
Student Sanna Eriksson 

Student Isabella Lundström 

Handledare Barbro Nilsson Sharp 

Vt 2018 
Examensarbete, 30hp 
Ämneslärarprogrammet, 330hp 

 

Fonetik i engelskundervisningen 

 

Sanna Eriksson 

Isabella Lundström 

 

 

 



Student Sanna Eriksson 

Student Isabella Lundström 

Handledare Barbro Nilsson Sharp 

Vt 2018 
Examensarbete, 30hp 
Ämneslärarprogrammet, 330hp 

 



 

Abstract 

This is a qualitative study about the usage of phonetics in the classroom.  The study is based on interviews 

with two English teachers and two future English teachers. The study also researches a website where 

teaching material are shared by teachers.  

 

Firstly, the study wants to know what researchers think about phonetics in language teaching as well as in 

language learning. Secondly, the study researches what teachers think about phonetics and their opinions 

regarding the use of it in the classroom as well as their knowledge about the subject. Thirdly, the study 

investigates what future teachers of English said regarding the use of phonetics and if they felt prepared to 

use it in the classroom.  

 

The study shows that researchers think highly of the use of phonetics in language learning. However, it is 

not used by the interviewees when teaching language because they find it redundant. Furthermore, the 

future teachers in this study said that they felt unprepared to use phonetics in the classroom.  
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1 Inledning 

”Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla 

sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.” (Skolverket 2011, 55). 

Muntlig produktion är en väsentlig del av sådan språkbehärskning, vilket också framgår 

av betygskriterierna för moderna språk. Kursplaner och målbeskrivningar lägger dock 

tonvikten vid förmågan att hålla kommunikationen i gång, medan formella aspekter som 

uttal och prosodi inte uttryckligen nämns. I den summativa bedömningen efter avslutad 

kurs förmodas eleven visa prov på gott uttal och godtagbar intonation, men vägen dit är 

höljd i dunkel, inte minst i ämnet engelska. 

 

En vetenskaplig grund att stå på finns sedan länge. Fonetik, läran om produktion och 

perception av språkljud, men framförallt underavdelningen fonologi, tillhandahåller såväl 

kunskaper som verktyg för både lärare och elever. Används de i den svenska skolan?  

 

Engelska har en särställning i Sverige, därför att det omger alla från och med den tidiga 

barndomen, vilket bland annat innebär att elever i skolan har fått ett massivt språkbad, 

även om det har skett via olika media. De lär sig med andra ord en hel del utanför skolan. 

Svenska ungdomar brukar toppa listan när internationella mätningar görs av färdigheter i 

engelska i länder där det språket inte är modersmålet. Mot bakgrund av detta och med 

tanke på att skolans styrmedel när det gäller språk sedan länge betonar kommunikation, 

snarare än språkets form, är det möjligt att lärare anser att undervisning i uttal och prosodi 

inte behövs och att fonetik därmed inte är ett redskap de vill använda i undervisningen.  

 

Det är intressant att konstatera att i Språkboken, som utgavs av Skolverket i samband med 

lanseringen av kursplaner 2000 som stöd för verksamma lärare, tog författarna upp alla 

tänkbara aspekter av språkundervisning, men varken uttal eller fonetik fick någon egen 

rubrik. Innehållet präglas istället av en språksyn enligt vilken språkets form alltid bör vara 

underordnad innehållet i kommunikationen. I allt väsentligt är läroplan för gymnasiet 

utgiven 2011 (lgy11) samma andas barn. Det kan därför antas att det ointresse för uttal 

och prosodi som Språkboken avspeglade, även om det inte lever kvar bland dagens 

språkdidaktiker, kanske präglar den syn som råder ute i skolorna bland verksamma lärare.   
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Undervisningen ska, som bekant, enligt Skollagen vila på vetenskaplig grund och, som 

nyss nämndes, finns en sådan när det gäller fonetik och språkinlärning, men det kan finnas 

flera skäl till att lärare ändå känner sig tveksamma till att undervisa med fonetikens hjälp. 

