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Pronunciation Training in Swedish as a Second Language for Three Native Thai 

Speakers. 

- a Single-Subject Design Study 

Abstract 

Three native Thai speakers with Swedish as their second language have received special training 

in Swedish pronunciation in the current single-subject design study. The aim of the current study 

was therefore to devise and implement a set of pronunciation training exercises, divided into 

suprasegmental and segmental modules. The aim was also to examine how suprasegmental and 

segmental changes in pronunciation affected the intelligibility of the pronunciation. The 

pronunciation training consisted of 14 training sessions during a five-week period. The exercises 

were divided into two modules, one with focus on suprasegmental aspects (B1) and one with 

focus on segmental aspects (B2). The suprasegmental module included acquainting subjects with 

the syllabic structure of the Swedish language as well as training of the Swedish language stress 

pattern. The segmental module contained training of consonant clusters, the Swedish speech 

sound [ɧ] and /r/. At the end of each session the participants were asked to repeat 50 words 

chosen before the start of the study. These words constituted the measuring points of the study 

and were analyzed according to the participants' ability to produce suprasegmental and segmental 

aspects correctly. The suprasegmental aspects were assessed according to fixed criteria and the 

segmental aspects were rated by means of Percentage Phonemes Correct (PPC). After 

completion of the final training session, three independent listeners estimated intelligibility to 

determine if relationship existed between these and the chosen assessment tools. Single words 

were selected in order to compare their criteria-based and PPC-ratings with acoustic correlates. 

The results of the present study indicate that a relationship can be observed between specific 

pronunciation training with focus on segmental aspects and improved pronunciation in terms of 

segmental and suprasegmental aspects. The pronunciation training with suprasegmental focus 

indicated the same conclusion. Further, a relationship can be seen between the judgment of the 

segmental aspects based on the measuring points' PPC-rating and the ratings of intelligibility. The 

intelligibility improved when the PPC increased. The focus of pronunciation training should be 

to achieve good intelligibility (Pennington, 1996; Levis, 2005); therefore it is suggested that 

segmental aspects should be included in pronunciation training for native Thai speakers when 

learning Swedish as a second language. No similar relations have been discovered between the 

suprasegmental aspects and intelligibility, which, however, may be due to limitations in the design 



	   	   	  
	  

of the study. Therefore suprasegmental aspects should not be neglected in pronunciation 

training.      

 

Key words: Pronunciation training, Swedish as second language, Thai, 

suprasegmental, segmental, intelligibility 

  



	   	   	  
	  

Sammanfattning 

I föreliggande single subject designstudie har tre personer med thai som modersmål och svenska 

som andraspråk tränats specifikt i svenskt uttal. Syftet med föreliggande studie var därför att 

utforma samt genomföra en uttalsintervention vilken delades in i en suprasegmentell och en 

segmentell modul. Syftet var vidare att undersöka hur suprasegmentella och segmentella 

förändringar i uttalet påverkade uttalets förståelighet. Uttalsträningen utfördes 14 gånger under 

en fem-veckors period. Interventionen delades upp i två moduler, en med suprasegmentellt fokus 

(B1) och en med segmentellt fokus (B2). I den suprasegmentella modulen ingick 

medvetandegörelse av stavelseuppbyggnad samt träning i svenska betoningsmönster. Den 

segmentella modulen innefattade träning av konsonantförbindelser, [ɧ] samt /r/. Efter varje 

tillfälle fick deltagarna repetera 50 ord som valts ut innan studiens början. Dessa ord analyserades 

utifrån deltagarnas förmåga att korrekt producera suprasegmentella och segmentella aspekter och 

utgjorde studiens mätpunkter. De suprasegmentella aspekterna bedömdes utifrån uppsatta 

bedömningskriterier och de segmentella aspekterna bedömdes med hjälp av Percentage 

Phonemes Correct (PPC). Efter genomförd intervention fick tre utomstående lyssnare skatta 

förståelighet för att undersöka om samband kunde ses mellan deras skattningar och de valda 

bedömningsverktygen. Enskilda ord ur ordlistorna valdes ut för att bedömningsverktygen även 

skulle jämföras mot akustiska mätningar. Resultaten i föreliggande studie visade på att samband 

kunde ses mellan specifik uttalsträning med segmentellt fokus och förbättrat uttal både vad gäller 

segmentella och suprasegmentella aspekter. Samma resultat visade den suprasegmentella 

uttalsträningen ge. Vidare kunde samband ses mellan bedömningen av de segmentella aspekterna 

utifrån mätpunkternas beräknade PPC och förståelighetsskattningarna. När PPC ökade 

förbättrades också förståeligheten. Då uttalsträning bör ha som fokus att uppnå god förståelighet 

hos andraspråksinläraren (Pennington, 1996; Levis, 2005) föreslås att segmentella aspekter bör 

ingå i uttalsträning. Mellan förbättringarna av suprasegmentella aspekter och förståelighet har inte 

liknande samband kunnat ses vilket dock kan bero på studiens design. Författarna till 

föreliggande studie anser därför att suprasegmentella aspekter i uttalsträning inte bör 

bortprioriteras.  

	  
Nyckelord: Uttalsträning, svenska som andraspråk, thai, suprasegmentell, segmentell, 

förståelighet 
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Till sist vill vi tacka vår handledare som har bidragit med kloka råd och spännande mail. Och så vill vi 
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Inledning 

Uttal spelar en viktig roll för framgångsrik kommunikation (Setter & Jenkins, 2005). Uttal utgörs 

av segment (konsonanter och vokaler) och suprasegment (talets prosodiska egenskaper) (Crystal, 

2008; Bruce, 2012). Studier visar att specifik uttalsträning vid andraspråksinlärning är av vikt för 

uttalsutvecklingen (Thorén, 2008) och träningen kan innefatta segmentella aspekter, 

suprasegmentella aspekter eller en kombination av dessa (Anderson-Hsieh, Johnson & Koehler, 

1992; Morley, 1994; Derwing, Munro & Wiebe, 1998; Celce-Murcia 2001; Derwing & Rossiter, 

2003; Bannert, 2004; Boyd, 2004; Hahn, 2004; Missaglia, 2007; Kjellin, 2008; Thorén, 2008). 

Syftet med uttalsträning är inte att perfekt uttal ska uppnås utan att andraspråksinläraren ska bli 

förståelig (Pennington, 1996). I forskarvärlden framställs uttalsundervisning vid 

andraspråksinlärning som relativt outforskat och ett behov av fler studier finns inom detta 

område (Boyd, 2004; Derwing & Munro, 2005; Derwing, 2009; Gilakjani & Ahamadi, 2011). 

Derwing (2010) menar framförallt att forskningen behövs för att lärare i andraspråk ska känna sig 

mer trygga i den uttalsundervisning som de ger. Känner läraren sig bekväm och säker när denne 

undervisar i uttal kan detta förhoppningsvis leda till att uttal tränas tidigare i 

andraspråksinlärningsprocessen (Derwing, 2010).  

Bakgrund 

Ett bra andraspråksuttal kan vara en förutsättning för att bli förstådd och inkluderad i det nya 

samhället personen nu tillhör. Uttalsundervisning är därför av vikt och är något andraspråkslärare 

bör lägga fokus på (Kjellin, 2008; Thorén, 2008). Uttalsundervisning består vanligtvis av träning 

av vokal- och konsonantfonem och hur dessa fonem förändras vid kontakt med varandra samt 

undervisning i rytm, intonation och ordbetoningsmönster (Jenkins, 2004). 

Uttalets beståndsdelar 

Uttal utgörs av två delar, segment och suprasegment (Crystal, 2008). Segmenten, fonemen, utgörs 

av vokaler och konsonanter och det är deras fonemspecifika särdrag som utgör talets segmentella 

egenskaper. Segmentella egenskaper transkriberas med fonetisk skrift (Engstrand, 2004; Crystal, 

2008; Bruce 2012). De suprasegmentella aspekterna är de prosodiska egenskaper i talet som 

sträcker sig utöver de enskilda segmenten, såsom grundtonsfrekvens, betoning och 

stavelsemönster (Crystal, 2008; Bruce, 2012).  

Segmentella aspekter i uttal 

Konsonanter skiljer sig åt vad gäller artikulationssätt, exempelvis klusilt och frikativt, och 

artikulationsställe, exempelvis labialt, dentalt och velart. Ytterligare en distinktion är om 
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konsonanten är tonande eller tonlös. Skillnaden mellan hur olika vokaler produceras utgörs av 

tungans position (hög, låg, främre, bakre) samt läpparnas ställning (rundad, orundad) (Engstrand, 

2004).  

Suprasegmentella aspekter i uttal 

De suprasegmentella aspekterna innefattar talets rytmiska, dynamiska och melodiska egenskaper 

(Bruce, 2012). Med endast segmentella egenskaper skulle talet vara en lång räcka av språkljud 

utan någon variation i språkljudsduration, talstyrka eller melodi. Därför har de suprasegmentella 

aspekterna till uppgift att ge talat språk struktur för att underlätta den talade kommunikationen 

(Bruce, 2012). Prominens (viktning) är en grundläggande funktion inom de suprasegmentella 

aspekterna och det syftar på hur något i talets beståndsdelar framhävs (betonas) eller undanhålls 

(obetonas). Till exempel kan en stavelse i ett ord vara antingen betonad eller obetonad och ett 

ord i ett yttrande kan vara framhävt eller undanhållet (Bruce, 2012). I svenskt uttal finns det tre 

nivåer av prominens vilka är betoning, accentuering samt fokusering (Bruce, 2012). Det finns en 

tydlig gräns mellan hur betoning, accent och fokusering realiseras. Skillnaden ligger i om 

förändringar i grundtonsfrekvens har någon inverkan på framhävningen eller inte, det vill säga 

om prominensen är tonal eller ej. Svenskans betoning beskrivs i regel som icke-tonal medan 

accent och fokus är tonal (Heldner, 2001; Bruce, 2012). Betoning är basen för prominens vilken 

sedan accent och fokus bygger på som förstärkningar eller pålagringar (Bruce, 2012). Av dessa 

kommer endast betoning och accentuering hädanefter att behandlas. 

  

Betoning handlar om betonade och obetonade stavelser (Bruce, 2012). Betoning kan realiseras på 

olika sätt i olika språk; genom längd, tonförlopp, tryck/styrka, vokalkvalitet samt röstklang 

(Kjellin, 2010). I svenskan är betoning generellt sett beskriven som icke-tonal och realiseras 

istället med hjälp av rytm och kvantitativa mått (Heldner, 2001; Bruce, 2012). I svenskt tal skapas 

betoning främst genom en förlängning i duration av den betonade stavelsen. Den betonade 

stavelsen har i regel en duration som är 100ms längre än intilliggande obetonade stavelser med 

lika många fonem (Fant & Kruckenberg, 1994). 

  

Alla ord i svenskan har ordaccent vilken kan utgöras antingen av accent I (akut) eller accent II 

(grav). Accenterna kan användas distinktivt exempelvis för ´Polen och `pålen (Bruce, 2012). Det 

är främst f0-kurvans rörelse som signalerar vilken accent ett ord innehar (Heldner, 2001). De två 

accenterna utgörs av samma slags tonala accentgest. Skillnaden ligger istället i att de har olika 

timing i förhållande till den betonade stavelsen (Bruce, 2012). 
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I svenskan uttalas vokaler som ingår i en betonad stavelse antingen som långa eller korta och 

samma sak gäller för den postvokaliska konsonanten. Den betonade stavelsens vokal och 

konsonant kompletterar varandra på så sätt att när den ena är lång är den andra kort och vice 

versa, V:C alternativt VC: (Heldner & Strangert, 2001). Detta kallas för komplementär längd 

(Bruce, 2012). 

