella skolan, anpassar versens form efter dess rytm och strävar 
efter att genom denna kunna framhäva just innehållsorden, varför taktslag som hamnar på formord bör 
kunna ses som undantag. Men också Fant, Kruckenberg och Nord (1991) gör liknande iakttagelser i en 
jämförelse mellan läst prosa och läst poesi och de framhåller att den naturliga, inte helt regelbundna, 
språkrytmen blir mer eller mindre rubbad när den ”pressas in” i den extremt isokrona metriska formen. 
De menar även att den språkliga rytmen, å sin sida, ”gör motstånd” som också påverkar hur metern 
realiseras (Fant, Kruckenberg & Nord, 1991, s, 381, 390, 401).  
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I tidigare forskning som behandlar hur språkljud beter sig i sångens form har man bland annat sett att 
vokalernas kvalitet påverkas av tonhöjden i melodin, på så vis att deras kontraster tenderar att minska 
(i synnerhet de slutna) vid riktigt höga tonhöjder och de får ofta mer eller mindre likartad klangfärg. 
Johan Sundberg (1975) framhåller att detta beror på att det krävs särskilda artikulatoriska strategier för 
att nå de allra högsta tonerna, däribland en större käköppning (Sundberg, 1975, s. 161-163). Men detta 
handlar om studier på klassiskt skolade operaröster och det är egentligen ytterst tveksamt om man i 
vanlig körsång använder dylika stategier.  

Med referens till en översikt inom neuropsykologisk språkforskning skriver Kjellin (2002) att: 

Man har t.ex. funnit en framträdande roll hos den högra hjärnhalvan under tillägnandet av såväl språk 
som andra komplexa kognitiva system som läsning och musik. I takt med modersmålstillägnandet 
blir den vänstra hjärnhalvan alltmer dominant och den högra minskar sin roll. Det finns också en 
högre grad av språklig aktivitet i högra hjärnhalvan hos tvåspråkiga individer och personer i färd med 
att lära sig ett andraspråk, jämfört med enspråkiga personer. (Kjellin, 2002, s. 185, jmf. s. 196) 

Om det alltså är den högra hjärnhalvan som normalt är bäst på att lära sig nya språk, och tillika är den 
hjärnhalva som ansvarar för musikalisk aktivitet, bör denna kunskap kunna komma till användning vid 
språkinlärning. Kanske kan det vara så att äldre inlärares L2-tillägnelse försämras p.g.a. att de har varit 
enspråkiga så länge att den vänstra hjärnhalvan har tagit över den huvudsakliga språkproduktionen. 
Men eventuellt kan man då med musikens och sångens hjälp ”återaktivera” den hjärnhalva som är 
mest mottaglig för nytt språk, och på så sätt hjälpa inlärningen på traven. Man kan också väl tänka sig 
att det är ungefär samma principer som ligger bakom att människor kan ha svåra problem med 
stamning när de talar, men inga sådana problem alls när de sjunger, dvs. att de använder vänster 
hjärnhalva när de talar, men höger när de sjunger. 

I relation till detta kan också nämnas en studie av Aniruddh D. Patel och Joseph R. Daniele (2003), där 
man med hjälp av kvantitativa rytmmätningstester (s.k. nPVI3-test) jämförde prosodiska mönster hos 
ett betoningsrytmiskt språk (engelska) och ett stavelserytmiskt (franska) med rytmer i musikstycken 
komponerade av 16 olika kompositörer med något av dessa två språk som modersmål. Resultaten 
visade på en statistiskt signifikant överensstämmelse hos skillnaderna mellan tal på de båda språken 
och skillnaden mellan musik komponerad av modersmålstalare av respektive språk. Författarna 
framhöll följande möjliga förklaringar: 

It is known from studies of language acquisition that the perceptual system is sensitive to the rythmic 
patterns of language from a very early age (…). Composers, like other members of their culture, 
internalize these patterns as part of learning to speak their native language. One explanation suggests 
that when composers write music, linguistic rythms are 'in their ears', and they can consciously or 
unconsciously draw on these patterns in weaving the sonic fabric of their music. A second 
explanation proposes that developing composers are influenced by the music of their compatriots. 
This music, in turn, is influenced by the music these composers hear as children, such as popular and 
folk songs whose rythms bear the imprint of their associated linguistic contexts. (Patel & Daniele, 
2003, s.B43.) 

Om detta stämmer, att rytmen hos kompositörens modersmål sätter spår i rytmen hos hans eller hennes 
musik kanske också rytmen hos en kulturs traditionella sånger och musik kan användas som en brygga 
till dess språkliga rytmer och melodier.  

 

                                                        
3 nPVI = normalised Pairwise Variability Index, ett mått som indikerar förhållandet mellan närmast på 

varandra följande vokal- och konsonantdurationer, se Patel och Daniele (2003) för detaljer. 
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Metod 
För att kunna undersöka hur variablerna musikalisk och metrisk rytm påverkar hur ordbetoningen 
realiseras av inlärare av svenska som andraspråk i förhållande till deras uttal i spontant tal krävdes 
akustiska ljudupptagningar av inlärare när de använde svenska under och utan påverkan från dessa 
variabler. Därför genomfördes ett experiment där tre vuxna andraspråkstalare av svenska spelades in 
när de använde språket i tre olika modus: sång (med musikalisk och metrisk rytm), läst vers (med 
metrisk rytm) och tal (utan rytmiskt stöd). För att kunna jämföra med hur ordbetoningen påverkas av 
samma variabler hos en modersmålstalare av svenska, gjordes även likadana inspelningar med en 
svenskspråkig referensinformant. 

Urval 
Jag kom i kontakt med L2-informanterna genom en ”språkkör” som anordnas av Språkstudion vid 
Stockholms universitet. Denna har sångträning en gång i veckan då man övar mycket på svenska 
språkets uttal och man sjunger ofta traditionella folkvisor. Deltagandet i kören är frivilligt och har 
ingen koppling till någon studielinje eller kurs, det bedöms inte och genererar inga studiepoäng. Dess 
enda syfte är att erbjuda inlärare av svenska ett tillfälle att möta och använda språket i ett socialt 
sammanhang. 

De tre informanterna var alla av samma kön, mellan 20 och 30 år gamla och de hade vistats i Sverige 
ganska olika lång tid, från tre månader upp till tre och ett halvt år. Informant 1, som hade spanska som 
modersmål, hade studerat svenska i ca 1 år och informant 2 och 3, vilka hade engelska resp. tyska som 
modersmål hade studerat svenska i 1 1/2 år. De uppgav alla att de hade deltagit i språkkören varje, 
eller nästan varje, vecka i 1-2 månader. 

Vad gäller informanternas modersmål så har de alla rörlig ordbetoning, om än kanske inte i samma 
utsträckning som svenskan (Garlén, 1988, s. 116-117). Engelska och tyska är liksom svenska 
betoningsrytmiska språk, (Fant, Kruckenberg & Nord, 1991. s. 381), medan spanskan är ett 
stavelserytmiskt, dvs. har isokroni i stavelserna istället, vilka därmed inte varierar i längd i samma 
utsträckning och saknar dessutom kvalitetskontraster hos vokalerna. Detta gör att spanskans prosodi 
ligger på ett större typologiskt avstånd från svenskans än vad engelskans och tyskans gör. (Bannert, 
1994, s. 70; Engstrand, 204ff.; Garlén, 1988, 147ff.).  

Referensinformanten var också en student vid Stockholms universitet. Hen var av centralsvenskt 
ursprung samt av samma kön och ungefärlig ålder som övriga informanter. Hen var inte sångskolad.  

Datainsamling 
Ljudupptagningarna gjordes i en inspelningsstudio med hjälp av en professionell ljudtekniker. Först4 
spelades deltagarna in när de sjung en traditionell svensk julsång, Klang min vackra bjällra (se bilaga 
1, text: Z. Topelius, musik: J. F. Berwald, obs. stavningen är moderniserad) ackompanjerade av piano 

                                                        
4 Denna uppräkningsordning är vald av praktiska skäl, den faktiska inspelningsordningen varierade från deltagare till deltagare då de själva 

fick välja ordning. 
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(inspelning 1). Sången valdes ut dels på grund av att den innehåller många av de svenska språkdrag 
som brukar anses vara svåra för andraspråkstalare att uttala, däribland en relativt stor variation i 
vokalkvalitet, och dels för att den hade sjungits i språkkören ”lagom” många gånger innan så att den 
inte var helt obekant för deltagarna, men heller inte särskilt väl inövad. För referensinformanten var 
sången helt obekant varför hen erbjöds att träna på sången ett par gånger och själv avgöra när hen 
kände sig redo innan inspelningen påbörjades. 