En svår fråga att ta ställning till är inte minst vad för förebild som bör forma uttalsträning. 

Sedan ett tjugotal år tillbaka pågår en debatt bland forskare om vilken variant av engelska 

som bör läras ut, men den frågan gäller numera inte bara valet mellan de varianter som är 

modersmål i olika länder i världen. Vissa menar, bland annat Trudgill (2005), att 

framväxten av engelska som ett lingua franca (EIL) som idag har fler utövare än antalet 

människor i världen som har engelska som modersmål (ENL), borde vara skäl nog för att 

överge idén om att ha någon eller några varianter av ENL som modell för 

uttalsundervisning i engelska som främmande språk. Med andra ord finns det en vilja att 

se EIL som en egen språkvariant.  

 

Ytterligare en relevant fråga i sammanhanget är lärarnas kompetens. Ett decennium efter 

publiceringen av Språkboken framförde Atli och Bergil (2012) att uttal är ett försummat 

område inom språkundervisningen. Enligt Baker (2011) finns det flera anledningar till att 

detta ämnesområde har förbisetts. Hon menar att i majoriteten av fallen vet lärare inte var 

de ska börja med att kommentera elevens språk. De saknar med andra ord verktyg för att 

ägna sig åt undervisning om uttal och prosodi. Delvis kan deras tvekan också bero på 

rädsla för att kommentera uttalet, då det kan hämma eleven till den grad att hen inte vågar 

yttra sig på engelska. Detta står i strid med ämnesplanen, som poängterar vikten av att 

elever ska våga använda målspråket. I den mån lärarutbildningen har bidragit med de 

nödvändiga kunskaperna i fonetik, kan ämnesplanen i det här avseendet hålla lärarna 

tillbaka.  

 

Om undervisning i uttal och prosodi nu inte bedrivs på något systematiskt eller 

genomgripande sätt i svenska skolor, är eleverna hänvisade till en sorts variant av 

Direktmetoden, det vill säga massiv exponering för målspråket för att uppnå önskat 

resultat. Lingvister och fonetiker känner dock sedan länge till att det finns en skillnad 

mellan hur små barn tillägnar sig språk och hur ungdomar och vuxna i allmänhet gör det. 

En vetenskaplig grund finns därför för att åtminstone undersöka förhållandet mellan 

fonetik och uttalsundervisning i den svenska gymnasieskolan. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka argument för och emot att använda fonetik i 

undervisningen i engelskämnet inom den svenska gymnasieskolan.  

1.1.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar behandlas i denna studie:  

• Vilka skäl anför forskare för användningen av fonetik i undervisning i moderna 

språk? 

• Vad säger styrmedlen om fonetik i förhållande till de mål som ska uppnås i 

engelska på gymnasial nivå?  

• Vad säger verksamma lärare om sin användning av fonetik? 

• Vilka åsikter har blivande engelsklärare om att använda fonetik i deras framtida 

språkundervisning? 

 

2 Metod och material  

Under följande rubrik kommer metoden för att besvara de fyra frågeställningarna att 

presenteras. Därefter redogörs mer noggrant strukturen på datainsamlingen samt vilka 

forskningsetiska principer som undersökningen förhåller sig till.  

 

Belägg för den första och andra frågeställningen (se nedan) kommer att samlas in i form 

av litteraturstudium där forskning samt skolans styrmedel tas upp.  

• Vilka skäl anför forskare för användningen av fonetik i undervisning i moderna 

språk? 

• Vad säger styrmedlen om fonetik i förhållande till de mål som ska uppnås i ämnet 

engelska på gymnasial nivå? 

 

Den tredje frågeställningen (se nedan) kommer att besvaras genom semi-strukturerade 

intervjuer med två verksamma lärare om användning av fonetik inom engelskämnet. För 

att ge indikation om fonetik implementeras i undervisning av verksamma lärare kommer 

dessutom en undersökning av pedagogiska planeringar på internet att undersökas.   

