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Sammanfattning 

För att kunna läsa och skriva behöver barn både kunna diskriminera mellan olika fonem och 

sätta ihop dessa till en helhet i enlighet med målspråkets regler. Då olika språk har olika 

språktypologier var det ena syftet att jämföra hur fonologisk produktion och skrivning av 

svenska språket kunde skilja sig hos barn i årskurs två med arabiska och somaliska som 

modersmål med en svensk kontrollgrupp som hade svenska som modersmål. Det andra syftet 

var att undersöka samband kunde finnas mellan fonologi och rättskrivning. Ett expressivt 

fonologiskt test samt ett rättskrivningstest bestående av nonsensord användes. Resultatet 

visade att de flerspråkiga grupperna skilde sig från den svenska gruppen beträffande 

rättskrivning. Jämförelsen mellan resultatet av det expressiva fonologiska testet och resultatet 

av rättskrivningstestet visade inget samband. Däremot indikerade typen av rättskrivningsfel 

att de skulle kunna ha fonologiska orsaker.  

Nyckelord: språktypologi, fonologi, nonsensord,  rättskrivning,  flerspråkighet  
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Fonologi och rättskrivning hos flerspråkiga barn i årskurs två 

 

Bakgrund 

Introduktion 

 I dagens mångkulturella samhälle samexisterar många språk. Dessa skiljer sig åt fonologiskt 

vilket kan skapa problem för personer som ska lära sig ett nytt språk. Idag finns det inte så 

mycket forskning om hur skillnader mellan språk yttrar sig hos flerspråkiga barn vad gäller 

fonologisk produktion och skrivning. För att kunna undersöka detta har barn som är 

flerspråkiga tillhörande tre olika språkgrupper valts ut. Dessa språkgrupper bestod av 

arabiska, somaliska och svenska.  

 

Flerspråkighet 

Om ett barn har lärt in ett språk innan tre års ålder är det ett första språk. Om ett nytt språk 

introduceras efter tre års ålder är det mindre chans att barnet kan tillägna sig båda på samma 

nivå.  Om ett barn tillägnar sig två språk simultant har det bättre förutsättningar för att bli lika 

duktig på båda språken än om ett nytt språk introduceras och lärs in senare som ett andraspråk 

(MacLaughlin, 1978). Det är inte alltid tydligt vad som är ett första språk och vad som är ett 

andra språk. Om barnet går i svensk förskola kan språken läras in simultant (Håkansson, 

2003). 

 

Fonologi  

Varje språk innehåller betydelseskiljande språkljud. Den minsta betydelseskiljande enheten 

kallas fonem (Lindblad, 1997). Ett exempel på fonemens funktion visar sig i ordet pil. Om /p/ 

byts ut mot /b/ får ordet en helt ny betydelse. Fonologi handlar om detta. Att kunna ett språks 

fonologiska system innebär bland annat att veta vilka fonem språket har. Det innebär också att 

veta hur dessa skiljer sig från varandra, att kunna åstadkomma denna skillnad i sitt eget tal 

samt uppfatta den i andras tal. Olika språk har olika fonologiska system och detta kan göra att 

talaren som kanske har finska som första språk, får ett avvikande uttal när han eller hon ska 

tala svenska. Skillnaderna som råder mellan olika fonologiska system behöver dock inte 

nödvändigtvis orsaka ett avvikande uttal (Garlén, 1988). Svenska språket har många vokaler 

vilket kan göra det svårt att lära sig svenska. Vissa språk innehåller endast tre vokaler.   

Gemensamt för språk med så få vokaler är att de brukar vara /i/, /a/ och /u/ där /u/ är det 

fonetiska tecknet för vokalen o som i ordet sko. (Andersson, 2001) Dessa tre ljud är de första 
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som barn brukar tillägna sig när de utvecklar sitt språk. När ett språk innehåller fem vokaler 

vilket är det vanligaste, brukar dessa vara /i/, /u/, /a/, /e/ och /o/.  För en svensktalande kan ett 

språk som innehåller få vokaler låta som om det består av samma vokaler som i det svenska 

språket. I språk med få vokaler brukar det godtas att de vokaler som finns i språket uttalas på 

olika sätt, exempelvis kan de svenska vokalerna i och a lika gärna uttalas som e respektive ä 

då dessa ändå inte har några motsvarande vokalfonem i språket. Dessa skillnader i språken 

gör att det uppstår vissa svårigheter i att uttala de svenska språkljuden och att skriva de 

svenska vokalerna(Andersson, 2001). Garlén (1988) jämför att lära sig ett främmande språks 

vokalsystem med att komma till en ny skjutbana. Att tala ett språk som har färre vokaler än 

det som ska läras in sekundärt är som att komma till en skjutbana där det är närmare mellan 

tavlorna och risken för att hamna på fel bana ökar. Ett språks fonotaktiska regler styr hur 

ljudsegment får kombineras med varandra. Barns språkutveckling beskrivs utifrån olika 

processer. Dessa processer delas in i kontextberoende och kontextoberoende processer och 

speglar olika utvecklingsstadier. Processerna benämns som syntagmatiska och paradigmatiska 

och är paraplybegrepp för olika fonologiska processer och innebär att det uppstår avvikelser 

från rådande fonotax i målspråket. (Nettelbladt, 2007). 