Därefter fick de läsa sångtexten högt (inspelning 2) och sist fick de besvara en kort semi-strukturerad 
intervju (inspelning 3). Tanken var ursprungligen att undersökningen skulle göras i två led genom att 
inspelningarna skulle upprepas efter en månad, då informanterna hunnit öva mer på sången under fyra 
körträningssessioner, så att en eventuell utveckling av uttalet hade kunnat studeras. Men på grund av 
bland annat dålig uppslutning på körträningen och av att inte alla informanter kom till andra 
inspelningstillfället, som dessutom hade fått tidigareläggas på grund av den ankommande 
julledigheten, fick denna aspekt strykas. Istället jämförs endast modusen sinsemellan. 

I andra studier där man jämfört rytmen i fritt tal med rytmen i bunden vers har man ibland använt sig 
av uppläsningar av prosa för att fånga det förstnämnda (se t.ex. Fant, Kruckenberg & Nord, 1991). 
Men jag har valt att istället använda intervjumetoden då jag anser att den mer efterliknar en spontan 
dialog än skriven prosa eftersom denna har en, av författaren, förutbestämd rytm som markeras genom 
bl a interpunktionen i texten. Intervjun bestod av ca fem till sju frågor vilka huvudsakligen hade 
formulerats för att försöka elicitera så många ord som möjligt från sångtexten också i det fria talet. 
Eftersom analysen fokuserar på själva uttalet och inte på informationen i svaren kommer intervjuerna 
inte att presenteras i sin helhet här utan jag ger endast några exempel på vilken typ av frågor som 
ställdes: ”Vilka ord i texten tycker du rimmar med varandra?”, ”Vilka ord i texten tycker du påminner 
om ord i ditt modersmål?” och ”Vilka ord i texten är det som har med julen att göra tror du?” etc. Till 
referensinformanten ställdes något annorlunda frågor, däribland, ”Finner du några assonansrim i 
texten?” och ”Vilka ord i texten tror du kan vara svåra att uttala för en andraspråkstalare?”. 

I boken Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder (1997) gör Idar Magne Holme 
och Bernt Krohn Solvang en åtskillnad mellan intervjuer av respondenter och intervjuer av 
informanter eftersom dessa ger information ur olika perspektiv. Enligt författarna är de förstnämnda  
“delaktiga i”, medan de sistnämnda “står utanför”, den företeelse som man vill studera (Holme & 
Solvang, 1997, s. 104). Med dessa definitioner borde egentligen deltagarna i denna studie benämnas 
som respondenter eftersom de förstås i allra högsta grad är delaktiga, men eftersom det inte är 
innehållet i deras svar, eller deras “responser”, som här eftersöks, utan en annat typ av information, har 
jag ändå valt att benämna dem som informanter. 

Holme och Solvang håller också upp ett varnande finger för att man i kvantitativa studier kan bli 
förblindad av alla siffror och det är lätt hänt att man inte tar sig an denna typ av data med samma 
kritiska blick som man skulle ett kvalitativt material. Detta gäller för mig som utför studien, likaväl 
som för dig som läser presentationen av den (Holme & Solvang, 1997, s.150). Jag vill därför 
understyka att det datamaterial som presenteras här ska ses som ett stickprov som inte nödvändigtvis 
behöver vara representativt för någon större population, men det kanske kan visa sig vara det om 
studien skulle replikeras med fler informanter och andra texter. 
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Observatöreffekten 
Martyn Denscombe (2009, s. 81) skriver om observatöreffekten som är ett vanligt problem vid 
experiment. Han framhåller att denna effekt innebär att människor lätt påverkas av att veta att de blir 
observerade, vilket kan leda till att de uppvisar ett annat beteende än de hade gjort i en mer naturlig 
situation varvid den eliciterade datan kan bli missvisande. Denna effekt kan tyvärr inte uteslutas helt i 
detta fall då alla informanter var väl medvetna om att de spelades in för att deras språk skulle 
analyseras. Emellertid informerades de inte om att det var just deras prosodi som var av intresse och 
dessutom var det språk som skulle användas i inspelning 1 och 2 redan bestämt på förhand, vilket bör 
ha begränsat variationsmöjligheterna till viss del. Intervjun var också designad för att försöka elicitera 
ord från sångtexten, men denna inspelning innehöll naturligtvis också en hel del okontrollerad 
variation. 

Etiska aspekter 
Med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011) blev deltagarna  
muntligt informerade på engelska, innan de ombads att erbjuda sitt deltagande. De informerades om 
studiens syfte och karaktär, om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst, att 
deltagandet är anonymt och att inga resultat kan spåras tillbaka till dem samt att de själva får avgöra 
vad som händer med det inspelade materialet efter avslutad studie. De deltagare som därefter anmält 
sitt intresse fick fylla i ett formulär som efterfrågade uppgifter om språklig bakgrund och dylikt, i 
vilket samma information också presenterades i skrift (se bilaga 2). Personuppgifter av typen 
fullständigt namn, adress, person- eller telefonnummer har inte samlats in och kan därför inte spridas 
genom denna studie.  

Därmed anser jag att de fyra grundläggande kraven på individskydd, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 7-14) har 
blivit tillbörligt uppfyllda i förhållande till den insamlade datans känslighet.  

Analysmetod 
Det inspelade materialet har analyserats med utgångspunkt i två kategorier: vokalkvalitet och 
längdproportioner i betonad stavelse (eller VC-sekvens). Råmaterialet finns att tillgå i bilaga 3. 

Analyskategori 1: längdproportioner 

Som vi sett hos bl. a. Elert (1964) är fonetisk längd något högst relativt och den påverkas av en lång 
rad faktorer. Fant, Kruckenberg och Nord (1991, 381) påpekar också att betonade stavelsers duration 
tenderar att öka i (betonings-)gruppfinal position, vilket förstås är fallet med de rimmade orden i den 
här studien, och vidare kan längden antas påverkas starkt av taltempot vilket förmodligen varierar 
mycket både mellan och inom individer, situationer och till och med talturer. Detta gör det svårt att i 
den här typen av studie uttala sig om den faktiska durationen, i synnerhet då orden inte är minimalt 
kontrasterande, varför jag har valt att istället studera hur längden fördelas proportionellt över vokal 
och konsonant, i relation till varandra, inom den betonade VC-sekvensen. 

Ur L2-informanternas inspelningar valdes åtta ord ut för analys, fyra med lång vokal (sena, fåle, fart 
och skyn) och fyra med kort (klang, bjällra, fjäll och skymta). I de fall då orden har förekommit två 
gånger har båda förekomsterna använts. Orden valdes på grund av att de förekom i alla tre modus hos 
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alla tre informanterna och för att de i ett målspråksperspektiv representerade en lämplig variation i 
betonad vokalkvalitet: främre, bakre, öppen, sluten, rundad och orundad. Ett undantag är ordet sena 
som fanns med i alla modus hos informant 1 och 2, men saknades i talmoduset hos informant 3, där 
det ersattes med ordet sken, vilket (i ett målspråksenligt uttal) har samma typ av VC-sekvens som i 
sena, dvs. /e:n/. 

Ur refernsinformantens inspelningar valdes tio ord ut i varje modus, fem med lång vokal och fem med 
kort, och de mättes på samma sätt som det övriga materialet. I möjligaste mån valdes samma ord som 
övriga informanter hade använt, men dessa kompletterades med några extra ord som representerade en 
lämplig variation i vokalkvalitet (se Bilaga 3.). I de fall då orden har förekommit två gånger har båda 
förekomsterna använts. 

För att med noggrannhet kunna mäta och beräkna hur längden fördelas i VC-sekvenserna har jag med 
dators hjälp skapat en visuell representation av ljuden i enlighet med vad som rekommenderas av Peter 
Ladefogde (2003, s. 94ff.). I figur 1 nedan visas ett exempel på en sådan visuell ljudbild med VC-
sekvensen markerad. Överst syns vågformen, mellerst spektrogammet och nederst grundtonskurvan. 
Den liggande axeln visar tidsförloppet och underst i bild syns den uppmätta längden i millisekunder. 
Längden mättes först i hela VC-sekvensen (S), varefter längden för konsonanten har utmätts (C) och 
därefter har vokalens längd (V) beräknats med hjälp av ekvationen (S)-(C)=(V). Sedan formulerades 
siffrorna om i procentsatser och slutligen beräknades medelvärden för de två längdkategorierna (V:C) 
och (VC:) för alla informanter i alla modus.  

