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Sammanfattning 

Bakgrunden till denna undersökning är att uttal är en viktig del av språket att behärska, 

samtidigt som det finns indikationer på att uttalsundervisningen inom Svenska för invandrare 

(SFI) är eftersatt. Ändå uppnår elever inom SFI ett förståeligt uttal och därför antogs att de 

använder sig av självstudier i uttal och skulle ha uppfattningar om hur de lärt sig uttal. Syftet 

med denna undersökning var att beskriva och analysera några SFI-elevers uppfattningar av 

metoder för att lära svenskt uttal, för att ur detta dra slutsatser av didaktisk betydelse för 

uttalsundervisning inom SFI. Detta undersöktes genom tre forskningsfrågor kring metoder som 

eleverna uppfattar har hjälpt dem att lära svenskt uttal. Kvalitativa intervjuer med fyra SFI-

elever som har gott uttal genomfördes på deras egen skola. Två elever i taget intervjuades under 

cirka en timme och det uppstod ett fritt samtal om hur de uppfattar att de har lärt uttal. 

Resultatet är en lång rad metoder som eleverna uppfattar har hjälpt dem för lärande av svenskt 

uttal: lyssna, läsa, syssla med korrigering, höra, repetera, titta, umgås med människor, prata, 

arbeta, göra läxan, kämpa, vilja samt ha rätt inställning. En förhållandevis stor del av dessa 

metoder nämns inte i den tidigare forskningen. Metoder som eleverna nämnde har hjälpt mest är 

lyssna, repetera långa ord, läsa högt, vilja lära uttal, umgås med människor, ta hjälp av sitt barn 

samt kämpa. Endast några få metoder från själva SFI-undervisningen nämndes av eleverna. 

Därför dras i diskussionen slutsatsen att det behövs mer uttalsundervisning inom SFI, särskilt 

undervisning i prosodi. En annan slutsats är att de metoder som informanterna nämner bör 

påverka SFI didaktiskt och tre exempel ges på hur detta kan ske. 
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Inledning 

Bakgrund 

Att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder är svårt. Det som kanske är svårast att lära sig i språket är 

uttalet. Om uttalet avviker från uttalsreglerna i språket, uppstår det som kallas brytning och 

alltför stark brytning påverkar förståelsen negativt. I värsta fall är det till och med omöjligt att 

förstå en person med stark brytning (Bannert, 2004, s. 55-66) och därför är det viktigt att alla får 

chansen att lära sig tala med ett förståeligt uttal. Om en person till exempel säger 'figg du' 

istället för 'fick du', kan det bli svårt att förstå personen och både talaren och lyssnaren blir då 

lidande. När det gäller Sverige kan brytning dessutom påverka möjligheterna för en invandrad 

person att integreras i samhället. Det kan också vara svårt för en person som bryter att visa sin 

rätta identitet (Kjellin 2002, s. 25). Däremot menar forskningen att det är fullt möjligt för en 

invandrad person, oavsett modersmål, att uppnå ett förståeligt uttal eller att åtminstone förbättra 

sitt uttal på svenska (Kjellin 1978, s. 5). Uttal är alltså viktigt att behärska och uttalet i det 

svenska språket är svårt men fullt möjligt att lära sig i vuxen ålder.  

I Sverige har vuxna, invandrade personer möjlighet att ta del av undervisning i svenska som 

andraspråk inom skolformen Svenska för invandrare, SFI. Undervisningen i uttal är dock 

eftersatt inom SFI, enligt några akademiska studier och en uttalsforskare (Bonde 2007; 

Fleischmann 2009; Kjellin 1978, s. 5; Mild 2010; Sommar 2011; de Woul 2011). Mina egna 

erfarenheter från praktik och arbete inom SFI, även om de är begränsade, överensstämmer med 

detta. Detta skulle betyda att elever på SFI är hänvisade till självstudier, åtminstone delvis. 

Samtidigt kan det antas att den del av språket som är svårast att lära genom självstudier är 

uttalet. Om det är så att uttalsundervisningen inom SFI är eftersatt och eleverna därför till stor 

del är hänvisade till självstudier, vilka metoder använder de då? Hur lär sig SFI-eleverna 

svenskt uttal? 

Det kan antas att uttalsundervisning inom SFI, när den förekommer, fyller ett stort behov och 

spelar en avgörande roll för lärandet av uttal. Inom all undervisning, är metoderna centrala för 

att hållbart lärande ska äga rum. En fråga är därför vilka metoder för att lära uttal som eleverna 

uppfattar att SFI-undervisningen bidrar med.  

Av ovanstående resonemang utkristalliserar sig följaktligen två väsentliga frågor, nämligen  

vilka metoder eleverna uppfattar att de själva använder för att lära uttal, samt vilka metoder 

eleverna uppfattar att SFI-undervisningen bidrar med. 

Det existerar ingen forskning om vilka metoder SFI-elever uppfattar att de använder för att lära 

uttal – varken metoder i självstudier eller i explicit SFI-undervisning. Däremot framkommer i 

tre studier elevers uppfattningar av metoder för att lära svenska språket som helhet. Där nämns 

också några få uppfattningar av metoder för att lära uttal. I dessa tre studier framkommer 

sammanlagt elva elevers uppfattningar. För att bidra till forskningen på området som specifikt 

gäller lärande av uttal, valde jag därför att intervjua fyra SFI-elever.  
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Syfte och problem 

Syfte 

Syftet med denna undersökning var att beskriva och analysera några SFI-elevers uppfattningar 

av metoder för att lära svenskt uttal, för att ur detta dra slutsatser av didaktisk betydelse för 

uttalsundervisning inom SFI. Detta skedde genom följande forskningsfrågor: 

Forskningsfrågor 

 Vilka metoder uppfattar eleverna har hjälpt dem generellt i lärandet av svenskt uttal? 

 Vilka metoder uppfattar eleverna har hjälpt dem mest i lärandet av svenskt uttal?  

 Finns det någon metod i SFI-undervisningen som eleverna uppfattar har hjälpt dem i 

lärandet av svenskt uttal? 

Teoretisk bakgrund  

Sökning och sökresultat 

Till den teoretiska bakgrunden i denna uppsats söktes tidigare forskning på två sätt – dels kring 

vuxna elevers uppfattningar, dels kring svenskt uttal. Sökningen skedde genom kombinationer 

av olika centrala begrepp, såsom 'SFI-elevers uppfattningar', 'vuxna elevers uppfattningar', 

'metoder för lärande/för att lära', 'lärprocess', 'uttal', 'svenskt uttal', 'uttalsundervisning', 'svenska 

som andraspråk', 'uttalsträning' samt 'second language pronunciation'. 

Sökning kring elevers uppfattningar 

Sökning kring elevers uppfattningar skedde i Google Scholar, DiVA, Libris, Artikelsök och 

Mediearkivet. De studier som var relevanta för denna uppsats, fanns alla i Google Scholar. Jag 

valde ut studier som gäller vuxna som lär sig svenska som andraspråk och där elevers egna, 

direkta uttalanden finns med eftersom fokus i denna uppsats är elevers egna uppfattningar av 

metoder för lärande av svenskt uttal. Följande tre studier valdes ut: ”The Dynamics of Second 

Language Learning: A longitudinal and qualitative study of  an adult's learning of Swedish. 

(Dynamiken i andraspråksinlärning. En longitudinell, kvalitativ studie av en vuxens inlärning av 

svenska.)” av Nils Granberg (2001), ”Hur lär du dig svenska? En studie av några sfi-elevers syn 

på sin inlärning” av Christina Duvhammar, Åsa Nordmark och Karin Sandwall (2000), samt 

”Svenska för invandrare – myterna och verkligheten: Artikelserie om en utbildningsverksamhet 

satt på undantag.” av Ingrid Forsberg, Agnes Henriksson, Olivia Krantz och Moa Sandblad 

(2010).   

Sökning kring uttal 

Sökning kring uttal skedde på internetsidan www.uppsatser.se och gav som resultat tre 

examensarbeten, en C-uppsats samt ett självständigt arbete. Alla dessa behandlar uttal och 

uttalsundervisning inom Svenska för invandrare och är skrivna av studenter vid olika lärosäten i 
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Sverige. Bland referenserna i dessa arbeten finns några källor som var relevanta för denna 

uppsats och därför användes. De var följande tre: ”På väg mot svenskt uttal” av Robert Bannert 

(2004), ”Svensk prosodi i praktiken” (1978) av Olle Kjellin samt ”Uttalet, språket och hjärnan: 

teori och metodik för språkundervisningen” (2002) också av Olle Kjellin.  

Sökning kring uttal skedde också på internetsidan www.avhandlingar.se. Resultatet var Bosse 

Thoréns doktorsavhandling ”The priority of temporal aspects in L2-Swedish prosody: Studies in 

perception and production” (2008). 

Tidigare forskning 

Området som är i fokus för denna uppsats är bristfälligt beforskat. Av denna anledning valdes 

forskning från två områden ut som utgångspunkt. Dessa områden är forskning om elevers 

uppfattningar kring metoder för lärande av svenskt uttal samt forskares forskningsresultat kring 

lärande av svenskt uttal. Den följande genomgången av den tidigare forskningen delas upp 

utifrån dessa två områden. 

Tidigare forskning kring elevers uppfattningar av metoder för att 

lära svenska som andraspråk inklusive uttal 

I studien ”Hur lär du dig svenska? En studie av några sfi-elevers syn på sin inlärning” 

intervjuade tre lärare i svenska som andraspråk – Duvhammar, Nordmark och Sandwall (2000) 

– fem av sina egna elever. Det är en liten och djupgående studie med syftet att undersöka hur 

eleverna själva anser och upplever att de lär sig svenska. Intervjuerna pågick i cirka en timme 

med hjälp av tolk och spelades in. Femton olika frågor plus följdfrågor ställdes för att få svar på 

den övergripande frågan 'Hur lär du dig svenska?' Frågorna gällde exempelvis hur eleverna läste 

läxan, hur de visste att de kunde läxan, samt hur de bäst lärde sig att prata. Författarna skrev ut 

intervjuerna ordagrant och delade in resultaten i kategorier där varje kategori motsvarade ”ett 

sätt att uppfatta hur man lär sig svenska.”  (ibid., s. 2). I den första kategorin finns uppfattningar 

av lärande som säger att bara eleven är i skolan, så lär hon sig. I den andra kategorin finns 

uppfattningar som betonar repetitionens roll för lärande. I den tredje kategorin finns 

uppfattningar som säger att lärande sker när eleven gör som läraren säger, både vad det gäller 

innehåll och metod i studierna. I den fjärde kategorin finns  uppfattningar av att lärande sker 

utifrån individen och följaktligen på olika sätt. En elev i denna kategori vet alltså att just hennes 

eget lärande sker om hon gör på ett visst sätt. I den femte kategorin finns uppfattningar av 

lärande som innebär att eleverna kopplar ny kunskap till den gamla som de redan har. Resultatet 

av denna studie är alltså elevernas olika uppfattningar om hur de lär sig. Resultatet av studien är 

också att de elever som har en metakognitiv insikt, är de som har bäst studieresultat. I 

metakognitiv insikt ingår, enligt författarna, ”medvetenhet om hur, vad och varför” (ibid., s. 5) 

elever lär och att de har ”en realistisk uppfattning om sin språkliga nivå” (ibid. s. 6), samt insikt 

i vikten av eget ansvar för lärandet. Detta, menar författarna, får till följd att lärare bör ge 

eleverna möjlighet till reflektion kring undervisningen och till att se helheten i den. Lärarna bör 

dessutom poängtera elevernas eget ansvar för lärandet. 

I ett examensarbete i journalistik, ”Svenska för invandrare – myterna och verkligheten”, 

undersökte Forsberg, Henriksson, Krantz och Sandblad (2010) skolformen SFI genom en  

artikelserie. SFI undersöktes genom intervjuer med lärare, elever, ledare inom SFI, forskare 

inom andraspråksforskning, samt politiker. Undersökningen av SFI skedde även genom en 
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enkät som riksdagsledamöter fick svara på och som gällde huruvida vissa påståenden om SFI 

stämmer eller inte. Dessutom ingick en artikel om SFI-utbildningens 40-åriga historia och två 

artiklar om SFI-bonusen – en ekonomisk bonus som kan delas ut till elever som har klarat en 

viss SFI-kurs under en viss tid. I dessa tre artiklar framkommer en del om elevers uppfattningar 

av metoder för att lära svenska. Resultatet av undersökningen är att ”fördomar kring svenska för 

invandrare får prägla hur utbildningen utformas” (ibid., s. 17) och att beslut om SFI fattas 

utifrån ”antaganden och inte välgrundade fakta” (ibid.). Bland riksdagsledamöter finns 

exempelvis en utbredd uppfattning att invandrade personer kan lära sig svenska på jobbet lika 

bra som på SFI. Forskning visar dock att det inte förhåller sig så, skriver författarna. Den 

viktigaste slutsatsen av denna undersökning är att SFI ”har varit ständigt föremål för valfrieri 

och kortsiktiga politiska reformer” (ibid.) samt lågt prioriterat som skolform. 

I doktorsavhandlingen med det till svenska översatta namnet ”Dynamiken i 

andraspråksinlärning. En longitudinell, kvalitativ studie av en vuxens inlärning av 

svenska”, studerade Granberg (2001) en vuxen elevs lärande av svenska som andraspråk i en  

djupgående studie. Granberg följde grekinnan Sofias lärande under tio månaders intensivkurs i 

svenska. Särskild tonvikt lades på individuella faktorer som påverkade eleven i inlärningen. 

Individuella faktorer som framkommer i andraspråksforskning är bland andra ålder, 

språkbegåvning, attityder till andraspråket samt motivation (ibid. s. 247). Syftet med 

avhandlingen var att uppenbara så många individuella faktorer som möjligt som spelat roll för 

elevens lärande av svenska som andraspråk (ibid.). Detta gjordes ”från såväl ett 

helhetsperspektiv som från ett longitudinellt perspektiv” (ibid.). Forskningsfrågorna var 

följande: ”Hur ser de individuella faktorernas komplexitet ut hos individen? Hur förändras 

individen över tid? Vilka orsaker finns till individen [hic.] agerande i inlärningssituationen? I 

vilken utsträckning är det möjligt att finna en koppling till språkutveckling?” (ibid.). Den 

sistnämnda forskningsfrågan gäller huruvida individuella faktorer kan kopplas till språkiga 

framsteg (ibid. s. 197). Kvalitativ metod användes. Materialet som användes för att studera 

individuella faktorer var intervjuer på engelska med eleven, observationer som gjordes i klassen, 

frågeformulär samt att låta eleven skriva dagbok på modersmålet om sina känslor under 

studietiden (ibid. s. 248). Resultaten av avhandlingen är flera. Ett resultat visar att eleven, Sofia, 

går igenom olika faser av känslomässig, personlig kris under studietiden, kopplat till bland 

annat yrkesplaner (ibid. s. 90-94). Ett annat resultat är att Sofia går igenom personlig förändring 

(ibid. s. 108-109) och bland annat blivit mer mogen och mer framtidsoptimistisk. Ett tredje 

resultat är att studien visar att Sofias motivation att lära svenska är av instrumentell art, vilket 

innebär att hon vill använda svenska språket som ett instrument för att senare studera till läkare i 

Sverige (ibid. s. 118). Ett fjärde resultat är att Sofia använder följande språkinlärningsstrategier 

(ibid. s. 135): kognitiva strategier såsom att anteckna, minnesstrategier såsom att associera till 

vad hon redan vet samt  metakognitiva strategier såsom att övervaka det hon säger (ibid. s. 128). 

Hennes strategier förändras också över tid utifrån att hon behärskar mer svenska. Hon är också 

medveten om sitt eget lärande. Sofias språkliga utveckling över tid finns också som resultat av 

studien, såsom att hennes hörförståelse utvecklas först och därefter hennes läsförståelse (ibid. s. 

170). Sofias användning av kommunikationsstrategier är ytterligare ett resultat av studien (ibid. 

s. 192). Granberg kommer också fram till att Sofias period av känslor av utanförskap, samt en 

studiepaus i samband med julen, påverkade hennes lärande. Slutligen i avhandlingen presenteras 

resultatet att Sofias grammatiska utveckling följer de flesta andraspråksinlärares utveckling 

(ibid. s. 218) samt att individuella faktorer också spelar roll för hennes utveckling (ibid. s. 218-

219).  



 

 5 

Metoder som framkommer i ovanstående tidigare forskning  

Det kan konstateras att eleverna i den tidigare forskningen nämner en lång rad metoder för att 

lära svenska som andraspråk, men däremot inte så många som gäller specifikt för att lära uttal. 

De flesta metoder som nämns kan dock tillämpas även på uttalslärande. Jag väljer att dela in 

metoderna i tre kategorier: konkreta metoder, metoder som är förhållningssätt, samt metoder 

som innebär att undvika vissa handlingar. När eleverna nämner metoder specifikt för att lära 

uttal, återfinns de i alla tre kategorierna. Nedan följer en genomgång av dessa och senare 

kommer jag att använda dem i min analys. 

Konkreta metoder 

Till de konkreta metoderna hör utan rangordning följande:  

läsa 

lyssna/höra 

prata/tala 

skriva 

studera själv och även hemma – inte bara i skolan 

repetera 

För enkelhetens skull gör jag här lyssna och höra till synonymer, såväl som prata och tala, även 

om vissa skillnader mellan dessa två kan hävdas. Av denna anledning använder jag snedstreck.  

Här följer kommentarer av de konkreta metoderna.  

Angående metoden att läsa, menar eleverna att det gäller att läsa mycket och ofta, att läsa högt, 

att läsa något lätt eller en roman och artiklar som läraren gett eleven, läsa lite i tidningen ibland, 

läsa på nytt texter som de haft i skolan, samt läsa svenska textremsan i utländska TV-program. 

Angående metoden att lyssna/höra, nämner en elev många metoder: att höra och korrigera sitt 

eget uttal, att lyssna till betoningen i ord som eleven förstår, att lyssna på modersmålstalare och 

lyssna noga på hur de pratar, att lyssna på lärare först i stora drag på det som sägs och sedan 

eventuellt fråga om detaljer som eleven inte förstår, att lyssna och försöka förstå för att bli van 

vid språket, att lyssna på svenska TV-program, att lyssna mycket innan hon själv som inlärare 

säger något, samt att höra en gång och lära direkt. 

När det gäller metoden prata/tala, säger en elev: ” jag har lärt mig svenska när jag har varit 

tvungen att prata” (Duvhammar, Nordmark och Sandwall 2000, s. 4). En annan elev säger: ”Om 

jag hade kontakt med en svensk person en gång i veckan så skulle det vara bättre för mig. Jag 

kämpar hemma oftast kan man säga. Men jag vill prata. Det är bra för språket, för uttalet...” 

(Forsberg, Henriksson, Krantz och Sandblad 2010, s. 5). En tredje elev efterlyser en plats ”där 

man kan få hjälp att kommunicera och prata svenska” (ibid.). En fjärde elev säger: ”Jag måste 

gå ut och prata med folk” (ibid.). Samma elev säger: ”i skolan kan jag inte lära mig att prata. För 

att prata måste jag gå ut och träffa folk och träna.” (ibid. s. 6). En femte elev säger att ibland 

tvingar hon sig och ibland talar hon svenska för att hon vill (Granberg 2001, s. 163), exempelvis 

säger hon fraser i affären (ibid. s. 157), hon konverserar med någon (ibid. s. 161), eller hon 

använder nya ord direkt första gången hon hör dem (ibid.s. 123). 
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När det gäller att skriva, nämner eleverna att skriva mycket, att skriva av text, att skriva snabbt 

utan att vara så noga, samt att skriva ett ord två gånger för att minnas ordet och stavningen, 

något som även tillhör metoden att repetera. En elev nämner två olika förhållningssätt vid 

skrivuppgifter, nämligen att tänka på svenska direkt och att tänka på engelska först för att sedan 

översätta till svenska. 

