
»Uttalsundervisning och 
feedback ger bästa resultat«

Lärare på sfi undervisar i uttal i väldigt liten 

utsträckning. Sannolikt beror det på att 

sfi-lärare själva inte har fått någon utbild-

ning i hur uttalsundervisning kan gå till. 

Någon som studerat uttalsundervisning 

inom sfi uttal är Elisabeth Zetterholm, biträ-

dande professor vid Linköpings Universitet. 

Hennes område är just uttalsundervisning 

och andraspråksinlärares uttal, med särskilt 

fokus på brytning och förståelighet.

Gemene man verkar irritera sig på »dåligt uttal«. 

Men vad är det egentligen om stör när en individ 

inte uttalar meningarna målspråksenligt?

Det är kognitivt belastande att lyssna på 

ett tal om vi inte förstår vad talaren vill ha 

sagt – och därför är uttalet viktigt. Uttalet 

måste alltså vara begripligt så att vi förstår 

vad talaren vill ha sagt. Det handlar säkert 

också om attityder.

Språket och ordförrådet utvecklas löpande hos 

andraspråkstalare, men hur ser progressionskur-

van ut för uttalet? Stämmer det att den snabbt 

stagnerar? Hur går det till – och varför är det så? 

Progressionen ser olika ut för olika individer. 

Motivation är viktigt för utveckling, men det 

finns många olika faktorer som påverkar 

uttalet, såsom hur lätt man har för att lära sig 

ett språk, inlärarens ålder och om inläraren 

får någon uttalsundervisning. En stagnation 

är vanlig när talaren nått en nivå där hen kan 

göra sig förstådd och själv förstår språket 

på en nivå som hen tycker är tillräcklig för 

ändamålet. 

Finns det studier som jämför upplevd uttalsavvi-

kelse och faktisk avvikelse från målspråket? ...

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi ➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Andraspråkstalares uttal kommenteras ofta i olika sammanhang – väderpresentatören på teve, butiksinne-

havaren i kvarteret och busschauffören på stan. Men vad är det egentligen som irriterar folk – och kan man 

ändra ett uttal som är inlärt på ett annat sätt än det målspråksenliga?

Text: Annsofie Engborg. Foto: Pexels.

För att få samtal att fungera behöver utta-

let vara tillräckligt begripligt. Svenska 

språket innehåller flera utmaningar när 

det gäller just uttal, från enskilda fonem 

till satsbetoning.

Det förstaspråk man har kan under-

lätta eller leda till utmaningar i att 

kunna uttala svenska ord, fraser 

och meningar. Oavsett förstaspråk 

är explicit uttalsundervisning där 

eleverna får återkoppling på sitt 

uttal gynnsamt för att utveckla ett 

målspråksliknande uttal. 

Det finns flera utmaningar i 

svenska språket vad gäller mål- 

språksenligt uttal. Dels handlar det 

om enskilda fonem, exempelvis de 

rundade främre vokalerna (o, u, y, å 

och ö) som är en utmaning ...

Uttal

text: Annsofie Engborg
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FORSKNING & STUDIER
Nyare forskning, vetenskapliga artiklar och pågående aktionsforskning inom sfi.
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Ansvarig utg./chefred.: Annsofie Engborg

Grafisk form: Nina Fylkegård, Lady Stardust
En individ som bemödar sig om ett gott uttal kommer också bli medveten om hur ord stavas. Med ett gott 

uttal ökar också förutsättningarna att göra sig förstådd i ett samtal.

Debatten om uttal och att kunna »perfekt svenska« är aningen tröttsam, om du frågar mig. 

För vad innebär egentligen ett perfekt uttal? I vårt avlånga land talas svenska med olika 

varianter av uttal. Våra dialekter skiljer sig åt – så vad är egentligen irriterande i ett uttal 

som inte låter målspråksenligt? I mina samtal med ...