 

Svensk fonologi 

I svenskan förekommer vokalerna /i e ε ø y ʉ u o a/ i långa och korta varianter som bildar par 

(Garlén, 1988). En beskrivning av hur vokalerna uttalas kan göras genom att tala om läget på 

ovansidan av tungan samt om läpparna är rundade eller orundade.  /i/, /y/, /ʉ/ och /u/ är slutna 

vokaler eftersom tungan är nära gommen vid uttal av dessa ljud.  Motsatt tungläge fås i den 

öppna vokalen /a/ där tungan ligger nedåt i munhålan. Däremellan återfinns de resterande 

vokalerna som kan betecknas som halvöppna /ε/ eller halvslutna /e/, /ø/och /o/. Ljud som 

uttalas med läpparna spridda kallas orundade och dessa är /i/, /e/, /ε/och /a/ . Rundade vokaler 

är de som uttalas med rundade läppar, /y/, /ø/, /u/ och /o/ (Elert, 2000). I svenskan 

förekommer 18 konsonantfonem. Dessa delas in i mindre grupper efter artikulationsställe och 

artikulationssätt (Andersson, 2001). Artikulationsställe är läget för hindret i luftströmmen 

(Lindblad, 1997). De artikulationsställen som förekommer i svenskan är: labial, dental, 

palatal, velar och glottal.  Artikulationssätt är vilken typ av hinder luftströmmen stöter på 

(Lindblad, 1997). Artikulationssätten delas in i klusiler /p t k b d g/, nasaler / m n ŋ/, frikativor  

/f s ɕ ɧ h v j / samt likvidor /l r/ (Garlén, 1988). Klusilerna i det svenska språket delas in i 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellansluten_fr%C3%A4mre_rundad_vokal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sluten_central_rundad_vokal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sluten_central_rundad_vokal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellan%C3%B6ppen_fr%C3%A4mre_orundad_vokal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellansluten_fr%C3%A4mre_rundad_vokal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellansluten_fr%C3%A4mre_rundad_vokal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Velar_nasal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_alveolopalatal_frikativa


3 

 

tonande och tonlösa. Tonlösa klusiler är vanligare än tonande (Andersson, 2001). Klusiler 

bildas genom att luften först spärras av fullständigt, därefter släpps spärren snabbt och en puls 

uppkommer (Lindblad, 1997).  Även de labiala frikativorna /v/ och /f/ delas in i tonande 

respektive tonlös (Andersson, 2001). Frikativorna skapas genom en liten passage vilket gör att 

ett brusljud uppstår. /l/ bildas genom att forma ett hinder med tungan mitt i munhålan och 

lämna öppet på sidorna. /r/ skapas genom att låta tungspetsen dallra (Lindblad, 1997). Olika 

språk har olika komplex stavelsestruktur. Stavelsestrukturer som återfinns i alla språk är K-V-

K-V och V-K-V-struktur där K står för konsonant och V står för vokal. I de flesta språk 

återfinns stavelsestrukturen K-V-K-K och i många språk går det att finna en K-K-V-K 

struktur. En svensk stavelse kan börja med maximalt tre konsonanter och med begränsade 

konstellationer, en vokal kan åtföljas av fem konsonanter (Andersson, 2001). 

 

Arabisk fonologi 

Arabiskan är ett språk med endast tre vokaler. Dessa är: /i/ som är en palatal vokal, /u/ som är 

velar och /a/ faryngal. /a/ har de två allofonerna /æ/ /ɑ/ av vilka framför allt /ɑ/ uppträder 

samtidigt med faryngaliserade konsonanter. Faryngalisering innebär att tungroten dras tillbaka 

mot den bakre svalgväggen så att det bildas en förträngning i svalget (Garlén 1988). 

Konsonanterna som förekommer i arabiskan är: Klusiler: /b t d k g q ʔ/, nasaler: /m n/, 

frikativor: /f θ ð s ʃ z j ɣ χ ħ ʕ h/, affrikator: /ʤ/ samt likvidorna: /l r/ (Campbell, 1991). 

Klusilen /p/ förekommer sparsamt i arabiskan. Arabiska har stavelseformeln K-V-(K)-(K) och 

K-V: (K). En stavelse inleds alltid med enbart en konsonant. En lång vokal kan följas av högst 

en konsonant och en kort vokal av som mest två konsonanter. En konsonantsekvens kan bestå 

av två identiska konsonanter och de realiseras som en lång konsonant (Garlén, 1988). 

 

Somalis fonologi 

De vokaler som förekommer i Somalis fonologiska system är långa och korta versioner av: /i 

e ɛ a ɔ 0 u ʉ ɵ/ I somali förekommer konsonanterna i form av: Klusiler: /t b d g k q ʔ/ 

(Campbell, 1991). Klusilerna /b d g G/  byts ibland ut om de förekommer mellan två vokaler 

och uttalas som frikativorna /β/ /ð/ /γ/ /ʁ/. Klusilen /p/ förekommer inte i somali. Nasalerna 

som förekommer är: /m n/. Frikativor: /w f s ʃ j h ħ χ ʕ/, samt likvidorna /l r/. /r/ realiseras 

vanligen som en tapp /ſ/. Somali har stavelseformeln K-V-K där alla stavelser inleds med en 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96ppen_bakre_orundad_vokal&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96ppen_bakre_orundad_vokal&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Glottal_klusil
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_dental_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonande_dental_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_postalveolar_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonande_velar_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_uvular_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_faryngal_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonande_faryngal_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellan%C3%B6ppen_fr%C3%A4mre_orundad_vokal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellan%C3%B6ppen_bakre_rundad_vokal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sluten_central_rundad_vokal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellansluten_central_rundad_vokal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Glottal_klusil
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonande_uvular_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_postalveolar_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_faryngal_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_uvular_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonande_faryngal_frikativa
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och max en konsonant. Högst en konsonant kan förekomma finalt (Garlén, 1988). 

 

Typisk fonologisk utveckling hos barn med svenska som modersmål 

Alla barn oavsett språktillhörighet genomgår särskilda stadier i den fonologiska utvecklingen. 

Utvecklingen sker kronologiskt, först tillägnas de fonem som har de största kontrasterna 

mellan varandra för att successivt övergå till de fonem med mindre kontrast (Jakobson, 1968). 

Svenska barn med typisk språkutveckling etablerar före fyra års ålder fonemen:/ p, t, k, m, n, 

v, j, h, a, α:, ε:, u:, o:, 0/. Mellan fyra och sex års ålder lär sig barnen fonemen: /b, d, g, ŋ, f, l, 

s,/ betonings- och accentkontraster, konsonantförbindelser, / i:,I, e:, ε, ø:, y:, Y, ʉ, θ, ɔ/ samt 

vokalkvantitet. Allra sist utvecklas förmågan att säga sje-ljuden, /r/ och supradentaler. De 

fonem som är språktypiska för svenskan och inte förekommer i så många andra av världens 

språk lär sig de svenska barnen sist. Barnets fonologiska utveckling tycks i stora drag vara 

klar vid 6-7 års ålder, då hanterar de majoriteten av de fonematiska skillnaderna för att vid 9 

års ålder ha etablerat dem till fullo. Därefter utvecklar barnet förmågan att använda allofoner 

av varje fonem (Nettelbladt, 2007). 