	  
Svenskan har olika betoningsmönster som består av kombinationer av starka (betonade) och 

svaga (obetonade) stavelser. Dessa är trokéisk (stark-svag), jambisk (svag-stark), daktyl (stark-

svag-svag) samt anapest (svag-svag-stark). Om ett ord är längre än tre stavelser består det av 

sammanslagningar av ovan nämnda betoningsmönster (Bruce, 2012). 

Uttalsundervisning 

Målet med uttalsträning är att uppnå en god förståelighet (Pennington, 1996) och inte att 

producera ett perfekt uttal (Morley, 1991; Derwing, 2010). Förståelighet kan definieras som “i 

den utsträckning som en modersmålstalare förstår det menade budskapet” (Munro & Derwing, 

1995). Om en person börjar lära sig ett nytt språk i vuxen ålder brukar talet färgas av en utländsk 

brytning vilket tar sig uttryck i fonetiska uttalsavvikelser (Thorén, 2008). Ett antal studier har visat 

att specifik uttalsträning i undervisningen ger bättre resultat gällande uttalet i ett andraspråk i 

jämförelse med endast klassisk språkundervisning (Thorén, 2008). En ytterligare aspekt som 

förbättrar uttalsundervisning är om den sätts in innan dess att felaktigt uttal hunnits lära in. Detta 

då det är svårare att lära om ett felaktigt inlärt uttal än att lära in det rätt från början (Kjellin 2002; 

Varasarin, 2007).  

Uttalsundervisning i praktiken 

Konversation, repetition, lärarhjälp samt kritisk lyssning har Gilakjani & Ahmadi (2011) 

sammanställt som fyra viktiga beståndsdelar i en uttalsundervisning. Konversationer med 

modersmålstalare är att föredra för att samtalet då blir mest naturligt. Repetitioner och 

upprepningar bör förekomma men ord och meningar som tränas ska vara relevanta för studenten 

och kunna användas i det dagliga livet utanför klassrummet. Läraren i fråga ska vara påläst inom 

fonetik, fonologi och psykolingvistik både i elevens första- och andraspråk för att ge de bästa 

förutsättningarna till goda resultat. Inspelningar och kritiskt lyssnande av sitt eget, andra 

studenters samt modersmålstalares uttal bidrar till större förståelse och insikt kring vad som är 

rätt och fel vad gäller studentens uttalsproduktion (Gilakjani & Ahmadi, 2011). Goodwin, 

Brinton & Celce-Murcia (1994) betonar även de att eleverna bör få lyssna på sin egen produktion 

för att kunna utröna om förbättring har skett. Visuell input i form av skrivna ord kompletterar 

uttalsundervisningen (Dickerson, 1994). Stavelseuppfattning samt betoning kan realiseras och 
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medvetandegöras genom att eleven får klappa och markera stavelser i ord (Celce-Murcia, Brinton 

& Goodwin, 1996). I en studie av Derwing, Munro & Wiebe (1998) använde sig författarna av 

diskriminationsövningar, repetition samt kontrastering av individuella ljud vid träning med 

segmentellt fokus. På lärarledda lektioner fick deltagarna arbeta med att förbättra produktionen 

av enskilda ljud. 

Suprasegmentell och segmentell uttalsundervisning 

Det finns flera inriktningar inom litteraturen som har olika tankar kring vilket fokus 

uttalsundervisning bör ha. Flertalet forskare har i studier kommit fram till att suprasegmentell 

undervisning är en mycket viktig del av uttalsträningen. Vissa tycker att det är just denna aspekt 

som är den allra viktigaste (Anderson-Hsieh, Johnson & Koehler, 1992; Derwing & Rossiter, 

2003; Hahn, 2004; Missaglia, 2007; Kjellin, 2008) och Kjellin, (2002), Hahn, (2004) och Celce-

Murcia, Brinton & Goodwin (1996) menar därtill att suprasegmentella aspekter bidrar till en 

persons förståelighet. Derwing, Munro & Wiebe (1998) lät personer med engelska som 

modersmål lyssna på uttalet hos tre olika grupper med personer som läste engelska som 

andraspråk. De tre olika grupperna erhöll varsin typ av uttalsundervisning. En grupp erhöll 

uttalsundervisning med ett segmentellt fokus, den andra fick främst undervisning i 

suprasegmentella aspekter och den tredje fick inga specifika instruktioner som rörde uttal. 

Studien visade att naiva lyssnare skattade de två grupper som fått uttalsundervisning som mer 

förståeliga vid studiens slut då de läste meningar. Emellertid kunde endast den grupp som fått 

instruktioner där suprasegmentella aspekter inkluderats generalisera träningen till spontantal. En 

liknande studie utfördes av Missaglia (2007) där andraspråkselever delades upp i två 

interventionsgrupper: en med suprasegmentellt fokus och en med segmentellt fokus. Båda 

grupperna ökade sina uttalsfärdigheter både vad gällde suprasegmentella och segmentella 

aspekter. Gruppen med suprasegmentell intervention förbättrades dock mer än den segmentella 

gruppen både vad gällde suprasegmentella och segmentella aspekter (Missaglia, 2007). Andra 

studier betonar vikten av att fokusera både på segmentell och suprasegmentell undervisning 

(Morley, 1994; Derwing, Munro & Wiebe, 1998; Celce-Murcia 2001; Bannert, 2004; Thorén, 

2008). I en sådan undervisning kan interventionen delas upp i två delar, en med ett 

suprasegmentellt fokus och en med ett segmentellt, alternativt kan en blandning av dessa 

tillämpas (Morley, 1994). Celce-Murcia, Brinton & Goodwin (1996) menar att lärare i engelska 

som andraspråk upplever att uttalsfel i den suprasegmentella domänen påverkar 

kommunikationen mer än segmentella fel och Trofimovich & Baker (2006) fann att 

suprasegmentella fel i talflödet i större utsträckning ledde till utländsk brytning. Boyd (2004) 

menar dock att de segmentella avvikelserna har lika stor inverkan på hur brytningsgraden 
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uppfattas. De segmentella avvikelserna kan även göra andraspråksinläraren svårförståelig. Därför 

är det viktigt att komma fram till vilken form av intervention som bidrar till att förståeligheten 

förbättras mest (Goodwin, 2001). Undervisningen bör därmed fokusera på de särdrag som är 

mest nödvändiga för att kunna förstå personen i fråga (Levis, 2005). Det är även viktigt att 

poängtera att andraspråksinlärning är en individuell process och att instruktioner samt innehåll 

bör förändras beroende på vem och vilka som ska ta del av den (Macdonald, Yule & Powers, 

1994). 

Uttalsundervisning med inriktning på svenska som andraspråk 

Det är främst tre forskare (Bannert, Kjellin & Thorén) som har specialiserat sig på 

uttalsundervisning för svenska som andraspråk. De har utvecklat tillvägagångsätt och teorier 

kring hur svensk uttalsträning bör utformas. Nedan presenteras relevanta delar och 

rekommendationer ur deras teorier. 

  

Bannert (2004) har rangordnat en ordning vad gäller vilka uttalsmål som bör prioriteras vid 

andraspråksinlärning. Undervisning i suprasegmentella aspekter, såsom huvudbetoning i ord, 

segmentlängd och stavelsestruktur anser Bannert vara av yttersta vikt. Därefter följer segmentell 

undervisning i svenskans konsonantförbindelser. Dessa förenklas ofta av andraspråksinlärare i 

form av utelämnande av en konsonant eller med hjälp av ett vokalinskott. De sista punkterna i 

uttalsmålslistan består bland annat av satsrytm och vokalkvaliteter. Bannert (2004) listar även, 

enligt honom, de viktigaste konsonanterna, dock ej i rangordning, och där finns /r/, [ɕ] och [ɧ]-

ljud samt supradentaler bland de prioriterade. 

 

Enligt Thorén (2008) bör uttalsundervisning fokusera på de suprasegmentella delarna i det 

svenska uttalet och utifrån detta synsätt har han skapat undervisningsmetoden “Basprosodi”. 

Han poängterar dock att en sekvens av igenkännbara segment kan ha lika stor inverkan på 

förståeligheten som inlärningsmålen i Basprosodi (se nedan). Han anser att andraspråksinlärare 

spontant försöker lära sig att uttala fonem korrekt till skillnad från de prosodiska aspekterna 

varpå talets prosodiska aspekter bör undervisas. Basprosodi består av några övergripande delar 

vilka Thorén (2008) anser vara avgörande för ett bra svenskt uttal: 

1. Rätt/lämpligt ord (ett eller flera) ska betonas i en mening 

2. Rätt stavelse (en eller flera) ska betonas i det/de betonade ordet/orden genom att förlänga 

dessa stavelser i relation till intilliggande. 

3. Rätt segment (vokal eller konsonant) ska förlängas i den betonade stavelsen. 
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Enligt Kjellin (2002) utvecklas en bättre prosodi i uttalet då uttalsundervisningen följer sex steg: 

lyssna, höra, imitera, kontrollera, producera samt filtrera. Inledningsvis ska andraspråksinläraren 

lära sig att lyssna på hur svenskar pratar för att sedan lära sig höra vad som sägs. 

Andraspråksinläraren får därefter upprepade gånger imitera ord och fraser för att sedan nå stadiet 

av att själv kritiskt kunna kontrollera det egna uttalet. Efter dessa inledande steg får 

andraspråksinläraren tillämpa det denne lärt sig genom att producera egna meningar för att till sist 

ha kunskaper i att själv filtrera bort det i det egna talet som uttalas avvikande. Han menar vidare 

att det är genom upprepning som den bästa inlärningen av uttalet sker. En och samma fras bör 

repeteras 50-100 gånger under ett övningstillfälle. Den första hälften av gångerna handlar det om 

att hitta rätt uttal och vid resterande att befästa det korrekta uttalet. Målet med denna 

undervisningsmetod är att få en automatik i uttalet (Kjellin, 2002). Kjellin (2002) är också en 

företrädare för talövningar där eleverna uttalar ord i kör. Han menar att körövningar medför att 

elevernas taltid ökar under lektionerna och att de blyga ej hämmas då ingen framträder ensam i 

gruppen. Kjellin (2010) anser att ordet ‘betoning’ är svårt att förstå och föreslår därför att lärare 

istället bör prata om betoning som realisation av längd. Enligt Kjellin (2010) är det mer 

pedagogiskt att använda termer som “kort” och “långt” segment samt att låta det visualiseras 

med hjälp av till exempel ett gummiband. 

Thai och förekomna uttalssvårigheter för personer med thai som modersmål 

Thai 

Thai tillhör taispråken och är ett tonspråk med fem tonala skillnader i form av hög, låg, medel, 

stigande samt fallande ton (Handbook of the International phonetic association, 1999; Smyth, 

2001). Huvudbetoning ligger på den sista stavelsen i ord och i en längre prosodisk enhet läggs 

extra tyngd på den sista huvudbetoningen. Thai består av 21 distinkta konsonantljud. (Smyth, 

2001) och har nio vokaler i sitt fonemsystem vilka kan uttalas antingen med lång eller kort 

duration. Visserligen kan små skillnader skönjas även i kvalitet men de är för små för att med 

säkerhet kunna placeras på annan plats i vokalkvadraten (Handbook of the International phonetic 

association, 1999).  Thai saknar komplexa konsonantförbindelser (Tronnier & Zetterholm, 2011) 

varav /fr/, /fl/, /fj/, /sl/, /sm/, /sp/, /sk/, /st/, och /dr/ är exempel på 

konsonantförbindelser som inte förekommer i thai (Smyth, 2011). Det ursprungliga thai-

lexikonet består endast av enstaviga ord men låneord, framförallt från de indiska språken, har 

influerat till att flerstaviga ord har blivit en del av språket (Smyth, 2001). 
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Specifika uttalssvårigheter för personer med thai som modersmål 

När personer med thai som förstaspråk ska lära sig engelskt uttal finns det enligt Jotikasthira 

refererad i Varasarin (2007) tre kategorier som brukar vålla problem: ljud som inte återfinns i 

fonemsystemet i thai, fonem som inte finns representerat i final position i thai samt fonem som 

liknar varandra i språken men som uttalas olika.  