Hur viktigt är ett gott uttal?
Chefredaktören Annsofie Engborg

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Fonetik 
– vad är det?

Hur kan vi förstå ljud och ett ords eller en 

menings uttal? Det kan medföra en viss 

svårighet att utskilja en menings delar. Inom 

fonetiken är det möjligt att återge uttalet 

med fonetisk skrift, ett speciellt teckens-

system som återger ljuden konsekvent. Det 

som används inom svensk och internatio-

nell fonetik är det så kallade IPA-alfabetet. 

Organisationen International Phonetic ...

Det är fonetikens uppgift att beskriva och förklara 

ljuden och ljudsystemen i människans språk. Hur 

produceras ljud? Hur varierar de från språk till språk? 

Det är några av många frågor som fonetiken besvarar.

Text: Annsofie Engborg

Text: Charlott Zsoldos

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Studie:Den kontinuerliga 
vuxenutbildningen
Genom en så kallad triangulering av meto-

der: policyanalys, intervjuanalys och diskurs-

analys samt en forskningsöversikt hanteras, 

granskas och analyserar lagstiftarens texter, 

myndigheternas tolkningar, rektorers och 

biträdande rektorer utsagor och den diskurs 

som alla finns inom. 

Det konstituerande men otydliga språket 

som finns i förordningen för vuxenutbild-

ningen gällande begreppet ”kontinuerligt” 

medför en pågående diskussion om, vad 

kontinuerligt betyder. Flera gånger har Skol-

verket och Skolinspektionen förtydligat med 

olika svar vilket har lett till en ännu större 

förvirring bland huvudmän, rektorer, lärare 

och deltagare. Det har också lett till viten 

för vissa skolenheter. Syftet med att bedriva 

sfi-utbildningen kontinuerligt har varit otydlig 

men genom min policyanalys och diskurs-

analys har jag kunnat se att syftet är främst 

för att påskynda nyanlända invandrares eta-

blering på arbetsmarknaden och integrering 

i samhället. Det ska medföra en snabbare 

genomströmning på sfi. 

Återkommande benämns deltagarna på 

sfi som »nyanlända invandrare« vilket är ett 

begrepp för människor födda i andra länder 

som har kommit till Sverige av flyktingskäl 

och skyddsbehov. Ett förtydligande är att 

man bara är »nyanländ« i fyra år.

Ur studien
Resultat

För att kunna knyta ihop uppsatsen har jag 

valt att svara på en fråga åt gången. 

1. Hur tolkar verksamheterna SFS 2011: 
1108 kapitel 2 §25 i Förordningen om Vux-
enutbildningen »Utbildningen ska bedrivas 
kontinuerligt under hela året « och hur påver-
kas verksamheterna i form av antagningar, 
personal, ekonomi, arbetsmiljö, likvärdighet 
och ledarskap?

 Det första är att begreppsotydligheten 

gällande vad kontinuerligt betyder skapar 

problem för huvudmän och rektorer ...

Utbildningen sfi, svenska för invandrare, har nyligen synats i en studie (Zsoldos 2021). Ett av begreppen som 

står i fokus är »kontinuerlig«. Hur tolkas begreppet och hur påverkas verksamheten? Det utreds i denna studie.

Foto: Mats Högberg.
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DELA MED DIG

Sfi-lärartidningen efterlyser goda 

exempel från din sfi-undervisning.

Skriv till: annsofie@textpalatset.se

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Det här känns som den svåraste 

krönikan hittills att skriva – om uttal. 

Kanske för att jag känner att jag 

måste blotta min osäkerhet kring 

uttalsundervisning trots mer än 

tio år i yrket. Tro mig, jag vet hur 

oerhört viktig uttalsundervisning 

är när man lär sig ett andraspråk. 