När det gäller att studera själv och även hemma – inte bara i skolan, säger en elev att det gäller 

att mest plugga ord, lagom eller mycket, ofta eller regelbundet och med hjälp av skolböckerna. 

Samma elev menar också att det gäller att prioritera så att det viktigaste kommer sist så blir allt 

gjort. En annan elev nämner att plugga svenska själv utan att gå i skola. Det är alltså självstudier 

det är fråga om. 

När eleverna nämner repetition som metod, menar de att inlärning sker om de gör ”mera av 

samma” (Duvhammar, Nordmark och Sandwall 2000, s. 3). Det kan gälla att läsa flera gånger, 

att skriva ”om och om igen” (ibid.), eller att skriva ett ord två gånger för att minnas ordet och 

stavningen (ibid. s. 4). Det kan även gälla att se eller höra ett ord flera gånger för att kunna 

använda det, att  jobba med nya ord hemma innan de tas upp i skolan (Granberg 2001, s. 124), 

eller att minnas textsammanhang för att ta fram ord ur minnet (ibid. s. 125). 

Metoder som är förhållningssätt 

En del metoder som eleverna nämner kan inte kallas konkreta, utan är istället en sorts 

förhållningssätt till lärandet och studierna. Till dessa kan utan rangordning räknas följande:  

befinna sig i skolan  

studera mycket och ofta 

göra läxorna 

läsa mycket och ofta 

läsa som läraren har lärt ut 

vara intresserad 

koppla ny kunskap till redan förvärvad kunskap 

kämpa för att lära sig skriva 

förstå grammatiken 

ha tid och en plats för studier 

ta paus 

ta det lugnt 

att ha kul med språket 

att göra misstag 

göra minnesbilder av nya ord 

Här följer kommentarer av några av de metoder som är förhållningssätt. 

När det gäller att befinna sig i skolan, menar eleverna att ”Tiden i skolan gör att man lär sig 

automatiskt” (Duvhammar, Nordmark och Sandwall 2000, s. 3). 
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När det gäller att studera mycket och ofta, använder eleverna även begreppet plugga. Att göra 

läxorna kan anses höra hit. En elev säger till exempel: ”jag hade ingen tid att följa med en 

kompis … för jag skulle lära mig språket flytande” (Forsberg, Henriksson, Krantz och Sandblad 

2010, s. 5). 

Angående att koppla ny kunskap till redan förvärvad kunskap, säger eleverna. ”Jag försöker 

förknippa nya ord med gamla ord” (Duvhammar, Nordmark och Sandwall 2000, s. 5) och ”Jag 

försöker också använda de grammatiska regler som jag har lärt mig” (ibid.). En elev nämner att 

koppla ett ords uttal till liknande uttal av ett ord i modersmålet eller i engelska. Denna elev har 

grekiska som modersmål och ger ett exempel på vad hon menar: ”kallas” på svenska liknar 

”kallas” som är en sorts salt på grekiska. (Granberg 2001, s. 125). 

När det gäller metoden att ha tid och en plats för studier, bör tilläggas att detta nämns av en elev 

som bor i ett rum på ett hotell som är ett ”tillfälligt boende för nyanlända flyktingar.” (Forsberg, 

Henriksson, Krantz och Sandblad 2010, s. 5). Denna elev ”har bara ett rum och inte tillgång till 

kök.” (ibid.). Dessutom har denna elev nära anhöriga kvar i hemlandet, så för henne är det 

viktigaste att få en lägenhet och att få sina anhöriga till Sverige. Hon förefaller tänka mycket på 

detta. Hon säger: ”Jag kan inte studera. När jag kommer från skolan går jag inte direkt hem 

eftersom jag inte har något hem. Jag vandrar och jag tänker.” (ibid.). Det är just denna elev som 

sedan säger: ”Man kan lära sig om man har tid och ett hem.” 

Metoderna att ta paus och att ta det lugnt måste anses höra ihop. Angående detta nämner en elev  

att ofta ta korta pauser i pluggandet, att ta en promenad och att ta semester. Samma elev nämner 

att ta det lugnt och inte stressa sig själv. 

När det gäller metoden att ha kul med språket, nämner en elev att jämföra sammansatta ords 

längd. Även den ovan nämnda metoden att koppla ett ords uttal till liknande uttal i ett annat 

språk, kan anses höra till detta att ha kul med språket. 

Angående att göra misstag kan tilläggas att lära av misstagen, genom att exempelvis eleven 

lyssnar på vad hon själv har sagt. 

Metoder som innebär att undvika vissa handlingar 

En del metoder som eleverna nämner är att låta bli att göra vissa saker. Till dessa hör utan 

rangordning följande: 

frånvaro av metoder – inte ha någon metod 

låta bli att fuska 

undvika att göra kopplingar till modersmålet 

inte få för mycket i läxa – åtminstone inte de elever som inte lär språket så snabbt. 

Här följer kommentarer av två av de metoder som innebär att undvika vissa handlingar. 

När det gäller frånvaro av metoder, så säger eleverna: ”Jag har inte haft någon metod”  

(Duvhammar, Nordmark och Sandwall 2000, s. 3) och ”Jag hoppas att det kommer av sig 

självt” (ibid.). Frånvaro av metod för att plugga uttal och för att plugga grammatik nämns 

specifikt.  
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Angående metoden att undvika att göra kopplingar till modersmålet, menar eleven som nämner 

detta att anledningen är att modersmålet uppvisar stora skillnader jämfört med svenska. Denna 

elevs modersmål är grekiska. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att bland de konkreta metoderna återfinns: att prata med 

någon svensk person, att höra och korrigera sitt eget uttal, att lyssna till betoningen i ord som 

eleven förstår, samt att lyssna på modersmålstalare och lyssna noga på hur de pratar. Bland de  

metoder som är förhållningssätt återfinns: att koppla ett ords uttal till liknande uttal av ett ord i 

modersmålet (i detta fall grekiska) eller i engelska. Bland de metoder som innebär att undvika 

vissa handlingar återfinns följande: frånvaro av metod för att plugga uttal. 

Tidigare forskning kring metoder för att lära svenskt uttal 

Bannert (2004) har sammanställt det så kallade ”brytningsarkivet” (ibid.) som är ett arkiv med 

inspelningar av 70 personer med svenska som andraspråk när de talar svenska. Tillsammans 

representerar informanterna 25 olika språk, där ljuden i språken är mycket olika. På så sätt utgör 

brytningsarkivet ett brett spektrum av uttalsfel och uttalssvårigheter. Robert Bannert har gjort en 

katalog där varje modersmål av de 25 är presenterade var för sig med sina respektive 

uttalssvårigheter. Genom att studera felen som informanterna gör, kommer Bannert fram till 

didaktiska metoder för att lära ut delar av det svenska uttalet på olika sätt till elever utifrån de 

olika uttalssvårigheter de har. Bannert menar dock att en andraspråkstalare av svenska inte 

behöver ha ett absolut korrekt uttal, men däremot ett uttal som gör att man lätt förstår henne 

(ibid. s. 60). Bannert menar alltså att viss brytning inte påverkar förståelsen negativt (ibid. s. 

55). Dock måste vissa ”uttalsmål” (ibid. s. 63) finnas med i uttalet för att talet ska bli förståeligt. 

Dessa uttalsmål är satta i följande ordning där det första är viktigast och det sista minst viktigt. 

Alla dessa 7 är dock viktiga för förståelsen. Denna uppräkning och citaten är alla hämtade från 

sidan 63:  

1. ”Huvudbetoning i ord” 

2. ”lång vokal” och ”lång konsonant” 

3. ”antal stavelser i ordet” 

4. ”Konsonantgrupper”, exempel: 'skr' i 'skriver' 

5. rytm i ett yttrande, det vill säga vad som är betonat och vad som är obetonat 

6. att kunna skilja på de flesta vokaler 

7. vissa konsonanter som möts när man talar, exempel: 'fick du' får inte bli 'figg du' 

Bannert kommenterar denna prioriteringslista och skriver att ”betoningen är nyckeln till 

svenskans uttal” (ibid. s. 64) och att prosodin och rytmen måste prioriteras i 

uttalsundervisningen. 

I ”Svensk prosodi i praktiken. Instruktioner och övningar i svenskt uttal, speciellt 

språkmelodin” samt i ”Uttalet, språket och hjärnan: Teori och metodik för 

språkundervisningen” betonar Kjellin (1978 respektive 2002) vikten av en grundprosodi i 

uttalet. Kjellin är språkvetare, fonetiker, doktor i talfysiologi, lärarutbildare samt lärare i 

svenska som andraspråk. Han har mycket lång erfarenhet av invandrares svårigheter att lära 
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svenskt uttal och han har drivit en klinik för ”uttalsreparationer” (Kjellin 1978, s.5). I 

metodboken ”Svensk prosodi i praktiken...” som blivit en klassiker på lärarutbildningar, påpekar 

Kjellin att det viktigaste i svenskt uttal är att betonade stavelser är långa och han presenterar här 

en metod för uttalslärande utifrån detta. Prosodin anser han som det viktigaste – viktigare än 

enskilda ljud i uttalet (Kjellin 1978, s. 13). Han skriver att ”prosodin är själva nyckeln till 

språket” (2002, s. 96). Han tillhandahåller uttalsövningar där prosodin är det viktigaste – 

viktigare än enskilda ljud (Kjellin 1978, s. 13). Både läraren och eleven bör koncentrera sig på 

prosodin, menar Kjellin och skriver också att detta är lätt till skillnad från vad han ofta hört från 

lärare: att det är svårt. Kjellin förordar repetition många, många gånger av ett ord eller en fras 

eller en mening. Dels ska läraren upprepa ordet många gånger så att eleven har en chans att höra 

hur det ska sägas med svensk prosodi, dels ska eleven upprepa ordet många gånger. Eleven 

vänjer då sina talorgan vid det nya sättet att uttala, hon kan korrigera sitt uttal och hon kan höra 

sig själv uttala ordet helt korrekt. I ”6-punktsprogram för språkinlärning” (Kjellin 2002, kap.15 

samt 1978, s. 19), tränar inläraren prosodi i sex steg genom att: 

1. Lyssna på svenska språkets prosodi 

2. Höra svenska språkets prosodi 

3. Imitera ett ord eller en mening 

4. Kontrollera sin imitation 

Detta är grunden. Därefter kan inläraren börja att: 

5. Producera eget, fritt tal  

6. Filtrera detta egna, fria tal. Det vill säga genom att använda sina vid det här laget 

införskaffade kunskaper om uttalet, kan inläraren filtrera bort allt utom det perfekta uttalet.  

Begreppet ”perfekt uttal” används av Kjellin (2002, s. 25 och 42). Han menar att det verkligen 

går att uppnå, samt att det är lättare att lära sig rätt uttal än att lära sig fel uttal.  

I doktorsavhandlingen ”The priority of temporal aspects in L2-Swedish prosody: Studies in 

perception and production” (Thorén 2008) var syftet att ”undersöka lämpligheten och 

korrektheten hos en strategi för uttalsundervisning inom svenska som andraspråk” (ibid. s. 132) 

som kallas ”Basprosodi” (ibid.). Basprosodi kan sammanfattas i följande tre drag som behöver 

finnas med i uttalet för att talet ska bli förståeligt:  

Betona rätt ord i satsen,  

Betona rätt stavelse i det betonade ordet genom att göra stavelsen längre än omgivande, 

obetonade stavelser  

Förläng rätt ljud i betonade stavelser: vokalen eller närmast följande konsonant.  

Dessa tre drag sammanfattar Thorén i en enda punkt:  

”Förläng rätt ljud.” (ibid. s. 135). 

Basprosodin ger ett ”begripligt” (ibid. s. 134) och ”lyssnarvänligt” (ibid.) uttal, det vill säga ett 

uttal som är förståeligt för lyssnaren, även om det förekommer viss brytning. Viss brytning är 

alltså förståelig och annan brytning oförståelig, enligt Thorén. 

Metoden i Thoréns undersökning var att göra inspelningar med cirka 30 andraspråkstalare av 

svenska som uttalade vissa ord och 10 modersmålstalare skulle därefter uppge vilket ord de 



 

 10 

uppfattade att de hörde. Inspelningar gjordes även med cirka 20 modersmålstalare av svenska 

som uttalade engelska respektive tyska ord. 10 modersmålstalare av dessa språk spelades in som 

kontrollgrupp och de båda gruppernas uttal jämfördes.  

Resultatet av Thoréns undersökning ger stöd för den undervisningsstrategi som kallas 

Basprosodi. 

Sammanfattning 

För att lära sig uttalet bör alltså inläraren, enligt Thorén (2008), koncentrera sig på att förlänga 

rätt ljud; enligt Kjellin (1978), förlänga alla betonade stavelser genom att imitera prosodin; samt 

enligt Bannert (2004), koncentrera sig på rytmen i uttalet, det vill säga betoning i ord och satser 

samt antal stavelser i ord (ibid. s. 63,66). Sammanfattningsvis gäller följaktligen att betona rätt 

ljud. Bannert, Kjellin och Thorén menar alla tre att prosodin är viktigast för förståelsen och för 

att närma sig ett så svenskt uttal som möjligt. Därför är det viktigast att lära prosodin och den 

bör läras först. Vidare menar Bannert, Kjellin och Thorén att uttal bäst lärs in från helheten till 

mindre delar. Helheten är prosodi och exempel på mindre delar är vokal- och konsonantljud.   

Den ovan presenterade tidigare forskningen är relevant för denna studie av flera anledningar 

enligt följande. I den tidigare forskningen framkommer några uppfattningar av metoder för att 

lära uttal. Min studie fokuserar på uppfattningar av metoder för att lära uttal. Den tidigare 

forskningen bygger på vuxna elevers uppfattningar, vilket min studie också gör. I den tidigare 

forskningen har metoden varit intervju, vilket jag också använder. Både studien av Duvhammar, 

Nordmark och Sandwall (2000) och studien av Granberg (2001) behandlar vuxna elevers 

uppfattningar av sitt eget lärande av svenska, vilket min studie också gör. Båda är djupgående 

studier, vilket min också är. Granbergs studie är rik på inläraren Sofias egna ord, hennes egna 

uppfattingar om sitt lärande av svenska. Därför är den relevant för mitt självständiga arbete som 

också fokuserar på elevers egna uppfattingar om sitt lärande av svenska. Studien av Forsberg, 

Henriksson, Krantz och Sandblad (2010) behandlar i huvudsak annat än elevers uppfattningar 

om metoder för att lära, men där framkommer även en del om elevers uppfattningar av metoder 

för att lära svenska. Därför är även den studien relevant för min studie. 

En rad metoder för att lära svenska som andraspråk nämns alltså i den ovan presenterade 

tidigare forskningen, men däremot inte så många som gäller specifikt för att lära uttal, vilket är i 

fokus i min undersökning. Metoderna som eleverna nämner i den tidigare forskningen gäller för 

lärande av språket i stort. De allra flesta av dessa metoder kan dock tillämpas även på 

uttalslärande, eftersom detta ingår i att lära språket i stort. Av denna anledning är så gott som 

alla metoder som nämns av eleverna i den tidigare forskningen relevanta som teoretisk 

bakgrund till min undersökning. 

De tre teoretikerna Bannert, Kjellin och Thorén och deras forskning är också i högsta grad 

relevant för min studie, eftersom deras resultat med fördel kan ställas mot resultaten i min 

studie. 
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Centrala begrepp  

Andraspråk är ett språk som lärs in i språkets miljö. Alla invandrare som kommer till Sverige 

och lär sig svenska här där svenskan talas, lär alltså in svenska som andraspråk. 

Modersmålstalare är de som talar ett språk som modersmål. 

Prosodi är enkelt förklarat språkets melodi och rytm. Prosodi består av rytm, betoning, vokal- 

och konsonantlängder, ordaccenter och intonation (Engstrand 2007, s. 69). Här följer en mer 

detaljerad förklaring av dessa delar. Rytm bildas när en del i uttalet betonas och en del förblir 

obetonat och talaren växlar mellan dessa två (ibid. s. 72, 125). Betoning innebär att det som bär 

den centrala informationen framhävs mer än annat med hjälp av framför allt förlängning i tid 

och förändring i ton. Man kan på så vis betona ett ord i en mening och en stavelse i ett ord. 

Vokal- och konsonantlängder innebär att vokaler och konsonanter kan vara antingen långa eller 

korta. Ett exempel på detta är att i 'väg' är 'ä' långt men i 'vägg' är 'g' långt (Bannert 2004,s. 73). 

Ordaccent innebär att tonen, tonhöjden, används när man talar. I akut accent går tonen uppåt och 

i grav accent går den först neråt och sedan uppåt. Ett klassiskt exempel är orden 'anden' i 

betydelsen fågeln med detta namn, där accenten är akut och 'anden' i betydelsen av exempelvis 

Guds ande, där accenten är grav. (ibid. s. 78-79). Intonation handlar om ”Ett helt yttrandes 

tonala struktur” (ibid. s. 84), alltså hur tonen eller melodin är i ett helt yttrande. I svenskt uttal är 

exempelvis tonen på ett särskilt sätt i ett yttrande när talaren vill fortsätta prata 

(fortsättningston). Tonen är på ett annat sätt i ett yttrande som ska avslutas när talaren har pratat 

färdigt (avslutningston). Intonationen är alltså olika mellan dessa två. 

SAS eller Sas är en förkortning för Svenska som andraspråk och är namnet på de kurser som 

kan läsas efter SFI. 

SFI eller Sfi är en förkortning för Svenska för invandrare som är den frivilliga skolform där  

vuxna studerar svenska som andraspråk. SFI är indelat i kurserna A, B, C och D av vilka D-

kursen är den sista och följaktligen den kurs där de elever går som har kommit längst med sitt 

svenska språk. De flesta elever på D-kursen är också högutbildade sedan tidigare. 
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Metod 

Val av metod 

Syftet med denna undersökning var att beskriva och analysera några SFI-elevers uppfattningar 

av metoder för att lära svenskt uttal. För att få reda på människors uppfattningar om något så 

passar endast intervju att använda som metod och därför valdes kvalitativa, djupgående, 

muntliga intervjuer valdes som metod. Kvalitativa intervjuer valdes eftersom det i sådana 

intervjuer finns möjlighet att forma situationen mer som ett vardagligt samtal, än som en strikt 

intervju med exakta frågor (Kvale 2009, s. 39). Tanken var att i ett sådant informellt samtal 

skulle de intervjuade SFI-eleverna få möjlighet att minnas och därmed också nämna fler 

metoder än de skulle ha gjort om en annan form av intervju hade använts. Observation hade 

visserligen varit intressant att använda för att undersöka hur eleverna lär sig svenskt uttal, men 

då hade det inte varit deras uppfattningar som hade undersökts och det är just dessa som jag är 

intresserad av. 