• Vad säger verksamma lärare om sin användning av fonetik?  
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Svar på den fjärde frågeställningen (se nedan) kommer att samlas in via semi-

strukturerade intervjuer med två blivande engelsklärare. 

• Vilka åsikter har blivande engelsklärare om att använda fonetik i sin framtida 

språkundervisning? 

2.1 Datainsamling 

Datainsamlingen av intervjuerna sker genom anteckningar och ljudband. Om otydligheter 

uppstår kommer ljudbanden att ge tillfälle att utreda dessa utan risk för eventuella 

misstolkningar eller försummande av material.  

 

Intervjuerna är semi-strukturerade och utgår från en intervjuguide. Frågorna är öppna för 

att undvika att påverka svaret från informanterna och för att undvika jakande och nekande 

svar. Intervjuerna utgår från öppna men enkelt formulerade frågor som sedan följs upp 

med specifika följdfrågor när samtalet fortskrider. Frågorna är uttänkta att göra 

informanterna bekväma och utan att det finns känsla av att det finns korrekta eller 

felaktiga svar. (Fejes och Thornberg, 2015: 151; Kvale och Brinkmann, 2009: 128).  

 

Introduktionen till intervjun är en kortfattad genomgång av ämnet, syftet med studien och 

användning av en ljudinspelare. Informanten får frågan om hen har någon fundering kring 

studien och sedan börjar själva frågestunden. (Kvale och Brinkmann, 2009: 128). 

Introduktionsfrågan fungerar som ett verktyg för att få en spontan, förhoppningsvis 

detaljrik, beskrivning av informanternas perspektiv på ämnet. Följdfrågor ger möjlighet 

till utfyllnad av svar och förtydligande. Vilka typer av följdfrågor som är lämpligast 

kommer att bero på situationen. (Kvale och Brinkmann, 2009: 135). Samtalet avslutas 

med en koncis sammanfattning av informantens svar, en fråga om informanten har något 

mer att tillägga och en undran om hur informanten upplevde intervjun. (Kvale och 

Brinkmann, 2009: 129). 

 

Lundahl (2012) beskriver lärarens ansvarsfulla roll i förhållande till styrdokumenten 

något som inom ramarna av denna studie kan försvåra intervjun, eftersom frågor om detta 
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riskerar att uppfattas som kritik av undervisningen. Detta tas i beaktande för att undvika 

en obekväm situation. 

 

Detta kvalitativa angreppssätt är baserat på fenomenografin. Den metoden syftar enligt 

Stukát (2005), till att beskriva olika människors uppfattningar av samma fenomen, vilket 

inom ramen för denna studie gäller fonetik i den pedagogiska verksamheten. Avsikten 

bakom undersökningen av verksamma lärare och blivande lärare är att ta reda på hur de 

specifikt ser på att använda fonetik i undervisningen och inte för att uppnå ett homogent 

eller generaliserbart resultat. 

 

Undersökningen på lektion.se utförs i from av ett stickprov. Analysen av de lektionstips 

som hämtas där är baserad på deras koppling till fonetik för att få en indikation om 

verksamma lärare tipsar om det.     

2.2 Forskningsetiska principer 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer har denna studie 

informerat deltagarna om studiens syfte och vad som ska undersökas. Informationen gavs 

via ett informationsbrev (se: Bilaga 1) där det även står att deltagandet är frivilligt, 

anonymt och att deltagarnas svar endast kommer användas i denna studies syfte och inte 

till några framtida forskningsprojekt. Lektion.se har blivit informerade och har godkänt 

att deras planeringar används i denna studie, detta ifall författarna till lektionerna är 

refererade till och att en länk till hemsidan finns. (Se: 7.1 Pedagogiska planeringar från 

lektion.se). 

2.3 Avgränsning  

Studiens omfattning baseras på den tid som finns till förfogande samt på möjligheten att 

göra intervjuer med lärare och blivande lärare. Därför valdes två verksamma ämneslärare 

i engelska och två engelsklärarstudenter. 