Att eleverna får öva på till exempel 

vokalljud, prosodi och reducering 

har inte gått mig förbi (även om 

jag inte kan påstå att kurserna i 

svenska som andraspråk gjorde 

mig särskilt förberedd på det). Vi 

vill ju gärna undvika de där tillfäl-

lena när räven blir röven eller när 

avsaknaden av Rr-ljud gör adressen 

Krukgränd lite mer komplicerad än 

den behöver vara. 

Men det är ändå, lite extra gruv-

samt, inför de där uttalslektionerna 

och jag planerar alltid mer än van-

ligt. Ja, kanske inte när vi övar vokal-

ljud och liknande, men betoning 

… Ibland när jag uttalar ord och 

meningar högt för mig själv kan ...

Ge uttal mer 
tid och fokus

Krönikör:  
Lillemor Malmbo

Läs mer och boka på 
Lärarfortbildning.se

 DIGITAL 26 NOV              

Samtalskompetens och uttal
– så stärker du sfi- och sva-elevernas  

muntliga färdighet

KursKurs
Text: Lillemor Malmbo.

Bli en del av 
vårt team!

 Vi söker fortbildare med 
 specialkompetens i sfi 

• Brinner du för uppdraget inom sfi?

• Vill du genomföra fortbildningar för sfi-lärare?

• Kan du fortbilda inom olika delar av uppdraget?

Känns det här intressant? Känns det här intressant? 
Kontakta: Susanne Weiner Ahlström • 070-891 48 49 

• susanne.weiner.ahlstrom@lararfortbildning.se 

Vi utvecklar Sveriges 
viktigaste människor
www.lararfortbildning.se
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Vad har du för adress?
Alltför ofta händer det att jag tyvärr inte 

förstår svaret direkt, men med hjälp av elev-

erna kommer gatunamnet förr eller senare 

upp på tavlan. Sedan får de hjälpa till med 

att markera var betoningen ligger och var 

melodin går upp och ner. Jag markerar med 

streck upp och ner, pilar och så vidare. 

När vi sedan körläser namnet på en gata 

vandrar jag runt och stampar med fötterna 

i golvet för att markera rytm och vevar med 

armarna ner och upp för att illustrera into-

nationen. Eleven, vars adress vi jobbar med, 

får uttala enskilt. Och uttalet blir alltid bättre 

och bättre. 

För att motivera eleverna ytterligare brukar 

jag berätta den sanna historien om när jag 

undervisade i svenska på H.U.F.S. i Seoul. 

Då hände det att jag behövde ta en taxi hem 

alldeles ensam efter något evenemang på 

stan. Taxiföraren kunde inte engelska och 

förstod inte mitt sätt att uttala namnet på 

mitt universitet. Jag blev tvungen att ringa 

en av mina studenter och be hen prata med 

taxiföraren. Efter min personliga berättelse 

brukar det bli mer studs i körläsningen.

Adressövningen behöver vi göra varje 

dag de första veckorna på nybörjarkursen. 

Senare behöver vi repetera den vid behov 

många gånger. Jag citerar akademiledamo-

ten Tomas Riad ...

Ibland vikarierar jag på en sfi-skola och börjar förstås lektionen med presentation. Sedan brukar jag fråga:

»Vad har du för adress?« Ibland behöver jag förtydliga med »Vilken gata bor du på?«.

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi

Gästskribent: 
Mikael Johansson Holmström

Detta är kanske en av de vanligaste frågorna 

jag får från mina elever – och ett komplext 

problem som döljer många färdigheter. Men 

en »quick fix« som jag jag har envisats med är 

att träna systematiskt på uttalsreduktioner.

Jag har gett mina elever en lista med 

knappt trettio reduktioner, där man kan se 

att »jag« i skrift blir /ja/ i tal, att /å/ kan betyda 

»och« och »att« – och så vidare. Listan och 

en tillhörande film på YouTube blir sedan 

utgångspunkt för all gemensam och indivi-

duell högläsning varje dag därefter. 