 

Thai-talare med engelska som andraspråk har visat sig ha svårigheter med frikativor som finns i 

engelskan men ej i thai (Smyth, 2001). I thai återfinns endast åtta konsonanter i ordfinal position 

och inga ord innehåller finala konsonantförbindelser vilket även det har visat sig påverka uttal av 

engelska ord (Smyth, 2001). Finala konsonanter, och framförallt tonande klusiler, kan även orsaka 

svårigheter med uttalet då alla finala klusiler i thai är tonlösa (Lodge, 1986; Thep - Ackrapong, 

2005).  

 

Många andraspråkslärare i Sverige anser att personer som har ett syd-östasiatiskt språk som 

modersmål är mest svårförståeliga vid svensk uttalsproduktion. Troligtvis beror detta främst på 

svenskans komplexa konsonantförbindelser (Tronnier & Zetterholm 2011) och 

konsonantförbindelser i alla positioner i ord kan därför vålla problem för en thaitalare (Smyth, 

2001).  

 

I thailändsk skrift finns skrivtecken för både /r/ och /l/ och det är en allmän uppfattning bland 

personer med thai som förstaspråk att dessa fonem skiljer sig åt även vid verbal produktion. Vid 

perceptuella experiment har det dock visat sig att skillnaden mellan /r/ och /l/ inte är så robust 

(Handbook of the International phonetic association, 1999). /r/ upplevs som ett svårt fonem att 

uttala för thaitalare, även då de talar sitt modersmål. Detta leder ofta till att de byter ut /r/ mot 

/l/ för att förenkla talflödet. I vissa fall kan processen vara den omvända och  /l/ substitueras 

istället till /r/ (Kanokphara, Tesprasit & Thongprasirt, 2003). När /r/ och /l/ ingår i initiala 

konsonantförbindelser i thai brukar dessa fonem i regel utelämnas (Handbook of the 

International phonetic association, 1999). 

Faktorer som påverkar uttal 

Ålder och uttal 

I en review-artikel av Piske, McKay & Flege (2001) presenteras flertalet studier som slagit fast det 

faktum att ju tidigare i livet ett andraspråk tillägnas desto bättre uttal kommer att presteras. Hopp 
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& Schmid (2011) konstaterar även att det är just uttal i ett andraspråk som är svårast att lära sig 

sent i livet.  

Ankomst till andraspråkslandet och uttal 

I en studie av Flege, Komshian & Liu (1999) studerade författarna utländsk brytning hos 

koreaner med engelska som andraspråk i relation till antalet år de hade bott i ett engelsktalande 

land. De fann att den utländska brytningen var mer markant ju senare i livet deltagarna hade 

anlänt till det engelsktalande landet. Studier har även visat att efter en viss inlärningsålder är det 

ytterst få som kan tala sitt andraspråk utan någon som helst brytning (Flege, Munro & McKay, 

1995; Trofimovich & Baker 2006). Flege, Munro & McKay (1995) studerade personer med 

italienska som modersmål och engelska som andraspråk. De kom fram till att de som invandrat 

till det engelsktalande landet efter 15 års ålder hade en uttalsbrytning av något slag. Trofimovich 

& Baker (2006) fann liknande fynd gällande sen inlärning av suprasegmentella aspekter i engelska 

hos personer med koreanska som modersmål.  

Motivation, feedback och uttal 

Elevens motivation spelar roll för hur utfallet blir efter uttalsundervisningen (Piske, McKay & 

Flege, 2001) och lärare bör även bestämma hur feedback ska ges på det som presteras 

(Pennington, 1996). I en studie av Moyer (1999) framkom det att de deltagare som hade fått både 

segmentell och suprasegmentell feedback under sin andraspråksinlärning producerade ett uttal 

närmare målspråkets ideal och hade därmed mindre brytning. 

Syfte 
 
Syftet med föreliggande studie är att utforma samt genomföra en specifik uttalsintervention, 

indelad i en suprasegmentell och en segmentell modul, för tre thailändskor med svenska som 

andraspråk samt utvärdera de två modulernas effekt gällande deltagarnas uttal. Syftet är vidare att 

undersöka hur suprasegmentella och segmentella förändringar i uttalet påverkar förståelighet. 

Metod 

Deltagare 

Urval 

Föreliggande studie genomfördes på en folkhögskola i en mindre ort i Mellansverige. Deltagarna i 

studien tillhörde en skolklass som bestod av elever med olika modersmål. Klassen studerade flera 

allmänna ämnen, det svenska språket samt det svenska språkets uttal. All undervisning skedde på 
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svenska. För att få en homogen grupp med deltagare med samma språktypologiska bakgrund 

valdes personer med thai som modersmål ut. Klassens lärare upplevde att det var dessa personer 

som var minst förståeliga av eleverna i klassen. Thaitalarna hade också förhållandevis hög närvaro 

på lektionstid och var motiverade till uttalsträning. 

Presentation av studiens deltagare 

Deltagarna var mellan 37-46 år gamla och samtliga var kvinnor. De hade läst svenska på sfi 

(svenska för invandrare) samt två eller tre terminer på folkhögskolan.  

Deltagare 1 

Deltagare 1 har bott i Sverige i tolv år. Hon talar thai i hemmet och svenska talar hon endast i 

skolan. I Thailand har hon gått i skolan i totalt fyra år. 

Deltagare 2 

Deltagare 2 har bott i Sverige i nio år och talar svenska och thai i hemmet. Hon har gått tre till 

fyra år i skolan i Thailand. 

Deltagare 3 

Deltagare 3 har bott i Sverige i sju år och talar mest thai i hemmet men även lite svenska. I 

Thailand har hon gått sex år i skolan. 

Närvaro för studiens deltagare 

Deltagare 1 och 3 deltog vid 10/14 interventionstillfällen och deltagare 2 deltog vid 13/14 

interventionstillfällen.  

Etiska överväganden 

Alla deltagare fick skriftligen godkänna sitt deltagande. Informationsbrev samt 

samtyckesformulär till deltagarna (bilaga 1) var formulerade på enkel svenska för att minska 

risken för missförstånd. Den skriftliga informationen kompletterades även med muntlig likvärdig 

sådan både från författarna samt lärare på skolan. Skolan godkände skriftligen att studien 

genomfördes under lektionstid samt att uttalsträningen utfördes i skolans lokaler. Insamlat 

material behandlades konfidentiellt och de inspelade ljudfilerna har endast varit tillgängliga för 

författarna, interbedömare, handledare samt de tre lyssnare som deltog i studien. Alla namn har 

avidentifierats och deltagarna har döpts om till deltagare 1, 2 och 3. 

Design 

Föreliggande studie följer en multipel single subject ABBA-design där deltagarna är sina egna 

kontroller. Studien inleddes med en period av förtestningar och en baselineperiod (A1). Därefter 



	  

	   10	  

sattes interventionen in som bestod av två moduler, en med suprasegmentellt fokus (B1) och en 

med segmentellt fokus (B2). På grund av skollov innehöll modul B1 ett uppehåll mellan tillfälle 2 

och 3. Modul B1 bestod av fem interventionstillfällen och modul B2 bestod av nio 

interventionstillfällen. Efter interventionen följde en planerad paus på sex dagar innan 

uppföljning och eftertestning (A2) genomfördes. På grund av sjukdom samt skollov blev pausen 

dock 20 dagar för deltagare 3. En sammanfattning över studiens olika perioder och moment finns 

beskrivet i figur 1 och dessa beskrivs närmare längre ner i metodbeskrivningen. 

 

Figur 1. Sammanställning över föreliggande studies olika perioder och moment. 

Utformning av mätpunkter 

I föreliggande studie utformades tre ordlistor som utgjorde deltagarnas mätpunkter, se bilaga 2. 

Ordlistorna användes till att mäta eventuell förändring av uttalet under interventionens gång.  

Utformandet av ordlistorna utgick ifrån litteratur som beskriver vad som anses vara 

problematiskt vid tillägnande av ett nytt språks uttal för personer med thai som förstaspråk. 

 

Den första ordlistan fokuserade på de segmentella aspekterna i det svenska uttalet och bestod av 

15 ord. I denna lista inkluderades svåra segmentella aspekter för svenskt uttal. Svåra 

betoningsmönster exkluderades för att minimera att suprasegmentella aspekter skulle inverka på 

uttalet. Den andra ordlistan fokuserade på suprasegmentella aspekter och även den bestod av 15 

ord. Ordlistan innehöll inga segmentella egenskaper (fonem och konsonantförbindelser) som 

bedömdes kunna orsaka för stora uttalssvårigheter för deltagarna. Den tredje ordlistan var 

inriktad på både segmentella och suprasegmentella aspekter och bestod av tio ord samt fem 

korta, vardagliga meningar. Orden i denna lista inkluderade sådant som ansågs vara svårt 

segmentellt samt sådant som ansågs vara svårt ur en suprasegmentell synvinkel. Inklusions- och 

exklusionskriterier för ordlistorna redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanställning över ordlistornas inklusions- och exklusionskriterier 

Ordlista Inkluderades Exkluderades 

Segmentell 
 
 
 
 
 

• Alla konsonantfonem (förutom [ʂ], 
[ɳ] och [ɭ]) isolerat från 
konsonantförbindelser.  

• De flesta vokalfonem i betonad 
stavelse 

• Konsonantförbindelser i initial, medial 
samt final position.  

• Svåra betoningsmönster: 
- Bibetonade ord 
- Daktyl betoning 

• Ord med fler än tre stavelser 

 

Suprasegmentell • Flertalet olika betoningsmönster  
• Lång vokal i betonad stavelse 
• Lång konsonant i betonad stavelse 
• Sammansatta ord 
• Ord med en till tre stavelser 

• [ɕ], [ɧ], /g/ samt retroflexer  
• Konsonantförbindelser i 

möjligaste mån 
• /r/ och /l/ i samma ord 

Blandad • Svåra segmentella aspekter  
• Svåra suprasegmentella aspekter 
• Korta vardagliga meningar 

 

	  

Kontrollord 

Utöver ordlistorna valdes fem, för deltagarna, nya ord ut till varje nytt interventionstillfälle, se 

bilaga 3. Dessa ord agerade kontrollord under interventionsperioden. Kontrollorden användes 

för att testa om någon generalisering av interventionsinnehållet kunde ses, se tabell 2 för 

kontrollordsuppbyggnad.  

	  
Tabell 2. Sammanställning över kontrollordens uppbyggnad. 

 Kontrollordsuppbyggnad 

Segmentellt Skr-  

Re- 

Final konsonantförbindelse med två fonem (-xx) 

Suprasegmentellt Sammansatt ord med huvud- och bibetoning 

Daktylt betoningsmönster (stark-svag-svag)  
	  
Inspelningsförfarande vid testning av ordlistorna 

De tre ordlistorna samt kontrollorden spelades in i programvaran “GarageBand” för Macintosh 

och endast en röst användes vid inspelningarna. Varje ord följdes av en tystnad på 3 sekunder 

och sedan en ton. Deltagarna instruerades att vänta till efter tonen innan de upprepade det 

aktuella ordet. Detta för att minska risken för direkt imitation (Flege, Komshian & Liu, 1999). 