 

Avgränsningen för stickprovet på lektion.se baseras på sökorden ”engelska”, ”gymnasiet” 

och ”uttal”, ”muntlig produktion” och slutligen ”fonetik” för att filtrera de pedagogiska 

planeringarna och därigenom få planeringar som är av relevans för studien. 
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2.4 Metoddiskussion  

En kvalitativ metod valdes för att om möjligt få fram nyanser bakom lärares och blivande 

lärares ställningstaganden. Denna studie hade också varit möjlig att utföra kvantitativt 

med enkäter skickade till lärare och lärarstudenter. Det resultatet hade skildrat en bild 

gällande en bredare massas syn angående fonetik i undervisningen. Dock begränsar en 

kvantitativ ansats möjligheten till utvecklande svar, vilket ansågs avgörande för denna 

studie. Därutöver hade en kvantitativ metod utsatt studien för risk att inte vara 

genomförbar, då lärare kan känna motvilja att svara på enkäten på grund av tidsbrist. 

 

Studien omfattade två lärares perspektiv på fonetik och uttalsundervisning, samt två 

lärarstudenters syn på sin framtida yrkesutövning gällande de två nämnda begreppen. En 

risk med detta arbetssätt var att informanterna skulle anpassa sina svar för att framstå i 

god dager och komma med svar som de trodde skulle vara givande för studien. Den semi-

strukturerade intervjun gav svar på de i förväg konstruerade frågorna men på grund av 

risk att informanten skulle känna sig besvärad och ifrågasatt gällande sin undervisning 

blev följdfrågorna få. Ifall fler frågor hade ställts till informanterna hade svaren varit mer 

ingående gällande ämnet.  

 

Om en fältstudie hade utförts på lärarnas lektioner i samband med intervjuerna hade 

resultatet kunnat få mer validitet. Yttre faktorer gjorde detta omöjligt; lärarna hade inte 

tid och elevgrupperna uttrycktes vara känsliga.  

 

Litteraturstudien som utfördes inkluderade tidigare forskning, styrmedel och förslag på 

undervisningsmetodik. Därtill hade det varit intressant att undersöka förekomsten av 

fonetiska inslag i läromedel då det framkom i en intervju att detta inte längre användes 

som komplement. Detta hade kunnat ge studien ytterligare belägg vad beträffar fonetikens 

status och aktualisering i undervisningen.  
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3 Forskningsbakgrund  

Detta avsnitt redogör för väsentlig bakgrund vad beträffar undervisningen i engelska i 

den svenska gymnasieskolan och tidigare forskning med relevans för denna studie. Först 

presenteras språkinlärningsforskning med inriktning mot uttalsundervisning. Vidare 

diskuteras de direktiv från Skolverket som lärare i engelska ska förhålla sig till, i syfte att 

försöka klargöra om den rådande synen på ämnet är förenlig med användning av fonetik. 

Slutligen redogörs för utformningen av lärarutbildningen med särskilt fokus på 

uttalsundervisning och fonetik. Definitioner av väsentliga termer som används i detta 

avsnitt återfinns i slutet av dokumentet under rubriken ”begreppsdefinitioner”. (Se: 6. 

Begreppsdefinitioner).  

3.1 Språkinlärningsteorier 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning beträffande teorier om språkinlärning och deras 

eventuella implementering i språkundervisning att tas upp, i första hand i den mån de 

berör uttal, prosodi och användning av fonetik.   