Om det står »Det är inte« i texten, är det 

helt enkelt förbjudet att uttala det. Man 

måste uttala det /deente/. Om det står »att 

vara med« i texten, måste man uttala det /

åvame/. Överraskande nog brukar detta 

faktiskt vara en stor aha-upplevelse för 

många. Och just genom den konsekventa 

lästräningen brukar de flesta automatisera 

ett naturligt uttal efter hand.

Den snabba svenskan blir mer begriplig. 

Härnäst på min önskelista: att även alla 

sfi-läromedel vore inlästa med reduktioner!

»Tänk om 
läromedel vore 
inlästa med 
reduktioner!«
»Jag förstår dig och kompisarna i klassen. Men 

vad ska jag göra för att förstå när svenskar pratar 

snabbt?«

Gästskribent: Ylva Olausson

När andraspråket inte räcker till vid kommu-

nikation används olika kommunikationsstra-

tegier för att försöka lösa knuten och komma 

vidare i samtalet. Det kan exempelvis röra 

sig om att andraspråksinläraren inte kommer 

ihåg ett visst ord. Kommunikationsstrategin 

är en medveten strategi som andraspråks-

inläraren använder för att nå ett specifikt 

kommunikativt mål. Strategin består av 

kognitiva processer för att kunna uttrycka 

sig på andraspråket. Det rör sig även om 

’förhandling om mening’. Kommunikations-

strategierna indelas i inskränkande respek-

tive utvidgade strategier.

Inskränkande strategier kännetecknas av 

att sfi-eleven undviker den språkliga utma-

ningen och kanske helt utelämnar det som 

individen tänkte säga från början. Dessa 

leder till inskränkning av andraspråksut-

vecklingen. 

Utvidgade strategier kännetecknas av att 

sfi-eleven utvecklar sin tanke och i brist på 

det exakta ordet använder en egen längre 

omskrivning för att beskriva det ord som 

initialt avsågs. Enligt Wedin & Norlund 

Shaswar (2020:55) har forskningen ännu 

inte kunnat fastslå huruvida denna strategi 

är språkutvecklande eller inte.

Wedin & Norlund Shaswar uppmanar 

därför sfi-lärare att utmana sfi-eleverna i 

olika kommunikationssituationer att utveckla 

och använda olika strategier för att göra sig 

förstådda ...

Användningsstrategier i 
muntlig produktion
Kommunikationsstrategier och produktionsstrategier är två användningsstrategier som har betydelse för 

vuxna andraspråksinlärare. Åsa Wedin och Annika Norlund Shaswar redogör för vad de innebär i boken 

Språkdidaktik för sfi. Att undervisa vuxna andraspråksinlärare (2020).

Text: Annsofie Engborg

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
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Kåseri: Andreas Kjörling

Men jag undrar jag om han verkligen hade 

rätt. Nog kan vi uppleva långt mer än vad 

orden förmår att beskriva. Både på gott 

och ont. Säkert är att det vi faktiskt förmår 

att genom språket förstå, beskriva och ger 

uttryck för formar både vår identitet och 

andras uppfattning om densamma. De 

gamla grekiska filosoferna menade att det 

talade ordet var mer värt än det skrivna, då 

det senare ansågs som en kopia på det 

ursprungligen tänkta och yttrade. Helt tokigt 

var det nog inte med tanke på att det för två 

tusen år sedan talades betydligt mer än vad 

det skrevs.

När talet sätts samman med ett ansikte, en 

persona och en gestalt kommer vi individen 

närmare. Konsten att känna igen en röst lär vi 

oss redan i mammas mage. Under uppväxten 

präglas sättet vi talar av omgivningen.