Urval 

Fyra SFI-elever valdes ut som informanter. De studerar på den skola i storstockholmsområdet 

där jag har min VFU. En av dessa fyra har jag sett på någon enstaka lektion där jag auskulterat, 

men jag känner inte eleven och eleven känner inte mig. De andra tre informanterna har jag 

aldrig sett tidigare. 

Kriterierna vid urvalet av informanter var att de skulle ha ett uttal som ligger så nära ett infött 

svenskt uttal som möjligt, samt att de skulle gå på D-kursen, vilken är den sista kursen på SFI 

och följaktligen den kurs där de elever går som har kommit längst med sitt svenska språk. En 

lärare som undervisar på D-kursen ombads att välja ut fyra elever utifrån dessa kriterier. Det 

slumpade sig så att det blev två kvinnor och två män. 

Anledningen till att välja elever från den skola där jag har min VFU, är att skolan är stor och har 

många elever. Det var alltså större chans att få några elever som ville vara med på intervjuerna  

samt att det var lätt att finna några elever med så inföddlikt uttal som möjligt. 

Uppläggning och genomförande 

Tid för intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes på informanternas lektionstid eftersom SFI-elever precis som alla 

vuxna ofta har många plikter och ibland också bekymmer (Franzén 2001). Det skulle därför 

troligtvis vara svårt att boka en tid med informanterna utanför skoltiden. Eftersom intervjun i sig 

dessutom skulle bli ett tillfälle till lärande, hoppades jag att de och deras lärare skulle vara 

positivt inställda till att intervjun genomfördes under lektionstid. Så blev också fallet.  

Båda intervjuerna pågick i cirka en timme. Detta var en ren slump eftersom ingen sluttid hade 

bestämts. I båda fallen hade svar på alla frågor givits efter cirka en timme.  
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Plats för intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes på informanternas skola, eftersom intervjuerna skedde under 

lektionstid. Det var praktiskt både för mig och informanterna. Det fanns dessutom flera lediga 

rum på skolan där vi kunde sitta ostört. 

Typ av intervju 

Intervjuerna var ett mellanting mellan halvstrukturerad och ostrukturerad intervju. 

”I en halvstrukturerad intervju har intervjuaren på förhand valt ut några teman som ska 

avhandlas … Svaren tillåts dock leda vidare till följdfrågor. Den ostrukturerade intervjun är 

helt fri och liknar mest ett samtal, även om man förstås inte pratar om vad som helst utan det 

som intervjuaren är ute efter att undersöka” (Karlsson 2006, s. 155). 

Andersson (1994) skriver att ”En intervju kan … vara mycket löst strukturerad” (s. 25). 

Intervjuaren leder samtalet och ”täcker av ett antal områden eller teman av intresse för 

undersökningen” (ibid.). Även så kallad ”halvstrukturerad livsvärldsintervju” (Kvale 2009, s. 

139) passar som beskrivning på de intervjuer som genomfördes i denna undersökning. Om 

denna typ av intervju skriver Kvale:  

”den omfattar en rad teman och förslag till frågor. Men på samma gång finns det möjlighet att 

göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd om det behövs för att följa upp 

de specifika svar som har getts och de historier som har berättats av intervjupersonerna.” (s. 

140) 

Tanken var dessutom att denna form av intervju skulle bli ett sätt för eleverna att samtidigt lära 

sig något.  

Hur intervjuerna genomfördes 

Intervjuerna genomfördes genom ett personligt möte mellan mig och två informanter i taget, en 

kvinna och en man.  

Att intervjuerna genomfördes genom ett personligt möte var viktigt eftersom jag ville ”knyta en 

god kontakt” (Andersson 1994, s. 24) med informanterna och uppnå en känsla av ett samtal, 

snarare än en intervju (ibid.). I det personliga mötet finns också ”möjlighet att förklara och 

omformulera frågorna, så att den tillfrågade förstår frågans innebörd” (ibid.). Att personligen 

kunna förklara frågorna ansåg jag vara särskilt viktigt eftersom informanterna har svenska som 

andraspråk och missförstånd möjligen skulle kunna uppstå på grund av brister i deras 

språkbehärskning – trots att de går på SFI:s D-kurs. Jag skulle vid risk för missförstånd direkt 

kunna förtydliga det som jag själv hade sagt eller be om förtydligande om det som de hade sagt. 

Så blev också fallet ibland under intervjuerna. 

Det fanns anledningar till att intervjua informanterna två och två istället för en i taget. Den 

kanske viktigaste anledningen var möjligheten att ”få ut mer av ett ämne genom att de 

tillfrågade stimuleras av varandra” (Andersson 1994, s. 25). Informanterna uppmanades därför 

att samtala med varann  mer än att berätta för mig, intervjuaren. Tanken var att mer av 

informanternas egna tankar skulle lockas fram. Att informanterna verkligen på detta sätt 

samtalade med varann hände ibland under intervjuerna när de exempelvis jämförde erfarenheter, 

såsom när en elev tog upp vad den andra nyss hade pratat om och kommenterade det. 

Däremellan blev det ändå mest ett berättande för mig, intervjuaren.  
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En annan anledning till att intervjua informanterna två och två, var att komma ifrån ojämlika 

maktförhållanden och därmed uppnå fler svar som verkligen grundade sig i informanternas egna 

uppfattningar och inte i vad de trodde att jag ville höra. Ryen (2004) nämner maktförhållanden 

som kan finnas mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad (s. 12-13). Ojämna 

maktförhållanden kan också finnas mellan lärare och elever, mellan invandrare och infödda, 

samt mellan modersmålstalare och andraspråkstalare. Jag är själv infödd och har svenska som 

modersmål samt har dessutom delvis en lärarroll inför dessa informanter eftersom jag studerar 

till lärare och har mina praktikperioder på denna skola. Tanken var att dessa maktförhållanden 

skulle utjämnas lite genom att jag som forskare var ensam medan de beforskade var två. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Detta gjorde att jag under intervjuns gång 

dels var fri att delta i samtalet, dels var fri att anteckna. Anteckningarna som fördes gällde 

samtalets innehåll i stora drag inklusive några visuella uttryck såsom gester. Andersson (1994) 

skriver att ”bandinspelningar” (s. 181) kan användas ”där det är viktigt att registrera mer i detalj 

vad den intervjuade säger”. Han fortsätter: ”Att göra ordagranna anteckningar är tidsödande och 

kan också verka störande på den intervjuade” (ibid.). Inspelningen var i denna undersökning 

dessutom ett sätt att vara säker på att frågorna blev korrekt uppfattade. Jag förklarade varför 

intervjuerna behövde spelas in och hur inspelningarna skulle hanteras. Alla fyra informanterna 

gav direkt sitt medgivande till att medverka och till att spelas in.  

Intervjuerna började med en presentation av mig själv, min utbildning och detta självständiga 

arbete. De forskningsetiska principerna gicks igenom.  

För att få svar på alla forskningsfrågorna, men ändå inte låta eleverna tänka att jag ville ha vissa 

exakta svar samt för att inte heller styra samtalet för mycket, tänktes intervjusituationen igenom 

i förväg så noga som möjligt och förbereddes skriftligt i form av ett manus (se bilaga 2). 

Manuset användes enbart som ett stöd för mig själv som intervjuare. Informanterna fick inte se 

det. I manuset var frågorna följande: 

1. Vad är ett bra svenskt uttal? Vad är typiskt för ett bra svenskt uttal? 

2. Vad tror ni att ert goda uttal beror på? Hur fick ni ert goda uttal? 

3. Vad har spelat roll/hjälpt er att få ert goda uttal? Är det 

 arbetet? 

 SFI-undervisningen? 

 fritiden? 

 familjen? 

 något annat? 

        Följdfråga till fråga 3: Hur? Kan ni ge exempel?! 

De frågor som informanterna fick var desamma utom alla delfrågorna i fråga 3 samt följdfrågan 

till fråga 3. 

Fråga 1 visade sig vara för svår för informanterna att svara på och den är snarare något som en 

lärare ska ge svar på. Detta insåg jag under intervjuernas gång. Frågan fick dock vara kvar som 

en uppvärmningsfråga. Som sådan fungerade den verkligen också på så sätt att i båda 

intervjuerna började eleverna spontant tala om det som var huvudföremål för intervjun, 

nämligen metoder för lärande av uttal. 
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Fråga 2 och 3 ställdes i både muntlig och skriftlig form i början av intervjun och svar på dem 

kom spontant i samtalet. De skriftliga varianterna av frågorna var förenklade och hade skrivits 

ner på en lapp som lades på bordet så att eleverna kunde läsa den om de ville. De skriftliga 

varianterna löd:  

              Hur fick ni så bra uttal? 

              Vad tror ni att ert bra uttal beror på? 

Viktigt var att inte i första taget ställa delfrågorna under fråga 3 och inte heller följdfrågan. 

Detta ansågs styra svaren för mycket. Dessa delfrågor respektive följdfråga skulle bara ställas 

explicit om svaret på dem inte kom upp spontant i samtalet. Svar på både fråga 2 och fråga 3 

kom spontant i samtalet. Bara två gånger i den första intervjun behövde frågan formuleras 

explicit om huruvida SFI-undervisningen hade varit till hjälp i lärandet av uttal. När denna fråga 

ställdes lindades den ändå in för att inte bli alltför ledande. Denna fråga var dock viktig att få 

svar på eftersom den var en av forskningsfrågorna samt eftersom denna undersökning gäller 

SFI-elevers lärande och eftersom uttalsundervisningen inom SFI har funnits vara eftersatt 

(Bonde 2007; Fleischmann 2009; Kjellin 1978, s. 5; Mild 2010; Sommar 2011; de Woul 2011). 

Frågan var också viktig att få svar på för mig personligen inför mitt framtida yrkesliv som SFI-

lärare. 

Följdfrågan till fråga 3 formulerades öppet för att inte styra för mycket. Valet gjordes att inte 

ställa mer detaljerade frågor av typen ”Hur? Hade ni speciella övningar? Jobbade ni i helgrupp, 

smågrupper eller individuellt?” Målet var att mer detaljerad information skulle komma spontant 

i samtalet, vilket det också gjorde.  

Materialbearbetning 

Val av transkriptionsmetod 

I detta arbete har ”bastranskription” (Norrby 2004, s. 90) använts, eftersom innehållet är det 

centrala i svaren i de intervjuer som genomförts. Norrby (ibid.) skriver: 

"Beroende på syftet kan bearbetningen av samtalsmaterialet ta sig olika uttryck. (...) Om syftet 

är att få reda på innehållsaspekter kan det förmodligen räcka med en mycket grov 

transkription som dessutom i hög grad görs i enlighet med skritfspråkskonventionen. Ett 

exempel kan vara utskrifter som görs av riksdagsledamöters debattinlägg. Det intressanta är 

vad som sagts, inte hur enskilda ord uttalats, om någon talare stakat sig eller gjort en och 

annan paus.” (s.89-90) 

I intervjuerna i denna undersökning förekommer dessutom inget samtidigt tal som det är viktigt 

att särskilt redovisa i transkriberingen. Av dessa anledningar räcker bastranskription för dessa 

intervjuer och vad de ska användas till. Vanligt skriftspråk har följaktligen använts för 

transkriptionen av intervjuerna.  

I det följande beskrivs detaljer i transkriberingen.  

Småprat som är upprepning har uteslutits och ersatt det med tre punkter. Tvekan eller paus hos 

den som talar, har också markerats med tre punkter. Talspråkliga småord som inte spelar roll för 

förståelsen har uteslutits, exempelvis ”alltså”. Talspråkliga former av ord har ersatts av 

skriftspråkliga former, exempelvis har ”mm” i betydelsen ”ja” ersatts med ”ja”. Informanternas 

grammatiskt felaktiga raka ordföljd har konsekvent rättats till den korrekta omvända ordföljden. 
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Exempelvis har ”I skolan det är inte så mycket...” blivit ”I skolan är det inte så mycket...”. Små 

tvekanden och upprepningar som alltid förekommer i talspråk samt ordväxlingar som går lite 

fram och tillbaka innan de liksom landar i sin essens, har jag tillåtit mig att reducera. 

Exempelvis har följande ordväxling: 

               Jag: ”och du då, vad kan du berätta?  

               Hon: ”öh...uttal...öh”  

               Jag: ”Hur, hur... Hur du fick så bra uttal.” 

reducerats till: 

               Jag: Och du då, vad kan du berätta? Om hur du fick så bra uttal? 

De delar av samtalet som inte direkt är svar på frågorna, har innehållet sammanfattats av och 

satts inom hakparenteser, exempelvis: ”Han: [mer om hur barn förhåller sig till 

uttalsavvikelser.]”. Om det endast är några ord som sägs och som inte är svar på frågorna, har 

det inte tagits med  i transkriptionen. I samtal 2 råkade en del transkriberas, som inte är svar på 

frågorna, men det fick vara kvar i transkriptionen. (Det är överhuvudtaget mycket intressanta 

saker som sägs om annat i samtalen.) 

När någon skrattar har det helt enkelt angivits ”(Hon skrattar)”. 

Språkliga fel hos informanterna, där man ändå förstår vad de säger, har jag korrigerat, eftersom 

det i detta arbete inte är intressant hur något sägs, utan vad som sägs. Jag har korrigerat eftersom 

det då blir lättare att läsa transkriberingen. 

När det har varit svårt att höra vad som sägs, har jag skrivit xxx. När jag tvekat om jag hört rätt 

på något enstaka ord – cirka 1 till 3 ord – har jag ändå valt att skriva det jag tror sägs och sedan 

markerat genom att efter ordet sätta ett frågetecken inom parentes, sålunda: (?). 

När något ord fattas, som jag är ganska säker på vad det är med tanke på sammanhanget, så har 

jag skrivit dit det inom parenteser.         

Emfas har jag markerat med understrykning. 

Eftersom informanterna ska vara anonyma, så har jag kallat dem ”Hon” och ”Han”. Det 

fungerar bra eftersom det är en man och en kvinna i varje intervju/samtal. ”Hon” och ”Han”  

blir även deras namn när namnen nämns i samtalet. Exempel: ”Men fortfarande kan jag inte 

prata samma svenska som Hon.” 

Tillförlitlighetsfrågor – validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att en studie verkligen undersöker det den är tänkt att undersöka (Patel & 

Davidson 2003, s. 98), det den ”påstås undersöka” (Kvale 2009, s. 264). Reliabilitet innebär att 

undersökningen sker ”på ett tillförlitligt sätt” (ibid.) och gäller hur väl något undersöks, med hur 

stor träffsäkerhet. Om en undersökning har hög reliabilitet, ska den  kunna upprepas av andra 

forskare vid andra tidpunkter och ändå ge samma svar (jämför Kvale 2009, s. 263). Både 

validitet och reliabilitet behöver vara höga i en undersökning och de är beroende av varann 

(ibid. s. 99). Det är ”tilliten till forskningens resultat som är det centrala i diskussionen om 

validitet och reliabilitet” (Ryen 2004, s. 137).  

Nedan argumenteras för att denna undersökning har både hög validitet och hög reliabilitet.  
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Hög validitet har uppnåtts genom att intervju användes som metod. Syftet med denna 

undersökning var att beskriva och analysera några SFI-elevers uppfattningar av metoder för att 

lära svenskt uttal, för att ur detta dra slutsatser av didaktisk betydelse för uttalsundervisning 

inom SFI. För att uppfylla syftet tänktes intervjusituationen igenom noga i förväg och 

förbereddes skriftligt i form av ett manus (se bilaga 2). Detta för att intervjuare och informanter 

skulle hålla sig till forskningsfrågorna och att dessa skulle besvaras i intervjuerna. Så blev också 

fallet. För att få valida och reliabla resultat användes forskningsfrågor där de intervjuade 

elevernas egna erfarenheter med så stor säkerhet som möjligt skulle framkomma. 

Forskningsfrågorna formulerades så att de skulle gälla eleverna själva och deras eget lärande av 

svenskt uttal. Vid läsning av transkriptionerna (se bilaga 4 och 5) framgår tydligt att 

informanterna nästan omedelbart börjar tala om sig själva och sina egna erfarenheter av svenskt 

uttal och att lära svenskt uttal. 

För att stärka både validiteten och reliabiliteten inleddes intervjun med en förklaring/definition 

av uttal (se bilaga 2). Detta för att minska risken för missförstånd kring vad som menas med 

uttal. Det framkom under intervjuerna ändå i något enstaka fall en tveksamhet kring vad uttal är. 

Med hänsyn till att intervjuerna ändå gav relevanta svar, så kan denna tveksamhet snarare tolkas 

som att det är själva begreppet 'uttal' som informanterna inte alltid har fått lära sig att koppla till 

fenomenet uttal. Tveksamheten kring begreppet uttal, kan möjligen anses framkomma i följande 

ordväxling i samtal 2: 

Hon: Jag har ett småbarn: två år, han hjälper mig ibland. 

Jag: Hjälper han dig med uttal, hur man ska säga?  

Hon: … samma som (en) svensk, ja. 

Jag: Hur hjälper han dig?  

Hon: …  vi läser svenska barnböcker tillsammans.  

Jag: Får du läsa på svenska då?  

Hon: Ja. 

Jag: Vad säger han då då? Om du läser på svenska, vad säger din tvååring då? 

Hon: Bara ord, inte så långa meningar. 

Jag: Betyder det att han hjälper dig förstå vad orden betyder, eller att förstå hur man ska säga 

dem – det är det som är uttal. Hjälper han dig att säga dem rätt? 

Hon: Ja. 

Jag: Okej.   

I sista 'repliken' syns att jag, intervjuaren, blivit nöjd med hennes svar och kan gå vidare. Jag 

minns att jag var osäker på om hon hade förstått vad uttal är och denna ordväxling vittnar om 

det. Kanske var det negativt att styra på detta sätt, men å andra sidan var det ett sätt att försäkra 

mig om att svaret verkligen gällde uttal och inte ordinlärning. Betraktat på sistnämnda sätt, ökas 

snarare validitet och reliabilitet av att jag frågar så noga. Dessutom skall tilläggas att denna 

kvinna var den enda som kunde svara på fråga 1, nämligen frågan om vad ett bra svenskt uttal 

är, något som vittnar om att hon har förstått vad uttal är. 



 

 18 

Att det ibland är osäkert ifall informanterna förstår vad ordet 'uttal' egentligen betyder är 

negativt för validiteten. Å andra sidan förstår de för det mesta och framför allt pågår intervjun 

länge och frågorna upprepas och omformuleras så många gånger så att den negativa effekten på 

validiteten och reliabiliteten minskas. Ibland ställs också frågor om en mindre del av uttalet: 

”När ni skulle lära er de svenska ljuden, hur gjorde ni när ni var nya i Sverige?” (Citat från 

transkriberingen av samtal 2.) Denna fråga ställdes dessutom efter att samtalet i intervjun hade 

rört ljud i informanternas respektive modersmål. Med största sannolikhet förstår följaktligen 

informanterna vad begreppet uttal står för. Det bör också beaktas att eleverna studerar på SFI:s 

sista kurs (D-kursen) och därmed kommit långt med svenska språket, samt att deras lärare valt 

ut dem som passande för denna undersökning. 

Både validiteten och reliabiliteten stärks genom att intervjufrågorna i denna undersökning 

ställdes både muntligen och skriftligen. Frågorna blev genom detta tydligare ställda och 

eftersom informanterna har svenska som andraspråk, blev frågorna lättare att förstå för dem och 

missförstånd minimerades. 