 

Typisk fonologisk utveckling hos flerspråkiga barn 

Barn som är flerspråkiga har i stort sett samma fonologiska utveckling som enspråkiga barn 

när det gäller respektive språk. När ett barn ska bli flerspråkigt använder det sig av både 

syntagmatiska och paradigmatiska förenklingsprocesser. Efter två år har barnet dock i stort 

sett slutat använda syntagmatiska förenklingsprocesser (Salameh, 2008). Long (1990) 

redovisar flera studier som visar att det verkar finnas en känslig ålder vid sex år vad gäller att 

behärska fonologi i ett andra språk. När ett andra språk lärs in förefaller det som om de 

beståndsdelar som är ovanliga i alla språk lärs in senare än de som är mer vanligt 

förekommande (Håkansson, 2003). 

 

Fonologiska problem hos barn med arabiska som modersmål 

Nettelbladt, Norlins och Salamehs (2003) studie visar att de tre syntagmatiska processer som 

förekommer oftast hos arabisk-svenska barn utan språkstörning är konsonantförenkling, 

inskott av konsonant och vokalneutralisation. De två mest förekommande paradigmatiska 

processerna var framflyttning och avtoning. Även påtoning och frikativisering upptäcktes. De 

svenska fonem som var mest utbytta eller utlämnade var: /r, v, s/ samt sje-ljuden. Samma 

studie visade att barnen på den segmentella nivån bytte ut svenska fonem mot arabiska i vissa 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sluten_central_rundad_vokal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellan%C3%B6ppen_bakre_rundad_vokal
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ord, exempelvis: /´so:vεR/ kunde bli /´zo:veR/. Studier avseende fonologiska svårigheter hos 

barn med somali som första språk kunde inte finnas. 

 

Skriftsystem  

Den svenska skriften skrivs liksom den somaliska med det latinska alfabetet (Campbell, 1991) 

och båda är alfabetiska. Detta innebär att ett skrivtecken ofta är synonymt med samma fonem 

och att ett fonem ofta utmärks av samma skrivtecken. Detta varierar dock mellan olika språk. 

Grafemet är den minsta betydelseskiljande enheten i alfabetisk skrift. Svenskan skrivs från 

vänster till höger (Garlén, 1988).  

   Den arabiska skriften är i huvudsak alfabetisk och skrivs från höger till vänster. 

Vokalfonemen är ofta omarkerade, vilket medför att det inte finns något enkelt förhållande 

mellan fonem och grafem. Det går dock att markera vokalerna genom särskilda vokaltecken 

som skrivs ovanför och under konsonanttecknen. Beroende på vilka tecken som står före och 

efter uppträder ett visst tecken i olika varianter (Garlén, 1988).  

   För arabisktalande barn som ska lära sig läsa på svenska och arabiska samtidigt kan 

problem uppstå. Detta då konsonanter i den arabiska skriften, beroende på var i ordet de finns, 

omvandlar sig utseendemässigt, samt att arabiska ord är utöver detta ofta uppbyggda utan 

vokaler. Dessa skillnader i språken gör att det är svårt för arabisktalande barn att lära sig läsa 

enligt den syntetiska metoden vilket innebär att barnet ljud för ljud tar sig fram i ordet tills en 

helhet är uppbyggd, till skillnad från den analytiska metoden att lära sig läsa där ordet avläses 

som en hel bild från början som i arabiskan (Håkansson, 2003). Just detta att avsaknaden av 

vokaler i den arabiska skriften kan orsaka problem stöds av en studie av Ryan och Meara 

(1991). De undersökte om engelsktalande barn med arabiska som modersmål förlitar sig på 

konsonanter när de försöker känna igen engelska ord. Detta undersöktes genom tester där 

uppgiften var att känna igen de saknade vokalerna i engelska ord. Resultatet blev att barn med 

arabiska som modersmål tenderade att blanda ihop engelska ord med liknande strukturer. De 

gjorde också fler fel i läs- och stavningstest än de som inte talade arabiska men som lärde sig 

engelska som andra språk och de som hade engelska som modersmål.    

 

Utvecklingsstadier för rättskrivning 

För att kunna skriva genomgår barnet olika stadier där läs- och skrivutveckling går hand i 

hand. Det första stadiet, den pseudoskrivande fasen, leker barnet att det skriver. Barnet 

försöker få till något som liknar bokstäver i form av krumelurer. I den andra fasen skriver 
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barnet logografiskt-visuellt. I detta stadium avläser barnet orden som bilder utan att iaktta att 

orden består av mindre delar eller var dessa delar finns någonstans i orden.  

   Vid det alfabetiska-fonemiska skrivandet har barnet börjat segmentera orden. För det mesta 

skrivs orden som de låter och inte som de egentligen bör skrivas. Det kan förekomma 

stavningar som visar på att barnet har analyserat ljuden på ett nyanserat sätt. Exempelvis kan 

ordet du bli duv. När ordet du uttalas isolerat, finns en tendens att avsluta vokalljudet med en 

antydan till frikativ. Så småningom förstår barnet att ett ljud har olika sätt att stavas, 

exempelvis kan j-ljudet stavas som hj och gj och att ljudet från en bokstav kan låta olika i 

olika sammanhang. Barnet inser att vissa bokstäver kombineras mer frekvent än andra. I detta 

stadium förekommer ofta utelämningar av bokstäver. Konsonanter kan skrivas med sitt 

vokalljud som när barnet skriver dg istället för deg. Ibland kan det verka som om barnet har 

en bristande fonologisk uppfattning som exempelvis när det ersätter tonlösa konsonanter med 

tonande som sgola i stället för skola men en akustisk analys skulle visa att de tonande 

konsonanterna faktiskt är mer närliggande än de tonlösa vid uttalet och därmed beror felet på 

att barnet ännu inte har uppnått det ortografiska sättet att skriva. På det ortografiska-

morfemiska stadiet automatiseras skrivandeprocessen. Nu är barnet medvetet om morfem och 

vet att det stavas likadant antingen det står ensamt eller inte samt att en ändring av uttalet inte 

påverkar hur det stavas. Den fonologiska stavningsstrategin har övergått till en ortografisk 

stavningsstrategi (Höien och Lundberg, 1991). 