3.1.1 Den kritiska perioden 

Redan i slutet av trettiotalet beskrev Nikolaj Trubeckoj (1969), en av grundarna av 

forskningsområdet fonologi, ett fenomen som de flesta av oss är bekanta med genom 

vardagliga observationer, nämligen det faktum att små barn häpnadsväckande snabbt 

tycks kunna tillägna sig hela ljudstrukturen i ett språk som är nytt för dem, medan äldre 

barn och vuxna i de flesta fall verkar ha förlorat den förmågan. Även mycket avancerade 

inlärare av ett främmande språk tenderar att tala detta med en mer eller mindre tydlig 

brytning som är färgad av det egna modersmålet. Trubeckoj (1969) jämförde det senare 

med ett filter som lade sig över förmågan att uppfatta ljud korrekt. I enlighet med den 

bilden, innebär mötet med ett nytt språk att en omedvetet anpassar det en hör, t.ex. enstaka 

fonem, vilket leder till att uttalet istället blir närmaste allofon i ens modersmål, eller också, 

om ljudet i fråga är mycket främmande, kan det hända att en inte ens uppfattar att det 

finns. Bilden av modersmålet som ett filter är lätt att ta till sig, eftersom även den som 

saknar lingvistisk träning utan vidare brukar kunna uppfatta om någon annan talar med 

utländsk brytning, men också ganska ofta kunna säga vilket specifikt språk personen 

bryter på. De som har samma modersmål gör i regel exakt samma uttalsfel, precis som 
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om det egna språket både agerade filter och anpassade främmande språkljud för att få 

dem att passa in i redan kända mönster. Detta är nog en erfarenhet som många delar. 

 

Vad beträffar små barns förmåga att höra och reproducera absolut korrekt, har forskning 

inom olika områden lett till att förklaringsmodellerna har avlöst varandra. Inom 

språkinlärningsforskningen finns en ansedd hypotes som brukar gå under namnet den 

kritiska perioden och syftar på den period i barndomen då biologiska och neurologiska 

processer ännu inte har avslutats och då barnet därför fortfarande kan lära sig främmande 

språk på samma sätt som det lär sig sitt modersmål. Den amerikanske neurofysiologen 

Lenneberg (1967) myntade termen sedan han hade funnit att möjligheten till ett 

automatiskt tillägnande enbart utifrån ett språkligt inflöde verkade avta i början av 

pubertetsåldern. Därefter måste inlärningen av ett L2 för de flesta ske på ett annat sätt, till 

exempel genom undervisning och den lärande måste ha såväl motivation som 

beslutsamhet. Lenneberg (1967) ger ett exempel på att en brytning kan vara svår att bli 

av med efter puberteten men han tillägger att oavsett ålder kan en lära sig att kommunicera 

på målspråket.  

 

Efter det att Lennebergs hypotes formulerades har mer forskning om 

mognadsbegränsningar gjorts, bland annat av Hyltenstam och Lindberg (2013). 

Därigenom har de kunnat påvisa att ungdomar och vuxna har fördelar gentemot yngre 

barn i förstadiet av inlärningsprocessen, vilket inte hindrar att de yngre barnen i slutändan 

överträffar de äldre. De yngre barnens behärskningsnivå kommer att likna infödda talares 

medan äldre inlärare kommer ha en svårighet att uppnå den nivån. Hyltenstam och 

Lindberg (2013) tar upp avsaknaden av kriterium för den slutliga högsta nivån av 

språkbehärskning i Lennebergs hypotes och menar att det har uppkommit skilda 

tolkningar på grund av förvirring kring detta. Lenneberg (1967) besvarar inte frågan om 

när en talare kan anses bemästra ett språk, kanske för att det inte är möjligt att formulera 

en bestämd definition av den saken. 

 

Hyltenstam och Lindberg (2013) fortsätter med att uppmärksamma ytterligare forskning 

kring den biologiska aspekten av språkinlärning. Det finns belägg för att den kritiska 

perioden faktiskt existerar. Något som styrker detta är att barn som trots isolering från 
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omvärlden och bristande utveckling på ett första språk senare kan utveckla jämförbar 

språkbehärskning med jämnåriga. Ett sådant barn kom ikapp efter bara något år; barnet 

hade inte nått puberteten när inlärningen skedde. Detta kan ställas i kontrast mot ett annat 

barn som påbörjade inlärningen av sitt modersmål efter pubertetens början och men var 

utveckling avstannade och kom att begränsas till en tvåårings språkliga repertoar.  