Validiteten och reliabiliteten stärks också genom att intervjufrågorna var öppet formulerade och 

att detaljfrågor undveks så mycket som möjligt. Detta ledde till så ärliga svar som möjligt som 

utgick från informanternas erfarenheter så mycket som möjligt.  

Hög reliabilitet har uppnåtts genom att intervjuerna spelades in samt genom att hela intervjuerna 

transkriberades. Båda dessa faktorer är ”bidrag till hög reliabilitet”, enligt Ryen (2004, s. 142). 

Både hög validitet och reliabilitet har uppnåtts genom att intervjuerna genomfördes genom ett 

personligt möte med informanterna. I det personliga mötet finns nämligen ”möjlighet att 

förklara och omformulera frågorna, så att den tillfrågade förstår frågans innebörd” (Andersson  

1994, s. 24). Att kunna förklara frågorna var särskilt viktigt eftersom informanterna har svenska 

som andraspråk och missförstånd skulle kunna uppstå på grund av brister i deras 

språkbehärskning. Både frågor och svar förklarades ibland under intervjuerna. Detta ökar både 

validiteten och reliabiliteten på denna undersökning. 

Både hög validitet och reliabilitet har uppnåtts genom att anteckningar fördes samtidigt som 

samtalen pågick. Möjligtvis blev dock samtalet mindre avspänt av att anteckningar fördes 

samtidigt. Eftersom inspelning också gjordes var dock inte antecknandet så noggrant och tid 

fanns för mig som intervjuare att bara lyssna eller delvis falla in i samtalet. 

Både hög validitet och reliabilitet har uppnåtts genom att intervjuerna pågick så pass länge: 

cirka en timme. Informanterna hade då chansen att minnas fler metoder. Om intervjun hade 

pågått under en kortare tid, hade det kanske mer varit slumpen som bestämt vilka metoder de 

skulle nämna utifrån vilka de först kom att tänka på. Nu blev det istället så att informanterna 

gavs tid till att återkomma till vad de tidigare sagt och därmed kunde en sorts mättnad i vad de 

ville ha sagt anas mot intervjuns slut. Ett exempel på detta är mannen i samtal 2. Han hinner 

under intervjuns gång flera gånger nämna och förklara att viljan och noggrannheten är centrala 

metoder för att lära uttal. Jag uppfattar det som att han på det sättet återkom till kärnan i det som 

han uppfattar hjälper honom att lära uttal. Detta är ett exempel på hög reliabilitet eftersom ifall 

intervjun med denne man upprepas, kommer han med största sannolikhet att svara på samma 

sätt igen. Under intervjun hann jag också få både en djup bild och en bred bild av varje 

informants tankar kring uttalslärande. När svar hade givits på alla frågor, verkade också 

informanterna nöjda med det som de hade uttryckt i sina svar. Som exempel kan tas samtal 2, 

där jag efter cirka 53 minuter stängde av diktafonen, men satte på den igen. I den korta 
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inspelning på cirka 1,5 minut som följde blev det dock mest upprepning av det som sagts 

tidigare. Ytterligare tecken på hög reliabilitet är att när jag hade stängt av diktafonen efter 

samtal 1 och efter den andra, korta inspelningen efter samtal 2 så gjorde inte informanterna 

minsta tecken på att vilja säga något mer. Det fanns ingen som helst antydan till att vilja säga 

något utan att bli inspelad, något som Kvale (2009, s. 145) nämner kan hända. Istället sade vi 

bara tack och adjö till varandra och gick åt var sitt håll. 

Vissa delar av validiteten och reliabiliteten i denna undersökning kan kontrolleras eftersom hela 

intervjuerna är transkriberade och inspelningarna kommer att finnas kvar ett bra tag efter att 

denna uppsats har godkänts. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den valda metoden fungerade bra och gav svar på mina frågor 

och uppfyllde detta självständiga arbetes syfte.  

Etiska aspekter  

En möjligen svag punkt när det gäller det etiska i min uppsats, är att en av informanterna har 

träffat mig en aning förut. Jag ser det dock inte som ett etiskt problem. Jag har sett informanten 

på någon enstaka lektion där jag auskulterat, men jag känner inte eleven och eleven känner inte 

mig. 

När vi träffades och intervjun skulle ske, förklarade jag varför intervjuerna behövde spelas in 

och hur inspelningarna skulle hanteras. Alla fyra informanterna gav direkt sitt medgivande till 

att medverka och till att spelas in. 

De forskningsetiska principerna gicks igenom noga och förklarades för informanterna innan 

själva intervjun började (se bilaga 2). Detta finns med på inspelningarna. Principerna 

förklarades på ett enkelt sätt för informanterna. Exempelvis gavs exempel på den frihet som 

informanterna hade, genom att det klargjordes att om någon av dem inte ville fortsätta vara med 

i intervjun, så skulle det bara vara att säga till. Då skulle vi helt enkelt säga tack och hej. På ett 

enkelt sätt förklarades sålunda informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (utan årtal) nämner. 

När det gäller att skydda informanternas identiteter, har de i detta självständiga arbete kallats 

Kvinnan eller Mannen i samtal 1 respektive samtal 2.  

När det gäller det ojämna maktförhållandet som informanterna eventuellt kunde känna mellan 

mig som forskare och sig själva (Ryen 2004, s.12-13) så var tanken att minska detta genom att 

intervjua två informanter samtidigt. Om informanterna kände det som om jag som forskare 

tillika modersmålstalare hade ett maktövertag under intervjuerna, så var tanken att denna känsla 

skulle minskas dels av att de var två och jag var en, dels av att de uppmanades att samtala med 

varandra mer än att svara på frågor från mig. 
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Resultat  

Beskrivning av data 

Här presenteras resultaten av intervjuerna genom att svaren som framkom i intervjuerna 

placeras under tre rubriker som motsvarar de tre forskningsfrågorna i detta arbete. 

Forskningsfrågorna är följande: 

Vilka metoder uppfattar eleverna har hjälpt dem generellt i lärandet av svenskt uttal? 

Vilka metoder uppfattar eleverna har hjälpt dem mest i lärandet av svenskt uttal?  

Finns det någon metod i SFI-undervisningen som eleverna uppfattar har hjälpt dem i lärandet 

av svenskt uttal? 

Informanternas egna ord används för de metoder de nämner. Undantag är 'ta emot korrigering', 

'korrigera varann' samt 'repetera'. Eleverna använde begreppet 'rätta' istället för 'korrigera' och 

den elev som pratade om repetition, förklarade med flera ord vad hon menade (se samtal 1). 

Informanterna kallas här elever. 

Eleverna nämner många metoder för lärande av svenskt uttal. Här följer en beskrivning av 

metoderna de nämner inklusive deras egna kommentarer där detta anses relevant. För en 

beskrivning med ännu mer detaljerade kommentarer hänvisas till bilaga 3. 

 

Ingen inbördes rangordning finns mellan de metoder som nämns under en och samma rubrik 

nedan. 

Metoder som eleverna uppfattar har hjälpt dem generellt i lärandet 

av svenskt uttal 

Metoden Lyssna 

Det är bra att lyssna på uttal i olika sammanhang, svarar eleverna. Det ska gärna göras innan 

man börjar på SFI och det ska vara rätt uttal, inte en brytning, förklarar en elev och berättar hur 

han lärde sig uttala ordet 'bra' av en ryss som bröt på ryska. Det blev då uttalat 'brå' och detta 

lärde sig eleven. När han senare insåg att det korrekta uttalet är 'bra', fick han lära om. Han 

betonar att han följaktligen var tvungen att lära sig uttalet av detta ord två gånger. Även lyssna 

på uttal från människor som pratar på tåget, nämns av en elev som under en period när hon var 

ny i Sverige var hemma mycket eftersom hon hade fått barn. Då åkte hon varje dag till 

Stockholms centrum med tåg och lyssnade på människor som pratade. Att lyssna på radio är en 

annan metod, som nämns. Det kan vara en pratkanal eller bara ”svensk radio” (citat från samtal 

2). En elev säger att man måste vara noggrann när man lyssnar på radio (samtal 2). Lyssna på 

CD-skiva eller kassett som är läromedel och som lånas på bibliotek, nämns av eleverna, liksom 

att lyssna på TV. 

Metoden Höra 

Eleverna svarar att de hörde hur människor pratar när de var nya i Sverige. En elev nämner sin 

man och sitt barn, som båda hade ett uttal som ”perfekt svenska...uttalet är helt svenskt” (citat 
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från samtal 1). Hon säger att hon hörde dem och andra som pratade, vilket gjorde att hennes 

öron blev vana:  

”Barnen hjälper jättemycket. De pratar hela tiden, hela tiden. De pratar och pratar. Hör 

mycket, plocka upp vokaler. Det hjälper mig jättemycket.” (Citat från samtal 1) 

 Hon hörde också barn på dagis där hon arbetade och menar att barns prat hjälper jättemycket. 

Även att höra TV, nämns av en elev. 

Metoden Läsa 

Eleverna svarar också att de använder läsa som en metod att lära sig svenskt uttal – både läsa 

högt och läsa tyst. Det gäller barnböcker och det kan vara att läsa högt för sina egna barn eller 

för barnen på dagis under arbete som barnskötare. En elev menar att det är lättare att läsa högt. 

En elev svarar att hon läser mycket och ofta. En elev svarar att han en tid i livet använde att läsa 

tyst som en metod. Han kunde inte läsa högt, eftersom han ”inte hade privat hus” (citat från 

samtal 1). 

Syssla med korrigering  

En metod är att ta emot och ge korrigeringar av sitt uttal, enligt eleverna. Det kan vara det egna 

barnet som korrigerar vid sagoläsningen, det kan vara den äkta hälften, det kan vara en kamrat 

på SFI, eller det kan vara barn som man träffar på dagis (se även metoden att få hjälp av barn 

som beskrivs nedan!). Det kan även vara arbetskamrater som vill hjälpa till med uttalslärandet 

och korrigerar på ett snällt sätt: 

”... lite snällare: 'du, du måste säga så'. Jaha, direkt sitter (?) i hjärnan.” (Citat från samtal 2) 

Eleverna nämner att de korrigerar varandra på SFI. 

Metoden Titta 

När det gäller metoden Titta nämner eleverna titta på TV och titta på svensk TV och det kan 

vara barnprogrammet Bolibompa. Eleverna nämner också att de i början av sitt lärande tittade 

på läpparna, munnen och ansiktet hos den som talade för att lära sig de svenska ljuden.  

Metoden Prata 

Att prata nämns som en metod – både att försöka prata som en svensk och att prata för sig själv. 

En elev berättar att han försökte tala som en svensk när han ringde till olika myndigheter och att 

det lyckades och att personen i andra änden kanske trodde att han var svensk eller hade bott i 

Sverige mycket länge. Efter en stund ställde dock personen i andra änden frågor som min 

informant inte kunde svara på, vilket fick till följd att han bad personen tala ”bolibompaspråket” 

(citat från samtal 2), det vill säga en kanske lättare svenska. Att prata för sig själv kan bestå av 

att träna ljud själv, vilket en elev gör ibland. Efter att ha tittat på lärarens mun, så tränar hon 

själv – både i skolan och hemma (samtal 2). 

Metoden Repetition 

Eleverna nämner även repetition som en metod att lära svenskt uttal, särskilt när det gäller att 

lära sig uttala långa ord, såsom 'Arbetsförmedling' (samtal 1). En elev säger att när hon har 

repeterat dessa blir hon van. 
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Metoden Göra läxan 

En elev nämner att göra läxan som en metod. 

Metoden Umgås 

En elev svarar att uttal kan man bara lära sig genom att umgås med människor och man måste 

ha någon som hjälper en – man kan inte lära sig det själv. Som exempel på att umgås med folk 

tar han metoden att prata med folk på en bar, men där är det bara vissa saker som fungerar. Att 

prata och umgås med folk på en fritidsaktivitet fungerar bara om de vill det, säger samme elev. 

Man kan inte störa folk eller familjer på deras fritid, när de ska njuta av fritiden, säger han. Man 

kan bara prata om själva fritidsaktiviteten, medan det kanske är lite pinsamt att fråga hur de mår. 

Att prata och umgås på tunnelbanan kan både fungera och inte fungera. Kanske att prata om 

vädret kan fungera, säger samme elev. 

Metoden Kämpa 

Att kämpa nämns som metod. Kvinnan i samtal 2 lyfter fram att kämpa. Hon säger fyra gånger 

under samtalets cirka 55 minuter att hon ska eller måste kämpa. 

Metoden Ta emot hjälp från barn 

Eleverna svarar att de tar emot hjälp av barn. Det kan vara av deras eget barn som är två år 

gammalt och hjälper dem att uttala svenska ord rätt: 

Jag: Om du läser på svenska, vad säger din tvååring då? 

Hon: Bara ord, inte så långa meningar. 

Jag: Betyder det att han … hjälper han dig att säga dem rätt? 

Hon: Ja.” (Citat från samtal 2) 

Att ta emot hjälp av barn kan också vara barn på dagis som man träffar när man ska hämta ett 

barn där: 

Han: ”exakt när du pratar … alltså när jag skulle prata med dem, exakt när du säger ett ord fel, 

så: 'nej, det är inte det, det är så!' Som 'monster': 'nej, inte 'monster', 'moster'!' 'Jaha!' (Han 

skrattar.) 

Jag: De korrigerar. 

Han: Ja.” (Citat från samtal 2). 

Metoderna Att vilja och Att se uttalsträning som viktig 

Eleverna nämner metoden att vilja. En elev säger att hon vill ha samma uttal på svenska som 

hon har på sitt modersmål. En annan elev säger att man måste vilja träna på uttal och man måste 

se det som viktigt att träna på uttal. Han säger:  

”Det är viktigt för mig när jag pratar på tunnelbanan eller någonstans … att jag känner mig 

som svenskarna, eller de känner att jag är en som kan prata bra. ... Fel uttal, det är dumt. I ett 

år, två år i början är det okej, men efter fyra-fem år: du kan inte 'ut' och 'ä' (?), det är inte så 

bra. Det är därför det var viktigt för mig. Det är därför jag fokuserar på uttal.  

Jag: Så du menar att du vill verkligen? 
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Han: Precis. Jag känner folk som har bott här i Sverige i 20 år, kanske mer och de pratar, men 

uttalet är katastrof. Det var inte viktigt för dem (?). Okej. 'Svenskarna förstod mig.' Men det 

känns inte så bra. 'Okej, han pratar bara blablabla' (?)” (Citat från samtal 2) 

Senare säger samme elev:   

”Det är därför jag har lärt mig, om du ska börja prata med en svensk … alltså från början göra 

(=gör(?) ) ett bra uttal, då: 'Jaha, du är här, har bott här länge och du kan svenska.' 

Jag: Har du märkt att det går bättre då? 

Han: Ja, absolut, absolut! Du är som dum för dem om du pratar lite konstigt eller utan uttal. 

Det är (=finns(?) )dem som: 'Aha, han kan och han är med, vi kan fortsätta.' (Men:) 'Nej, de är 

som nybörjare'. De orkar inte. 

Jag: Så dåligt uttal... 

Han: ...kan påverka.” (Citat från samtal 2) 

Metoden Arbeta 

Eleverna nämner att arbeta som en metod, för på arbetet kan det ges chanser till att träna uttal –  

ibland mer och ibland mindre. Mindre träning blev det för eleven som hade praktik som 

svetsare, vilket är hans yrke. Eftersom svetsare bär visir som skydd för ansiktet, blev det träning 

för honom bara under pauserna när kollegorna samtalade med varandra och det blev då bara lite 

träning, han förstod lite grann. En annan elev arbetar med att städa på en bank och hon är ofta 

ensam på arbetsplatsen eftersom hon arbetar på sådana tider när banktjänstemännen inte arbetar. 

Den som ska lära uttal måste följaktligen ha några arbetskamrater överhuvudtaget eller träffa 

folk på sin arbetsplats och inte arbeta ensam, menar informanterna. Mer träning i uttal på 

arbetet, kan det bli om man jobbar med svenskar och de vill hjälpa till med uttalsträningen. En 

elev säger: ”mest uttal som jag har lärt mig, har varit på arbetet med svenskar” (Citat från samtal 

2) och senare säger han om sina arbetskamrater: ”svenskarna ville hjälpa mig. Det är de som 

hjälpte mig.” (ibid.). För denne elev var det olika bland arbetskamraterna på samma arbetsplats, 

en del hjälpte till och andra inte. Eleverna menar att den som ska lära uttal ska veta vilket ämne 

arbetskamraterna samtalar om under pauserna. 

Metoder som eleverna uppfattar har hjälpt dem mest i lärandet av 

svenskt uttal 

De metoder som eleverna uppfattar har hjälpt dem mest är Lyssna, Repetera, Läsa, Vilja, 

Umgås, Ta emot hjälp från barn samt Kämpa. Varje elev lyfter fram något som centralt när det 

gäller lärandet av svenskt uttal. Här återges för varje elev vad hon eller han lyfter fram som 

centralt. 

Mannen i samtal 1 lyfter fram att lyssna och då är det viktigt att inte lyssna på brytning. 

Kvinnan i samtal 1 lyfter fram att repetera långa ord, samt att läsa och då är det viktigt att läsa 

högt. 

Mannen i samtal 2 lyfter fram att vilja lära uttal samt att umgås med människor. 

Kvinnan i samtal 2 lyfter fram att ta hjälp av sitt lilla barn samt att kämpa. Hon säger fyra 

gånger under samtalets cirka 55 minuter att hon ska eller måste kämpa. 
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Metoder i SFI-undervisningen som eleverna uppfattar har hjälpt 

dem i lärandet av svenskt uttal 

Eleverna nämner SFI mycket lite jämfört med andra metoder och sammanhang för att lära uttal, 

men några få metoder i SFI-undervisningen som har hjälpt dem, nämner de dock. När det gäller 

SFI, säger de att ”läraren hjälper mycket” (citat från samtal 1). Den elev som nämner att han har 

lärt sig mest uttal på arbetet med svenskar, säger också: ”I skolan är det inte så mycket.” (Citat 

från samtal 2). Eleverna nämner att inom SFI korrigerar läraren uttalet (samtal 2). En metod 

som de nämner är att försöka prata svenska med de andra eleverna. De säger att på SFI:n måste 

de prata svenska med de elever som inte kommer från samma land som de själva. De nämner 

också att korrigera varandra:  

Hon: … ”Prata med varandra hur man hör (?) fel eget vi berätta …  

[Jag förstår henne inte och frågar henne vad hon menar med det hon säger och hon förklarar 

flera gånger. Till slut har jag en teori om vad hon menar och kan fråga.] 

Hon: … varandra, vi räddade oss. 

Jag: Ah, ni rättar varandra? 

Hon: Ja, det hjälper. 

Jag: Hjälper det för uttalet också? 

Hon: Jaa.” (Citat från samtal 1) 

En elev nämner att han i början på SFI fick titta i en spegel som en metod: 

”Första läraren sa: 'Ni får kolla i en spegel, hur vi uttalar rätt'. 

Jag: Var det SFI, eller? 

Han: Ja. Det var i början: spegel.” (Citat från samtal 2). 