 

Feltyper vid rättskrivning 

 Felen kan delas in i kunskapsfel vilket innebär otillräcklig kännedom om hur ordet ska stavas 

och fel i utförandet vilket innebär att stavningsfel uppstår trots kunnande om den korrekta 

stavningen och kan uppstå när barnet är trött. Vid kunskapsfelen kan fonologiska fel 

uppkomma eftersom barnet använder sig av fonologisk strategi, ordet är felstavat men 

godtagbart rent fonologiskt som när lova skrivs som låva. Dessa fel uppstår när det inte finns 

lexikal kunskap om ordet. Vid icke-fonologiska stavfel är stavfelet gjort så att det inte är 

fonologiskt godtagbart att uttala det. Den ortografiska skrivningen bör vara väl etablerad för 

att undvika dessa fel. Skriftspråksspecifika normavvikelser innebär att bokstäverna har fel 

form, att använda stor respektive liten bokstav vid fel tillfälle, att skriva samman eller sära på 

ord felaktigt. Reversalfel innebär omkastningar av bokstäverna (Höien & Lundberg, 1991) . 
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Läsinlärning  

För att kunna läsa behöver barnet knäcka den alfabetiska koden och därmed använda sig av 

den alfabetiska principen. Detta innebär att veta att ord kan delas i mindre delar som har 

symboler i form av grafem. Det innebär även att förstå att det går att sätta samman delarna till 

en enhet. Barnet ska alltså kunna både analys och syntes. Barnet bör ha förmåga att observera 

språkets form, att ha en lingvistisk medvetenhet. Även om barnet kan alla bokstäver i ett ord 

och vet hur ljuden låter är det inte säkert att det kan sätta ihop det till ett ord. Barnet måste 

förstå att ord kan uppdelas till fonem (Höien & Lundberg, 1990).  

   I början av läsningen är det enklast att sätta samman ljud i ord som initialt har en vokal som 

följs av en konsonant som det går att hålla ut på som i ordet ur [ʉ:r]. Nästa svårighetsgrad är 

att sätta samman ord med konsonant som kan hållas ut initialt som följs av vokal som i ordet 

se [se:]. Att sätta samman klusiler med vokal efteråt kan vara svårt i början av läsutvecklingen 

eftersom dessa ljud inte kan hållas ut på samma sätt som exempelvis /r, s, l n/. Det kan även 

uppstå förväxlingar mellan tonande och tonlösa klusiler (Taube, 2007).  Att lära sig läsa på 

svenska kan vålla svårigheter om det finns kunskapsbrister i hur de svenska språkljuden låter 

(Håkansson, 2003).  

 

Fonologisk bearbetning 

Fonologisk bearbetning är nära sammankopplad med förmågan att kunna läsa och skriva 

(Plaza & Cohen, 2003). Fonologiska representationer är ljud från det talade språket som har 

lagrats som fonologiska representationer i långtidsminnet (Elbro & Jensen, 2005). Om de 

fonologiska representationerna inte är distinkta skulle det kunna påverka skrivningen (Elbro, 

1998). Fonologisk medvetenhet, innebär att vara medveten om att ljud i ord kan delas upp i 

stavelser, onset, rime och fonem (Goswami & Bryant, 1990). Arbetsminnet lagrar tillfälligt 

och bearbetar information, egenskaper som har betydelse för språklig bearbetning. Störningar 

i arbetsminnet och den fonologiska loopen kan påverka den språkliga bearbetningen. 

(Baddeley, 2003). 

 

Nonsensord  

När ett nonsensord ska nedtecknas går det inte att använda sig av den ortografiska strategin 

eftersom stavningen är obekant för den som ska skriva. Ordet analyseras därför i fonem 

genom användning av den fonologiska stavningsstrategin. Fonemet kodas om till ett 

överensstämmande grafem enligt de normer som finns i språket. Varje fonem har endast ett 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sluten_central_rundad_vokal
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grafem som det kan representeras av (Höien & Lundberg, 1999).  Teorier rörande läsning och 

skrivning utgår oftast från tvålänksmodellen, dual route model. I denna modell sker läsning 

och skrivning genom olika kognitiva mellanled av mentala processer (Behrns, 2008). Höien 

och Lundberg (1999) visar med utgångspunkt från dual route modellen hur skrivning av 

dikterade nonsensord går till. När ett nonsensord dikteras sker först en auditiv analys. 

Nonsensordet lagras därefter i det verbala korttidsminnet. Korttidsminnet är viktigt både för 

att komma ihåg typ av fonem och i vilken ordning fonemen kom i ordet. Ordet repeteras 

sedan i en artikulatorisk loop, vilket hjälper arbetsminnet att komma ihåg ljudet under tiden 

som den fonologiska analysen utförs. Hur ljudet artikuleras har betydelse för utfallet av 

fonemanalysen. Därefter sker en omkodningsprocess där det grafem som svarar mot fonemet 

plockas fram. Till sist sker en motorisk kodning och ordet skrivs ner (Höien & Lundberg, 

1999). 

 

Syfte 

Första syftet med studien är att undersöka hur fonologisk produktion och skrivning av 

svenska språket kan skilja sig åt hos barn i årskurs två med arabiska och somaliska som 

modersmål, jämfört med barn som har svenska som modersmål. Andra syftet med studien är 

att undersöka om det finns något samband mellan fonologi och rättskrivning hos barn med 

arabiska och somaliska som modersmål. 

 

Metod 

Urval 

Studien innefattade 15 arabiska och 9 somaliska barn i årskurs två med svenska som andra 

språk. Dessa var i åldrarna 8-9 år. 12 svenska barn utgjorde en kontrollgrupp. 