Alla mätningar spelades in auditivt med en Marantz professional solid state recorder PMD660. 
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Bedömning av ordlistorna 

Suprasegmentella aspekter 

Suprasegmentella aspekter bedömdes i den suprasegmentella samt blandade ordlistan. 

Bedömningen gjordes utifrån följande kriterier: dels bedömdes ordets övergripande prosodi 

vilket innefattade om korrekt betoning av stavelse samt rätt accent användes. Vidare bedömdes 

även om rätt segment (vokalen eller konsonanten) i den betonade stavelsen var 

framhävd/förlängd. 

 
Orden som utgjorde ordlistorna kunde generera olika många poäng utifrån ovanstående 

bedömningskriterier. För varje testtillfälle sammanställdes den totala summan av de 

suprasegmentella poängen och räknades om till procent vilket utgjorde de suprasegmentella 

mätpunkterna. Det som avgjorde ett ords maxpoäng var hur många stavelser samt betoningar 

ordet innehöll.  

Segmentella aspekter 

Segmentella aspekter bedömdes i den segmentella samt blandade listan. Orden transkriberades 

utifrån International Phonetic Alphabet, IPA (Handbook of the International phonetic 

association, 1999). Med hjälp av transkriptionerna bedömde författarna hur många fonem i varje 

ord som uttalades korrekt. Resultaten från alla ord, under ett och samma testtillfälle, slogs sedan 

samman. Utifrån detta beräknades Percentage of Phonemes Correct (PPC), det vill säga andelen 

korrekta uttalade fonem under testtillfället, uttryckt i procent. Detta omvandlades sedan till det 

tillfällets mätpunkt. Hädanefter kallas studiens mätpunkter för segmentella aspekter för mät-PPC.  

För- och eftertestning 

Single subject-designstudien kompletterades med en förtestning för att få en bild av deltagarnas 

svensk fonologi, språkförståelse, grammatikkunskaper samt förmåga till diskrimination av 

minimala par, både vad gäller segmentella och suprasegmentella aspekter. Utifrån detta utformade 

författarna ett testbatteri. Diskrimination av minimala par samt testning av svensk fonologi 

genomfördes även vid en eftertestning.  

Testbatteri 

Redovisning av de tester som användes i testbatteriet redovisas i tabell 3.  
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Tabell 3. Sammanställning av de tester som användes i testbatteriet. 

Test Testar Testtillfälle 

TROG Impressiv grammatik Förtestning 

GramBa Expressiv grammatik Förtestning 

Stora fonemtestet (Hellqvist) Fonemproduktion För- och eftertestning 

Test av minimala par Auditiv diskrimination För- och eftertestning 

Test av minimala par Verbal eftersägning För- och eftertestning 
 

GramBa 

GramBa (Grammatiktest för barn) är ett expressivt grammatiktest. GramBa testar morfologi, 

både vid nominalfras och verb samt ordföljd och bisatser i svenska. Testet består av 41 

testmeningar som tillsammans kan generera en maxpoäng på 44 (Hansson & Nettelbladt, 2004). 

TROG 

TROG (Test for reception of grammar) är ett impressivt test som testar grammatisk förståelse 

för flertalet grammatiska strukturer. Testet består av 20 block med fyra uppgifter i varje. För att 

få rätt måste alla fyra svaren vara korrekta i blocket (Bishop, 2002).  

Stora fonemtestet 

Stora fonemtestet består av 99 bilder som representerar ord med enkla fonem i initial, medial och 

final position. Även konsonantförbindelser och accenter testas (Hellquist, 1995). Deltagarna fick 

benämna bilderna och eftersägning tillämpades i de fall då deltagarna efterfrågade vilket svenskt 

ord bilden föreställde.  

	  
Stora fonemtestet transkriberades utifrån IPA (Handbook of the International phonetic 

association, 1999). Med hjälp av transkriptionerna bedömde författarna hur många fonem i varje 

ord som uttalades korrekt. Utifrån detta beräknades Percentage of Phonemes Correct, PPC, det 

vill säga andel korrekt uttalade fonem under testtillfället, uttryckt i procent, här kallat fonemtest-

PPC. Modellen är baserad på Shribergs (Shriberg & Kwiakowski, 1982; Dollaghan, Biber & 

Campbell, 1993) metod Percentage of Consonants Correct, PCC. Vid beräkningen användes 

nedanstående formel. 

	  
	  Percentage  of    Phonemes  Correct = !"#$%&  !"  !"##$%&  !!!"#$#%

!"#$%&  !"  !"##$%&  !"#$  !"#$%%&#'  !!!!"#"$
×100	  

                                     

                (Shriberg & Kwiakowski, 1982; Dollaghan, Biber & Campbell, 1993) 
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För att ytterligare analysera förståeligheten i detta test beräknades också Percentage Words 

Correct (PWC), det vill säga andel korrekt uttalade ord i procent (Munro & Derwing, 1995). 

Testning av minimala par 

För att få en översikt av deltagarnas förmåga till eftersägning samt auditiv diskrimination av 

minimala par utformades ett test för ändamålet. De minimala paren utgjordes av enskilda ord och 

de områden som testades visas i tabell 4 nedan. Distinktionen mellan /r/ och /l/ samt vokaler 

kontrollerades endast auditivt då auditiv diskrimination ligger till grund för verbal produktion 

(Rocket, 1995).  De övriga kategorierna hade fler testord vid eftersägning än vid auditiv 

diskrimination då det var svårt att visualisera en del av orden med hjälp av bilder för elicitering.  

 

Den auditiva delen av minimala par-testet testades genom att deltagarna fick ett ord åt gången 

uppläst för sig för att sedan med hjälp av pekning välja mellan olika alternativ. Vid /r/ och /l/ 

kunde deltagarna endast välja mellan dessa två bokstäver. Vid vokaldiskriminationen fanns alla de 

olika vokalerna som testades att välja bland. Bokstäverna var utskrivna på papper. Betoning, 

framhävning av segment samt accenter testades med hjälp av bildpekning. Ordens ordningsföljd 

varierades på så sätt att det exempelvis inte alltid var ordet med /r/ som sades först. 

 

Tabell 4. Redovisning av innehåll i test med minimala par. 

Testmoment Exempel Testning av: 

Diskrimination r – l  Borr – boll, gröda – glöda    Auditiv diskrimination 

Vokaldiskrimination Står – stor, fil – fel  Auditiv diskrimination 

Diskrimination mellan 
betoningsmönster 

JApan – jaPAN, PLAnet – 
plaNET 

Auditiv diskrimination samt 
eftersägning  

Kontrastiv framhävning av 
segmentlängd  

Glas – glass, sil – sill Auditiv diskrimination samt 
eftersägning 

Kontrasterande accenter ´Tomten - `tomten, ´anden - 
`anden 

Auditiv diskrimination samt  
eftersägning 

 

Vid testning av minimala par fick deltagarna ett poäng för varje rätt besvarat testord. De ord som 

testades för verbal produktion bortsåg från eventuellt avvikande uttal av de segmentella 

aspekterna och bedömdes uteslutande på ordens suprasegmentella aspekter. 

Testförfarande 

Alla test som ingick i testbatteriet genomfördes, individuellt för varje deltagare, under ett och 

samma tillfälle. Författarna agerade testledare för varsina test för att situationen skulle vara den 
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samma för alla tre deltagare. Alla testningar spelades in auditivt med en Marantz professional 

solid state recorder PMD660. 

Föreliggande studiens ABBA-design 

Baseline (A1) 

Tre baselinemätningar genomfördes vid tre olika tillfällen innan interventionen startade. Det var 

orden i de tre ordlistorna som utgjorde mätpunkterna för baseline. 

Interventionsmetod under B1 och B2 

Interventionen utgick generellt från likheter mellan thai och svenska för att sedan övergå till 

beståndsdelar i de olika språkens uttal som är mer kontrasterande (Kjellin, 2008). 

Lektionsupplägg samt innehåll var bland annat inspirerat av Morley (1994), Celce-Murcia, 

Brinton & Goodwin (1996), Bannert (2004), Setter & Jenkins (2005), Kjellin (2008) samt 

Gilakjani & Ahmadi (2011). Interventionen genomfördes tre gånger i veckan i sammanlagt fem 

veckor vilket resulterade i 14 interventionstillfällen à 1,5h då första interventionsveckan endast 

bestod av två interventionstillfällen. Den suprasegmentella modulen (B1) bestod av fem 

interventionstillfällen och den segmentella modulen bestod av nio tillfällen. Anledningen till 

denna uppdelning var att konsonantförbindelser anses vara den främsta orsaken till varför 

personer med syd-östasiatiskt modersmål blir svårförståeliga i svenskt tal (Tronnier & 

Zetterholm, 2011). Vid analys av stora fonemtestet sågs att konsonantförbindelser orsakade stora 

svårigheter för deltagarna och Levis (2005) anser att fokus bör läggas på de särdrag som är viktiga 

för att förstå en andraspråksinlärare. Varje interventionstillfälle följde en viss struktur, se figur 2. 

 
 Figur 2. Visualisering av studiens undervisningsmetod 
 

Deltagarna fick först lyssna på det aktuella ordet som presenterades verbalt av författarna och 

därefter repetera. Orden som tränades repeterades sedan flera gånger. I den suprasegmentella 

modulen förstärktes ibland orden med en ackompanjerande -rörelse- och orden producerades 

tillsammans i en -talkör-. Orden upprepades tills dess att deltagarna kunde producera dem 

tillfredsställande och därefter upprepades orden ytterligare flertalet gånger med förhoppning om 

att befästa talmönstret. Orden tränades även i fraser och satser och dessa formulerades antingen 

av författarna eller av deltagarna själva. Deltagarna fick visuell input då alla ord, fraser och satser 

som tränades presenterades skriftligt. I de fall det var nödvändigt användes dessutom bilder i 
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syfte att förklara ordets betydelse. Inspelningar före samt efter träning av ett ord/fras/sats 

genomfördes kontinuerligt under träningstillfällets gång då deltagarna fick auditiv feedback och 

möjlighet att lyssna på sitt eget uttal. Författarna spelade in samma ord/fras/sats med sitt eget tal 

för att deltagarna skulle få ett referensuttal att jämföra med. Deltagarna fick till vissa tillfällen ta 

med sig egna ord som de upplevde som svåra och som de ville lära sig bättre. Sådana ord 

uppkom även spontant under träningstillfällena. 

	  
Varje träningstillfälle under B1 och B2 avslutades med ett mättillfälle då deltagarna fick producera 

orden i de tre ordlistorna för insamling av studiens mätpunkter. 

Interventionsinnehåll i den suprasegmentella modulen (B1), fem tillfällen 

I den suprasegmentella modulen låg fokus på distinktionen mellan betonad och obetonad 

stavelse samt betoningsmönster vid fras- och satsproduktion (Heldner, 2001; Bannert, 2004; 

Kjellin, 2008; Thorén, 2008; Bruce, 2012). Orden som tränades var framtagna av författarna och 

indelade i olika kategorier som kändes relevanta för deltagarna, exempelvis mat och kläder. Under 

hela den suprasegmentella modulen användes gummiband för att medvetandegöra vilket segment 

i ordet som var förlängt till följd av betoning. När sammansatta ord samt svåra betoningsmönster 

övades fick deltagarna inledningsvis öva ord med samma betoningsmönster ett och ett, för att 

sedan repetera dem efter varandra. En sammanställning av innehållet i interventionsmodul B1 

redovisas i tabell 5. 