Båda eleverna i samtal 2 säger i slutet av samtalet att det är lätt att få träna uttal i skolan. 
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Analys av data 

Under rubriken tidigare forskning gjorde jag en indelning i tre kategorier av de metoder som 

eleverna i den tidigare forskningen nämner (se s. 5-7). Dessa tre kategorier kommer jag att 

använda även här och de är följande: Konkreta metoder, Metoder som är förhållningssätt samt 

Metoder som innebär att undvika vissa handlingar. Dessa kategorier är mitt sätt att göra en 

”kodning” (Kvale 2009, s. 217) av data, vilket ”innebär att man knyter ett eller flera nyckelord 

till ett textsegment för att underlätta senare identifiering av ett uttalande” (ibid.). 

Konkreta metoder 

Läsa 

läsa högt 

läsa tyst 

Lyssna/Höra 

lyssna på uttal innan man börjar på SFI  

lyssna på rätt uttal, inte en brytning 

lyssna på uttal från människor som pratar när man sitter på tåget 

lyssna på uttal från ens eget barn 

lyssna på radio 

lyssna på CD/kassett från ett läromedel i svenska som andraspråk 

lyssna på TV 

höra hur människor pratar 

höra hur ens eget barn pratar 

höra TV 

Prata     

imitera svenskars sätt att prata 

prata svenska med kamraterna på SFI:n 

träna på ljud själv 

arbeta 

Repetera 

repetera 

 repetera långa ord 

Syssla med korrigering 

ta emot korrigering  

  av sitt barn 
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  av andras barn 

  av arbetskamrater 

  av SFI-läraren 

korrigera varandra på SFI:n 

Titta 

titta på TV 

 titta på svensk TV 

titta på läpparna, munnen och ansiktet hos den som talar 

titta i en spegel 

Umgås 

umgås med människor 

     prata med folk på en bar 

     umgås med folk på en fritidsaktivitet 

     prata och umgås på tunnelbanan 

Arbeta 

förvärvsarbeta 

Göra läxan 

göra läxan 

Metoder som är förhållningssätt 

Umgås 

umgås med människor 

     prata med folk på en bar 

     umgås med folk på en fritidsaktivitet 

     prata och umgås på tunnelbanan 

Göra läxan 

göra läxan 

Kämpa 

kämpa med att lära sig 

träna på ljud själv 

Vilja 

vilja träna på uttal 

Ha rätt inställning 

se uttalsträning som viktig 
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Metoder som innebär att undvika vissa handlingar 

I föreliggande undersökning framkommer inga exempel på detta. 

Jämförelse med tidigare forskning kring elevers uppfattningar av 

metoder för att lära svenska som andraspråk inklusive uttal 

Vid en jämförelse av ovanstående kategorier med tidigare forskning blir det tydligt att 

informanterna i denna undersökning dels nämner samma metoder som eleverna i den tidigare 

forskningen, dels nämner andra metoder. De metoder som informanterna nämner i denna 

undersökning och som inte finns i tidigare forskning är följande: ta emot korrigeringar; 

korrigera varandra på SFI:n; lyssna på radio; lyssna på CD/kassett från ett läromedel i svenska 

som andraspråk; imitera svenskars sätt att prata; ta emot hjälp av barn; titta på läpparna, munnen 

och ansiktet hos den som talar; träna på ljud själv; vilja träna på uttal; arbeta; använda en 

särskild bok om uttal; titta i en spegel; samt se uttalsträning som viktig. Det sistnämnda kan 

jämföras med att vara intresserad, något som finns med i den tidigare forskningen. 

I tidigare forskning nämner elever även Metoder som innebär att undvika vissa handlingar. I 

föreliggande undersökning framkommer inga exempel på detta. 

Av ovanstående kategorier kan även utläsas att jag analyserar två metoder som både konkreta 

och som förhållningssätt. Dessa är metoderna att umgås samt att göra läxan. 

Jämförelse med tidigare forskning om metoder för att lära svenskt 

uttal 

Alla forskare i tidigare forskning om metoder för att lära svenskt uttal, menar att prosodin är 

viktigast för förståelsen och för att inläraren ska närma sig ett så svenskt uttal som möjligt. De 

menar att uttal bäst lärs in från helheten till mindre delar. Helheten är prosodi och exempel på 

mindre delar är vokal- och konsonantljud. Att lära prosodin är alltså viktigast och bör ske först. 

Mindre delar av uttalet kan och bör självklart också övas senare, menar forskarna. Bannert 

(2004) och Kjellin (1978, 2002) nämner metoder för detta.  

I föreliggande undersökning framkommer inte explicit metoder för att lära prosodin. De kan 

dock möjligen tolkas in i många av de metoder för att lära uttal som eleverna nämner, såsom att 

lyssna, läsa högt, syssla med korrigering, repetera långa ord samt använda en särskild bok om 

uttal.  Metoder för att lära vokal- och konsonantljud framkommer mera explicit i exempelvis 

metoderna titta på läpparna, munnen och ansiktet hos den som talar; träna ljud själv samt titta i 

en spegel. Metoder för att lära vokal- och konsonantljud kan också tolkas in i många av de 

metoder för att lära uttal som eleverna nämner, såsom att lyssna, läsa högt, syssla med 

korrigering, repetera långa ord. Eftersom eleverna i intervjusvaren inte nämner någonting om 

prosodin så tolkar jag det som att de inte riktigt är medvetna om den aspekten av uttal. 
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Diskussion 

Slutsatser av didaktisk betydelse för 

uttalsundervisning i Svenska för invandrare 

Den senare delen av syftet med denna undersökning lyder: dra slutsatser av didaktisk betydelse 

för uttalsundervisning inom Svenska för invandrare. Härmed dras slutsatser utifrån resultatet i 

föreliggande undersökning, kopplat till resultatet i tidigare forskning. 

Mer uttalsundervisning behövs inom SFI 

SFI-undervisningen bör troligen innehålla mer uttalsundervisning. Frånvaron i intervjusvaren av 

detaljerad information om metoder från just SFI-undervisningen kan tolkas som att SFI-

undervisningen har bidragit väldigt lite till metoder för lärande av uttal. Detta blir tydligt 

eftersom eleverna i denna undersökning nämner så få metoder som de har använt inom SFI:n 

eller fått därifrån. Mannen i samtal 2 säger exempelvis att på SFI:n är det inte mycket 

uttalsträning. En annan informant säger att hon vill ha samma uttal på svenska som hon har på 

sitt modersmål. En mycket viktig didaktisk slutsats att dra av detta är att SFI-undervisningen 

måste innehålla mer uttalsundervisning, särskilt med tanke på att andra studier visar att 

uttalsundervisningen är eftersatt inom SFI (Bonde 2007; Fleischmann 2009; Kjellin 1978, s. 5; 

Mild 2010; Sommar 2011; de Woul 2011).  

Ett motargument mot detta kan vara att SFI-undervisningen visst innehåller uttalsundervisning 

och uttalsträning, något som skulle kunna studeras vid observation. Kanske det till och med är 

så att denna undersöknings informanter har fått uttalsundervisning inom ramen för SFI, men att 

de inte har uppfattat den som sådan. I så fall bör uttalsundervisningen göras mer explicit och 

tydlig för eleverna.  

Eftersom informanterna i denna undersökning dock är så medvetna om vad de gör utanför 

skolan för att lära uttal, så skulle de säkert vara medvetna om uttalsundervisningen om den var 

tydlig. Detta skulle alltså visa på att de trots allt har fått för lite uttalsundervisning inom ramen 

för SFI. 

En mycket viktig sak som SFI-undervisningen bör låta sig påverkas av är att i en av intervjuerna 

i denna undersökning säger en elev att uttalsundervisningen kanske skulle bli bättre om en 

särskild bok om uttal skulle användas. Detta uttalande anser jag bör ses som ett direkt tips till 

SFI. Läromedel om uttal existerar och kan med fördel användas i uttalsundervisning, anser jag.  

Den nya lärarutbildningen med inriktning mot SFI, som jag själv har förmånen att följa, spelar 

naturligtvis en stor roll som stöd för blivande SFI-lärare när det gäller deras uttalsundervisning. 

Kursen i uttal inom SFI-lärarutbildningen har självklart en framträdande roll här och kanske 

kunde alla verksamma SFI-lärare få chansen att gå den kursen om de inte på annat sätt har 

erhållit samma kunskaper. 

SFI bör undervisa i prosodi 

Informanterna ger i föreliggande undersökning inga svar kring metoder för att lära prosodi, 

vilket forskarna i den tidigare forskningen anser vara viktigast för att lära uttal. Svar kring 
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metoder för att lära vokal- och konsonantljud ges dock och det kan tolkas som att informanterna 

ser uttal som liktydigt med vokal- och konsonantljud. Att informanterna inte ger svar angående 

prosodi, kan bero på att de inte har en förståelse för prosodi, vilket i sin tur kan bero på att SFI-

undervisningen inte behandlar prosodi. Detta kan ge en fingervisning om att mer undervisning 

kring prosodi kan behövas och även detta vill jag styrka med studierna som visar att 

undervisningen i uttal inom SFI är eftersatt (Bonde 2007; Fleischmann 2009; Kjellin 1978, s. 5; 

Mild 2010; Sommar 2011; de Woul 2011).  

Informanternas svar i föreliggande undersökning kan även tolkas som att de endast saknar ord 

för begreppen prosodi, vokalljud och konsonantljud. Informanterna kanske mycket väl vet att 

det är svensk prosodi samt svenska vokal- och konsonantljud de strävar mot. Kanske är det just 

svensk prosodi som Mannen i Samtal 2 menar att han använde när han ringde telefonsamtal och 

”försökte tala som en svensk” (citat från Samtal 2, se bilaga 5, s. 49). 

Elevernas metoder skulle kunna inspirera SFI didaktiskt 

Eleverna i både den tidigare forskningen och i föreliggande undersökning nämner en stor mängd 

metoder som de använder sig av för att lära svenskt uttal. Dessa nämnda metoder sammanfaller 

delvis, vilket jag tycker är ett starkt skäl till att de metoderna skulle kunna inspirera SFI-

undervisningen didaktiskt. Eftersom det finns indikationer på att undervisningen i uttal är 

eftersatt inom SFI, behövs kanske fler förslag på metoder.  

SFI-lärare skulle även kunna låta de två faktorerna att eleverna är medvetna om sitt uttalslärande 

samt att eleverna arbetar mycket utanför skolan för att lära, få didaktiska konsekvenser. Att 

eleverna nämner en så stor mängd metoder – både i föreliggande undersökning och i den 

tidigare forskningen – vittnar om att de är mycket medvetna om sitt eget lärande, eftersom de 

kan berätta så mycket om vad de gör för att lära sig svenskt uttal. Det är tydligt att de arbetar 

mycket utanför SFI-skolan med att lära sig svenskt uttal och till och med korrekt svenskt uttal. 

SFI-lärare skulle också kunna låta detta få didaktiska konsekvenser när det gäller metoder. 

Lärare skulle kunna använda samma metoder som framkommer i föreliggande undersökning. 

Tre exempel på hur elevernas metoder skulle kunna inspirera SFI 

didaktiskt 

Jag tänker mig att SFI-lärare kan få konkreta metodtips utifrån intervjusvaren i denna 

undersökning. En elev säger exempelvis vid ett tillfälle i intervju 2 något som jag ser som ett 

direkt tips till SFI-lärarna: 

”Kanske det är bättre för fortsättningen att de hämtar en särskild bok som bara skriver om 

uttal. Alltså det är lättare att få kontakt med svenskarna, eller, man tränar mer på språket.” 

(Citat från samtal 2)  

Den andra eleven i samma samtal håller dessutom med. Följaktligen skulle läraren kunna 

använda särskilda uttalsböcker som ett komplement till textböcker i undervisningen. Om uttal 

behandlas utifrån en separat lärobok, tänker jag mig att det dessutom blir tydligt för eleverna att 

uttal är en egen del av språket, att jämföra med grammatik som ibland behandlas just så: utifrån 

en separat lärobok. SFI-lärare skulle kunna låta metod efter metod som eleverna nämner här och 

i tidigare forskning påverka undervisningen. Här nedan ges endast exempel på detta för tre 

slumpmässigt valda metoder som informanterna nämner. Jag inser att det kanske kan uppfattas 
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som lite väl starkt att på detta sätt direkt tipsa lärare om metoder, men de är självklart lika 

mycket tips till mig själv efter det stora arbetet med denna undersökning.  

Metoden Lyssna  

Denna metod nämns av informanterna och då bland annat följande mer specificerade metoder: 

lyssna på rätt uttal, inte en brytning; lyssna på radio samt lyssna på TV. Läraren skulle 

följaktligen i undervisningen kunna använda TV- och radioprogram. En metod i undervisningen 

kan vara att låta eleverna lyssna på TV- och radioprogram och göra dem uppmärksamma på 

prosodin i talet; detta dels eftersom det enligt ovanstående resonemang kan finnas brister i 

elevernas förståelse för vad prosodi är, dels eftersom prosodin är det viktigaste i uttalet för 

förståelsen, enligt språkforskarna (Bannert 2004; Kjellin 1978, 2002 samt Thorén 2008). Efter 

att på detta sätt ha hjälpt eleverna att höra prosodin, kan läraren låta eleverna imitera prosodin, 

vilket Kjellin förespråkar i sitt ”6-punktsprogram för språkinlärning” (Kjellin 2002, kap.15 samt 

1978, s. 19). Därefter kan läraren göra eleverna uppmärksamma på mindre delar i uttalet, såsom 

exempelvis vokalljud. Denna ordning bör främja lärandet, eftersom uttal bäst lärs in från 

helheten till mindre delar (Bannert 2004; Kjellin 1978 samt Thorén 2008). När eleverna på detta 

sätt lär sig/får hjälp att höra hur svenskt uttal är, kommer de också få lättare att förstå talad 

svenska, menar Kjellin (2002, kap. 10). Med denna metod, skulle alltså SFI-undervisningen i 

uttal kunna stödja elevernas lärande även utanför skolan. 

Metoden Repetera  

Metoden Repetera nämns av eleverna i denna undersökning. Att repetera är även en av 

huvudpoängerna hos språkforskaren Kjellin (1978, 2002), som menar att orden ska upprepas 

gång på gång för att uppnå rätt prosodi (1978). Eftersom eleverna i denna undersökning nämner 

repetera som en metod som de uppfattar har hjälpt dem att lära uttal, kan slutsatsen dras att 

elevernas uppfattningar om metoden repetera stödjer Kjellins forskning. Detta bör få didaktiska 

konsekvenser för uttalsundervisningen. Kanske kan till och med slutsatsen dras att en 

behavioristisk syn på lärande och en behavioristisk utformning av lärandet, passar särskilt bra 

för uttalslärande. 

Metoden Syssla med korrigering  

Metoden Syssla med korrigering som informanterna i denna undersökning nämner, finns också i 

Kjellins ”6-punktsprogram för språkinlärning” (1978, s.19 och 2002, kap. 15) under punkt 4 i 

programmet där eleven ska kontrollera sitt uttal. Detta skulle tala för att läraren inom SFI bör 

korrigera sina elevers uttal, något som mina informanter nämner som en metod. Det som skulle 

tala emot korrigering är att det kan vara svårt dels för läraren att ge korrigering utan att såra 

elever, dels för elever att ta emot utan att bli sårade. Mannen i samtal 2 berättar om ett tillfälle 

på SFI:n där läraren inte korrigerade på rätt sätt: 

Han: På SFI var en lärare som var lite känslig för uttal. På SFI är alla eleverna vuxna ... När de 

skulle läsa en text, rättade hon dem (med lite bestämd röst): 'Du, du måste säga 'y'! De blev 

irriterade och arga. Hon var jättesnäll, men när en vuxen läser en text och ... lite nervös. … 

(Läraren): 'Nej, du måste läsa så!' (?) Han tappar mening, vad han läser. … Det är därför det är 

många av lärarna som (låter eleverna) slippa. Det är bara att läsa: 'Ni får träna själva. Ni får 

läsa själva'.  

Jag: Du menar att de vuxna blir lite rädda? 
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Han: Ja, det kanske är skämmigt för dem. (Citat från slutet av Samtal 2) 

Samtidigt kan den senare delen av detta citat kanske tolkas som att det inte heller är bra att låta 

bli att korrigera och endast låta eleverna träna själva. 

Den didaktiska slutsatsen av detta resonemang är att korrigering bör ske, men på ett försiktigt 

sätt från lärarens sida – kanske kombinerat med beröm. Kjellin skriver att ”beröm höjer 

inlärningseffekten” (2002, s. 166). Varför inte på klassiskt behavioristiskt manér ge en belöning 

till de elever som lyckas uttala ett ord perfekt?! 

Reflektion över forskningsprocessen 

Denna undersökning har lyckats uppfylla sitt syfte och svara på forskningsfrågorna väl och även 

om resultatet inte är generaliserbart så har kunskapen inom detta föga beforskade område ökat. 

Eleverna i denna undersökning nämner också så många fler metoder än vad som finns i den 

tidigare forskningen, vilket är glädjande och jag hoppas att inspirationen genom denna 

undersökning kan öka för uttalsundervisning inom Svenska för invandrare. 

Det har varit mycket lärorikt att göra detta självständiga arbete och intressant att få djupdyka i 

uttalslärandets värld!  

Vidare forskning 

Vid en ny undersökning av samma område med samma syfte och forskningsfrågor, skulle två 

saker kunna ändras. Det ena är att större antal informanter naturligtvis skulle kunna anlitas. Det 

andra är att informanter skulle kunna väljas som har studerat så länge som möjligt på SFI – ja, 

som helst har studerat inom SAS också. Detta för att om möjligt få fram fler svar om 

uppfattningar kring metoder som kommer från själva undervisningen. Om det skulle bli lika få 

svar som i denna undersökning gällande metoder från undervisningen, skulle slutsatsen bli 

säkrare kring att SFI-undervisningen innehåller för lite uttalsundervisning eller åtminstone för 

lite explicit uttalsundervisning. 

Fråga 1 (se bilaga 2) skulle kunna tas bort om denna undersökning görs om. En genomgång av 

vad uttal är görs i början av intervjun och därmed är det onödigt att ha med fråga 1. Den fick i 

intervjuerna snarare funktionen av en repetition eller ett 'läxförhör' kring vad uttal är. Som 

tidigare nämnts  fungerade den dock väl som uppvärmning till samtalet, men om 

undersökningen gjordes om skulle en annan uppvärmningsfråga kunna väljas. 

Observation som metod skulle gärna kunna användas i en framtida undersökning. SFI-

undervisning skulle kunna observeras för att komma fram till om och i så fall hur mycket 

uttalsundervisning och uttalsträning som sker. Den undervisningen/träningen bör i sådana fall 

vara så explicit att eleverna förstår att det är uttal undervisningen gäller. Observationen skulle 

eventuellt kunna kompletteras med intervjuer av eleverna.  

Intressant är att mycket annat kom fram i intervjuerna än vad som stod i fokus för denna 

undersöknings syfte och något av det som då kom fram skulle kunna stå i fokus för vidare 

forskning. 
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Bilagor 

BILAGA 1: 

E-post till min VFU-handledare 

 

2012-04-12 

Från: Rebecka Bodemar (blank_rebecka@hotmail.com) 

Skickat:  den 12 april 2012 13:25:28 

Till:  N.N. (xxxx.xxx@xxxxxxxxx.se) 

 

Hej igen NN! 