 

 

Figur 1. Visuell representation av ordet Klang i talmodus. 

 

 

För att se huruvida skillnaderna i resultaten kunde bero på tillfälligheter eller faktiskt hade statistisk 
signifikans utfördes ett tvåsidigt parat t-test på den sammanställda datan (för en utförlig beskrivning av 
t-test, se Ventry & Schiavetti, 1986, s. 172ff.). 
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Analyskategori 2: vokalkvalitet 

Vokalerna har transkriberats med det symbolalfabet som tagits fram av The International Phonetic 
Association så som de tillämpas för svenska språkljud av Olle Engstrand (1999). Som referensmaterial 
i analyserna av vokalkvalitet har använts den beskrivning av svenskans vokaler som ges i Svenska 
språknämndens uttalsordbok (2003, s. 25-35). Det uttal som beskrivs här brukar kallas för ett svenskt 
standarduttal och är relativt neutralt även om det har en viss centralsvensk geografisk färgning. Ett 
undantag görs från denna beskrivning: då språknämnden skiljer på kort e och kort ä, görs här ingen 
åtskillnad dem emellan utan de ses båda som samma ljud /ɛ/. Alla informanter hade en hel del nasalitet 
i uttalet, vilket kan ha påverkat analysen av deras vokaler. Jag har dock låtit lyssningarna kontrolleras 
av en tränad fonetiker och gjort vissa revideringar av transkriptionerna efter hens rekommendationer. 

Resultat 

Längdproportioner 
I diagram 1-4 nedan presenteras de sammanställda resultaten av längdmätningarna i form av 
vokalandelen i procent för de två längdkategorierna i de tre modusen för varje informant i tur och 
ordning. 

 

 
Diagram 1. Vokalandelar i procent för de två längdkategorierna VC: och V:C i tre modus hos informant 1. 
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Diagram 2. Vokalandelar i procent för de två längdkategorierna VC: och V:C i tre modus hos informant 2. 

 
 

 
Diagram 3. Vokalandelar i procent för de två längdkategorierna VC: och V:C i tre modus hos informant 3. 

 

 

 
Diagram 4. Vokalandelar i procent för de två längdkategorierna VC: och V:C i tre modus hos 
referensinformanten. 
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I diagram 1 (informant 1, modersmål spanska) kan man se att vokalandelen ökar relativt jämnt med 
det antagna rytmiska stödet, så att den är minst i tal och störst i sång. I tal görs vokalen kortare än 
konsonanten i kategorin VC: i alla förekomster, vilka varierar mellan 26% och 49%, men den görs inte 
alltid längre än konsonanten i kategorin V:C där den varierar mellan 34% och 62%. I läsningsmoduset 
har vissa korta vokaler blivit längre än konsonanten, här varierar de mellan 31% och 55% och 
spridningen är ännu större för de långa vokalerna som varierar mellan 28% och 76%. I sång varierar 
de korta vokalerna mellan 35% och 67% medan de långa ligger mellan 58% och 77%, dvs. är klart 
längre än konsonanten. 

I diagram 2 (informant 2, modersmål engelska) är spridningen något större än hos föregående 
informant, åtminstone i kategorin V:C, och ingen tydlig skillnad syns mellan tal och läsning där det 
finns förekomster på både under och över 50% i båda längdkategorierna. I tal varierar kort vokal 
mellan 40% och 53% och lång mellan 35% och 75%, i läsning varierar de mellan 29% och 55% 
respektive 38% och 74%. I sång ligger däremot alla punkter i diagrammets övre halva, vilket visar att 
vokalen i regel görs längre än konsonanten i detta modus och det gäller, liksom hos informant 1, för 
båda längdkategorierna. Om man bortser från den punkt som ligger på 100% p. g. a. att konsonanten 
var ohörbar, så varierar de korta mellan 51% och 73% och de långa mellan 51% och 69%, de korta 
görs alltså till och med något längre än de långa. 

I diagram 3 (informant 3, modersmål tyska) ser vi ett liknande resultat som hos informant 2 med en 
stor spridning i tal- och läsningsmodusen i båda kategorierna. I tal varierar de korta vokalernas andelar 
mellan 37% och 57% och de långas mellan 37% och 85%, i läsning är motsvarande siffror 39% och 
80%, respektive 32% och 80%. Fördelningen blir dock jämnare i sångmoduset där alla förekomster 
ligger i diagrammets övre halva, förutom en som ligger på 49%, Vi ser alltså även här att vokalandelen 
blir större i sång och att den i regel görs längre än konsonanten i båda längdkategorierna. 

I diagram 4 syns mätningarna av den svenska referensinformantens uttal. Här kan man se att 
spridningen av vokalandel är större i kategorin VC: än i V:C, och att det i denna kategori finns 
förekomster i alla modus som utgör mer än 50% av sekvensens sammanlagda längd. I kategorin V:C 
syns ett jämnare mönster där alla förekomster förutom en ligger i diagrammets övre halva. Vokalen i 
båda kategorierna görs längre i sång än i övriga modus, liksom hos de andra informanterna, men till 
skillnad från dessa finns här en tydligare distinktion mellan kort och lång vokal i förhållande till 
konsonanten. Denna distinktion är dessutom större i sång än i övriga modus. Detta syns i diagram 5 
nedan, där alla informanters medelvärden har sammanställts. Förkortningen V står för vokal (i 
kategorierna kort och lång) och förkortningen MV står för medelvärde. 
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Diagram 5. Sammanställning av medelvärden för alla informanter i alla modus sorterade efter 
längdkategori. 

Hos referensinformanten ligger medelvärdet för vokalandel i VC: under 50% i alla modus och 
motsvarande värde för V:C ligger över 50% i alla modus, medan alla L2-informanternas 
medelvärdesstaplar i sångmoduset sträcker sig över 50%. Men jämför man vokalandelarnas 
medelvärden i de båda längdkategorierna sinsemellan inom modusen, istället för i förhållande till 
konsonanten så syns att kort vokal i regel görs kortare än lång vokal hos alla informanter i alla modus, 
med undantag för informant 2 i sångmoduset, där kort vokal görs något längre än lång5. 

Resultatet av det parade, tvåsidiga t-testet presenteras i Tabell 1. Signifikansnivån sattes till 95%. 
Givet det låga antalet indata ska inte för stora slutsatser dras, men resultatet visar att det inte förelåg 
någon signifikant skillnad hos referensinformanten för vokalproportioner mellan tal och sång, medan 
detta var fallet för samtliga L2-talare. Hos informant 3 var även skillnaden mellan grupperna läsning 
och sång signifikant. 
  

                                                        
5 För att medelvärdena skulle blir så representativa som möjligt har förekomster med 100% vokalandel 

(på grund av ohörbar konsonant) uteslutits ur dessa beräkningar. 
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Tabell 1. P-värden från t-test. Signifikanta skillnader har markerats med *. 

 

TAL –  
LÄSNING 

TAL -  
SÅNG 

LÄSNING – 
SÅNG 

Referensinformant 0,920 0,143 0,073 

Informant 1 0,074 0,005* 0,077 

Informant 2 0,221 0,045* 0,091 

Informant 3 0,996 0,029* 0,043* 

 

Vokalkvalitet 
I diagram 6-11 presenteras längdkategorierna var för sig i de tre modusen tillsammans med de 
transkriberade vokalkvalitetsanalyserna. Efter ord och förekomst står först det målspråksenliga uttalet 
inom snedstreck, och därefter hur det realiserades av informanten mellan hakparenteser.  

I diagram 6-7 (s. 20-21) visas vokalkvaliteten i uttalet hos informant 1 (modersmål spanska) 
tillsammans med längdproportionerna ord för ord. Här syns att varken de korta eller de långa 
vokalerna förändras särskilt drastiskt mellan de olika modusen, möjligen med ett litet undantag för 
talmoduset där informanten provar sig fram med lite olika varianter för /ɛ/. Ingen åtskillnad görs 
mellan långt och kort /y/ som båda realiseras som [ɪ̹], dvs. med otillräcklig rundning. Detsamma gäller 
för /a/ som också realiseras ungefär lika i båda längdkategorierna som [a], med något enstaka undantag 
och ibland med lite rundning. Detta skulle kunna vara ett tecken på s.k. ”interlingvistisk 
identifikation”, då spanskan saknar den här typen av betoningsrelaterade längddistinktioner. På det 
stora hela tycks vokalkvaliteten hos informant 1 inte påverkas nämnvärt av varierande modus och 
inget tydligt samband mellan längdvariationer och vokalkvaliteter kan heller urskiljas. 