	  
Tabell 5. Sammanställning av innehåll samt upplägg i interventionsmodul B1. 

 Suprasegmentella delmoment Delmomentens innehåll 

1. Medvetandegöra 
stavelseuppfattning 

Klappa stavelser 

2. Medvetandegöra betoning Klappa endast betonad stavelse. 

Gummiband för att visualisera  

3. Sammansatta ord Huvud- och bibetoning 

4. Andra svåra betoningsmönster Främst daktylt betoningsmönster (stark-svag-svag) 
 

Interventionsinnehåll i den segmentella modulen (B2), nio tillfällen 

Konsonantförbindelser, [ɧ]-ljudet samt r-ljudet tränades i denna modul. [ɧ]-ljudet valdes specifikt 

ut då detta är ett fonem som inte förekommer i thai samt eftersom deltagarna uttryckte önskan 

om att kunna säga ord som innehöll detta fonem. Alla fonem visualiserades och 

artikulationsställen förtydligades vid behov av författarna med hjälp av munrörelser. Bilder på 

artikulationsställen från Elert (2000) användes även i vissa fall. Modulens upplägg finns beskrivet 
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i tabell 6. Repetition av innehållet från föregående träningstillfälle förekom alltid vid 

nästkommande interventionstillfälle.  

	  
Tabell 6. Sammanställning av upplägg och innehåll i interventionsmodul B2 

 Delmoment Delmomentets innehåll 

1. s-förbindelser /st/, /sp/, /sk/ (initialt och finalt) 

2. l-förbindelser /pl/, /kl/, /bl/ 

3. j-förbindelser /bj/, /fj/ 

4. n-förbindelser /kn-/ /-nd/ 

5. Trekonsonantförbindelser /skr/, /str/, /spr/ 

6. [ɧ]-ljudet Initialt, medialt & finalt 

7. r-förbindelser /pr/, /tr/, /gr/, /br/, /dr/ 

8. r-ljudet Initialt och finalt 
	  

Uppföljning/eftertestning (A2) 

För deltagare 1 och 2 genomfördes uppföljning samt eftertestning sex dagar efter det sista 

interventionstillfället. Deltagare 3 testades 20 dagar efter avslutad intervention på grund av 

sjukdom och skollov. Minimala par testades återigen och deltagarna fick producera orden i de tre 

ordlistorna en sista gång. 

Interbedömarreliabilitet för poängsättning av ordlistorna 

Vid beräkning av interbedömarreliabilitet jämfördes författarnas transkriptioner samt satta 

suprasegmentella poäng enligt formeln: Ö/(Ö+F) där Ö = antal överensstämmelser och F = 

antal icke överensstämmelser. En jämförelse gjordes även mot en legitimerad logoped med vana 

av uttalsträning vid svenska som andraspråk. Författarna transkriberade, var för sig, 13 % av 

materialets mätpunkter. Mellan författarna var interbedömareliabiliteten för de suprasegmentella 

aspekterna 96,4% och för de segmentella aspekterna 91%. Författarna sammanställde 

gemensamma transkriptioner för 15 % av materialets mätpunkter vilka sedan jämfördes med 

transkriptioner gjorda av en utomstående transkriptör som var legitimerad logoped. 

Interbedömarreliabiliteten beräknades till 78,4% för de suprasegmentella aspekterna och 96,6% 

för de segmentella. En diskussion med den legitimerade logopeden visade att en viktig orsak till 

den  lägre siffran för de suprasegmentella aspekterna vara olika bedömning av  accenter. 
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Lyssnarbedömningar 

Efter avslutad intervention genomfördes en lyssnarbedömning med tre personer (hädanefter 

kallade lyssnare) i åldrarna 23-26 år där förståelighet skattades. De inklusionskriterier som sattes 

upp innefattade att lyssnarna skulle vara logopedstudenter som inte var bekanta med studien 

samt nära varandra i ålder. Lyssnarna godkände sitt deltagande skriftligen, se bilaga 4. Syftet var 

att utvärdera om lyssnarnas skattning av förståelighet korrelerade med författarnas poängsättning 

av orden i ordlistorna, det vill säga om orden blev mer förståeliga när mät-PPC och/eller de 

suprasegmentella poängen ökade. Ur de ordlistor som testats kontinuerligt under studiens gång 

valdes 45 inspelningar ut för lyssnarbedömningen. Vidare, med hjälp av funktionen SLUMP i 

excel, slumpades fem inspelningar fram för att agera kontroller och bedöma lyssnarnas 

intrabedömarreliabilitet. De 45 inspelningarna samt de fem dubbletterna lades ihop och en 

ordning för lyssnarbedömningen slumpades fram. Varje inspelning bedömdes av lyssnarna 

utifrån grad av förståelighet på en niogradig Likertskala (1-9) där 1 var “lätt att förstå” och 9 var 

“mycket svår/omöjlig att förstå” (Munro & Derwing, 1995). Lyssnarna fick målorden skriftligt 

presenterade vid varje bedömningsskala. 

Analys av lyssnarbedömningar 

Ovan nämnda utvalda inspelningar delades upp i segmentella (n=38), de inspelningar som av 

författarna bedömts utifrån segmentella aspekter, och suprasegmentella (n=15) som bedömts 

utifrån suprasegmentella aspekter. Tre inspelningar användes i båda grupperna då dessa bedömts 

både utifrån segmentella och suprasegmentella aspekter av författarna vilket totalt resulterade i 53 

bedömningar. De segmentella inspelningarna delades in i fem grupper utifrån deras enskilt 

bedömda mät-PPC (16-35 mät-PPC, 36-55 mät-PPC, 56-75 mät-PPC, 76-95 mät-PPC och 100 

mät-PPC). Samma procedur utfördes för de suprasegmentella inspelningarna vilka dock delades 

in i fyra grupper utifrån procent korrekta suprasegmentella poäng (0%, 33%, 67% och 100%). 

Utifrån de tre lyssnarnas skattningar av förståelighet beräknades ett medelvärde för varje ord och 

ett medelvärde för varje betoningstyp beräknades därefter. Dessa medelvärden ställdes i relation 

till ordens mät-PPC och suprasegmentella poäng och fördes sedan in i ett diagram tillsammans 

med de spridningsmått som observerats inom varje grupp, se figur 16, 17. 

Intrabedömarreliabilitet för skattning av förståelighet 

De fem dubblettorden låg till grund för lyssnarnas intrabedömarreliabilitet. Skattningarna sattes 

sedan mot varandra för att jämföra hur nära de två skattningarna av samma ord hade bedömts 

(varje lyssnare för sig). Analysen visade att vid sju av de 15 bedömningarna (47%) stämde 

lyssnarnas skattningar av förståelighet helt överens med sig själva. I ytterligare sex fall (40%) 
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skilde sig bedömningarna åt med ett skalsteg. I två fall (13%) skilde sig bedömningarna med mer 

än ett skalsteg.  

Djupare analys av två ord 

Två ord valdes ut för djupare analys där ordens två inspelningar, utifrån mät-PPC och bedömda 

suprasegmentella aspekter, jämfördes mot akustisk analys och lyssnarbedömningarna.   

Resultat 

För- och eftertestning 

Resultat vid för- och eftertestning av Stora fonemtestet 

En sammanställning av samtliga deltagares resultat på stora fonemtestet redovisas i figur 3. 

	  

  
Figur 3. Sammanställning av resultat på stora fonemtestet för samtliga tre deltagare. Andel korrekta fonem 

i procent (fonemtest-PPC) samt andel korrekta ord i procent (PWC). 

Deltagare 1 

Vid analys av resultaten på stora fonemtestet för deltagare 1 syns en förbättring av fonemtest-

PPC (6,1%) vid eftertestning jämfört med förtestning. Andelen korrekt producerade ord (PWC) 

förbättras mer (9,4%).  

Deltagare 2 

Vid analys av resultaten på stora fonemtestet för deltagare 2 ses en liten förbättring av fonemtest-

PPC (2,4 %) i andel korrekt producerade fonem hos deltagare 2 vid eftertestning jämfört med 

förtestning. En något större ökning kan ses för PWC (3,7%).  

Deltagare 3 

Vid analys av av resultaten på stora fonemtestet för deltagare 3 syns en knappt synbar förbättring 

av fonemtest-PPC (0,5%) vid eftertestning jämfört med förtestning och PWC ökar mer (3,7%).  
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Deltagarnas segmentella uttalsavvikelser utifrån Stora fonemtestet 

Vid analys av deltagarnas resultat för Stora fonemtestet framkom det att det fanns några områden 

inom de segmentella egenskaperna i uttalet som var överrepresenterade bland uttalsavvikelserna. 

Det område som hade flest avvikelser var konsonantförbindelser. Avvikelser noterades i initial, 

medial och final position och ofta resulterade det i utelämnande av fonem men i vissa fall även i 

substitutioner. Vidare visade analysen att [ɧ]-ljudet substituerades genomgående samt att alla 

retroflexer substituerades till dentaler. Vid målord innehållandes /r/ förekom strykningar av 

fonemet samt flertalet substitutioner till /l/. /l/ uttalades i vissa fall som /r/. /n/ substituerades 

med /l/ vid ett fåtal tillfällen samt ersatte /r/ några gånger. Till och från avtonades /g/ i initial 

samt final position. I några ord utelämnades final konsonant även då fonemet inte ingick i en 

konsonantförbindelse. Vid flertalet tillfällen förekom vokalsubstitutioner och alla vokalfonem var 

vid något tillfälle påverkade.  

Resultat vid förtestning av TROG och GramBa 

Vid testning av TROG klarade deltagare 1 9/20 block, deltagare 2 klarade 11/20 block och 

deltagare 3 klarade 12/20 block. Vid testning av GramBa fick deltagare 1 5/44 poäng, deltagare 2 

9/44 poäng och deltagare 3 18/44 poäng. 
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Testning av minimala par 

Deltagarnas resultat vid testning av minimala par redovisas i tabell 7-9. 

	  
Tabell 7. Redovisning av resultat vid testning av minimala par för deltagare 1. 

Eftersägning 
Särdrag Före Efter 
Betoning (n=10) 10 10 
Segmentlängd (n=12) 12 12 
Accent (n=6) 6 6 
 
	  
	  

Tabell 8. Redovisning av resultat vid testning av minimala par för deltagare 2. 

Verbalt 
Särdrag Före Efter 
Betoning (n=10) 10 10 
Segmentlängd (n=12) 11 12 
Accent (n=6) 4 6 
	  
	  
 

Tabell 9. Redovisning av resultat vid testning av minimala par för deltagare 3. 

Verbalt 
Särdrag  Före Efter 
Betoning (n=10) 10 10 
Segmentlängd (n=12) 11 12 
Accent (n=6) 4 4 
 

 

Redovisning av deltagarnas mätpunkter 

Nedan redovisas deltagarnas prestation på ordlistorna vid varje mättillfälle i form av medelvärden 

i procent. För varje deltagare presenteras segmentell förändring samt suprasegmentell förändring 

i varsina linjediagram. 