 

Nu har vi tänkt färdigt. Vi är nöjda med våra urvalskriterier från förra mejlet, alltså: 

 

* eleverna ska ha så bra uttal som möjligt, ett lättförståeligt uttal, de ska gå på D-kursen 

 

* efter urvalet utifrån ovanstående kriterier, så behöver vi sedan veta hur länge de utvalda 

eleverna har studerat på SFI - inklusive eventuella tidigare perioder med avbrott emellan. 

 

Du får gärna lämna mina kontaktuppgifter till den lärare som det kan komma att beröra, eller 

om hon/han vill att jag hör av mig till henne/honom nästa vecka, så kan jag självklart göra det! 

 

 

T A C K ! 

 

/Rebecka  
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BILAGA 2: Manus till intervjun 

Struktur av samtalet om uttal 

 

Starta inspelningen! 

Presentation av mig och studien: 

Jag presenterar mig och min utbildning och säger att jag nu skriver ett självständigt arbete om 

uttal tillsammans med en kurskamrat. Jag kan säga att självständigt arbete är ungefär lika med 

en uppsats om informanterna inte förstår begreppet. Jag kan eventuellt förklara formen för det 

självständiga arbetet, till exempel att där ingår ett teoriavsnitt och att detta samtal också kommer 

att bli ett avsnitt. Om informanterna själva skrivit arbeten på universitetsnivå i sitt första land, så 

kommer de efter denna beskrivning lättare förstå vad de deltar i. 

 

Jag går också igenom de forskningsetiska principerna och kan gärna ge dem till informanterna i 

förenklad skriftlig form. 

 

Jag betonar att det är deras tankar som jag är intresserad av och att det är de som har den 

intressanta informationen. Därför är de två stycken och jag hoppas att de vill samtala med 

varann kring mina frågor om uttal. Själv kommer jag mest att lyssna. 

 

Jag svarar på eventuella frågor kring det jag hittills sagt eller repeterar något av informationen. 

Inledning om uttal: 

 

Jag definierar uttal som bestående av prosodi, vokalljud och konsonantljud. 

Prosodi är språkets rytm och melodi. Jag tar exempel på alla tre komponenterna i definitionen. 

 

Jag säger till informanterna:  

1. Ni har blivit utvalda till det här samtalet eftersom ni har ett så bra uttal. 

”Bra uttal” betyder att det är lätt för den som lyssnar/lyssnaren att förstå.  

Lyssnaren behöver inte anstränga sig för att förstå. 

Det heter ”lyssnarvänligt uttal”.  

I detta samtal kan vi använda orden ”bra uttal”. 

 

Jag svarar på eventuella frågor kring det jag hittills sagt eller repeterar något av informationen. 
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Frågor att samtala om: 

Jag kan här återigen påpeka att jag är intresserad av deras tankar och därför själv mest kommer 

att lyssna och kanske anteckna. 

1.   Vad är ett bra svenskt uttal?     Vad är typiskt för ett bra svenskt uttal? 

 

 

2.  Vad tror ni att ert goda uttal beror på?     Hur fick ni ert goda uttal? 

 

 

Jag hoppas att informanterna kommer att komma igång med ett givande samtal. Om det dock 

skulle hända att de svarar för kort, kommer jag att ta upp följande punkter. Dessa vill jag ha 

svar på antingen de kommer under fråga 2, eller jag måste ta upp dem som fråga 3: 

3. Vad har spelat roll / Vad har hjälpt er att få ert goda uttal? Är det 

 arbetet? 

 SFI-undervisningen? 

 fritiden? 

 familjen? 

 något annat? 

Om svaret blir ja, men ändå för kort, har jag en sista fråga som följdfråga till fråga 3: 

                                            Hur? Kan ni ge exempel?! 
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BILAGA 3: Resultat: Detaljerad beskrivning av 

data 

Metoder som eleverna uppfattar har hjälpt dem i lärandet av 

svenskt uttal 

Eleverna svarar att det är bra att lyssna på uttal, gärna innan man börjar på SFI. Det ska vara rätt 

uttal, inte en brytning, förklarar en elev och berättar hur han lärde sig uttala ordet 'bra' av en ryss 

som bröt på ryska. Det blev då uttalat 'brå' och detta lärde sig min informant. När han senare 

insåg att det korrekta uttalet är 'bra', fick han lära om. Han betonar att han följaktligen var 

tvungen att lära sig uttalet av detta ord två gånger. Därför ska inlärare börja med att lyssna på 

rätt uttal, säger han. De båda eleverna i denna intervju (samtal 1) nämner som avslutning på 

denna lilla berättelse var och av vem man alltså ska lära sig uttal: 

”Jag: Så ni tycker likadant, att det är bättre att lära sig av ... 

Hon: Skolan. 

Jag: ...en svensk? 

Hon: Svenska kompisar. 

Han: Svenskt samhälle. Det är snabbare, kan man säga.” (Citat från samtal 1) 

En annan elev berättar att hon brukade lyssna på uttal från människor som pratade på tåget. Det 

var när hon var ny i Sverige och var hemma mycket eftersom hon hade fått barn. Då åkte hon 

varje dag till Stockholms centrum med tåg och lyssnade på människor som pratade. 

Eleverna svarar också att de använder läsa som en metod att lära sig svenskt uttal. Det gäller 

barnböcker och det kan vara att läsa högt för sina egna barn eller för barnen på dagis under 

arbete som barnskötare. En elev menar att det är lättare att läsa högt. En elev svarar att hon läser 

mycket och ofta. Detta gör hon för att inte glömma. En elev svarar att han en tid i livet använde 

att läsa tyst som en metod. Han kunde inte läsa högt, eftersom han ”inte hade privat hus” (citat 

från samtal 1) och jag uppfattar det på inspelningen av intervjun som att han säger att han endast 

hade ett rum. 

Eleverna svarar att en metod är att ta emot korrigeringar av sitt uttal. Det kan vara det egna 

barnet som korrigerar vid sagoläsningen, det kan vara den äkta hälften, det kan vara en kamrat 

på SFI, eller det kan vara barn som man träffar på dagis (se även metoden att få hjälp av barn 

som beskrivs nedan!). Det kan även vara arbetskamrater som vill hjälpa till med uttalslärandet 

och korrigerar på ett snällt sätt: 

”... lite snällare: 'du, du måste säga så'. Jaha, direkt sitter (?) i hjärnan.” (Citat från samtal 2) 

Eleverna nämner att de korrigerar varann på SFI:n (samtal 1 och 2). 

Eleverna svarar att de lyssnar på radio. Det kan vara kanal 92,4 där det bara pratas och inte 

spelas musik (samtal 1) eller bara ”svensk radio” (citat från samtal 2). En elev säger att man 

måste vara noggrann när man lyssnar på radio (samtal 2). 

Eleverna svarar att de hörde hur människor pratar när de var nya i Sverige. En elev nämner då 

sin äkta hälft och sitt barn, som båda hade ett uttal som ”perfekt svenska...uttalet är helt 

svenskt” (citat från samtal 1). Hon säger att hon hörde dem och andra som pratade, vilket gjorde 

att hennes öron blev vana. Hon hörde också barn på dagis där hon arbetade och säger: 
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”Barnen hjälper jättemycket. De pratar hela tiden, hela tiden. De pratar och pratar. Hör 

mycket, plocka upp vokaler. Det hjälper mig jättemycket.” (Citat från samtal 1) 

En elev nämner även att höra TV. 

Eleverna nämner även repetition som en metod att lära svenskt uttal. En elev nämner repetition 

särskilt när det gäller att lära sig uttala långa ord, såsom 'Arbetsförmedling' (samtal 1). När hon 

har repeterat dessa blir hon van, säger hon. 

En elev nämner att göra läxan som en metod. 

Eleverna nämner titta på TV och titta på svensk TV och det kan vara barnprogrammet 

Bolibompa. 

En elev nämner att han i början lyssnade på CD-skiva eller kassett som var läromedel och han 

lånade dem på bibliotek. 

En elev svarar att uttal kan man bara lära sig genom att umgås med människor och man måste 

ha någon som hjälper en – man kan inte lära sig det själv. Som exempel på att umgås med folk 

tar han metoden att prata med folk på en bar, men där är det bara vissa saker som fungerar. Att 

prata och umgås med folk på en fritidsaktivitet fungerar bara om de vill det, säger samme elev. 

Man kan inte störa folk eller familjer på deras fritid, när de ska njuta av fritiden, säger han. Man 

kan bara prata om själva fritidsaktiviteten, medan det kanske är lite pinsamt att fråga hur de mår. 

Att prata och umgås på tunnelbanan kan både fungera och inte fungera. Kanske att prata om 

vädret kan fungera, säger han. 

En elev svarar att han försökte tala som en svensk när han ringde till olika myndigheter och att 

det lyckades och att personen i andra änden kanske trodde att han var svensk eller hade bott i 

Sverige i 15-20 år – vilket är mycket längre än han har bott här. Efter en stund ställde personen i 

andra änden frågor som informanten inte kunde svara på, vilket fick till följd att han bad 

personen tala ”bolibompaspråket” (citat från samtal 2), det vill säga en kanske lättare och 

långsammare svenska. Eleven säger om sig själv i denna situation: ”Jag var lurig” (citat från 

samtal 2). 

Eleverna nämner att kämpa (samtal 2). 

Eleverna svarar att de tar emot hjälp av barn. Det kan vara av deras eget barn som är två år 

gammalt: 

” Jag: Hur hjälper han dig?  

Hon: Bara ord. (Hon skrattar lite.) Bara ord. Till exempel: han säger 'päron' och sedan säger 

han vad det betyder på turkiska. Och vi läser svenska barnböcker tillsammans.  

Jag: Får du läsa på svenska då?  

Hon: Ja. 

Jag: Vad säger han då då? Om du läser på svenska, vad säger din tvååring då? 

Hon: Bara ord, inte så långa meningar. 

Jag: Betyder det att han hjälper dig förstå vad orden betyder, eller att förstå hur man ska säga 

dem – det är det som är uttal. Hjälper han dig att säga dem rätt? 

Hon: Ja.” (Citat från samtal 2) 
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Det kan också vara av barn på dagis som man träffar när man ska hämta ett barn där: 

”exakt när du pratar … alltså när jag skulle prata med dem, exakt när du säger ett ord fel, så: 

'nej, det är inte det, det är så!' Som 'monster': 'nej, inte 'monster', 'moster'!' 'Jaha!' (Han 

skrattar.) 

Jag: De korrigerar. 

Han: Ja.” (Citat från samtal 2). 

Eleverna svarar att de i början tittade på läpparna, munnen och ansiktet hos den som talade för 

att lära sig de svenska ljuden. En elev tittade på hur ”ansiktet reagerar (?) för 'e', 'u', 'i', 'ä'” (citat 

från samtal 2).  

Eleverna nämner lyssna på TV och en elev säger att man måste vara noggrann när man gör det 

(samtal 2). 

En elev svarar att en metod hon har är att träna ljud själv. Det gör hon ibland. Efter att ha tittat 

på lärarens mun, så tränar hon själv – både i skolan och hemma (samtal 2). 

Eleverna nämner metoden att vilja. En elev säger att hon vill ha samma uttal på svenska som 

hon har på sitt modersmål. En annan elev säger att man måste vilja träna på uttal och man måste 

se det som viktigt att träna på uttal. Han säger:  

”Det är viktigt för mig när jag pratar på tunnelbanan eller någonstans … att jag känner mig 

som svenskarna, eller de känner att jag är en som kan prata bra. ... Fel uttal, det är dumt. I ett 

år, två år i början är det okej, men efter fyra-fem år: du kan inte 'ut' och 'ä' (?), det är inte så 

bra. Det är därför det var viktigt för mig. Det är därför jag fokuserar på uttal.  

Jag: Så du menar att du vill verkligen? 

Han: Precis. Jag känner folk som har bott här i Sverige i 20 år, kanske mer och de pratar, men 

uttalet är katastrof. Det var inte viktigt för dem (?). Okej. 'Svenskarna förstod mig.' Men det 

känns inte så bra. 'Okej, han pratar bara blablabla' (?)” (Citat från samtal 2) 

Senare säger samme elev:   

”Det är därför jag har lärt mig, om du ska börja prata med en svensk … alltså från början göra 

(=gör(?) ) ett bra uttal, då: 'Jaha, du är här, har bott här länge och du kan svenska.' 

Jag: Har du märkt att det går bättre då? 

Han: Ja, absolut, absolut! Du är som dum för dem om du pratar lite konstigt eller utan uttal. 

Det är (=finns(?) )dem som: 'Aha, han kan och han är med, vi kan fortsätta.' (Men:) 'Nej, de är 

som nybörjare'. De orkar inte. 

Jag: Så dåligt uttal... 

Han: ...kan påverka.” (Citat från samtal 2) 

Eleverna nämner att arbeta som en metod, för på arbetet kan det ges chanser till att träna uttal –  

ibland mer och ibland mindre.  

Mindre träning blev det för eleven som hade praktik som svetsare, vilket är hans yrke. Eftersom 

svetsare bär visir som skydd för ansiktet, blev det träning för honom bara under pauserna när 

kollegorna samtalade med varann och det blev då bara lite träning, han förstod lite grann. En 

annan elev arbetar med att städa på en bank och hon är ofta ensam på arbetsplatsen eftersom 
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hon arbetar på sådana tider när banktjänstemännen inte arbetar. Den som ska lära uttal måste 

följaktligen ha några arbetskamrater överhuvudtaget eller träffa folk på sin arbetsplats och inte 

arbeta ensam, menar informanterna.  

Mer träning i uttal på arbetet, kan det bli om man jobbar med svenskar och de vill hjälpa till 

med uttalsträningen. En elev säger: 

”mest uttal som jag har lärt mig, har varit på arbetet med svenskar” (Citat från samtal 2) 

Lite senare säger samme elev om sina arbetskamrater: 

”svenskarna ville hjälpa mig. Det är de som hjälpte mig.” (ibid.) 

För denne elev var det olika bland arbetskamraterna på samma arbetsplats, en del hjälpte till och 

andra inte. Detta gällde också korrigering. (Se metoden ta emot korrigeringar som beskrivs 

ovan!) 

Eleverna menar att den som ska lära uttal ska veta vilket ämne arbetskamraterna samtalar om 

under pauserna. 

Metoder som eleverna uppfattar har hjälpt dem mest i lärandet av 

svenskt uttal 

Varje elev lyfter fram något som centralt när det gäller lärandet av svenskt uttal. Här återges för 

varje elev vad hon eller han lyfter fram som centralt. Elevernas uppfattningar presenteras här i 

den ordning som de framkom i intervjuerna. 

Mannen i samtal 1 lyfter fram att lyssna och då är det viktigt att inte lyssna på brytning. 

Kvinnan i samtal 1 lyfter fram att repetera långa ord, samt att läsa och då är det viktigt att läsa 

högt. 

Mannen i samtal 2 lyfter fram att vilja lära uttal samt att umgås med människor. 

Kvinnan i samtal 2 lyfter fram att ta hjälp av sitt lilla barn samt att kämpa. Hon säger fyra 

gånger under samtalets cirka 55 minuter att hon ska eller måste kämpa. 

Metoder i SFI-undervisningen som eleverna uppfattar har hjälpt 

dem i lärandet av svenskt uttal 

Eleverna nämner SFI mycket lite jämfört med andra metoder och sammanhang för att lära uttal. 

När det gäller SFI, säger de att ”läraren hjälper mycket” (citat från samtal 1). Den elev som 

nämner att han har lärt sig mest uttal på arbetet med svenskar, säger också: 

”I skolan är det inte så mycket.” (Citat från samtal 2) 

Eleverna nämner att inom SFI korrigerar läraren uttalet (samtal 2) (Jämför metoden ta emot 

korrigering som beskrivits ovan!). En metod som de nämner är att försöka prata svenska med de 

andra eleverna. De säger att på SFI:n måste man prata svenska med de elever som inte kommer 

från samma land som man själv. De nämner också att korrigera varandra:  

Hon: … ”Prata med varandra hur man hör (?) fel eget vi berätta …  

[Jag förstår henne inte och frågar henne vad hon menar med det hon säger och hon förklarar 

flera gånger. Till slut har jag en teori om vad hon menar och kan fråga.] 

Hon: … varandra, vi räddade oss. 
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Jag: Ah, ni rättar varandra? 

Hon: Ja, det hjälper. 

Jag: Hjälper det för uttalet också? 

Hon: Jaa.” (Citat från samtal 1) 

En elev nämner att han i början på SFI fick titta i en spegel som en metod: 

”Första läraren sa: 'Ni får kolla i en spegel, hur vi uttalar rätt'. 

Jag: Var det SFI, eller? 

Han: Ja. Det var i början: spegel.” (Citat från samtal 2). 

Båda eleverna i samtal 2 säger i slutet av samtalet att det är lätt att få träna uttal i skolan. 
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BILAGA 4: Transkriberingen av samtal 

nummer 1 

[Jag inleder samtalet med att presentera mig, min utbildning, min uppsats om uttal och 

anledningen till att jag vill träffa just dessa informanter, nämligen för att de har ett gott uttal.]  

Jag: ...det är inga problem att förstå er. 

Han: Därför, mitt språks alfabet det är nära svenskan. [Han jämför vokaler i svenskan med 

vokaler i hans modersmål.] Bara den skillnaden. 

Jag: Är det turkiska? 

Han: Azerbajdzjansk turkiska, det är ungefär samma som turkiska, men lite dialekt. 

Jag: Och ditt modersmål? 

Hon: Turkiska. 

Jag: [Fortsätter med inledningen och informerar om de forskningsetiska principerna. Går sedan i 

mycket stora drag igenom att uttal består av prosodi, vokaler och konsonanter samt att 'bra uttal' 

innebär att det är lyssnarvänligt.] 

Han: Jag har problem ...om läraren pratar förstår jag bättre, men människor i telefon ibland, det 

är jättekonstigt hur de pratar.   

Hon: De pratar snabbt. 

Han: Nej, jag säger till dem: 'Var snäll och prata långsamt!' De pratar långsammare, det blir 

sämre. 

Hon: Jag vill se ansiktet, hur man ska prata. Det är lättare. 

Jag: [Fortsätter med inledningen och ställer den första frågan och uppmanar dem att gärna prata 

med varann och jag säger att jag själv mest kommer att lyssna.] 

1. Vad är ett bra svenskt uttal? Vad är typiskt för ett bra svenskt 

uttal? 

Hon: [tycker det är en svår fråga och vill ha hjälp av mig.] 

Jag: [Jag säger att kanske Han kan hjälpa henne.] 

Han: Vad ska man göra som invandrare?(?) Jag tror det är bättre att först börja med att lyssna på 

uttal ... eller CD många gånger. Det är kanske bättre för uttal – innan man börjar SFI – bättre 

lyssna mycket (?). 

Jag: Innan man börjar SFI? 

Han: Ja. Det är bättre att man lyssnar på uttal. 

Jag: Var det så du gjorde? 

Han: Nej, tyvärr, jag började med grammatik och det var fel. Det var fel, tror jag. 

Jag: [går över till fråga 2] 
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2. Vad tror ni att ert goda uttal beror på? Hur fick ni ert goda uttal? 

Hon: Jag tror att det... Det är lättare med uttal för mig. Det turkiska alfabetet är samma som 

svenskans. 

Jag: Man kan säga hur också. Hur fick ni så bra uttal? 

Hon: När jag började skolan, var det inte svårt för mig, därför att min man är född här, de 

pratade svenska hemma, mina öron var vana, jag hörde. När jag började skolan var det lättare 

för mig, inte svårt. Sen kom grammatik, bisats, huvudsats. Det är svårare (?) för mig. 