I diagram 8-9 (s. 22-23) visas vokalkvaliteten i uttalet hos informant 2 (modersmål, engelska). Här 
syns att vokalerna i båda längdkategorier uttalas mer eller mindre målspråksenligt i tal och läsning, där 
den enda som informanten tycks ha något större problem med är /y/, både långt och kort. I 
sångmoduset däremot när vokalerna i genomsnitt görs längre i båda kategorier, rubbas detta uttal och 
hen får problem med de flesta vokalerna, men kanske framförallt de korta. Exempelvis uttalas /a/ i 
klang som [ɛ᷈], ungefär som i engelskans clang. Värt att notera är att både långt och kort /y/ realiseras 
på flera olika sätt, informanten prövar sig fram med [œ],	  [ɛ̹],	  [ɪ], vilket tyder på att hen har identifierat 
detta ljud som något nytt och inte tolkar det som en struktur ur modersmålet. 

I diagram 10-11 (s. 24-25) visas vokalkvaliteten i uttalet hos informant 3 (modersmål, tyska). Liksom 
hos informant 1 påverkas inte vokalkvaliteten nämnvärt av skiftande modus och informant 3 lyckas 
med uttalet av alla utom långt och kort /y/, men hen har uppfattat längddistinktionen dem emellan och 
uttalar den korta som [ɪ̹] och den långa som [ʉ̟] (med undantag för kort /ʏ/ i tal som uttalas 
målspråksenligt). Långt /e:/ uttalas som [i:] vid ett tillfälle men uttalas målspråksenligt i alla andra 
förekomster så det får ses som en tillfällighet. Inget tydligt samband mellan längdvariationer och 
vokalkvaliteter kan urskiljas.  
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Diagram 6. Ord för ord i kategorin VC:, med längdproportioner och transkriberad vokalkvalitet hos 
informant 1. 

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

TAL	  

Klang	  1	  /a/	  [a]	  

Klang	  2	  /a/	  [a]	  

Bjällra	  1	  /ɛ/	  [ɪ]	  

Bjällra	  2	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Fjäll	  1	  /ɛ/	  [œ]	  

Fjäll	  2	  /ɛ/	  -‐	  

Skymta	  1	  /ʏ/	  [ɪ̹]	  

Skymta	  2	  /ʏ/	  [ɪ̹]	  

LÄSNING	  

Klang	  1	  /a/	  [a]	  

Klang	  2	  /a/	  [a]	  

Bjällra	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Bjällra	  2	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Fjäll	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Fjäll	  2	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Skymta	  1	  /ʏ/	  [ɪ]	  

Skymta	  2	  /ʏ/	  [ɪ̹]	  

SÅNG	  

Klang	  1	  /a/	  [a]	  

Klang	  2	  /a/	  [a]	  

Bjällra	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Bjällra	  2	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Fjäll	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Fjäll	  2	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Skymta	  1	  /ʏ/	  [ɪ̹]	  

Skymta	  2	  /ʏ/	  -‐	  

INFORMANT	  1,	  kort	  vokal	  

Vokal	   Konsonant	  
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Diagram 7. Ord för ord i kategorin V:C, med längdproportioner och transkriberad vokalkvalitet hos 
informant 1. 

 

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

TAL	  

Sena	  1	  /e:/	  [e:]	  

Sena	  2	  /e:/	  -‐	  

Fåle	  1	  /o:/	  [ɔ]	  

Fåle	  2	  /o:/	  [o̞]	  

Fart	  1	  /ɒ:/	  [a:]	  

Fart	  2	  /ɒ:/	  -‐	  

Skyn	  1	  /y:/	  [ɪ]	  	  

Skyn	  2	  /y:/	  [ɪ]	  

LÄSNING	  

Sena	  1	  /e:/	  [e:]	  

Sena	  2	  /e:/	  [e:]	  

Fåle	  1	  /o:/	  [o:]	  

Fåle	  2	  /o:/	  [o:]	  

Fart	  1	  /ɒ:/	  [a̠]	  

Fart	  2	  /ɒ:/	  [a̠]	  

Skyn	  1	  /y:/	  [ɪ̹]	  

Skyn	  2	  /y:/	  [ɪ̹]	  

SÅNG	  

Sena	  1	  /e:/	  [e:]	  

Sena	  2	  /e:/	  [e:]	  

Fåle	  1	  /o:/	  [o:]	  

Fåle	  2	  /o:/	  [o:]	  

Fart	  1	  /ɒ:/	  [a]	  

Fart	  2	  /ɒ:/	  [ɒ]	  

Skyn	  1	  /y:/	  [ɪ̹]	  

Skyn	  2	  /y:/	  -‐	  

INFORMANT	  1,	  lång	  vokal	  

Vokal	   Konsonant	  
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Diagram 8. Ord för ord i kategorin VC:, med längdproportioner och transkriberad vokalkvalitet hos 
informant 2. 

 

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

TAL	  

Klang	  1	  /a/	  [a]	  

Klang	  2	  /a/	  -‐	  

Bjällra	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Bjällra	  2	  /ɛ/	  -‐	  

Fjäll	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Fjäll	  2	  /ɛ/	  -‐	  

Skymta	  1	  /ʏ/	  [ɛ̃]	  

Skymta	  2	  /ʏ/	  -‐	  

LÄSNING	  

Klang	  1	  /a/	  [a]	  

Klang	  2	  /a/	  [a]	  

Bjällra	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Bjällra	  2	  /ɛ/	  [ɪ]	  

Fjäll	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Fjäll	  2	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Skymta	  1	  /ʏ/	  [œ̝]	  

Skymta	  2	  /ʏ/	  [ɪ̹]	  

SÅNG	  

Klang	  1	  /a/	  [ɛ̃]	  

Klang	  2	  /a/	  [ɛ̃]	  

Bjällra	  1	  /ɛ/	  [ɪ]	  

Bjällra	  2	  /ɛ/	  [ɪ]	  

Fjäll	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Fjäll	  2	  /ɛ/	  [œ]	  

Skymta	  1	  /ʏ/	  [ɛ]	  

Skymta	  2	  /ʏ/	  -‐	  

INFORMANT	  2,	  kort	  vokal	  

Vokal	   Konsonant	  
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Diagram 9. Ord för ord i kategorin V:C, med längdproportioner och transkriberad vokalkvalitet hos 
informant 2. 

 

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

TAL	  

Sena	  1	  /e:/	  [e:]	  

Sena	  2	  /e:/	  -‐	  

Fåle	  1	  /o:/	  [o:]	  

Fåle	  2	  /o:/	  [o:]	  

Fart	  1	  /ɒ:/	  [a]	  

Fart	  2	  /ɒ:/	  [ɒ]	  

Skyn	  1	  /y:/	  [ɪ]	  

Skyn	  2	  /y:/	  -‐	  

LÄSNING	  

Sena	  1	  /e:/	  [e:]	  

Sena	  2	  /e:/	  [e:]	  

Fåle	  1	  /o:/	  [o:]	  

Fåle	  2	  /o:/	  [o:]	  

Fart	  1	  /ɒ:/	  [a]	  

Fart	  2	  /ɒ:/	  [ɒ:]	  

Skyn	  1	  /y:/	  [œ]	  

Skyn	  2	  /y:/	  [œ]	  

SÅNG	  

Sena	  1	  /e:/	  [e:]	  

Sena	  2	  /e:/	  [e:]	  

Fåle	  1	  /o:/	  [õ]	  

Fåle	  2	  /o:/	  [õ]	  

Fart	  1	  /ɒ:/	  [ɑ]	  

Fart	  2	  /ɒ:/	  	  

Skyn	  1	  /y:/	  [ɛ̹]	  

Skyn	  2	  /y:/	  -‐	  

INFORMANT	  2,	  lång	  vokal	  

Vokal	   Konsonant	  
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Diagram 10. Ord för ord i kategorin VC:, med längdproportioner och transkriberad vokalkvalitet hos 
informant 3. 