Själv föddes jag i mörkaste Småland 

och lärde mig att prata med en redigt bred 

småländsk dialekt, inte olikt den som talas 

i den gamla tv-serien Raskens. R:en sitter 

bak i halsen och skorrar rungande. Lagom 

till förskolan flyttade familjen så till Rotter-

dam i Holland. Ni som vet hur holländskan 

låter kan nu möjligen föreställa er vad det 

gjorde för mitt uttal. Till saken har att av alla 

gutturala dialekter som omfattar flamländska 

och holländska så torde rotterdamsmålet 

vara den dialekt som är belägen längst bak 

i halsen. Förställ dig harklingar av en hals 

fylld med tjockt slem (nej det är inte särskilt 

vackert), så närmar vi oss sanningen. Lägger 

vi då ihop den nyligen inlärda småländskan 

med detta skorrande gutturala mål av ett ...

Text: Andreas Kjörling, författare & sociolog.

På besök hos talpedagogen

Motoriken i uttalet
Att lära sig rätt uttal är viktigt inte bara för att göra sig ordentligt förstådd utan kanske än mer för att 

också bli rätt bemött. Inom varje språk finns det olika dialekter som tillsammans skapar språket i sin 

helhet. Att behärska det nya språket handlar inte bara, som talesättet bjuder, om att hålla tungan rätt i 

mun, utan beror av en mängd olika motoriska färdigheter som även innefattar mage, strupe, gom och läppar.

Det finns ett brett spektrum mellan ett kor-

rekt uttal (vad det nu än månde vara) och 

en brytning, så vittnar forskningsresultatet 

onekligen om vikten av att träna på uttalet. 

Inte minst då det till stor del är genom talet 

som vi förmedlar vår identitet. Det gör vi 

då vi i talet blir representerade som avsän-

dare och förknippade med den röst som 

gestaltas.

Att lära sig målspråksenligt uttal är viktigt 

inte bara för att göra sig ordentligt förstådd 

utan kanske än mer för att också bli rätt 

bemött. Forskning har kunnat visa att vi 

människor bemöter och bedömer våra med-

människor olika beroende på just deras uttal. 

Inte överraskande är våra, om än ofrivilliga, 

snabbt förutfattade meningar beroende på 

just uttal föga smickrande. I en amerikansk 

studie hävdas att människor med utländsk 

brytning blir mindre betrodda. Naturligtvis 

åligger det lyssnaren att vara lyhörd och 

anstränga sig så mycket som möjligt för att 

förstå. Problemet är dock att ju mer vi foku-

serar på att förstå talet i sig, desto mindre 

uppmärksamhet ger vi själva innehållet. Inte 

minst då vi som lyssnare är vana att intuitivt 

fylla i luckor och meningar (även om vi inte 

avbryter), något som blir betydligt svårare 

när uttalet inte är flytande. Vi vet helt enkelt 

inte vart meningen ska ta vägen och vad 

vi ska vänta oss. Kanske kan det tvivel de 

amerikanska forskarna fann grunda sig i 

att en del av det kommunicerade innehållet 

faktiskt gick förlorat.

Där olika uttal möts

Inom varje språk finns det olika dialekter 

som tillsammans skapar språket i sin helhet. 

Språket som blir synonymt med landet där 

det talas. Kanske är det till och med ett 

land med flera både officiella och inoffi-

ciella språk som i sin tur kan delas upp i 

flera dialekter, vilka i sin tur kanske möts 

korsbefruktar varandra med låneord och 

lånefraser. Snabbt blir det tydligt att här finns 

en pletora av möjliga konstellationer, men för 

enkelhetens skull vänder vi blicken till vårt 

svenska språk då det sannolikt är det språk 

vi är mest förtrogna med. Även här finns 

tydligt utpräglade dialekter som till exempel 

malmöitiska, göteborgska, östgötska och 

siljansmål. I de flesta fall förstår människor 

med olika svenska dialekter varandra. Något 

svårare blir det för någon som har svenska  ...

Det är i språket vi skapar en identitet. I vart fall är det en mycket viktig del den. Wittgenstein menade att 

vårt förstånd begränsas av språket. Han menade att våra tankar inte kan sträcka sig längre än vad vi är 

förmögna att formulera.