Han: Förut jag träffade en svensk. Han var snäll, han var svetsare. Han sa: 'Vi svenskar brukar 

... säger ibland inte som det är, till exempel 'hur mår du'; vi säger inte 'hur mår du', vi säger hur 

mår ru' –  stockholmare. Men jag vet inte om jag har bra uttal eller inte ... Fortfarande kan jag 

inte prata som en vanlig svensk. 

Hon: Jag läser barnböcker också. Det hjälper mig. 

Jag: Ja. Hjälper det dig med uttal? 

Hon: Jaa. När jag läser mycket, hjälper det. Om jag inte läser på en vecka, två veckor, (har jag) 

glömt, jag kan inte läsa ordentligt. Men jag läser varje dag, varje kväll, barnböcker. Jag läser det 

snabbt och jag (är/blir) van. Det hjälper mycket. 

Jag: Läser du tyst eller högt, eller? 

Hon: Högt. Jag hör. Det är lättare ... när jag säger uttalet hör jag. Om uttalet inte är bra läst (?), 

säger min dotter: 'Mamma, säg inte så.' (Hon skrattar lite.) Sen läser jag det ordentligt.  

Jag: … Om din dotter inte är där? 

Hon: Om jag läser själv, eller? 

Jag: Ja, till exempel. 

Hon: När jag läser vet jag om det är fel. När jag läser det ordentligt, arbetar jag.  

Jag: Läser du högt eller tyst då? 

Hon: Högt. När jag läser tyst, känner jag att det inte är att läsa, bara se … inte kommer ihåg.  

Jag: Om du läser tyst? 

Hon: Ja, för mig, jag vet inte kanske andra, de tycker (om) att läsa tyst. Men jag läser det högt, 

det hjälper mig. 

Jag: Vad säger du om det som Hon berättar? 

Han: Hon har tur, därför jag bara lyssnar på radio, även om jag inte kan förstå ibland, men jag 

lyssnar. Det finns radio 92.4. De bara pratar, inte sjunger … inte melodi. De bara pratar. 

Hon: Vad sa du, 911, eller? 

Han: 92.4. 

Jag [påminner om frågan]: Hur fick ni eller du så bra uttal? 

Han: Jag brukar inte läsa (högt) (?).  

Jag: Så hur gick det för dig, hur fick du så bra … ditt uttal som du har nu? 
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Han: Därför – jag sa det – mitt modersmål, det är alla vokaler är samma. [Han nämner vokalljud 

som hans modersmål har och inte har jämfört med svenskan.] Alla vokaler finns. Det är samma. 

[Han fortsätter nämna ljud som de har och hur de stavas jämfört med stavningen på svenska.] 

Men jag kan inte mitt språk heller exakt därför att jag bodde i Iran. Vi gick bara i skolan på 

persiska, inte turkiska. 

Jag: Men uttal? 

Han: Uttal, det var bara hemma. Min mamma och pappa pratade. 

Jag: Men din mammas och pappas språk, det uttalet kan ju du perfekt. 

Han: Jag kan också persiskt språks uttal, olika, de pratar olika dialekt, jag kan ... jag reste och 

jobbade (på) de plasterna (?). Jag kan samma uttal. De förstod inte om jag var persisk eller 

turkisk. Jag kan … de förstod inte att jag var från Azerbajdzjan. (Han skrattar lite.) 

Jag: Så du har lärt dig ett annat språk också före svenska. 

Han: Ja, ja, persiska och … azerbajdzjanska är mitt modersmål. 

Jag: Har du också lärt dig något annat språk före svenska? 

Hon: Nej, bara turkiska och svenska. Turkiska och svenska är olika. Han berättade. Det är olika 

vokaler. 

Han och Hon: [talar om skillnader och likheter i sina två dialekter av turkiska, talar om olika 

vokaler som turkiskan har, samt jämför med svenskans vokaler.] 

Hon: [Jämför svenskans stavning i förhållande till uttalet med turkiskans stavning i förhållande 

till uttalet.] 

Jag: Ni två har bra uttal, hur gick det till? Vad har hjälpt er fram till uttalet som ni har idag? Kan 

ni komma ihåg? 

Hon: [Berättelsen om hur hennes start på SFI var, med avbrott för mammaledighet, arbete och 

sedan fortsättning på SFI. Pågående omgång av studierna på SFI, började hon för ungefär ett år 

sedan.]   

Jag: Och ditt uttal då? Du berättar en jättefin historia här, du kom till Sverige, gick lite på SFI 

och fick barn och så. Hur var det med uttalet på den här vägen? 

Hon: Uttalet, det var min son och min man, de hjälpte och jag jobbade. Människor, jag hörde 

människor, hur man pratar, jag hörde, därför (är) jag van, mina öron (är) van. Man kan säga 

'van', eller hur? 

Jag: Ja, 'mina öron är vana'. 

Hon: 'vana'. Jag tror det är därför.  

Jag: Var det den perioden när du var hemma mycket med barn, att du hörde? 

Hon: Ja, TV, TV-program och min man, min son, [jag hörde] människor. 

Jag: Och din man är svensk? 

Hon: Nej, inte svensk, han är född här; (han är) turk. 

Jag: Men han pratar perfekt svenska...uttalet är helt svenskt, kan man säga? 
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Hon: Ja, helt. Min son också. De hjälper mig mycket. När jag pratar fel ord (?), rättar de mig. 

Jag: Vad intressant! 

Hon: Jag kan inte alla ord (?). Förut sa jag inte 'Arbetsförmedling'. Jag kunde inte. Nu kan jag. 

Säga, säga; en gång, en gång, en gång. Sedan kan jag. 

Jag: Du repeterade många gånger? 

Hon: Ja, jag repeterade många gånger. Det är jättelångt. Det finns i svenskan. I turkiskan finns 

det inte så många.  

Jag: Långa ord? 

Hon: Ja. [Hon försöker minnas ytterligare ett långt ord, men minns inte.] 

Jag: Ett annat långt ord, vad gjorde du med det? Repeterade du det också? 

Hon: Jag måste repetera det. Jag läser det kort, kort, sedan repetera många gånger. Sedan är jag 

van (?). Svårare (?) för mig är lång vokal. 

Jag: Du sa att du läste också … när du var hemma med barnen? 

Hon: Ja, jag hade inte så mycket tid, men när de sov. Jag gjorde läxan också. 

Jag: Hjälpte det till med uttalet? 

Hon: Ja. Läsa och titta på TV. Och (för) vokalen (?) hjälper det. 

Jag: Har du någon historia att berätta så här? 

Han: Ja, nu kommer jag ihåg. Jag växte upp i ett område – inte Azerbajdzjan – Mozandaran. De 

pratar ett gammalt språk, inte samma som mitt modersmål. Men de har samma melodi som 

svenskan, tror jag. [Han jämför något av deras ord som är snarlika svenskans.] Men deras (?) 

melodi liknar svenska. Jag växte upp i det området, inte Azerbajdzjan. Det var intressant för 

mig –  inte ord – men uttal, deras uttal, eller melodi, är ungefär samma. 

Jag: Var det ett grannspråk till er? 

Han: … [Om anledning till uppväxten på olika platser (?).] Ni har olika dialekter. De – 

mozandaranska – har också olika dialekter och jag lyssnade vad är skillnaden mellan …. På ett 

naturligt vis (?) har jag erfarenhet, kanske.  

Jag: Erarenhet av...? 

Han: Av uttal, olika uttal eller melodier. Först: mitt modersmål är azerbajdzjanska sedan pratade 

jag mozandaranskt språk och i skolan lärde jag mig persiska. Men fortfarande kan jag inte prata 

samma svenska som Hon. Hon har tur därför att hennes man kan svenska och hennes son också. 

(Han skrattar lite.) Men jag bara lyssnar på radio och här träffar jag bara azerbajdzjanska 

människor. 

Hon: Att lära ett annat språk är jättesvårt, det tar jättetid.  

Jag: Ja, så är det. 

Hon: Man måste jobba hårt, annars är det jättesvårt. 

Jag: Förstod jag dig rätt, Han, att ditt modersmål är azerbajdzjansk turkiska och sedan flyttade 

ni, är det rätt? 
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Han: Ja. 

Jag: Och där blev det här andra språket, vad heter det? 

Han: mozandaranska. Men det området är bara tio kilometer bort (?). Det finns också ett område 

de pratar ... nära Turkmenistan … och jag pratade turkmeniska också. 

Jag och Han: [Vi pratar om de olika språken och han gör ytterligare någon jämförelse mellan 

dem.] 

Han: ...men jag har hört olika språk i mitt liv. 

Jag: Och det kan man säga var början. Hur gick det när du kom till Sverige, när du skulle börja 

med svenskt uttal? 

Han: Först var jag i norra Sverige och bara ett litet (?) bibliotek. Jag valde en bok: svensk 

grammatik på persiska. Den var bra för grammatik, men den hjälpte inte för uttal. Sedan började 

jag lyssna på radio och en CD-skiva eller kassett. Det finns på bibliotek, till exempel 'Vägen till 

Sverige'. 

Jag och Hon: Vad är det? 

Han: En lärobok. Den finns på bibliotek. Och jag lyssnade på olika … Det fanns också 

engelska-svenska (?). Jag lyssnade ... 

Jag: Du kunde engelska också? 

Han: Förut: nej, men nu har jag ett program i telefonen med amerikansk dialekt och sedan 

översätta till persiska – jag lyssnar på det också. Nu har jag börjat på engelska. 

Jag: Så engelskan kunde inte hjälpa dig i början? 

Han: Nej, nu har jag börjat engelska. Lite kan jag förstå. 

Jag: Vad hände sedan då, du lyssnade på radio och kassetter. Gick du på SFI då, eller? Jobbade 

du? 

Han: … Jag började A. 

Jag: A-kursen? 

Han: Sedan … När jag kom till Stockholm också, gick jag kurs i Solna i sex månader. Hemma 

också försökte jag läsa, men det var svårt. Men jag läste inte högt (?) därför jag hade inte privat 

hus. 

Jag: Jaha, du delade kanske? 

Han: Ja, jag hade ett rum (?).  

Jag: Du kunde inte läsa högt? Okej. 

Han: Fortfarande tror jag inte (han skrattar lite) att jag kan bra svenska. 

Jag: Jo, men det.... (Jag skrattar lite.) Alltså man lär sig ju hela tiden. 

Han: [Nämner att alla vokaler i azerbajdzjanska är samma som i svenska.] Men melodin är 

samma... Mozandaranskt språk och svenskt språk, melodin är ungefär samma.  

Jag: Men inte azerbajdzjansk turkiska och svenska? 
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Han: Nej. Vi har inte så melodi, men vokaler är samma, azerbajdzjansk turkiska har samma 

vokaler, ungefär samma, bara ett... 

Jag: Nu kan man säga att ni har pratat om början, när ni kom till Sverige. Hur gick det sedan? 

Vad hände med uttalet? Ni har pratat lite om skolan och lite om att vara hemma. Fanns det 

andra saker i livet som ni gjorde som hjälpte uttalet? Livet kan ju bestå av arbete, fritid, 

familjen, SFI också. 

Hon: Jag arbetade. 

Han: Det tar tid också. I fem år har jag bott i Sverige. Jag trivs inte (med) mitt språk. Om jag var 

barn nu, kunde jag prata mycket bättre nu … om jag var barn och i fem år skulle försöka prata 

(=skulle ha försökt prata (?) ) svenska, då skulle jag kunna prata bättre nu. 

Jag: Vad sa du, Hon, du jobbade? 

Hon: Ja, jag jobbade (med) hotellstädning. Det hjälpte mig inte så mycket. Jag träffade inte 

människor så mycket. Men jag jobbade som barnskötare som vikarie ett år. Barnen hjälper 

jättemycket. De pratar hela tiden, hela tiden. De pratar och pratar. Hör mycket, plocka upp 

vokaler. Det hjälper mig mycket. Och jag läste böcker, mycket, för barnen. Jag läste barnböcker 

på dagis. Det hjälpte mig. 

Jag: Så du både lyssnade och läste? 

Hon: Ja. 

Jag: Och du, Han? 

Han: Jag tror norra Sveriges dialekt är lättare än södra Sveriges. Ibland lyssnar jag på radio och 

de pratar kanske från södra Sverige. Jag kan inte förstå. 

Hon: Är det Skåne, eller? 

Han: Jag vet inte. De pratar på samma sätt som franska. Men i norra Sverige pratar de korrekt. 

Hon: De pratar också korrekt, men uttalet är lite olika. 

Han: [Jämför uttalet i de olika sje-ljuden i södra och norra Sverige.] För mig – kanske någon 

annan säger något annat – men för mig är norra Sveriges dialekt lättare för invandrare. 

Stockholm har också ganska bra dialekt. Men ibland lyssnar jag på radio, de pratar jättesvårt. 

Jag: Hade du också något arbete som hjälpte, eller kanske inte hjälpte? 

Han: I sex månader hade jag praktik. Men mitt jobb är svetsare och svetsare kan inte prata [han 

visar med en gest ett visir framför ansiktet, han skrattar], bara lite paus. Och de var (?) svenskar, 

de pratade med varandra, jag förstod bara lite.  

Jag: På det arbetet? 

Han: Ja, de pratade med varandra, jag visste inte vilket ämne. Om jag vet vilket ämne de pratar 

om, förstår jag bättre. Om jag inte vet vilket ämne, så förstår jag inte vad de säger (?). Till 

exempel … att tala i telefon är svårt för mig. (Han skrattar lite.) 

Jag: Vi har pratat om fritiden, kan man säga ... Du (till Han) hade ingen familj då, men det var 

din egen familj, du själv, du lyssnade på radio … och ni har berättat lite om arbetet.  Finns det 

något annat i livet som har hjälpt till för ert uttal? SFI eller någon annan fritidsaktivitet eller 

någonting? 
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Han: SFI är också bra. Men i SFI-samhället kommer alla från olika länder. De pratar fel dialekt. 

Det hjälper inte. Men läraren hjälper mycket. 

Hon: Det hjälper också, tror jag, jag vet inte din åsikt; min åsikt [är att] ... jobba... Vad heter 

det? [Hon tar hjälp av Han för att komma på vad ett ord på turkiska heter på svenska. Han säger 

att det är 'försöka'.] Ah, 'försöka'. Att försöka prata svenska med de andra eleverna. Man måste 

prata svenska med varandra, med kompisarna om man inte kommer från samma land, då pratar 

man eget språk, men om (man kommer från) annat land, ... försöka prata svenska hjälper, tror 

jag. 

Jag: Hjälper för uttalet, eller? 

Hon: För uttal, för att prata. Prata med varandra hur man hör (?) fel eget vi berätta …  

[Jag förstår henne inte och frågar henne vad hon menar med det hon säger och hon förklarar 

flera gånger. Till slut har jag en teori om vad hon menar och kan fråga.] 

Hon: … varandra, vi räddade oss. 

Jag: Ah, ni rättar varandra? 

Hon: Ja, det hjälper. 

Jag: Hjälper det för uttalet också? 

Hon: Jaa. [Om thailändsk och kinesisk brytning och att hon inte förstår den.] 

Jag: (till Han) Vad tycker du om kinesisk brytning? 

Han: Jag vet inte, men … när jag var i Boliden(?), … träffade jag en ryss. Han lärde mig 'bra', 

han sade 'brå', 'brå'. Och jag lärde mig fel. 

Hon: Ja. 

Han: Sedan lyssnade jag på radio … en mozandaransk människa sade 'bra', samma som 

svenskar (?). 

Hon: Ja. 

Han: Nu vet jag: 'braa' inte 'brå'.  

Hon: Ja, ja. 

Han: Ibland de som kommer från ett annat land, de har själva dialekt, till exempel rysk dialekt. 

Hon: Ja. 

Han: Och om jag ska första gången lyssna på det och jag lär mig fel, det blir sämre. Jag har två 

problem: 

Hon: Ja, ja. 

Han: ...först ska jag förstå jag fel och jag ska ta bort det... 

Hon: Ja, två gånger lärde du, eller hur? 

Han: … och jag ska lära mig rätt dialekt igen. Det blir två problem. 

Jag: Kan du berätta lite mer om två problem! 
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Han: Första gången jag träffade en man från Ryssland. Han lärde mig några ord, men han hade 

speciell dialekt från Ryssland, inte svensk dialekt. Och jag visste inte... 

Hon: …Rätt eller fel. 

Jag: Var det nya ord för dig?  

Han: Ja, det var enkla ord. Jag sade samma som hans uttal. Sedan förstod jag: 'Å, det är fel. Jag 

måste säga så.' ... Jag tror att först ska man börja med att lyssna på rätt uttal, inte från Ryssland... 

Hon: Ja. 

Han: ...eller från olika arabländer eller det spelar ingen roll … arab, kinesiska eller. 

Hon: De hittar på annat. 

Han: ...sedan blir det problem för mig. 

Jag: Så ni tycker likadant, att det är bättre att lära sig av... 

Hon: Skolan. 

Jag: ...en svensk? 

Hon: Svenska kompisar. 

Han: Svenskt samhälle. Det är snabbare, kan man säga. 

Jag: Ja, jag tror … jag har fått jättebra, intressanta svar. [Upprepar frågan en sista gång.] Är det 

någonting mer ni vill säga som har hjälpt er? 

Hon: Jag kommer inte på något nu. 

Han: Jag har sagt, det är mozandaransk dialekt. (Han skrattar.) 

Jag: Du betonar det en gång till, härligt! Då säger jag tack. 

Jag: [stoppar inspelningen.] 
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BILAGA 5: Transkriberingen av samtal 

nummer 2 

Jag: [inleder samtalet med att presentera mig, min utbildning, min uppsats om uttal och 

anledningen till att jag vill träffa just dessa informanter, nämligen för att de har ett gott uttal. Jag 

informerar även om de forskningsetiska principerna. Jag går sedan i mycket stora drag igenom 

att uttal består av prosodi, vokaler och konsonanter samt att 'bra uttal' innebär att det är 

lyssnarvänligt. Jag berättar också att det är inte jag som är intressant, utan de och att jag ska 

försöka att inte prata så mycket själv.]  

 

1. Vad är ett bra svenskt uttal? Vad är typiskt för ett bra svenskt 

uttal? 

Han: [säger att det är en komplicerad fråga.]  

Hon: De pratar rätt; rätt ord … ? 

Han: [pratar allmänt om andraspråksinlärning] 

Hon: Samma som melodi också, de pratar, … melodi. 

Han: Tyvärr finns det inte så mycket i vårt lexikon. Uttal kan man bara lära sig av människor, 

att umgås. [Han berättar om när han första gången hörde uttrycket 'köpa grisen i säcken' och 

lärde sig förstå det.] … När vi pratar, alltså vi som lärt oss Sfi, man kan inte tänka på uttal, vet 

du, eftersom ...  men kanske efter D-nivå, jobbar man lite på uttal, innan dess, nej, det finns 

inget uttal.  

Jag: Har det varit så för dig? 

Han: Ja, till exempel när jag började, så visste jag bara 'Hur mår du?'. Sen kom 'Läget?'. Många 

saker kom. Kanske det är bättre för fortsättningen att de hämtar en särskild bok som bara skriver 

om uttal. Alltså det är lättare att få kontakt med svenskarna, eller, man tränar mer på språket. 

Jag (till kvinnan): Håller du med? 