 

 

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

TAL	  

Klang	  1	  /a/	  [a]	  

Klang	  2	  /a/	  -‐	  

Bjällra	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Bjällra	  2	  /ɛ/	  -‐	  

Fjäll	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Fjäll	  2	  /ɛ/	  -‐	  

Skymta	  1	  /ʏ/	  [ʏ]	  

Skymta	  2	  /ʏ/	  [ʏ]	  

LÄSNING	  

Klang	  1	  /a/	  [a]	  

Klang	  2	  /a/	  [a]	  

Bjällra	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Bjällra	  2	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Fjäll	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Fjäll	  2	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Skymta	  1	  /ʏ/	  [ɪ̹]	  

Skymta	  2	  /ʏ/	  [ɪ̹]	  

SÅNG	  

Klang	  1	  /a/	  [a]	  

Klang	  2	  /a/	  [a]	  

Bjällra	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Bjällra	  2	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Fjäll	  1	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Fjäll	  2	  /ɛ/	  [ɛ]	  

Skymta	  1	  /ʏ/	  [ɪ̹̃]	  

Skymta	  2	  /ʏ/	  -‐	  

INFORMANT	  3,	  kort	  vokal	  

Vokal	   Konsonant	  
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Diagram 11. Ord för ord i kategorin V:C, med längdproportioner och transkriberad vokalkvalitet hos 
informant 3. 

 

 

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

TAL	  

Sken	  1	  /e:/	  [ɪ:]	  

Sken	  2	  /e:/	  -‐	  

Fåle	  1	  /o:/	  [o:]	  

Fåle	  2	  /o:/	  -‐	  

Fart	  1	  /ɒ:/	  [ɒ:]	  

Fart	  2	  /ɒ:/	  -‐	  

Skyn	  1	  /y:/	  [ʉ̟]	  

Skyn	  2	  /y:/	  -‐	  

LÄSNING	  

Sena	  1	  /e:/	  [e:]	  

Sena	  2	  /e:/	  [e:]	  

Fåle	  1	  /o:/	  [o:]	  

Fåle	  2	  /o:/	  [o:]	  

Fart	  1	  /ɒ:/	  [ɒ:]	  

Fart	  2	  /ɒ:/	  [ɒ:]	  

Skyn	  1	  /y:/	  [ʉ̟]	  

Skyn	  2	  /y:/	  [ʉ̟]	  

SÅNG	  

Sena	  1	  /e:/	  [e:]	  

Sena	  2	  /e:/	  [e:]	  

Fåle	  1	  /o:/	  [o:]	  

Fåle	  2	  /o:/	  [o:]	  

Fart	  1	  /ɒ:/	  [ɒ:]	  

Fart	  2	  /ɒ:/	  [ɒ:]	  

Skyn	  1	  /y:/	  [ʉ̟]	  

Skyn	  2	  /y:/	  -‐	  

INFORMANT	  3,	  lång	  vokal	  

Vokal	   Konsonant	  



 

26 

Sammanfattning och jämförelser 
Vad gäller längden kan man sammanfattningsvis konstatera att alla informanters vokalandel ökar i 
sångmoduset jämfört med övriga modus. Denna ökning visade genom t-testet vara statistiskt 
signifikant i förhållande till värdena i talmoduset, för alla informanter. Hos andraspråkstalarna är 
vokalen i sång i genomsnitt längre än konsonanten i båda längdkategorierna, men inte hos 
referensinformanten där endast medelvärdet för lång vokal är över 50%. Emellertid finns det hos även 
referensinformanten förekomster av korta vokaler som görs längre än sin konsonant. Men även om 
vokalandelen inte alltid står i förväntad proportion till sin konsonant, inte ens hos referensinformanten, 
så kan man se på medelvärdena hos alla informanter att kort vokal görs kortare än lång vokal inom 
varje modus, med ett undantag. 

Vad gäller vokalkvaliteten kan man urskilja en svag tendens till att informanterna, åtminstone 
informant 2, tycks koncentrera sig mindre på vokalkvaliteten i sångmoduset, där man har en på 
förhand bestämd rytm att förhålla sig till. Men på det stora hela förändras inte vokalkvaliteten på något 
drastiskt sätt mellan de olika modusen. 

Diskussion 
I inledningen ställdes följande fråga: görs någon skillnad i vokalkvalitet och längdfördelning över 
vokal och konsonant i betonad VC-sekvens hos inlärare av svenska som andraspråk i fritt tal, läst vers 
och/eller sjungen sång? Hur ser den skillnaden i så fall ut i jämförelse med ett svenskt standarduttal?  

Vad gäller vokalkvaliteten är det osäkert om frågan kan besvaras utifrån dessa data men det beror 
förstås på hur man väljer att tolka resultaten. Om vi studerar dem utifrån Watersons teori om att den 
prosodiska utvecklingen alltid föregår den segmentella så skulle man kunna göra följande tolkning: att 
informant 1, som har ett stavelserytmiskt modersmål och inte har kommit så långt i sin L2-utveckling, 
har i stort sett samma vokalkvalitet i alla modus skulle kunna tyda på att hen fortfarande har fullt upp 
med att hantera prosodin. Hen har kanske ännu inte börjat att reflektera så mycket över segmenten 
(hen tycks t.ex. inte ha upptäckt klangfärgsändringen mellan de långa och korta allofonerna av /a/ och 
/y/). Informant 3 däremot, som har ett betoningsrytmiskt modersmål och har läst svenska lite längre, 
gör inte någon skillnad i vokalkvalitet i de olika modusen just för att hen har kommit så långt i sin L2-
utveckling att hen inte längre behöver reflektera så mycket över dessa segment, utan är säker på de 
allra flesta. Informant 2 å sin sida tycks befinna sig utvecklingsmässigt någonstans mittemellan övriga 
informanter. Hen lyckas relativt väl med vokalkvaliteten i tal och läsning då hon kan välja tempo själv 
och pausa när hon behöver, men hon får problem och hinner inte med i sångmoduset eftersom hon då 
måste hålla jämn takt med musiken, och koncentrationen först och främst fokuseras till rytmen, eller 
prosodin.  

Detta skulle i så fall tyda på att sångmoduset inte underlättar betoningen realiseringsmässigt, utan 
istället försvårar för inläraren. Å andra sidan finns också möjligheten att informant 2 är mer 
sångskolad än övriga två och använder artikulatoriska strategier som påverkar vokalkvaliteten, såsom 
Sundberg framhållit är vanligt hos klassiskt tränade röster. 

Vad gäller längdfördelningen mellan vokal och konsonant kan man inte påstå att den förändras 
nämnvärt mellan tal- och läsningsmodusen, men däremot gör den det i sång genom en tydlig ökning i 
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vokalandel hos alla informanter inklusive den svenska referensinformanten. T-testet bekräftade också 
att skillnaden mellan tal och sång var statistiskt signifikant. Vad som dock skiljer ut L2-informanterna 
är att vokalen i sång görs längre än konsonanten också i kategorin VC:, men alla informanters 
medelvärden visar å andra sidan att kort vokal görs kortare än lång vokal i alla modus.  

Som vi såg hos Fant & Kruckenberg så tenderade deras informant, när hen läste upp olika 
testmeningar, att förlänga både vokal och konsonant i kategorin VC:. Men i medelvärdena för 
referensinformanten i den här undersökningen syns längdkontrasterna tydligt i båda kategorier, genom 
alla modus. Möjligtvis kan det vara ett resultat av observatöreffekten som gör att hen artikulerar extra 
tydligt då hen vet att det är uttalet som ska studeras. Det går förstås bara att spekulera i, men om det är 
så att Fant & Kruckenbergs mätningar representerar ett mer naturligt uttal så skulle det innebära att vi 
faktiskt inte gör så stor längdskillnad mellan vokal och konsonant i kategorin VC: och att skillnaderna 
endast framträder tydligt i jämförelse med motsvarande minimalt kontrasterande V:C-sekvens (det 
fanns ju också exempel på korta vokaler som gjordes längre än konsonanten i de enskilda 
förekomsterna hos referensinformanten, i alla modus). Detta skulle i sin tur kunna vara en förklaring 
till att inlärare ibland har svårt att göra tillräckligt stor kontrast mellan vokal och konsonant i VC:-
sekvenser, där kort vokal görs för lång enligt Bannerts iakttagelser. Det förklarar emellertid inte varför 
problem uppstår även för V:C-sekvenserna, men detta skulle då istället kunna bero på att de långa 
vokalerna i sig är svåra att få till, de kräver större artikulatorisk ansträngning och har högre typologisk 
markering.  