Text: Andreas Kjörling, författare & sociolog.  
Bild: Adobestock
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Specialpedagogkonsult Maria Engstam

När uttalssvårigheter uppstår kontaktas jag 

som specialpedagog. Enligt mina erfaren-

heter på sfi är det ofta svårare för eleverna 

att lära sig okända ljud som inte finns på de 

språk som de talar sedan tidigare. Utmaning-

arna kan vara långa ord, ord med flera olika 

konsonanter, låneord och att betona rätt.

Att träna uttal kan ibland uppfattas som 

svårt, tråkigt, besvärande och obekvämt 

av både lärare och elever på sfi men det är 

väldigt viktigt eftersom uttalet även påverkar 

språkutvecklingen. Felinlärning av språk-

ljud automatiseras snabbt hos eleverna 

och påverkar språkutvecklingen negativt 

eftersom eleven då både läser, skriver, talar 

och hör fel och riskerar att bli missförstådd 

vid möten med andra människor.

Det är även svårt att backa när en elev har 

lärt och automatiserat fel språkljud och 

det tar mycket kraft och tid från såväl elev, 

lärare som specialpedagog. Men det är 

möjligt att lära om och lära in korrekt.

Uttalsträning är att lika viktigt 

moment som läsa, skriva, höra 

och det ingår i momentet tala. 

Uttal ska vara ett kontinuerligt 

återkommande moment varje 

vecka i undervisningen och 

det är viktigt att uttals-

träningen är varierande, 

stimulerande, ålders-

adekvat och anpassad 

efter elevernas nivå för att upprätthålla moti-

vationen hos eleverna och för att de ska ... 

För att göra sig förstådd i kommunikationen med andra människor krävs samtalsstrategier och ett tillräck-

ligt bra uttal. Sfi-eleverna ska lära sig hela uppsättningen språkljud som förekommer i svenska språket.

➞ Läs mer! textpalatset.se/sfi
Text: Maria Engstam. Foto: Specialpedagogkonsult.

 Lästräna på sfi
 

Läs mer här!

• Framtagna och granskade av erfarna lärare
• Nivåindelade efter svårighetsgrad
• Diskussionsunderlag för klassrummet
• Lärar- och elevhandledningar helt gratis

Dags att väcka läsglädjen i klassrummet. Med en lättläst bok 
från Hedvig kan elever med olika kunskaper i svenska uppleva 
både underhållande och lärorika berättelser.

 Lästräna på sfi
 

Att träna uttal

http://www.textpalatset.se/vi-onskar-utbyte-med-forskare/
http://www.textpalatset.se/specialpedagogen-att-trana-uttal/
https://www.bokforlagethedvig.se/nyheter/lastrana-pa-sfi/
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AVSÄNDARE:
Textpalatset Sverige AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd

MOTTAGARE:
Sfi-lärare och lärare 

som undervisar på 
motsvarande kurser

I NÄSTA NUMMER
I olika situationer är hörförståelse viktigt. Utrop i affären och på busshållplatsen, 
information och instruktioner som vi får i skolan, på arbetsplatser och barnens förskola – 
och i alla de olika informella samtal som uppstår under en dag. Sfi-eleven lyssnar till sin 
lärare och till andra personer i sin omgivning om dagarna. Hörförståelse är därmed även 
en avgörande färdighet för att fungera i samtal.

I december (2021:12) handlar Sfi-lärartidningen om vikten av att öva hörför-
ståelse. Hur kan vi öva hörförståelse som är meningsfull och givande för våra elever? 
Vad kan vi öva för olika typer av situationer som är relevanta och frekventa för våra vuxna 
deltagare och användbart för dem?

Hör av er till oss på redaktionen och dela med er av era erfarenheter av att arbeta med 
hörförståelse på sfi eller motsvarande.

Skriv och berätta: 

annsofie@textpalatset.se

https://www.nok.se/jobba
mailto:%0Dannsofie%40textpalatset.se?subject=