  

Auditivt 
Särdrag Före Efter 
R-L (n=6) 5 4 
Vokaler (n=12) 7 9 
Betoning (n=6) 6 6 
Segmentlängd (n=4) 2 4 
Accent (n=4) 0 2 

Auditivt 
Särdrag Före Efter 
R-L (n=6) 5 6 
Vokaler (n=12) 11 10 
Betoning (n=6) 6 6 
Segmentlängd (n=4) 2 4 
Accent (n=4) 4 2 

Auditivt 

Särdrag Före Efter 
R-L (n=6) 6 6 
Vokaler (n=12) 10 11 
Betoning (n=6) 4 6 
Segmentlängd (n=4) 4 4 
Accent (n=4) 0 2 
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Mätpunkter för deltagare 1 

Suprasegmentella aspekter i uttalet för deltagare 1 

För deltagare 1 ökar medelvärdet för de suprasegmentella mätpunkterna mellan baseline och B1 

och ökar ytterligare mellan B1 och B2. Vid uppföljningen (A2) når deltagare 1 sin maxnotering 

vilken ligger klart över övriga mätpunkter, se figur 4. Kontrollordskurvan följer ungefär samma 

mönster, se figur 5. 

 
t.v. Figur 4. Sammanställning av de suprasegmentella mätpunkterna för deltagare 1, redovisat i procent. Ba 

= baseline, U = uppföljning. Streckad linje anger medelvärde för varje delmoment. 

t.h Figur 5. Sammanställning av suprasegmentella kontrollord för deltagare 1 redovisat i poäng där max är 

5. 

Segmentella aspekter i uttalet för deltagare 1 

De segmentella mätpunkterna håller sig relativt stabilt för deltagare 1 med en svag stegvis ökning 

av medelvärdet syns mellan studiens olika delmoment. Vid uppföljningen (A2) förbättras de 

segmentella aspekterna, se figur 6. Kontrollorden varierar under hela interventionen men håller 

sig relativt stabila under den segmentella modulen, se figur 7.  

 
t.v Figur 6. Sammanställning av de segmentella mätpunkterna för deltagare 1, redovisat i mät-PPC. Ba = 

baseline, U = uppföljning. Streckad linje anger medelvärde för varje delmoment. 

t.h Figur 7. Sammanställning av segmentella kontrollord för deltagare 1 redovisat i poäng där max är 6. 
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Mätpunkter för deltagare 2 

Suprasegmentella aspekter i uttalet för deltagare 2 

De suprasegmentella mätpunkterna förbättras under B1 för deltagare 2 och fortsätter att 

förbättras under B2. Toppnotering för deltagare 2 ses vid interventionstillfälle 12 och 13. Vid 

interventionstillfälle 12 var endast deltagare 2 närvarande. Vid uppföljningen (A2) noteras en 

tillbakagång, dock befinner sig mätpunkten klart över baseline, se figur 8. De suprasegmentella 

kontrollorden får näst intill genomgående maxpoäng, se figur 9.  

	  
	  
  

 

 

 

 

 

t.v. Figur 8. Sammanställning av de suprasegmentella mätpunkterna för deltagare 2, redovisat i procent. Ba 

= baseline, U = uppföljning. Streckad linje anger medelvärde för varje delmoment. 

t.h Figur 9. Sammanställning av suprasegmentella kontrollord för deltagare 2 redovisat i poäng där max är 

5. 

Segmentella aspekter i uttalet för deltagare 2 

Förbättring av de segmentella mätpunkterna hos deltagare 2 sker först under interventionsmodul 

B2 då medelvärdet ökat jämfört med studiens tidigare delmoment. Toppnotering för deltagare 2 

ses vid interventionstillfälle 12 då endast hon närvarar. Vid uppföljningen (A2) är deltagare 2 

tillbaka på samma nivå som vid en av mätpunkterna under baseline dock ligger mätvärdet något 

över medelvärdet för baseline, se figur 10. De segmentella kontrollorden varierar under 

interventionen, se figur 11. 
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t.v. Figur 10. Sammanställning av de segmentella mätpunkterna för deltagare 2, redovisat i mät-PPC. Ba = 

baseline, U = uppföljning. Streckad linje anger medelvärde för varje delmoment. 

t.h Figur 11. Sammanställning av segmentella kontrollord för deltagare 2 redovisat i poäng där max är 6. 

Mätpunkter för deltagare 3 

Suprasegmentella aspekter i uttalet för deltagare 3 

Deltagare 3 förbättrar medelvärdet för de suprasegmentella mätpunkterna mellan baseline och 

B1. Hennes maxnotering uppnås mot slutet av denna interventionsmodul. Vidare ligger 

medelvärdet för B2 stabilt på samma nivå som under B1, se figur 12. De suprasegmentella 

kontrollorden ligger stabilt på maxpoäng under de båda interventionsmodulerna, se figur 13.  

	  
t.v Figur 12. Sammanställning av de suprasegmentella mätpunkterna för deltagare 3, redovisat i procent.  

Ba = baseline, U = uppföljning. Streckad linje anger medelvärde för varje delmoment. 

t.h. Figur 13. Sammanställning av suprasegmentella kontrollord för deltagare 3 redovisat i poäng där max är 

5. 

Segmentella aspekter i uttalet för deltagare 3 

Medelvärdet för de segmentella mätpunkterna ligger relativt stabilt från baseline till B2 med en 

total ökning på 3,2 procentenheter. Efter pausen ligger mätvärdena på samma nivå som vid de 

sista mätningarna i B2, se figur 14. De segmentella kontrollorden förbättras stabilt under hela 

interventionen med maxnotering vid de tre sista interventionstillfällena, se figur 15. 

	  
t.v  Figur 14. Sammanställning av de segmentella mätpunkterna för deltagare 3, redovisat i mät- 

PPC. Ba = baseline, U = uppföljning. Streckad linje anger medelvärde för varje delmoment. 
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t.h Figur 15. Sammanställning av segmentella kontrollord för deltagare 3 redovisat i poäng där max är 6. 

Lyssnarbedömningar 

Jämförelse mellan förståelighetsskattning och mät-PPC vid bedömning av segmentella aspekter  

Medelvärdet för lyssnarnas skattningar visar på bättre förståelighet när mät-PPC (andel korrekta 

fonem uttryckt i procent) ökar, se figur 16.  

 
Figur 16. Lyssnarnas medelvärde vid skattning av förståelighet samt spridningen inom varje mät-

PPCgruppering baserat på 38 ordinspelningar. Skalan går från 1-9 där 1 står för ”lätt att förstå” och 9 står 

för ”mycket svår/omöjlig att förstå”. Skattningarna jämförs mot författarnas mät-PPC-bedömning av 

inspelningarna. 

Jämförelse mellan förståelighetsskattning och poäng för suprasegmentella aspekter 

Medelvärdet för lyssnarnas skattningar visar inte på en förbättrad förståelighet när poängen för 

de suprasegmentella aspekterna ökar, se figur 17 

 
Figur 17. Lyssnarnas medelvärde vid skattning av förståelighet samt spridningen inom varje procentgrupp 

baserat på 15 ordinspelningar. Skalan går från 1-9 där 1 står för ”lätt att förstå” och 9 står för ”mycket 

svår/omöjlig att förstå”. Skattningarna jämförs med författarnas poängsättning av suprasegmentella 

aspekter för inspelningarna vilka presenteras i procent.  
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Jämförelse mellan författarnas poängsättning, akustiska mätningar samt 

förståelighetsskattning vid två specifika ord. 

Två ord presenteras nedan i form av akustisk visualisering samt med resultat från 

förståelighetsskattning av utomstående lyssnare. Orden exemplifierar resultatet från jämförelsen 

mellan lyssnarbedömningar och författarnas perceptuella bedömning. 

Exempel på ett ord där uttalet förbättras  

Nedan visas två uttalstillfällen där ordet ”sjal” produceras. Andel korrekta fonem för 

inspelningarna samt förståelighetsskattningarna ökar. Bredbandsspektrogrammen visar bland 

annat att olika artikulationssätt används för det initiala fonemet i ordet, se figur 18ab. 

Skattningarna av förståelighet presenteras i figur 19. 

	  

	  
[	  	  	  	  	  	  k	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  u	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ɑ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ]	  
Figur 18 a). Mättillfälle för baseline 1. Mät-PPC: 67%. Spektrogrammet visar att målordet produceras med 
en inledande klusil. 
	  

	  
[	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ɧ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ɑ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ]	  
Figur 18 b). Mättillfälle för interventionstillfälle 13. Mät-PPC = 100% Spektrogrammet visar att målordet 
inleds med en möjlig antydan till klusil men främst med brusljud. 
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Figur 19. Förståelighetsskattning för ett ord där uttalet förbättras. Medelvärde av lyssnarnas skattning av 

förståeligheten för de två uttalstillfällena av ordet “sjal”. 1 står för ”lätt att förstå” och 9 står för mycket 

svår/omöjlig att förstå. 

Exempel på ett ord där stavelsedurationen ökar 

Nedan visas två uttalstillfällen från deltagare 2 när hon säger ordet “fallande”. De akustiska 

mätningarna visar att durationen av ordets betonade samt direkt efterföljande obetonade stavelse 

är olika vid de två uttalstillfällena, se figur 20ab. Förståelighetsskattningarna visar att 

förståeligheten inte förändras, se figur 21. 

	  

	  
[	  	  	  	  	  	  	  f	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  d	  	  	  	  	  	  	  ɛ	  	  	  	  	  	  t	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ]	  
Figur 20 a) Mättillfälle för baseline 2. Procent korrekt suprasegmentella aspekter= 0%. Den akustiska 
mätningen visar att stavelsen “fall” och “an” har ungefär lika lång duration (333ms och 336ms). 
 

 
[	  	  	  	  	  f	  	  	  	  	  	  	  	  	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  d	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ɛ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ]	  
Figur 20 b) Mättillfälle för interventonstillfälle 14. Procent korrekt suprasegmentella aspekter = 
100%. Den akustiska mätningen visar att stavelsen “fall” har en längre duration än stavelsen “an” 
(437ms vs 275ms). 
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Figur 21. Förståelighetsskattning för ett ord där stavelsedurationen ökar. Medelvärdet av lyssnarnas 

skattning av förståeligheten för de två uttalstillfällena av ordet “fallande”. 1 står för ”lätt att förstå” och 9 

står för mycket svår/omöjlig att förstå. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Deltagarna diskuteras först var för sig för att sedan utmynna i en gemensam diskussion.  

Diskussion kring deltagarnas resultatförändringar  

Resultatförändringar för deltagare 1 

Deltagare 1 förbättrar sina resultat ungefär lika mycket under de båda interventionsmodulerna 

(B1 och B2) både vad gäller suprasegmentella och segmentella aspekter. Resultaten tyder på att 

oavsett vilken uttalsintervention som deltagare 1 tillhandahållits har hon förmåga att utveckla 

samt förbättra både suprasegmentella och segmentella aspekter i sitt svenska uttal. Liknande 

resultat såg Missaglia (2007) som kom fram till att intervention med suprasegmentellt fokus har 

positiv inverkan både på suprasegmentella och segmentella aspekter och det samma gällde för 

segmentell intervention. Fonemtestets eftertestning tyder också på en förbättring i det 

segmentella i uttalet. En ytterligare förbättring av deltagare 1’s resultat ses vid 

uppföljningstillfället (A2) för både suprasegmentella och segmentella aspekter. Vad som gör att 

hon fortsätter att förbättra sina resultat efter avslutad intervention är svårt att utreda och kan 

bero på flera faktorer.  