Det kan också vara intressant att nämna att av modersmålen i den här studien ska de problem som 
Bannert tar upp vara typiska för inlärare med engelska och spanska som L1, medan inlärare med tyska 
som L1 normalt bara gör lång konsonant för kort (Bannert, 1994, s. 110, 114, 144 respektive 156). I 
den här studien syns dock inga sådana skillnader mellan informanterna, och i sång är det ingen som 
har problem att göra lång vokal tillräckligt lång. Möjligen kan detta hänga ihop med Lindbloms (m.fl.) 
teori om att man gör så som man hör. Eftersom vokalerna är de segment som framförallt bär fram 
tonerna i melodin så blir de mer framträdande och då görs de mer framträdande. De långa vokalerna är 
dock svårare att få till, och när informanterna koncentrerar sig mest på att få till längd och 
vokalkvalitet hos dessa så att de ska stämma överens med rim och taktslag, så smittar längden av sig 
på också de korta vokalerna. Också när det kommer till längden tycks sångens förutbestämda rytm 
snarare försvåra för inlärarna i realiseringen av betoningarna. 

Det ska dock påpekas att även om de korta vokalerna görs längre än ”sina” konsonanter, så görs de 
inte lika långa som de långa vokalerna i förhållande till ”sina” konsonanter (bortsett från ett undantag). 
Kanske kan det vara så att informanterna har uppfattat en viss längddistinktion mellan lång och kort 
vokal, vilken som Elert visat är något större, men inte den mellan lång och kort konsonant. Det 
stämmer också överens med antagandet ovan om att den betonade konsonanten är mindre 
framträdande än den betonade vokalen i sång. Men eftersom den betonade vokalen antas vara mer 
framträdande i sång också jämfört med dess motsvarighet i de andra modusen, bör detta också kunna 
antas vara fallet för konsonanten. Nu är det förvisso inte säkert om resultaten hos referensinformanten 
i den här studien kan anses vara representativ för alla svenskar, men dennes längdmätningar visade till 
exempel på större kontrast mellan lång och kort vokal (och därmed också mellan lång och kort 
konsonant) i sång än i övriga modus.  

Därför skulle sångmoduset kanske kunna användas som ett hjälpmedel för att rikta inlärares 
uppmärksamhet mot den här typen av längdkontraster, men man kan behöva hjälpa uppmärksamheten 
på traven och peka ut för inläraren vad det är som hen ska försöka lyssna efter. Ett förslag till vidare 
forskning kunde därför vara att undersöka effekterna av sångträning i kombination med den typ av 
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perceptionsträning som visat sig framgångsrik hos Rochet, där inlärarna fick träna på att perceptuellt 
identifiera kontraster mellan minimalt kontrasterande ljudpar vilket medförde att de sedan lyckades 
bättre med att själva producera dessa kontraster. Det kunde också vara spännande att jämföra ett 
sådant resultat med resultatet från en testgrupp som fått liknande perceptionsträning i talets form, för 
att kunna pröva teorin om huruvida sång och musik kan hjälpa till att aktivera den högra hjärnhalvan, 
vilken som Kjellin framhållit, är mer mottaglig för att lära nya språk. 

Det har dock också visat sig att inlärarna i studien tycks ha svårare att få till kvantitetskontrasten i sång 
än i övriga modus, möjligen beroende på att de då har ett fast tempo att anpassa sitt uttal efter, vilket 
gör det svårare att koordinera den språkliga planeringen. För en inlärare som har problem med just 
längddistinktionerna i tal blir det kanske en övermäktig uppgift att försöka få till dem också i sång 
vilket eventuellt gör sångmetoden mindre lämplig ur ett didaktiskt perspektiv. Men å andra sidan ska 
man inte glömma att sång, och i synnerhet körsång, har en lång rad andra didaktiska fördelar (t. ex. 
sociala) som inte är direkt knutna till hur betoningarna realiseras, varför denna aspekt förstås inte 
ensam kan bli avgörande för huruvida man som lärare bör eller inte bör använda denna metod i sin 
undervisning. Dessutom är sång något som tål att repeteras många gånger om utan att det blir tråkigt 
(åtminstone i förhållande till många andra undervisningsmetoder), och träning ger färdighet. När 
inläraren efter gedigen övning lyckas åstadkomma målspråksenliga längdkontraster i sång kan det 
kanske ses som ett kvitto på att detta språkdrag nu behärskas till fullo.  

Slutligen bör påpekas att föreliggande undersökning presenterar resultat från solosång och inte från 
körsång. Sång som undervisningsmetod sker normalt i grupp snarare än enskilt. Det är inte osannolikt 
att resultaten skulle ha blivit annorlunda om informanterna hade fått sjunga med andra röster runt 
omkring sig. Det skulle vara intressant att i en framtida studie utföra liknande mätningar i en 
simulerad eller verklig körsångssituation. 
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Bilaga 1. Klang min vackra bjällra.  
Moderniserad stavning. Originaltext: Z. Topelius, musik: J. F. Berwald. 

 
 

 
 



 

 

Bilaga 2. Information och frågor 
till informanterna. 
 
Projekt Språkkören 
 
Lisa Hedblom 
lihe4677@student.su.se 
 
 
Stockholm University November 14, 2013 
 
Information to participants: 
 

 This study I'm doing is for a project which can be compared to a bachelor thesis. 
 

 The purpose of the project i to examine the effects of language choir-practice on the language 
proficiency of learners of Swedish as a second language. 

 
 For this purpose I would like to record you while using Swedish in three different contexts: 1. 

A casual inteview for recording spontaneous speech, 2. When you read out loud the lyrics of 
the song ”Klang min vackra bjällra”, 3. When you sing the same lyrics to music. I would also 
like to repeat theese recordings after approximately a month to see whether there are any 
changes in your language proficiency. 

 
 Participation is completely voluntarily and you can choose to stop the recordings at any time. 

  
 Participation is anonymous and none of the information published in the final results will be 

traceable back to you. 
 

 When the study is completed, you decide what happens with the recorded material. 1) 
destruction 2) kept by you 3) kept for further research 4) kept for teaching purposes  

 
 The study will be completed sometime in january-february, and then I will come back here 

and share the results with you. 
 

 Feel free to ask any questions at any time! 
 
 
 
Frågor om dig (please ask me if you don't understand the question!): 

Vilket eller vilka språk har du som modersmål/förstaspråk? 

Hur länge har du varit i Sverige? 

Hur länge har du studerat svenska? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du sjungit i språkkören? 

Hur ofta brukar du vara med? 
 



 

 
 

Bilaga 3. Rådata i tabellform. 
Förkortningar 
MSE VK = Målspråksenlig vokalkvalitet 
VK = Vokalkvaliteten i informantens uttal 
S: ms. = Hela stavelsens längd i millisekunder (V+C) 
VL = Vokalens längd i millisekunder 
V% = Vokalandel i procent 
CL = Konsonantens längd i millisekunder 
C% = Konsonantandel i procent 
MV = Medelvärde 
 
INFORMANT 1, modersmål spanska 
 
Tal, kort vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Klang	  1	   /a/	   [a]	   0,355	   0,092	   26%	   0,263	   74%	    
Klang	  2	   /a/	   [a]	   0,225	   0,104	   46%	   0,121	   54%	    
Bjällra	  1	   /ɛ/	   [ɪ]	   0,215	   0,090	   42%	   0,125	   58%	    
Bjällra	  2	   /ɛ/	   [ɛ]	   0,153	   0,075	   49%	   0,078	   51%	    
Fjäll	  1	   /ɛ/	   [œ]	   0,185	   0,073	   39%	   0,112	   61%	    
Fjäll	  2	   /ɛ/	   	   	   	   	   	   	    
Skymta	  1	   /ʏ/	   [ɪ̹]	   0,117	   0,045	   38%	   0,072	   62%	    
Skymta	  2	   /ʏ/	   [ɪ̹]	   0,160	   0,055	   34%	   0,105	   66%	    
MV	   	   	   0,201	   0,076	   38%	   0,125	   62%	    
 
Tal, lång vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Sena	  1	   /e:/ [e:] 0,195 0,121 62% 0,074 38%  
Sena	  2	   /e:/        
Fåle	  1	   /o:/ [ɔ] 0,307 0,129 42% 0,178 58%  
Fåle	  2	   /o:/ [o̞] 0,263 0,137 52% 0,126 48%  
Fart	  1	   /ɒ:/ [a:] 0,229 0,134 59% 0,095 41%  
Fart	  2	   /ɒ:/        
Skyn	  1	   /y:/        
Skyn2	   /y:/ [ɪ] 0,183 0,063 34% 0,120 66%  
MV   0,235 0,117 50% 0,119 50%  
 