Hon: Ja, jag håller med (?). 

Jag: [går över till fråga 2] 

2. Vad tror ni att ert goda uttal beror på? Hur fick ni ert goda uttal? 

Han: När jag skulle lära mig svenska och det är som jag ska bo här, alltså jag tror, alltså inte 

tror, jag är säker: språket är nyckeln till alla vägarna som kommer i framtiden, eller man kan 

kämpa på (=för?). … Uttal är jätteviktigt för mig, eftersom jag måste känna mig som en svensk, 

när vi pratar. Till exempel jag har tränat så mycket att jag ringde till alla myndigheter, som 

Skatteverket. Jag försökte tala som en svensk. Jag lyckades faktiskt. Och de började prata lite 

uttal med mig och efter en minut, två minuter ställde de frågor som jag inte kunde. …(Jag:) 'Nu 

kan vi prata lite lätt...' Jag skojade med dem: 'Kan du bolibompaspråket?' (Han skrattar) 

Jag: Bolibompaspråket
1
 , vad är det? 

                                                      

1 Bolibompa är ett barnprogram i Sveriges Television. 
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Han: Det är som barnen; lätt svenska kanske. Det jag menade: du kan inte förstå orden fort, 

kanske lite långsamt. 'Jo, du kan prata bra, i alla fall från början var du bra, på mitten kommer 

du att bli svagare och svagare och svagare.' 

Jag: Alltså i telefonsamtalet? 

Han: Ja. … Det var som passar ett svenskt uttal och då kanske de tänkte att jag är svensk eller 

jag har bott här kanske 20 år eller 15 år, men i fortsättningen när de ställde svårare frågor, kunde 

jag inte klara mig. … Jag var lurig... (=Jag lurades?) Alltså för mig...jag gillar att lyssna på 

svensk radio och det är alltså mycket skillnad på... om du till exempel (säger) 'glas' eller 'glass', 

det kan vara mycket … de förstår inte. Eller som 'y' eller 'u'. Man kan inte riskera med det här. 

Jag har haft många gånger problem med dem: 'Vad sa du? Vad är det? Jaha, det är 'y'!' Eller som 

'bröd' eller 'brud'... 

Jag: Men du lyssnade på radio...? 

Han: Ja, och mest uttal som jag har lärt mig, har varit på arbetet med svenskar. I skolan är det 

inte så mycket.  

Jag: Och du då, vad kan du berätta? Om hur du fick så bra uttal? 

Hon: Jag pratar inte perfekt, men jag vill prata bra, bra uttal, men jag kom inte så mycket till 

skolan. Jag ska kämpa. (Hon skrattar.)  

Jag: Hur fick du bra uttal? Vad sa du, du har inte gått i skolan så mycket; inte Sfi, eller? 

Hon: Samma klass som... 

Jag: D-kursen, eller? 

Hon: Ja. 

Jag: Jag kanske inte förstod, men sa du att du inte har gått i skolan så mycket? 

Hon: Nej, för två och ett halvt år sedan, fick jag barn, därför var jag mycket hemma. Jag började 

för 4 månader sedan på C-kursen, sedan flyttade jag till D-kursen. Jag ska fortsätta... 

Jag: Hade du läst svenska innan du kom till Sverige?  

Hon: Nej. 

Jag: Okej, sedan starten när du kom hit, vad har hjälpt dig med uttal? Vad har du gjort? 

Hon: Jag tittar på TV, svensk TV. Min son pratar bra, som en svensk, men han hjälper inte mig 

(hon skrattar lite) tyvärr. Min man pratar bara engelska, inte svenska. Men jag ska kämpa.  

Jag: Men du tittar på TV. Och din son, pratar han svenska med dig?  

Hon: Han vill inte prata med mig. 

Jag: Och din man pratar inte svenska.  

Hon: Nej, bara engelska. 

Jag: Men TV hjälper dig? 

Hon: Bolibompa är bra för mig. Jag har ett småbarn: två år, han hjälper mig ibland. 

Jag: Hjälper han dig med uttal, hur man ska säga?  

Hon: … samma som (en) svensk, ja. 
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Jag: Hur hjälper han dig?  

Hon: Bara ord. (Hon skrattar lite.) Bara ord. Till exempel: han säger 'päron' och sedan säger han 

vad det betyder på turkiska. Och vi läser svenska barnböcker tillsammans.  

Jag: Får du läsa på svenska då?  

Hon: Ja. 

Jag: Vad säger han då då? Om du läser på svenska, vad säger din tvååring då? 

Hon: Bara ord, inte så långa meningar. 

Jag: Betyder det att han hjälper dig förstå vad orden betyder, eller att förstå hur man ska säga 

dem – det är det som är uttal. Hjälper han dig att säga dem rätt? 

Hon: Ja. 

Jag: Okej. Så du tittar på TV, du lyssnar på radio, du läser saga med ditt barn. 

Han: Jag fick hjälp från barn också. Min systers barn, alltså när jag skulle hämta henne från 

dagis, så umgicks jag med de små barnen och exakt när du pratar … alltså när jag skulle prata 

med dem, exakt när du säger ett ord fel, så: 'nej, det är inte det, det är så!' Som 'monster': 'nej, 

inte 'monster', 'moster'!' 'Jaha!' (Han skrattar.) 

Jag: De korrigerar. 

Han: Ja. 

Jag: Känner du igen det? 

Hon: Nej, tyvärr. 

Han: [mer om hur barn korrigerar och förhåller sig till uttalsavvikelser.] 

Hon: [om att hennes äldre son inte vill hjälpa henne.] Jag jobbar, men min arbetsplats har inga 

svenska personer. 

Jag: Så det blir ingen träning på jobbet? 

Hon: Nästan inte. 

Jag: Det här som Han berättar om barn som korrigerar, gör dina barn det? 

Hon: Bara den lilla, ibland. Men han är två år, han hjälper inte så mycket. 

Jag: Det här är situationen nu, eller hur? 

Hon: Ja. 

Jag: Hur var situationen i början när du kom till Sverige, kommer du ihåg? Vad fick du för hjälp 

då med uttal? 

Hon: Jag stannade hemma mycket, nästan två och ett halvt år. Men varje dag åkte jag till 

Stockholm, jag lyssnade på andra svenska människor och vad de sa, och uttal också.  

Jag: Var någonstans? 

Hon: På tåget. 

Jag: Och det hjälpte, tycker du? 
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Hon: Ja, ibland. 

Hon: [om hur länge hon har gått i SFI samt om att hon inte vågar prata (?) svenska.] 

Han: [om hur länge han har gått i skolan på SFI.] 

Hon: När man jobbar med svenska personer, kan man prata bra; det är jätteviktigt. 

Hon: [om att hon inte får uttalsträning på sitt jobb som städerska på en bank, eftersom det inte är 

någon där de tider hon jobbar.] 

Jag: Vad har ni för förstaspråk, modersmål? 

Hon: Turkiska. 

Han: Persiska. 

Jag: Spelar er persiska eller turkiska roll för att få bra uttal på svenska? 

Han: Jaa. [Han tar som exempel en jämförelse mellan vokaler i svenskan med vokaler i 

persiskan.] 

Jag: Hur blev det då? Blev det en hjälp för dig att du kunde persiska när du skulle läsa svenska? 

Han: Nej. Det var det jag sa i början. Man kan inte översätta vårt språk till svenska, det blir en 

helt annan sak. Om jag skriver på persiska, kan jag inte översätta direkt till svenska. Vi sätter 

verbet sist i meningen – ni börjar med verbet. [Mer om detta med direktöversättning och att det 

inte fungerar.] … Uttalet också … det är mycket skillnad på när man kan rätt uttal (jämfört) med 

fel, (?) till exempel 'tack så micke' … men 'myckke'. Det är alltså en jätteskillnad. Och när man 

tränar på uttal, kan man prata bra … och det känns bäst (?). [Han tar brytning som exempel på 

att bara folk som jobbar med utlänningar förstår. Summeringen av det hela är också att han inte 

kan koppla till sitt modersmål för att träna svenskt uttal.] 

Han och Jag och Hon: [Vi pratar om ljud som svenskan inte har, men persiskan och turkiskan 

har och jag får prova. Vi skrattar.] 

Jag: När ni skulle lära er de svenska ljuden, hur gjorde ni när ni var nya i Sverige? 

Han: Alltså jag tittade bara på läpparna och ansiktet, hur ansiktet reagerar (?) för 'e','u', 'i', 'ä'. 

Första läraren sa: 'Ni får kolla i en spegel, hur vi uttalar rätt'. 

Jag: Var det SFI, eller? 

Han: Ja. Det var i början: spegel. Och uttalet kan man inte lära sig själv, du måste ha någon som 

hjälper dig eller du måste vara mycket noggrann när du lyssnar på TV eller radio. Det är mest 

som jag har lärt mig på jobbet, svenskarna ville hjälpa mig. Det är de som hjälpte mig. Annars 

(=Andra) de var inte snälla. De sa ingenting och jag kanske sa ett ord fel många gånger … Det 

kan vara skillnaden mellan 'e' och 'u' ... lite snällare: 'du, du måste säga så'. Jaha, direkt sitter (?) 

i hjärnan. 

Jag: Var det två olika arbetsplatser, eller? 

Han: Nej, det är olika arbetskamrater. (Han skrattar.) 

Jag: Hur var det för dig när du skulle lära dig 'a', 'ö' , 'y', eller? 

Hon: Jag tränar ibland. 

Jag: Hur då? Vad är det som hjälper dig? 
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Hon: Jag tränar ibland själv. Jag tittar på till exempel lärarens mun, hur den gör. … Och sedan 

tränar jag själv. 

Jag: Direkt i skolan, eller? 

Hon: Hemma också. 

Jag: Är det bra hjälp? 

Hon: Ja, det är bra. 

Jag: Hur fick ni hjälp med prosodi, melodi? 

Hon och Jag: [missförstår troligtvis varandra en stund, så jag upprepar frågan och tar orden 

'varför' och 'tunnelbana' som exempel på accent.] 

Hon: Jag säger 'tunnelbana' och jag läser barnböcker. 

Jag: Kan du träna melodin då? 

Hon: Nej, jag vill göra. (Hon skrattar.) 

Jag: Men det är svårt? 

Hon: Nej, det är inte svårt. Jag måste kämpa. 

Jag: Men hur kan du träna med en bok om du inte hör? 

Hon: Och jag tittar på TV, jag lyssnar. 

Jag: Det är jätteintressant det här. Vi har nämnt arbetet och SFI ... 

Hon: [Mer om hennes arbetstider och att inga människor är på hennes jobb då.] 

Jag: Vi har pratat om arbetet, SFI-skolan lite, familjen, fritiden. Finns det något mer som har 

hjälpt er? 

Han: Vet du, jag ska säga en sak. Den som (?) tränar på uttal och kämpar för att prata bra, det är 

en person som (?) vill. Det måste vara viktigt för dig att träna på uttalet.  

Jag: Du måste vilja? 

Han: Precis. Det är du som bestämmer. … Det är viktigt för mig när jag pratar på tunnelbanan 

eller någonstans … att jag känner mig som svenskarna, eller de känner att jag är en som kan 

prata bra. ... Fel uttal, det är dumt. I ett år, två år i början är det okej, men efter fyra-fem år: du 

kan inte 'ut' och 'ä' (?), det är inte så bra. Det är därför det var viktigt för mig. Det är därför jag 

fokuserar på uttal.  

Jag: Så du menar att du vill verkligen? 

Han: Precis. Jag känner folk som har bott här i Sverige i 20 år, kanske mer och de pratar, men 

uttalet är katastrof. Det var inte viktigt för dem (?). Okej. 'Svenskarna förstod mig.' Men det 

känns inte så bra. 'Okej, han pratar bara blablabla' (?) Okej jag förstår dig'. (?) Förstår du? 

Uttalet är så viktigt för mig och för dem som kan (=ska(?) ) lära sig. ... 

Hon: Det är därför (?) jag inte vågar. 

Han: På SFI var en lärare som var lite känslig för uttal. På SFI är alla eleverna vuxna ... När de 

skulle läsa en text, rättade hon dem (med lite bestämd röst): 'Du, du måste säga 'y'! De blev 

irriterade och arga. Hon var jättesnäll, men när en vuxen läser en text och ... lite nervös. … 
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(Läraren): 'Nej, du måste läsa så!' (?) Han tappar mening, vad han läser. … Det är därför det är 

många av lärarna som (låter eleverna) slippa. Det är bara att läsa: 'Ni får träna själva. Ni får läsa 

själva'.  

Jag: Du menar att de vuxna blir lite rädda? 

Han: Ja, det kanske är skämmigt för dem. 

Jag: (till Hon) Håller du med? 

Hon: Ja. (Hon skrattar lite) 

Jag: Du sa någonting, lite tillbaka sa du att du inte vågar, eller?  

Hon: Prata svenska. 

Han: … Jag också (?): 'De kanske inte förstår.' Men jag har fått ett råd: Om du vill bli bra på 

svenska, måste du fråga och våga. Annars kan du inte lära dig svenska. Du kan inte lära dig 

själv. Du måste prata med dem. Det funkar bra för mig. Det var en person som var blyg, hon 

skulle fråga en busschaufför: (Han sänker volymen på talet:) '… det är ingen omkring mig, nu 

kan jag fråga'. 

Hon: När jag pratar svenska, blir jag stressad … och 'spännande', eller ? 

Jag: Spänd, vågar inte? 

Hon: Vågar inte. Men jag ska kämpa. … Samma som jag pratar turkiska, vill jag prata svenska.  

Jag: Du vill ha samma uttal som på turkiska?  

Hon: Ja. Ibland tänker jag att jag är asocial nu. Det är viktigt att prata. 

Jag: Hur är du på turkiska? 

Hon: Jag är mycket social. 

Jag: Pratar du mer på turkiska? 

Hon: Ja. 

Jag: … Intressant, hör ni ... 

Han: Det kanske inte är så bra att säga … när du flyttar till ett land … svenskar är lite stränga att 

kontakta varandra och särskilt utlänningar. Det handlar inte om rasism, nej, men till exempel jag 

reste till Spanien 2-3 veckor. Jag kunde lära mig 10-15% av språket på två veckor. De hjälpte! 

[Han jämför också med Iran, där det också är lättare att få kontakt med folk, säger han.] En 

historia: Från början när jag skulle lära mig svenska, sa en lärare: 'Om ni ska lära er svenska, 

måste ni fråga och prata med svenskarna. Det är bra att ni kämpar och kontaktar svenskarna.' 

Det var en ... gubbe i ett litet samhälle i Värmland. 'Hur kan jag starta att prata (?) med honom? 

Jag har inte så mycket ord.' (Jag kom på att) 'vad är klockan?', det är bra. Jag hade en klocka och 

jag gömde den. 'Ursäkta, vad är klockan?' (vresigt:) 'Va, va sa du för något?' 'Ursäkta, vad är 

klockan?' 'Vad säger du?' 'Ingenting, okej, hejdå'. Dagen efter (?) skulle jag sätta mig i en buss. 

… Jag frågade: 'Det här ordet som står i tidningen, vad betyder det?' 'Du, du har ju lexikon, eller 

hur?'  Men å andra sidan: Jag har haft många bra svenskar som … 'Det här ordet, vad betyder 

det?' De hämtade en penna och ritade på väggen eller på papper (och förklarade).  

Jag och Han: [Vi enas om att på bussen är det en annan kultur.] 
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[Han berättar att om man frågar en svensk på engelska om en adress, hjälper de bra, men inte 

om man frågar på svenska. De trivs med att prata engelska och 'som turist', men när han säger 

att han bor här, går det inte bra:] 'Va fan, du måste lära dig svenska!' 

Hon: [Berättar om att det inte går att säga 'hej' till någon hon ibland ser på sitt jobb. De svarar 

inte. Hon har bestämt sig för att bara svara när någon annan säger 'hej'.] 

Han: [säger att folk tror att man är dum om man säger 'hej till någon man inte känner. Tar fler 

exempel om det att säga 'hej' till folk man inte känner, inte fungerar. Han pratar också om när 

det fungerar och inte fungerar med att få kontakt med folk på en bar i Sverige.] 

Hon: (Hon skrattar igenkännande(?) ) 

Han: Det är ju på sådana här platser vi kan lära oss ... afterwork ... sådant som fritiden. Vi kan ta 

en öl och … 

[Mer om vad som fungerar och inte fungerar på baren.] 

Jag: Det är jätteintressant det här, för det spelar ju roll för hur jag ska träna mitt uttal.  

Han: Det är därför jag har lärt mig, om du ska börja prata med en svensk … alltså från början 

göra (=gör(?) ) ett bra uttal, då: 'Jaha, du är här, har bott här länge och du kan svenska.' 

Jag: Har du märkt att det går bättre då? 

Han: Ja, absolut, absolut! Du är som dum för dem om du pratar lite konstigt eller utan uttal. Det 

är (=finns(?) )dem som: 'Aha, han kan och han är med, vi kan fortsätta.' (Men:) 'Nej, de är som 

nybörjare'. De orkar inte. 

Jag: Så dåligt uttal... 

Han: ...kan påverka. 

Jag: Nu har du pratat om  fritiden. Fritiden kan ju också vara att gå med i en förening eller en 

klubb, sport eller musik eller någonting. Har ni provat det? 

Hon: Nej. 

Han: [Han berättar att det han gjort fungerar inte, att det är svårt för att man inte kan störa folk 

eller familjer på deras fritid, när de ska njuta av fritiden. Att det kanske är lite pinsamt att fråga 

hur de mår. Man kan bara prata om det som fritidsaktiviteten gäller. Eller om de vill prata och 

umgås.]  

Hon: [berättar att hon simmar ibland, men inte pratar med någon där.] 

Han: Kanske på tunnelbanan när du är på väg kan jag umgås lite med dig, (prata om) vädret … 

Men det funkar tvärtom: på tunnelbanan vill de inte alls. (Han skrattar.) 

Jag: Var är det lätt då? 

Han: Ingenstans. Bara i skolan eller på jobbet. 

Jag: (till Hon): Jobbet är svårt för dig, Hon, för att du är ensam där. 

Hon: Ja. 

Jag: Var är lätt då, att träna uttal? 

Hon: Skolan.  
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Jag: Hur tränar ni uttal i skolan? 

Han: Vi rättar varandra och lärarna hjälper mycket. 

Jag: Rättar varandra? 

Hon: Kamrater. 

Han: Och läraren också. 

Jag: Rättar ni varann om ni tar fel uttal? 

Han: Ja. [Nämner dock att en del kamrater kan man rätta, men inte andra för de kan bli arga om 

man rättar dem.] Uttal måste man vilja, that's it! 

Jag: Hör ni, det är jätteintressant och jag har fått (många bra svar). 

Han: Kolla här, det är samma som en svensk... 

Jag: Vi stoppar! Vi kan prata ändå... 

Jag: [stänger av inspelningen.] 

Jag: [startar inspelningen igen.] 

Han: [Efter att inspelningen startats igen, berättar Han att ett dåligt uttal efter 20 år i Sverige, 

kan göra att svenskar tänker att rätt uttal inte är viktigt för den personen som har det dåliga 

uttalet. Å andra sidan kan ett gott uttal ge intrycket av att invandraren respekterar det svenska 

språket.] 

Hon: [säger att hon också vill ha ett bra uttal, men att hon behöver tid.] 

Jag: Jag säger tack, hör ni, jättefint!. 
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