Kontrollgruppen utgjordes från början av 13 barn, av dessa uteslöts ett barn då testresultaten 

var allt för avvikande. Anledningen till att barn med somaliska och arabiska som första språk 

valdes ut var att deras språk tillhörde språkgrupper som skiljer sig från svenskan. Dessa språk 

har andra fonologiska system och i fallet med arabiska även ett annat skriftsystem, vilket 

skulle kunna medföra svårigheter vid fonologisk produktion och skrivning av svenska. En 

annan anledning till valet av språkgrupper var att det på senare år immigrerat många 

människor som talar dessa språk (Statistiska centralbyrån, 2007). Skälet till att barn i årskurs 

två valdes var att de borde kunna läsa och skriva i denna ålder. Fem skolor kontaktades, tre av 

dessa deltog i studien. Inför studien gjordes besök i skolorna som deltog där studien 
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presenterades.  

 

Exklusionskriterier  

Barnen som ingick i studien fick inte ha eller ha haft logopedkontakt. Barnen fick inte ha en 

känd språkstörning.  

 

Datainsamling 

 Data insamlades med ett fonologiskt test där 99 bilder benämns på svenska (stora versionen 

av Hellqvist, 1991). Testet är expressivt och innefattar alla svenskans konsonanter och 

vokaler, samt de vanligast förekommande konsonantklustren. Transkription av testet gjordes 

enligt IPA- konventionerna. Orden som användes var målorden samt ord som barnen ersatte 

målorden med och som ansågs vara av intresse för studien. Exempelvis ersattes ordet kjol 

med [knεliŋ]. Uttalsvariationer förekommande i olika svenska dialekter godtogs. Ett 

rättstavningstest bestående av 20 nonsensord presenterades för barnen i form av namn på 

rymdfigurer och rymdbakelser. Barnen ombads skriva ned det som testledaren dikterade. 

Testutformningen bygger på Monstertestet (Ferreira, 2007). Nonsensorden skapades av 

författarna utifrån fonologiska skillnader mellan det svenska språket och de andra två 

språkgrupperna. I nonsensorden motsvarades ett fonem av ett grafem. Datainsamlingen 

skedde i skolorna där barnen gick. Inspelningarna skedde i enskilda rum med ett barn i taget. 

På en skola utfördes rättskrivningstesten i enskilt rum och på två skolor utfördes testen på 

avskild plats i skollokalen. Efter testningen delades enkäter med frågor ut till barnens 

föräldrar. Enkäten till de flerspråkiga barnens föräldrar innehöll frågor rörande familjens 

vistelsetid i Sverige och om och hur länge barnen hade gått i förskola. Enkäten besvarades av 

nio barn från den arabiska språkgruppen, 4 barn från den somaliska språkgruppen samt nio 

barn i kontrollgruppen. 

 

Testprocedur  

En av författarna till föreliggande studie testade alla barn fonologiskt. Rättstavningen testades 

av den andra författaren. Detta tillvägagångssätt valdes för att uppnå ett konsekvent 

testförfarande. Det fonologiska testet spelades in med Marantz PMD 660 med extern 

mikrofon. Den ena författaren transkriberade först de fonologiska testen, därefter lyssnade 

bägge författarna på ljudinspelningarna och kom överens om transkriptionerna. Vid 

rättstavningstestet upprepades orden om barnen så önskade. Under skrivtesten gav flera av 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Velar_nasal
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barnen muntligen uttryck åt att de upplevde osäkerhet inför grafemen b och d. Då osäkerheten 

inför rättningen av dessa feltyper upplevdes som alltför stor valdes resultaten gällande dessa 

att plockas bort hos alla barn. I två av orden i skrivtestet, Åmunda och Jåsyfur har två 

alternativa stavningar godkänts, antingen stavat som ovanstående, eller med bokstaven å 

utbytt mot o. Detta då dessa ord inte uppfyllde förhållandet ett fonem - ett grafem. 

 

Analysmetod  

För att analysera resultaten användes både parametriska och ickeparametriska test. ANOVA 

och Kruskal Wallis test användes för att undersöka om det fanns signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande antal fel i rättskrivning, läpprundning och slutning. Mann-Whitney U-test 

användes för att se mellan vilka grupper det fanns signifikant skillnad i rättskrivning, 

läpprundning och slutning. Spearmans rangkorrelation användes för att beräkna om det fanns 

korrelation mellan expressiv fonologi och rättskrivning. 

 

Resultat 

Rättskrivning 

I Tabell 1 visas antal fel i rättskrivning hos de olika språkgrupperna. En statistisk beräkning 

med ANOVA utfördes för att se om det fanns signifikant skillnad mellan grupperna i antal fel 

i skrivtestet. Resultatet visade att de tre språkgrupperna skilde sig signifikant från varandra 

beträffande rättskrivning, (p<.05). Eftersom ett histogram visade att resultaten för den 

arabiska och den somaliska språkgruppen var snedfördelade gjordes Kruskal Wallis test som 

visade liknande resultat, (p =.06). För att se mellan vilka grupper det fanns signifikant 

skillnad gjordes Mann-Whitney U-test. Detta visade att den somaliska språkgruppen 

(Mdn=14) gjorde signifikant fler fel än den svenska kontrollgruppen (Mdn=6.50), U=20.50, 

z=-2.39, p< .05, r = -.52.  

Tabell 1 Antal skrivfel 

Arabisk grupp n=15      Fel Somalisk grupp n=9       Fel Kontrollgrupp n=12      Fel 
A1 6 S1 5 Sv1 5 
A2 6 S2 13 SV2 14 
A3  18 S3 14 SV3 6 
A4 6 S4 12 SV4 7 
A5 9 S5 17 SV5 5 
A6 5 S6 23 SV6 1 
A7 21 S7 19 SV7 11 
A8  12 S8 11 SV8 14 
A9 13 S9 22 SV9 6 
A10 10   SV10 16 
A11 24   SV11 4 
A12  3   Sv12 9 
A13 4     
A14 3     
A15 13     

 153  136  98 
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Fonologi  

I den svenska kontrollgruppen hade ett barn enstaka fonologiska avvikelser. Fem av de 

arabiska barnen och fem av de somaliska barnen hade fonologiska avvikelser. I den arabiska 

gruppen hade alla barnen olika fonologiska fel. Även i den somaliska gruppen var spridningen 

stor.  