Resultatförändringar för deltagare 2 

De suprasegmentella aspekterna förbättras för deltagare 2 både under B1 och B2. För de 

segmentella aspekterna syns en förbättring först när B2 sätt in. De suprasegmentella aspekterna 

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  
9	  

x	   y	  

Fö
rs
tå
el
ig
he
ts
sk
at
tn
in
g	  

Mättillfälle	  



	  

	   29	  

liksom de segmentella aspekterna ökar som mest under B2 och då främst i kombination med det 

tillfälle då hon får ensamundervisning. Vid detta tillfälle når deltagare 2 sitt bästa resultat både för 

de suprasegmentella och för de segmentella aspekterna. Det kan tyda på att hon drar fördel av 

ensamundervisning. Antagandet stärks av att hon vid de två följande interventionstillfällena 

återgår till prestationsnivån före ensamtillfället. Macdonald, Yule & Powers (1994) menar att 

andraspråksinlärning är en individuell process och olika personer drar nytta av olika sorts 

instruktioner vilket också kan stärka teorin om ensamundervisning. Vid uppföljningen (A2) 

försämras deltagare 2’s resultat både vad gäller de suprasegmentella och segmentella aspekterna. 

Det kan tyda på att hon är beroende av specifik uttalsträning för att förbättra sitt uttal och att 

övrig språkundervisning inte är tillräcklig (Thorén, 2008).  

Resultatförändringar för deltagare 3 

Deltagare 3 håller en relativt stabil kurva utan större förändringar både vad gäller de 

suprasegmentella och segmentella aspekterna. En förbättring kan dock ses för de segmentella 

aspekterna vid det interventionstillfälle då den segmentella modulen (B2) sätts in. Vid en närmare 

analys framkommer att det som skiljer det aktuella tillfället från tidigare är att hon lyckas 

producera flera av tidigare korrekt uttalade fonem vid ett och samma mättillfälle. Varför detta 

tillfälle skiljer sig från de andra är svårt att utröna då de uttalsförbättringar som ses ej är kopplade 

till tillfällets interventionsinnehåll.  

 

Ett från början redan högt mätvärde för de suprasegmentella aspekterna kan vara anledning till 

en begränsad möjlighet till utveckling inom detta område. De segmentella aspekterna har 

däremot möjlighet till förbättring dock är den synliga förbättringen liten och deltagare 3 

förbättrar sig minst procentuellt sett jämfört med de andra deltagarna. Det tyder på att deltagare 3 

har haft svårt att tillgodogöra sig den intervention som är inriktad på segmentella aspekter. En 

viktig aspekt i detta sammanhang är att deltagare 3’s mätvärden har högst nivå under baseline 

jämfört med de andra två deltagarna, både vad gäller segmentella och suprasegmentella aspekter. 

Därtill presterar hon, trots minst förbättring, även de högsta mätvärdena i slutet av 

interventionen och med andra ord är hon den med bäst uttal av de tre. Levis (2005) menar att 

uttalsundervisning ska fokusera på det som är av vikt för att kunna öka en persons förståelighet 

och föreliggande studies intervention har möjligen inte kunnat tillfredsställa deltagare 3’s behov. 

Till följd av detta finns risk att motivationen har varit låg vilket enligt Pennington (1996) och 

Piske, McKay & Flege (2001) kan vara en faktor till utebliven uttalsförbättring. 
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Suprasegmentell och segmentell intervention 

Deltagarnas mätpunkter visar att den suprasegmentella interventionsmodulen (B1) har positiv 

inverkan på de suprasegmentella aspekterna i deltagarnas uttal. Värt att notera är dock att även de 

segmentella aspekterna för två av deltagarna förbättras under denna tidsperiod (B1). Liknande 

förändring syns under den segmentella interventionsmodulen (B2) då de segmentella aspekterna 

förbättras för alla deltagare men där också en positiv förändring går att se gällande de 

suprasegmentella aspekterna för två av studiens deltagare. Författarna till föreliggande studie 

tolkar dessa resultat som att de två modulernas innehåll har effekt på den egna aspekten 

(exempelvis segmentell intervention på segmentell aspekt) men också effekt på den motsatta 

(segmentell intervention på suprasegmentell aspekt). Detta ligger i linje med Missaglia (2007) som 

visar att suprasegmentell liksom segmentell uttalsintervention har inverkan på både 

suprasegmentella och segmentella aspekter. De suprasegmentella aspekterna ökar mer i 

jämförelse med de segmentella under hela interventionen. Det kan vara en följd av att den 

suprasegmentella interventionen tillhandahålls först och McLaughlin, Rossman & McLeod (1983) 

menar att ju mer automatisk en färdighet blir desto mindre uppmärksamhet behöver den. Denna 

förklaring appliceras även på uttal i en studie av Derwing & Rossiter (2003).  

Faktorer som kan ha påverkat interventionens resultat 

Deltagarnas ålder, sena ankomst till landet samt relativt långa vistelsetid i Sverige talar emot att en 

klar förbättring ska kunna ske under den begränsade tid som studiens intervention pågick (Flege, 

Munro & Mckay, 1995; Flege, Komshian & Liu, 1999; Piske, McKay & Flege, 2001; Trofimovich 

& Baker, 2006; Hopp & Schmid 2011). Eftersom deltagarna bott i Sverige under en längre tid är 

det troligt att det uttal de har lärt in är svårt att lära om. Om uttalsinterventionen från 

föreliggande studie satts in betydligt tidigare efter ankomsten till Sverige är det möjligt att 

resultaten hade blivit än mer positiva (Boyd, 2004), detta utifrån att det är svårare att lära om 

felaktigt inlärt uttal än att lära in rätt från början (Kjellin 2002; Varasarin, 2007).  

Suprasegmentell bedömning i relation till förståelighetsskattning 

Forskare (Celce-Murcia, Brinton & Goodwin, 1996; Kjellin, 2002; Hahn, 2004) menar att 

suprasegmentella aspekter i uttalet har inverkan på förståeligheten. Utifrån föreliggande studie har 

detta samband inte kunnat ses då lyssnarnas skattning, varken vid bedömning av orden i grupp 

eller av enskilda ord, inte stämmer överens med de akustiska mätningarna eller författarnas 

poängsättning. Enligt Fant & Kruckenberg (1994) är skillnaden mellan betonad och intilliggande 

obetonad stavelse med lika många ingående fonem cirka 100 ms. De menar också att betoning 

främst skapas genom förlängd stavelseduration. De akustiska mätningarna i föreliggande studie 
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för ordet fallande visar på att det suprasegmentella uttalet vad gäller betoning är bättre vid det ena 

mättillfället jämfört med det andra då skillnaden i stavelseduration förändras (från 333ms och 

336ms till 437ms och 275ms). Den uppmätta differensökningen mellan stavelsernas duration 

stämmer överens med vad Fant & Kruckenberg (1994) anser skapar betoning. Även författarnas 

bedömning av fallande tyder på en skillnad i korrekt uttalade suprasegmentella aspekter (0% 

korrekt jämfört med 100% korrekt). I föreliggande studie har emellertid den uppmätta 

durationsskillnaden på 162ms inte någon inverkan på graden av förståelighet. Det kan tyda på att 

författarnas akustiska mätningar samt poängsystem inte har fångat upp sådant som kan ha 

ytterligare inverkan på förståeligheten vad gäller suprasegmentella aspekter. Exempelvis har inte 

någon hänsyn tagits till intonation vilket Gilakjani & Ahamadi (2011) menar har inverkan på 

förståelighet. Ytterligare en förklaring till utebliven ökning av förståeligheten kan vara att 

suprasegmentella aspekter inte lyser igenom på samma sätt som segmentella fel när endast ett ord 

eller en kort mening ska bedömas. Denna förklaring uppmärksammas i en uttalstudie av 

Derwing, Munro & Wiebe (1998). Då endast enskilda ord har använts i föreliggande studie vid 

skattning av förståelighet kan detta ha påverkat att lyssnarna inte uppmärksammat de 

suprasegmentella aspekterna vid bedömning av förståelighet utan fäst mer fokus på de 

segmentella aspekterna.   

Segmentell bedömning i relation till förståelighetsskattning 

Föreliggande studies resultat visar att ju fler korrekta fonem ett ord innehåller desto mer 

förståeligt är ordet. Detta ses både vid bedömning av orden i grupp och vid skattning av ett 

enskilt ord. Författarna drar utifrån detta slutsatsen att intervention som har inverkan på 

segmentella aspekter är av värde för att i undervisning kunna uppnå ett mer förståeligt uttal vid 

andraspråksinlärning för personer som har thai som modersmål. Detta ligger i linje med Boyd 

(2004) som menar att segmentella avvikelser har inverkan på förståeligheten av 

andraspråksinlärare. Teorier som förespråkar att segmentella aspekter bör vara en del i 

uttalsträning för andraspråksinlärare (Morley, 1994; Derwing, Munro & Wiebe, 1998; Celce-

Murcia 2001; Bannert, 2004; Thorén, 2008) styrker även denna slutsats.  

Specifika segmentella uttalssvårigheter hos deltagarna 

Alla deltagare i föreliggande studie har svårigheter med det som litteratur nämner är svårt för 

andraspråksinlärare med thai som modersmål, exempelvis konsonantförbindelser, distinktion 

mellan /r/ och /l/ och produktion av [ɧ] (Handbook of the International phonetic association, 

1999; Smyth, 2001; Kanokphara, Tesprasit & Thongprasirt, 2003; Thep - Ackrapong, 2005; 
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Jotikasthira i Varasarin, 2007). Ett ytterligare fenomen som är värt att ta upp är att studiens 

deltagare ibland använde /n/ likvärdigt med /l/ och/eller /r/. 

	  
Vid analys av accenter i testet med minimala par presterar deltagarna generellt bättre vid verbal 

produktion än vid auditiv diskrimination. Resultatet är en motpol till Rocket (1995) som menar 

att auditiv diskrimination ligger till grund för verbal produktion. Författarna till föreliggande 

studie tror att hur testet eliciterades kan ha haft inverkan på resultatet. Under testet repeterade 

deltagarna orden direkt efter testledaren utan paus vilket leder till direkt imitation (Flege, Yeni-

Komshian & Liu, 1999) vilket kan förklara deltagarnas uttalsprestation. 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie har för få deltagare för att resultatet ska kunna generaliseras till en större 

population.  

	  
Ordlistorna som utgjorde föreliggande studies mätpunkter togs fram före förtestningen. Detta 

med anledning av den begränsade tid som studiens upplägg var tvungen att förhålla sig till. 

Följden blev att författarna valde att ta med så många som möjligt av fonemen i det svenska 

språket samt ett stort urval betoningsmönster. Ett mer optimalt sätt hade varit att genomföra 

förtestningen först och utifrån den se vilka segmentella/suprasegmentella aspekter som vållade 

svårigheter hos deltagarna. På så sätt hade ordlistorna kunnat läggas på en mer anpassad nivå 

samt utgått från deltagarnas utvecklingspotential. Ord med samma struktur hade kunnat 

förekomma fler gånger vilket kunde ha lett till ett mer representativt resultat utifrån studiens 

interventionsinnehåll. 

	  
Baselinemätningen utfördes endast tre gånger innan den första interventionsmodulen sattes in. 

Resultatet för baselinemätningarna är i vissa fall inte stabilt och fler mättillfällen hade möjligtvis 

kunnat leda till att eventuella trender i prestation hos deltagarna kunnat upptäckas. Det vill säga 

om deltagaren var inne i en period av spontan förändring inom uttalsområdet som inte var 

beroende av föreliggande studies intervention. Om det hade visat sig att deltagarnas baseline hade 

varit stabil under en längre period hade den förbättring som går att se under 

interventionsperioden lättare kunnat tillskrivas interventionens innehåll. Med andra ord hade en 

längre baseline möjliggjort för mer reliabel tolkning av förändringar som skett under 

interventionsperioden (Horner, Carr, Halle, McGee, Odom & Wolery, 2004). 