Läsning, kort vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Klang	  1	   /a/ [a] 0,193 0,107 55% 0,086 45% ŋ	  >	  n 
Klang	  2	   /a/ [a] 0,280 0,155 55% 0,125 45% ŋ	  >	  m 
Bjällra	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,217 0,117 54% 0,100 46%  
Bjällra	  2	   /ɛ/ [ɛ] 0,225 0,105 47% 0,120 53%  
Fjäll	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,162 0,075 46% 0,087 54%  
Fjäll	  2	   /ɛ/ [ɛ] 0,138 0,073 53% 0,065 47%  
Skymta	  1	   /ʏ/ [ɪ] 0,150 0,055 37% 0,095 63% m	  >	  n 
Skymta	  2	   /ʏ/ [ɪ̹] 0,145 0,045 31% 0,100 69% m	  >	  n 
MV	     0,189 0,092 48% 0,097 52%  



 

 
 

 
Läsning, lång vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Sena	  1	   /e:/ [e:] 0,301 0,229 76% 0,072 24%  
Sena	  2	   /e:/ [e:] 0,296 0,195 66% 0,101 34%  
Fåle	  1	   /o:/ [o:] 0,271 0,156 58% 0,115 42%  
Fåle	  2	   /o:/ [o:] 0,263 0,155 59% 0,108 41%  
Fart	  1	   /ɒ:/ [a̠] 0,145 0,068 47% 0,077 53% ʈ	  >	  t 
Fart	  2	   /ɒ:/ [a̠] 0,152 0,112 74% 0,040 26% ʈ	  >	  t 
Skyn	  1	   /y:/ [ɪ̹] 0,210 0,058 28% 0,152 72%  
Skyn2	   /y:/ [ɪ̹] 0,192 0,065 34% 0,127 66%  
MV   0,229 0,130 57% 0,099 43%  
 
Sång, kort vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Klang	  1	   /a/ [a] 0,238 0,154 65% 0,084 35% ŋ>	  n 
Klang	  2	   /a/ [a] 0,292 0,127 43% 0,165 57% ŋ>	  m 
Bjällra	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,273 0,163 60% 0,110 40%  
Bjällra	  2	   /ɛ/ [ɛ] 0,232 0,119 51% 0,113 49%  
Fjäll	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,150 0,097 65% 0,053 35%  
Fjäll	  2	   /ɛ/ [ɛ] 0,175 0,062 35% 0,113 65%  
Skymta	  1	   /ʏ/ [ɪ̹] 0,150 0,100 67% 0,050 33% m	  >	  n 
Skymta	  2	   /ʏ/        
MV	     0,216 0,117 54% 0,098 46%  
 
Sång, lång vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Sena	  1	   /e:/ [e:] 0,263 0,202 77% 0,061 23%  
Sena	  2	   /e:/ [e:] 0,268 0,197 74% 0,071 26%  
Fåle	  1	   /o:/ [o:] 0,313 0,186 59% 0,127 41%  
Fåle	  2	   /o:/ [o:] 0,282 0,163 58% 0,119 42%  
Fart	  1	   /ɒ:/ [a] 0,125 0,080 64% 0,045 36% ʈ	  >	  rt 
Fart	  2	   /ɒ:/ [ɒ] 0,122 0,072 59% 0,050 41% ʈ	  >	  rt 
Skyn	  1	   /y:/ [ɪ̹] 0,195 0,120 62% 0,075 38%  
Skyn2	   /y:/        
MV   0,224 0,146 65% 0,078 35%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
INFORMANT 2, modersmål engelska 
 
Tal, kort vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Klang	  1	   /a/ [a] 0,248 0,124 50% 0,124 50%  
Klang	  2	   /a/        
Bjällra	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,198 0,104 53% 0,094 47%  
Bjällra	  2	   /ɛ/        
Fjäll	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,216 0,097 45% 0,119 55%  
Fjäll	  2	   /ɛ/        
Skymta	  1	   /ʏ/ [ɛ̃] 0,198 0,079 40% 0,119 60%  
Skymta	  2	   /ʏ/        
MV	     0,215 0,101 47% 0,114 53%  
 
Tal, lång vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Sena	  1	   /e:/ [e:] 0,238 0,164 69% 0,074 31%  
Sena	  2	   /e:/        
Fåle	  1	   /o:/ [o:] 0,267 0,159 60% 0,108 40%  
Fåle	  2	   /o:/ [o:] 0,202 0,151 75% 0,051 25%  
Fart	  1	   /ɒ:/ [a] 0,108 0,079 73% 0,029 27% ʈ	  >	  t 
Fart	  2	   /ɒ:/ [ɒ] 0,270 0,095 35% 0,175 65% ʈ	  >	  t 
Skyn	  1	   /y:/ [ɪ] 0,119 0,058 49% 0,061 51%  
Skyn2	   /y:/        
MV   0,201 0,118 59% 0,083 41%  
 
Läsning, kort vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Klang	  1	   /a/ [a] 0,204 0,113 55% 0,091 45%  
Klang	  2	   /a/ [a] 0,195 0,073 37% 0,122 63%  
Bjällra	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,180 0,065 36% 0,115 64%  
Bjällra	  2	   /ɛ/ [ɪ] 0,150 0,083 55% 0,067 45%  
Fjäll	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,218 0,100 46% 0,118 54%  
Fjäll	  2	   /ɛ/ [ɛ] 0,208 0,093 45% 0,115 55%  
Skymta	  1	   /ʏ/ [œ̝] 0,202 0,059 29% 0,143 71%  
Skymta	  2	   /ʏ/ [ɪ̹] 0,167 0,081 49% 0,086 51%  
MV	     0,191 0,083 44% 0,107 56%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Läsning, lång vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Sena	  1	   /e:/ [e:] 0,150 0,111 74% 0,039 26%  
Sena	  2	   /e:/ [e:] 0,182 0,129 71% 0,053 29%  
Fåle	  1	   /o:/ [o:] 0,225 0,146 65% 0,079 35%  
Fåle	  2	   /o:/ [o:] 0,263 0,171 65% 0,092 35%  
Fart	  1	   /ɒ:/ [a] 0,377 0,204 54% 0,173 46% ʈ	  >	  t 
Fart	  2	   /ɒ:/ [ɒ:] 0,337 0,137 41% 0,200 59% ʈ	  >	  t 
Skyn	  1	   /y:/ [œ] 0,235 0,108 46% 0,127 54%  
Skyn2	   /y:/ [œ] 0,205 0,078 38% 0,127 62%  
MV   0,247 0,136 55% 0,111 45%  
 
Sång, kort vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Klang	  1	   /a/ [ɛ]̃ 0,401 0,274 68% 0,127 32%  
Klang	  2	   /a/ [ɛ]̃ 0,415 0,263 63% 0,152 37%  
Bjällra	  1	   /ɛ/ [ɪ] 0,272 0,199 73% 0,073 27%  
Bjällra	  2	   /ɛ/ [ɪ] 0,295 0,195 66% 0,100 34%  
Fjäll	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,298 0,151 51% 0,147 49%  
Fjäll	  2	   /ɛ/ [œ] 0,240 0,155 65% 0,085 35%  
Skymta	  1	   /ʏ/ [ɛ] 0,215 0,135 63% 0,080 37%  
Skymta	  2	   /ʏ/        
MV	     0,305 0,196 64% 0,109 36%  
 
Sång, lång vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Sena	  1	   /e:/ [e:] 0,331 0,209 63% 0,122 37%  
Sena	  2	   /e:/ [e:] 0,320 0,162 51% 0,158 49%  
Fåle	  1	   /o:/ [õ] 0,356 0,246 69% 0,110 31%  
Fåle	  2	   /o:/ [õ] 0,351 0,209 60% 0,142 40%  
Fart	  1	   /ɒ:/ [ɑ] 0,185 0,185 100%   Ohörbar	  C 
Fart	  2	   /ɒ:/        
Skyn	  1	   /y:/ [ɛ̹] 0,258 0,168 65% 0,090 35%  
Skyn2	   /y:/        
MV   0,323 0,199 62% 0,124 38%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
INFORMANT 3, modersmål tyska 
 
Tal, kort vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Klang	  1	   /a/ [a] 0,259 0,096 37% 0,163 63% 	   
Klang	  2	   /a/        
Bjällra	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,113 0,113 100%   Ohörbar	  C 
Bjällra	  2	   /ɛ/        
Fjäll	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,237 0,134 57% 0,103 43%  
Fjäll	  2	   /ɛ/        
Skymta	  1	   /ʏ/ [ʏ] 0,123 0,045 37% 0,078 63%  
Skymta	  2	   /ʏ/ [ʏ] 0,180 0,075 42% 0,105 58%  
MV	     0,180 0,085 47% 0,095 53%  
 