 

Samband mellan fonologisk produktion och skrift  

För att testa om det fanns något samband mellan avvikelser i fonologisk produktion och 

skrivfel hos de flerspråkiga barnen gjordes Spearmans rangkorrelation där resultatet från 

fonemtestet jämfördes med resultatet från skrivtestet. Inget samband kunde hittas.  

 

Feltyper 

Termerna läpprundning och slutning användes i relation till skrivfel. Detta innebar att 

grafemen ersattes av andra grafem, vilket tolkades som att det hade skett en felaktig 

fonemanalys som hade med öppnings- och slutningsgraden, samt graden av rundningen att 

göra (Höien & Lundberg, 1999). I tabell 2 visas antal felaktiga läpprundningar hos de olika 

språkgrupperna i skrift. Fyra olika statistiska beräkningar utfördes för att se om det fanns 

signifikanta skillnader mellan grupperna. ANOVA gjordes på felaktig läpprundning som 

visade att språkgrupperna skilde sig signifikant mellan varandra, (p<.01). För att utröna 

mellan vilka grupper skillnader förelåg utfördes två Mann-Whitney U-test. Det ena testet 

visade att det fanns signifikant skillnad mellan den arabiska gruppen och den svenska 

kontrollgruppen vad gäller läpprundning. Den arabiska språkgruppen (Mdn=3) gjorde 

signifikant fler fel än den svenska kontrollgruppen (Mdn=1), U=36.00, z=-2.69, p< .01,  

r=-.52. Mann-Whitney U-test visade också att det fanns signifikant skillnad mellan den 

somaliska språkgruppen och den svenska kontrollgruppen vad gäller läpprundning där den 

somaliska språkgruppen (Mdn=5) gjorde signifikant fler fel än den svenska kontrollgruppen 

(Mdn=1), U=8.00, z=-.31, p<.001,  r=.07. 
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Tabell 2 Läpprundning 

Arabisk grupp n=15      Fel Somalisk grupp n=9      Fel Kontrollgrupp n=12       Fel 
A1 2 S1 2 Sv1 1 
A2 1 S2 5 SV2 3 
A3  9 S3 3 SV3 0 
A4 2 S4 6 SV4 4 
A5 3 S5 4 SV5 0 
A6 2 S6 5 SV6 1 
A7 4 S7 6 SV7 2 
A8  4 S8 2 SV8 2 
A9 2 S9 7 SV9 0 
A10 4   SV10 1 
A11 8   SV11 1 
A12  1   Sv12 1 
A13 3     
A14 1     
A15 5     

 51  40  16   

 

I Tabell 3 visas antal felaktiga slutningar hos de olika språkgrupperna. Mann-Whitney U-test 

utfördes som visade att den somaliska språkgruppen (Mdn=3) gjorde signifikant fler fel än 

den arabiska språkgruppen (Mdn=1), U=34.00, z=-.2.05, (p<.05), r=-.42. 

Tabell 3 Slutning 

Arabisk grupp n=15      Fel Somalisk grupp n=9       Fel Kontrollgrupp n=12       Fel 
A1 2 S1 1 Sv1 1 
A2 1 S2 3 SV2 1 
A3  1 S3 3 SV3 2 
A4 0 S4 1 SV4 0 
A5 2 S5 3 SV5 2 
A6 0 S6 3 SV6 0 
A7 3 S7 6 SV7 2 
A8  2 S8 2 SV8 6 
A9 0 S9 2 SV9 0 
A10 1   SV10 2 
A11 4   SV11 2 
A12  0   Sv12 4 
A13 1     
A14 3     
A15 1     

 21  24  22 

 

Resultaten visade att de två vanligaste syntagmatiska processerna beträffande rättskrivning 

var för alla tre grupperna utelämning respektive inskott av konsonant, det fanns dock skillnad 

i antal barn som utförde de olika processerna. De vanligaste paradigmatiska processerna 

beträffande rättskrivning var för alla tre grupperna felaktig slutning och felaktig läpprundning. 

Påtoning förekom hos alla språkgrupperna men i synnerhet hos den somaliska språkgruppen 

där fem av barnen hade denna process. Sammanfattningsvis kan sägas att det fonem som var 

mest benäget att ersättas i alla tre grupperna var /y/ som ersattes med /i/. /y/ ersattes även med 

/u/ och /e/ men i betydligt mindre utsträckning. I den arabiska och i den somaliska 

språkgruppen var fonemet /i/ benäget att ersättas med /y/. I den somaliska språkgruppen var 

även/p/ benäget att ersättas med /b/.   

 



13 

 

 

Enkäter 

Av alla enkäter som delades ut till föräldrarna kunde 9 barn från kontrollgruppen, 9 barn från 

gruppen med arabiska som första språk, samt 4 barn från gruppen med somaliska som första 

språk samlas in ifyllda. I enkäten framkom att två av barnen i den arabiska språkgruppen inte 

var födda i Sverige. I den somaliska språkgruppen var det ett barn som inte var fött i Sverige.  

Alla barnen hade gått i förskola. Tiden de hade gått i förskola varierade mellan sex månader 

och fem år. 

 

Diskussion 

Rättskrivning 

Resultatet visade att de tre språkgrupperna skiljde sig åt beträffande rättskrivning. Den 

somaliska gruppen gjorde fler fel än kontrollgruppen. Även den arabiska språkgruppen gjorde 

fler fel men skilde sig inte signifikant från den svenska kontrollgruppen. Eftersom läs- och 

skrivutveckling är sammanflätade och studier visar att bristande kunskap om hur de svenska 

språkljuden låter kan orsaka svårigheter med läsinlärning skulle detta kunna vara orsaken till 

att de olika grupperna skiljer sig i antal skrivfel (Håkansson, 2003). Detta då fem av barnen i 

den somaliska språkgruppen hade fonologiska avvikelser. 