  

Interventionsmodul B2 bestod av nio tillfällen i jämförelse med interventionsmodul B1 som 

endast bestod av fem. Anledningen var att konsonantförbindelser anses vara den främsta orsaken 
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till varför personer med syd-östasiatiskt modersmål blir svårförståeliga i svenskt tal (Tronnier & 

Zetterholm, 2011). Vid analys av stora fonemtestet sågs att konsonantförbindelser orsakade stora 

svårigheter för föreliggande studies deltagare och Levis (2005) anser att fokus bör läggas på de 

särdrag som är viktiga för att förstå en andraspråksinlärare. Bannert (2004) listar även 

konsonantförbindelser som det viktigaste segmentella uttalsmålet. Fler interventionstillfällen 

användes därför till att arbeta med att förbättra de segmentella aspekterna och för att kunna lära 

ut så många konsonantförbindelser som möjligt. I efterhand kan detta beslut diskuteras då 

suprasegmentell intervention förespråkas av svenska uttalsforskare (Bannert, 2004; Kjellin, 2008; 

Thorén, 2008). Om suprasegmentell och segmentell intervention hade fått lika stort utrymme i 

studien hade det möjliggjort en mer likvärdig utvärdering av de båda modulerna. 

	  
Hur studiens ABBA-design har påverkat deltagarnas resultat är oklart. Upplägget med 

suprasegmentell intervention först och segmentell intervention därefter kan ha påverkat och 

omvänd ordning skulle kunna ha gett ett annat utfall. Hur stor inverkan innehållet i den 

suprasegmentella modulen har under den segmentella modulen går inte att fastställa.  

	  
Det primära syftet med föreliggande studies förståelighetsskattningar var inte att se om eventuella 

förändringar av uttalet generaliserades till spontantal. Målet var istället att jämföra studiens 

bedömningsverktyg mot skattningar av förståelighet för att se om bedömningssättet fångade upp 

sådant som är viktigt vid uttalsträning, det vill säga förbättring av förståelighet (Pennington, 

1996). För detta ändamål använde sig författarna av ordlistornas ord. Vid bedömning av enskilda 

ord har det uppmärksammats att suprasegmentella fel inte uppfattas lika mycket som segmentella 

fel (Derwing, Munro & Wiebe, 1998). Det kan innebära att ett annat bedömningsunderlag, 

beståendes av till exempel längre meningar, hade kunnat ge ett annat utfall då de 

suprasegmentella aspekterna eventuellt hade uppmärksammats mer av lyssnarna.  En ytterligare 

intressant aspekt vad gäller lyssnarbedömningarna hade varit att låta lyssnarna bedöma 

spontantal. Detta för att se om de skillnader som noterades för mätpunkterna även sågs som 

förändringar i spontantalet gällande förståelighet. Värt att notera är att lyssnarbedömningarna 

endast utfördes på ett urval av studiens transkriptioner och att det därför är möjligt att utfallet 

hade blivit ett annat om en större del av materialet hade bedömts utifrån förståelighet.   

 

Lyssnarbedömningarna utfördes med hjälp av likertskalor och målorden presenterades skriftligt 

för lyssnarna. Ett annat alternativ till förståelighetsbedömningarna hade kunnat vara att låta 

lyssnarna ortografiskt transkribera det de hörde utan att veta målordet. Utifrån dessa 
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transkriptioner kunde avvikelser från måluttalet ha kategoriserats samt jämförts mot författarnas 

bedömningar (Munro & Derwing, 1995).  

	  

Delar av föreliggande studie bygger på forskning som genomförts på personer med engelska som 

andraspråk (Anderson-Hsieh, Johnson & Koehler, 1992; Morley, 1994; Celce-Murcia, Brinton & 

Goodwin, 1996; Derwing, Munro & Wiebe, 1998; Celce-Murcia 2001; Derwing & Rossiter, 2003; 

Hahn, 2004; Jenkins 2004; Missaglia, 2007). Litteratur kring svårigheter i svenska med thai som 

modersmål har inte kunnat hittas i större utsträckning och de svenska teorier som finns för 

uttalsträning är i jämförelse få (Kjellin, 2002; Bannert, 2004; Thorén, 2008). Detta kan ha 

påverkat interventionsinnehållet. 

Slutsatser 

Resultatet i föreliggande studie tyder på att specifik uttalsträning med segmentell inriktning har 

effekt på både segmentella och suprasegmentella aspekter vad gäller uttal. Samma sak gäller för 

specifik uttalsträning med suprasegmentell inriktning. Antagandet bygger dock på ett litet urval 

vilket måste has i åtanke. Vidare har förbättring av segmentella aspekter hos studiens deltagare en 

positiv inverkan på förståelighet. Då uttalsträning bör vara fokuserad på att uppnå förståelighet 

(Pennington, 1996; Levis, 2005) föreslår studiens författare att uttalsträning för personer med thai 

som modersmål som lär sig svenska som andraspråk bör bland annat vara inriktad på att förbättra 

de segmentella aspekterna i uttalet. Liknande samband har inte kunnat ses mellan 

suprasegmentella aspekter och förståelighet. Orsaken till detta kan dock ligga i studiens design 

varpå författarna till föreliggande studie ändock anser att suprasegmentella aspekter i uttalsträning 

inte bör bortprioriteras.  

Framtida studier 

Uttalsträning för personer med svenska som andraspråk är ett område som ännu ej fått mycket 

utrymme i logopedisk verksamhet. Författarna tror att logopeders kunskap om uttal kan vara till 

stor nytta i andraspråksinlärningen då den kompletterar pedagogernas breda 

undervisningskunskap. Dock måste fler studier i ämnet genomföras både ur ett logopediskt och 

pedagogiskt perspektiv. Detta för att logopeder och pedagoger ska få en grund att stå på vad 

gäller hur uttalsträning/undervisning ska utformas för personer som lär sig svenska som 

andraspråk.  
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Bilaga 1.  
 

Information om träning i svenska. 
Hej! 

Vi är två elever från Linköpings universitet. Vi ska skriva en uppsats. Till uppsatsen behöver 

vi personer som vill träna svenskt uttal. Vill du vara med? 

Vi kommer till din skola och tränar där. Vi träffas på lektioner som du har i ditt schema. Du 

slutar samma tid som vanligt. 

• Först vill vi veta hur mycket svenska du kan. Vi kommer testa din svenska på olika 

sätt. Detta gör vi tre gånger. Sen börjar träningen. 

• Dina lärare får se dina testresultat om du godkänner det.  

• Träningen:  

__ veckor 

1,5 timmar __ dagar i veckan 

• Vi kommer att filma när vi tränar tillsammans. Filmen kommer att visas för oss (Erika 

och Maja), vår handledare Janna och några som kommer att hjälpa oss att lyssna på 

Ditt uttal.  

• Elever och lärare på Linköpings Universitet kommer att få titta på filmerna om Du 

godkänner det. Filmerna kommer endast att visas vid undervisning på 

logopedprogrammet. 

• Efter sista gången kommer vi att testa din svenska igen. Det gör vi två gånger. 

• Vi kommer inte att skriva ditt namn i uppsatsen. 

• Om du inte vill vara med mer så kan du sluta med träningen. 

 

Vi tror det kommer att bli roligt! 

Med vänlig hälsning 

Erika Svensson 
xxx@student.liu.se 
07xx-xxxxxx 
Maja Lööf 
xxx@student.liu.se 
07xx-xxxxxx 
Handledare: 
Janna Ferreira 
xxx@liu.se 
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Samtycke för deltagande i studie 
 

• Jag vill vara med och träna mitt svenska uttal.  

• Jag har fått information om träningen, muntligt och skriftligt. 

• Jag vet vilka som kommer att titta på filmen. 

• Jag vet att mitt namn inte kommer att skrivas i uppsatsen. 

• Jag vet att jag kan sluta vara med när jag vill. 

• Jag godkänner att jag filmas. 

 

Stad:____________________________ 

 

Datum:___________________________ 

 

Underskrift:_____________________________ 

 
 
Namnförtydligande:_________________________ 
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Bilaga 2. 
 
Ordlistorna 
 
Segmentella	  listan	  
Sjal    
Strålande   
Hummer   
Godis   
Fångat   
Blomma   
Böja     
Köpa   
Enskild   
svensk     
Flicka   
Varg   
Klyfta   
Peruk    
Bord	  
	  
Suprasegmentella	  listan 
Napp   
Kanon   
Kaka   
Ambulans   
Betala   
Panna   
Solstol   
Kamera   
Mataffär   
Mössa   
Betydelse   
Banan   
Macka   
Fallande     
Näsduk   
 
Blandade	  listan	  
Kexchoklad   
Personlighet   
Termometer   
Uggla     
Brosch   
Björn   
Fjäril   
Sjukhus   
Skriva    
Ballong   
 



	  

	   43	  

Laga mat 
Gå in 
Öppna dörren 
En kopp kaffe  
Vad heter du?  
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Bilaga 3.  
 
Kontrollorden 
Skr- 
Skramla 
Skratta 
Skrämma 
Skrika 
Skruv 
Skrubba 
Skräp 
Skryta 
Skräddare 
Skrapa 
Skridsko 
Skrota 
Skröna 
Skriftlig 
 
Finalt kluster 
Minst 
Finsk 
Mask 
Last 
Stolt 
Svamp 
Elefant 
Visp 
Hand 
Läsk 
Dans 
Tand 
Tips 
Tant 
Hans 
	  
re- 
resa 
rea 
regn 
reklam 
recept 
redskap 
rem 
ren 
repetera 
reta 
retur 
resår 
restaurang 
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rep 
rensa 
	  
Bibetonade ord 
husbil 
kokbok 
fotboll 
blåbär 
isbjörn 
radhus 
matbord 
lastbil 
snöboll 
isbit 
julmat 
skohorn 
riskorn 
halsduk 
vykort  
 
Daktylt betoningsmönster 
Målade 
Menade 
Felade 
Matade 
Diskade 
Fiskade 
Middagen 
Frukosten 
Födelse 
Filmningen 
Finare 
Dansare 
Pojkarna 
Lyckliga 
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Bilaga 4.  
 

Information om lyssnarbedömning 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på logopedprogrammet på Linköpings Universitet. 
Vi har, i vår magisteruppsats, genomfört uttalsträning med personer som har svenska som 
andraspråk. Vi söker nu personer med svenska som modersmål som kan lyssna på delar av 
vårt insamlade material och utföra en lyssnarbedömning. Bedömningen går till så att du får 
lyssna på 50 ord som produceras av de deltagare som varit med i studien. Dessa skattar du var 
för sig utifrån grad av förståelighet samt grad av brytning på en skala mellan 1-9. Tiden för 
lyssnartillfället beräknas ta ungefär 30 minuter. 
Det är frivilligt att delta i studien och du kan avbryta din medverkan om du så önskar. 
 
Tack på förhand! 
 
 
Med vänlig hälsning 

Erika Svensson 
Erisv132@student.liu.se 
0705-463055 
 
Maja Lööf 
Majlo770@student.liu.se 
0708-485951 
 
Handledare: 
Janna Ferreira 
Janna.ferreira@liu.se 
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Samtycke för deltagande i studie 
 
Jag vill vara med i lyssnarbedömningen av personer som har svenska som andraspråk. Jag har 
läst och godkänt innehållet i informationsbrevet. Jag är medveten om att jag när som helst kan 
avbryta min medverkan. 
 
 
Ort:______________________________________________ 
 
 
Datum:__________________________________________ 
 
 
Underskrift:______________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:_____________________________ 
 
 
 
	  
 
	  
	  
	  