Tal, lång vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Sken	  1	   /e:/ [ɪ:] 0,349 0,184 53% 0,159 46%  
Sken	  2	   /e:/        
Fåle	  1	   /o:/ [o:] 0,249 0,167 67% 0,082 33%  
Fåle	  2	   /o:/        
Fart	  1	   /ɒ:/ [ɒ:] 0,173 0,147 85% 0,026 15%  
Fart	  2	   /ɒ:/        
Skyn	  1	   /y:/ [ʉ̟] 0,123 0,045 37% 0,078 63%  
Skyn2	   /y:/        
MV   0,224 0,136 61% 0,086 39%  
 
Läsning, kort vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Klang	  1	   /a/ [a] 0,238 0,106 45% 0,132 55% 	   
Klang	  2	   /a/ [a] 0,217 0,088 41% 0,129 59%  
Bjällra	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,169 0,136 80% 0,033 20%  
Bjällra	  2	   /ɛ/ [ɛ] 0,124 0,124 100%   Ohörbar	  C 
Fjäll	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,215 0,091 42% 0,124 58%  
Fjäll	  2	   /ɛ/ [ɛ] 0,234 0,091 39% 0,143 61%  
Skymta	  1	   /ʏ/ [ɪ̹] 0,176 0,104 59% 0,072 41%  
Skymta	  2	   /ʏ/ [ɪ̹] 0,156 0,078 50% 0,078 50%  
MV	     0,201 0,099 49% 0,102 51%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Läsning, lång vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Sena	  1	   /e:/ [e:] 0,227 0,166 73% 0,061 27%  
Sena	  2	   /e:/ [e:] 0,180 0,133 74% 0,047 26%  
Fåle	  1	   /o:/ [o:] 0,190 0,151 79% 0,039 21%  
Fåle	  2	   /o:/ [o:] 0,232 0,186 80% 0,046 20%  
Fart	  1	   /ɒ:/ [ɒ:] 0,364 0,117 32% 0,247 68%  
Fart	  2	   /ɒ:/ [ɒ:] 0,358 0,137 38% 0,221 62%  
Skyn	  1	   /y:/ [ʉ̟] 0,325 0,195 60% 0,130 40%  
Skyn2	   /y:/ [ʉ̟] 0,299 0,175 59% 0,124 41%  
MV   0,272 0,158 58% 0,114 42%  
 
Sång, kort vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Klang	  1	   /a/ [a] 0,479 0,260 54% 0,219 46% 	   
Klang	  2	   /a/ [a] 0,312 0,154 49% 0,158 51%  
Bjällra	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,163 0,163 100%   Ohörbar	  C 
Bjällra	  2	   /ɛ/ [ɛ] 0,126 0,080 63% 0,046 37%  
Fjäll	  1	   /ɛ/ [ɛ] 0,138 0,088 64% 0,050 36%  
Fjäll	  2	   /ɛ/ [ɛ] 0,138 0,088 64% 0,050 36%  
Skymta	  1	   /ʏ/ [ɪ̹̃] 0,264 0,138 52% 0,126 48%  
Skymta	  2	   /ʏ/        
MV	     0,243 0,135 55% 0,108 45%  
 
Sång, lång vokal 
Ord,	  
förekomst	  

MSE 
VK 

VK S: ms. VL V% CL C% Kommentar 

Sena	  1	   /e:/ [e:] 0,244 0,199 82% 0,045 18%  
Sena	  2	   /e:/ [e:] 0,258 0,189 73% 0,069 27%  
Fåle	  1	   /o:/ [o:] 0,313 0,266 85% 0,047 15%  
Fåle	  2	   /o:/ [o:] 0,278 0,221 79% 0,057 21%  
Fart	  1	   /ɒ:/ [ɒ:] 0,270 0,201 74% 0,069 26%  
Fart	  2	   /ɒ:/ [ɒ:] 0,220 0,163 74% 0,057 26%  
Skyn	  1	   /y:/ [ʉ̟] 0,446 0,283 63% 0,163 37%  
Skyn2	   /y:/        
MV   0,290 0,217 75% 0,072 25%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
REFERENSINFORMANT, modersmål svenska 
 
Tal, kort vokal 
Ord,	  
förekomst	  

S: ms. VL V% CL C% 

Klang 1 0,362 0,146 40% 0,216 60% 
Klang 2      
Bjällra 1 0,245 0,091 37% 0,154 63% 
Bjällra 2 0,225 0,128 57% 0,097 43% 
Fjäll 1 0,263 0,105 40% 0,158 60% 
Fjäll 2 0,243 0,112 46% 0,131 54% 
Norrsken 1 0,248 0,116 47% 0,132 53% 
Norrsken 2      
Skymta 1 0,441 0,087 20% 0,354 80% 
Skymta 2      
MV 0,290 0,112 39% 0,177 61% 
 
Tal, lång vokal 
Ord,	  
förekomst	  

S: ms. VL V% CL C% 

Språket 1 0,286 0,158 55% 0,128 45% 
Språket 2      
Ila 1 0,445 0,316 71% 0,129 29% 
Ila 2      
Fart 1 0,637 0,337 53% 0,300 47% 
Fart 2 0,515 0,288 56% 0,227 44% 
Julen 1 0,286 0,198 69% 0,088 31% 
Julen 2      
Skyn 1 0,384 0,209 54% 0,175 46% 
Skyn 2 0,237 0,124 52% 0,113 48% 
MV 0,399 0,233 58% 0,166 42% 
 
Läsning, kort vokal 
Ord,	  
förekomst	  

S: ms. VL V% CL C% 

Klang 1 0,282 0,138 49% 0,144 51% 
Klang 2 0,228 0,148 65% 0,080 35% 
Bjällra 1 0,228 0,094 41% 0,134 59% 
Bjällra 2 0,182 0,048 26% 0,134 74% 
Fjäll 1 0,179 0,094 53% 0,085 47% 
Fjäll 2 0,176 0,100 57% 0,079 45% 
Norrsken 1 0,185 0,096 52% 0,089 48% 
Norrsken 2 0,184 0,089 48% 0,095 52% 
Skymta 1 0,282 0,052 18% 0,230 82% 
Skymta 2 0,275 0,044 16% 0,231 84% 
MV 0,220 0,090 41% 0,130 59% 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Läsning, lång vokal 
Ord,	  
förekomst	  

S: ms. VL V% CL C% 

Fåle 1 0,318 0,209 66% 0,109 34% 
Fåle 2 0,277 0,194 70% 0,083 30% 
Ilar 1 0,202 0,122 60% 0,080 40% 
Ilar 2 0,199 0,131 66% 0,068 34% 
Fart 1 0,282 0,134 48% 0,148 52% 
Fart 2 0,330 0,174 53% 0,156 47% 
Mjuka 1 0,295 0,169 57% 0,126 43% 
Mjuka 2 0,308 0,170 55% 0,138 45% 
Skyn 1 0,211 0,117 55% 0,094 45% 
Skyn 2 0,244 0,142 58% 0,102 42% 
MV 0,267 0,156 59% 0,110 41% 
 
Sång, kort vokal 
Ord,	  
förekomst	  

S: ms. VL V% CL C% 

Klang 1 0,394 0,170 43% 0,224 57% 
Klang 2 0,483 0,182 38% 0,301 62% 
Bjällra 1 0,269 0,125 46% 0,144 54% 
Bjällra 2 0,213 0,087 41% 0,126 59% 
Fjäll 1 0,242 0,090 37% 0,152 63% 
Fjäll 2 0,154 0,090 58% 0,064 42% 
Norrsken 1 0,241 0,114 47% 0,127 53% 
Norrsken 2 0,230 0,129 56% 0,101 44% 
Skymta 1 0,340 0,134 39% 0,206 61% 
Skymta 2 0,335 0,147 44% 0,188 56% 
MV 0,290 0,127 44% 0,163 56% 
 
Sång, lång vokal 
Ord,	  
förekomst	  

S: ms. VL V% CL C% 

Fåle 1 0,324 0,249 77% 0,075 23% 
Fåle 2 0,347 0,268 77% 0,079 23% 
Ilar 1 0,358 0,265 74% 0,093 26% 
Ilar 2 0,293 0,225 77% 0,068 23% 
Fart 1 0,307 0,163 53% 0,144 47% 
Fart 2 0,310 0,171 55% 0,139 45% 
Mjuka 1 0,265 0,144 54% 0,121 46% 
Mjuka 2 0,315 0,192 61% 0,123 39% 
Skyn 1 0,219 0,159 73% 0,060 27% 
Skyn 2 0,216 0,148 69% 0,068 31% 
MV 0,295 0,198 67% 0,097 33% 
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