 

Samband fonologisk produktion och skrift 

Korrelationstestet som utfördes visade att det inte fanns något samband mellan rättskrivning 

och fonologisk produktion. Resultatet kan bero på att av de barn i den arabiska språkgruppen 

som besvarat enkäten var sju barn födda i Sverige, och i den somaliska språkgruppen var tre 

barn födda i Sverige och alla barnen som besvarat enkäten hade gått i förskola och därmed 

utsatts för det svenska språket före sex års ålder som enligt Long (1990) är en kritisk ålder för 

att tillägna sig ett språks fonologi. Skillnader mellan olika fonologiska system behöver inte 

orsaka avvikande uttal (Garlén, 1988) utan skulle istället kunna bero på att de fonologiska 

representationerna inte var distinkta (Elbro, 1998). Då det arabiska skriftspråket inte gör 

skillnad på konsonanter och vokaler (Ryan & Meara, 1991) skulle detta kunna varit orsaken 

till skrivfel gällande vokaler som de arabiska barnen gjorde. Huruvida det hade betydelse går 

inte att säga då barnen i studien inte tillfrågades om de hade fått lära sig det arabiska 

skriftsystemet. 
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Feltyper 

Utmärkande fel som uppstod vid skrivningen hos de flerspråkiga barnen var fel gällande 

vokaler. Barnen i den somaliska språkgruppen gjorde fler fel än barnen i den arabiska 

språkgruppen beträffande grad av slutning för att välja rätt vokal i skrivtestet. Skillnaden i fel 

gällande slutning för de somaliska barnen jämfört med de arabiska kan inte förklaras utifrån 

skillnad i antal förekommande vokaler i de olika språktypologierna. Detta då den somaliska 

språktypologin innehåller fler vokaler än den arabiska språktypologin (Cambell, 1992; 

Garlén, 1988). Resultatet är något förvånande då det anses vara svårare att hitta rätt vokal i 

målspråket om modersmålet innehåller färre vokaler (Andersson, 2001; Garlén, 1988).  

   Både den somaliska och den arabiska gruppen hade svårt att uppfatta läpprundningens 

omfattning för att välja rätt vokal vid skrivning. Detta skulle kunna bero på skillnader i de 

olika språktypologierna.  Exempelvis förekommer inte fonemet /y/ i vare sig den somaliska 

eller den arabiska språktypologin (Garlén, 1988). När det gäller bokstaven y gjorde alla tre 

språkgrupperna skrivfel. Detta skulle kunna förklaras med att under andraspråksinlärning och 

vid svenska barns fonologiska utveckling tillhör /y/ och andra fonem som är språktypiska för 

svenskan de vokalfonem som  lärs in sist (Nettelbladt & Salameh, 2007).  Att fonemet /i/ var 

benäget att ersättas hos den arabiska och den somaliska språkgruppen skulle kanske kunna 

förklaras av ett mått av osäkerhet i att diskriminera mellan fonemet /i/ som finns i deras egna 

språktypologier och /y/ som de inte har.  

   Fonemet /p/ påtonades ofta och realiserades som fonemet /b/. Fonemet /p/ förekommer inte 

i den somaliska språktypologin vilket skulle kunna ha betydelse för svårigheten att 

diskriminera mellan dessa fonem (Garlén, 1988). Utelämningar av konsonanter var vanligt 

förekommande bland alla barnen men skulle kunna anses som en normal process i det 

alfabetisk-fonemiska stadiet (Höien & Lundberg, 1991). 

   Inskott av konsonant var en vanlig process i alla tre språkgrupperna. Nettelbladt et al. 

(2003) fann i sin studie att arabiska barn vid uttalstest uppvisade inskott av konsonant. Då det 

i denna studie handlade om rättskrivning av nonsensord och alla tre grupper uppvisade denna 

process är det möjligt att felen berodde på att barnen analyserar orden på ett nyanserat sätt 

som i exemplet där du blir duv (Höien & Lundberg, 1991). Felen skulle även kunna bero på 

utförandefel som kan uppstå när barnet blir trött (Höien & Lundberg, 1991). 
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Metoddiskussion 

Då en studie av Ryan & Meara (1991) visar att arabiska barn som lär sig engelska som andra 

språk har större problem med skrivning än andra barn som lär in engelska som andra språk på 

grund av att deras skriftspråk inte särskiljer vokaler och konsonanter kunde det ha varit 

intressant att i enkäten ha frågat föräldrarna om barnen hade tillfälle att använda sig av 

arabiskans skriftspråk. Detta för att se om ortografin kunnat påverka studiens resultat. 

Testningen av rättskrivning utfördes på två skolor på en avskild plats i lokalen. Detta innebar 

att det inte alltid rådde total tystnad. Detta skulle kunna ha påverkat resultatet. Vid de 

statistiska mätningarna användes både parametriska test och ickeparametriska test för att 

kontrollera att det uppmätta signifikansvärdet var korrekt, då histogram visade på att 

grupperna inte var normalfördelade. Borg och Westerlund (2007) anser att ANOVA i många 

fall kan användas även då data inte är normalfördelade. ANOVA och Kruskal Wallis visade 

på liknande värden. Endast två frågor från enkäterna användes, detta beror på att frågorna 

gjordes i ett tidigt stadium då det planerades att matcha barnen i de olika språkgrupperna. 

Detta gick emellertid inte då det inkom allt för få enkätsvar. Enkäterna beslutade att användas 

trots att svar inte inkom från alla barn. Detta gör att antagandena som gjorts utifrån 

informationen från enkäterna endast kan sägas gälla de barn som besvarat enkäten. 

 

Etiska överväganden  

En del föräldrar talade enligt lärarna i skolorna där testen utfördes begränsad mängd svenska 

vilket skulle ha kunnat medföra svårigheter med samtyckeskravet. Detta kan ha medfört att 

vissa barn inte deltog i studien om föräldrarna inte förstod informationen. Möjligheten att 

översätta informationsbrevet och enkäterna togs under övervägande men valdes bort, främst 

av tidsmässiga skäl.  

 

Slutsatser 

Första syftet med studien var att undersöka hur fonologisk produktion och skrivning av 

svenska språket kan skilja sig hos barn i årskurs två med arabiska och somaliska som 

modersmål, jämfört med barn som har svenska som modersmål. Det visade sig att det mellan 

den somaliska gruppen och kontrollgruppen fanns signifikanta skillnader vad gäller 

rättskrivning. De feltyper som var vanligast hos de flerspråkiga barnen innefattade osäkerhet 

angående slutning och läpprundning av vokaler.  Hos de somaliska barnen var även påtoning 

vanligt förekommande.  
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   Studiens andra syfte var att undersöka om det fanns ett samband mellan fonologi och 

rättskrivning. Korrelationstestet som utfördes för att jämföra fonologiskt test av fonologisk 

produktion med ett rättskrivningstest visade inte signifikans. Dock drar vi slutsatsen att det 

finns ett samband mellan fonologi och rättskrivning då rättskrivning av nonsensord kräver 

fonologisk analys (Höien & Lundberg, 1999). Då studien endast innefattar 36 barn, och i 

fallet med enkäterna endast 22 barn kan inga generella slutsater dras om reslutatet. Vi anser 

att fler studier inom fonologi i relation till rättskrivning hos flerspråkiga barn behövs då 

Sverige blivit ett land med många olika språkgrupper representerade. 

 

Framtida studier 

Ett ämne som anses relevant att vidare studera är i vilken länk i den fonologiska processen vid 

rättskrivning som osäkerhet hos barnet uppstår och därmed medför fel samt hur flerspråkiga 

barns exponering för svenska språket påverkar deras läs- och skrivutveckling.  
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Bilaga 1 

 

Hej föräldrar och personal till 
barn i årskurs två! 
 
Vi tycker att det är viktigt att alla barn ska kunna läsa och skriva. Det kan ta längre tid att lära sig om 

man pratar fler språk hemma än bara svenska. Vi vill undersöka hur det kommer sig att det är så. Vi är 

två logopedstudenter som under våren 2010 kommer att skriva en uppsats om detta. Barnen i årskurs 

två på er skola har nu möjlighet att vara med i en studie som kan hjälpa till att lära oss mer om elever 

som talar olika språk. 

 

Barnen kommer att få göra några uppgifter som barn brukar tycka är roliga, till exempel titta på bilder 

på sagomonster. Uppgifterna handlar om uttal och skrivning. I studien kommer vi att titta på tolv barn 

som bara pratar svenska hemma, tolv barn som pratar både arabiska och svenska och tolv barn som 

pratar både somaliska och svenska. 
 
Vi kommer att spela in barnen eftersom vi behöver kunna lyssna flera gånger på vad de säger. 
Inspelningarna sparas bara tills uppsatsen är färdig. 
Barnens namn och skolans namn kommer inte att finnas med i studien. 
Ni föräldrar till barn som är med i undersökningen kommer, om ni vill, att kunna läsa uppsatsen innan den 
trycks. 
Att vara med i studien är frivilligt och man har rätt och möjlighet att avbryta deltagandet om man vill. 

 

Vi ber er föräldrar att svara på frågorna i frågeformuläret. 

 

Om ni vill vara med i studien skriv på godkännandeblanketten och svara på frågorna i formuläret och 

skicka med dessa papper till skolan. 

 

Har ni frågor kontakta oss gärna: 

Vänliga hälsningar 

 

    Handledare 

Louise Bengtsson     Pia Sjölund      Doktor Janna Ferreira   

Telefon: xxxxx Telefon: xxxxx  Telefon: xxxxx    

E-mail:xxxxx  E-mail.xxxxx  E-mail:xxxxx



 

Bilaga 2 

 

Godkännande till studie av uttal och skrivning hos flerspråkiga barn i 

årskurs två.  
 

 

 

I studien under vårterminen 2010 kommer barnen under skoltid att testas med uttals- och 

skrivningstest av Louise Bengtsson och Pia Sjölund, studenter från logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Uttalstesten kommer att spelas in och sparas tills arbetet är färdigt. 

Barnens och skolans namn kommer inte att finnas med i studien.  

 

 

 

Jag godkänner att mitt barn är med i studien:  

 

 

Mitt barn heter:______________________________________________________________ 

 

 

Jag heter:___________________________________________________________________ 

 

 

Datum och min underskrift:_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Enkät till föräldrar som talar arabiska eller somaliska. 

1. Hur länge har familjen bott i Sverige? 

           ________________________________________________ 

2. När kom mamma till Sverige? 

_________________________________________________ 

3. Vilket år föddes ditt barn? 

_________________________________________________ 

4. Vilka språk pratar ni hemma? 

_________________________________________________ 

 

5. Har ert barn gått i förskola eller varit hos dagmamma? 

_________________________________________________ 

 

6. Om svaret är ja, hur många år gick barnet där? 

__________________________________________________ 

 

7. Hur gammalt var barnet när det började i förskola eller hos dagmamma? 

__________________________________________________ 

 

8. Vilket språk pratar barnet helst? 

__________________________________________________ 

9. Vilka är era yrken? 

___________________________________________________ 

10.  Vad har ni för utbildning? Grundskola? Gymnasie? Universitet? 

___________________________________________________ 

 

11.  Finns det personal i skolan som pratar ert modersmål? 

____________________________________________________ 

 

12. Vilken dialekt talar ni på ert modersmål?________________________ 

 

 



 

Bilaga 4 

Enkät till föräldrar som har svenska som modersmål        

 

1. Har ert barn gått i förskola eller varit hos dagmamma? 

_________________________________________________ 

 

2. Om svaret är ja, hur många år gick barnet där? 

__________________________________________________ 

 

3. Vilka är era yrken? 

___________________________________________________ 

4. Vad har ni för utbildning? Grundskola? Gymnasie? Universitet? 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 

Nonsensord 

RYMDFIGURER   BAKVERK 

1. Kraspäk [kra:spæ:k]   1.  Plisp [plIsp]. 

2. Brynde [brYndε]   2.  Bulisk [bʉ:lIsk]  

3. Gröskyn [grœskYn]   3.  Pundy [pөndY] 

4. Plubom [plʉ:bʊm]   4.  Vrogusk [vru:gөsk]   

5. Flygli [fly:glI ]   5.  Mäbisk [mæ:bIsk] 

6. Öglask [ø:glask]    6.  Örsib [ø:rsIb] 

7. Ubisk [ʉ:bIsk]   7.  Bråtrösk [brO:trœsk]  

8. Åmunda [O:mөnda]   8.  Sävy [sæ:vY]   

9. Jåsyfur [jOsYfʉ:r]   9.  Gåpyn [gO:pYn] 

10.  Elbuv [e:lbʉ:v]   10. Triblest [trIblεst] 
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