 

Exemplen ger visserligen belägg för att den kritiska perioden faktiskt existerar men det 

har även visat sig att efter puberteten kan en också lära sig behärska ett nytt språk så väl 

att det kommer mycket nära infödda talares språkliga nivåer. I sådana fall, enligt 

Lenneberg (1967) tycks det vara yttre faktorer som är avgörande, såsom motivation och 

exponering för målspråket samt typen av undervisning.  

 

Brown och Attardo (2005) beskriver vilka skeden L2-inläraren genomgår vid 

språkinlärningen. Den första perioden betecknar de som den tysta perioden. En sådan fas 

är nödvändig vid modersmålsinlärning men det har också observerats något liknande vid 

andraspråksinlärning bland barn som kan vara tysta i flera veckor innan kommunikation 

sker. Det är en ”lyx” för vuxna andraspråksinlärare att kunna genomgå en tyst period 

eftersom situationen oftast kräver att de måste kommunicera direkt när de utsätts för 

språket. Ytterligare en tidig period i inlärningen är formulas som är en slags 

frasinlärningsperiod. Inläraren memorerar då fraser för att kommunicera och täcka vad 

författarna kallar “basic needs” (2005:219). Brown och Attardo (2005) fortsätter med att 

säga att formulas används för att vinna tid. Detta innebär att när en inlärare yttrar en fras 

och inväntar svar ger den sig själv tid att fundera ut nästa fras. Perioden efter formulas är 

unpacking som står för kunskapen att analysera fraserna utifrån ett grammatiskt 

perspektiv. Brown och Attardo (2005) går också in på debatten om språkinlärning och 

ålder. Vuxna kan lättare använda sina minnen och inlärningsstrategier i inlärning av ett 

andraspråk, menar de, medan barn endast kan använda samma principer som när de lärde 

sig modersmålet.   
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3.1.1 Internationell inlärningsforskning som grund för undervisning i språk med 

hjälp av fonetik 

 

Jim Flege (1995) är en internationellt framstående forskare som förespråkar 

användningen av det han kallar speech learning model (SLM) vid inlärning av ett L2. 

SLM-metoden är kontrastiv, de vill säga den bygger på att synliggöra likheter och 

olikheter mellan L1:s och L2:s språkljud för att inläraren ska kunna lära sig att artikulera 

med rätt uttal. Flege (1995) menar att belysningen av fonologiska skillnader mellan olika 

språk är något läraren bör anamma i undervisningen eftersom detta gör att eleverna blir 

medvetna om uttalet på L2. Något läraren bör inkorporera i undervisningen är också 

fonetisk skrift eftersom det är ett sätt att uppmärksamma olikheter och likheter och som 

dessutom kan bidra till att illustrera hur språkljuden bör artikuleras.  

 

Flege (1995) förespråkar undervisning i uttal för att korrigera språkljud som talaren inte 

behärskar. Ett skäl till detta är att avvikande uttal kan skapa svårigheter i 

kommunikationen mellan en L2-talare och en L1-lyssnare. Han tar även upp den kritiska 

perioden inom språkinlärning och menar att när en L1-talare lär sig ett L2 kan det vara 

positivt att använda modersmålet i undervisningen för att skapa en djupare förståelse för 

L2 men ett sådant tillvägagångssätt kan medföra överföring av element från modersmålet 

till målspråket, vilket benämns som transfer. Likaledes, enligt Bohn och Munro (2007) är 

det viktigt att som lärare vara observant på transfer. Brown och Attardo (2005) förklarar 

ytterligare att begreppet kan användas för att förutspå vilka problem en L2 kan få med 

målspråket beroende på vilket modersmål hen har.  

 

Cook (2008) uppmärksammar även hon att vid inlärning av ett nytt språk tillkommer ett 

nytt uttal och det är något som inläraren aktivt måste anstränga sig för att lära sig. Sedan 

säger hon att en måste fortsätta att arbeta med uttalet kontinuerligt för att bibehålla det 

och för förbättra sin färdighet. Dessutom belyser hon vikten av att läraren använder sig 

av ett kontrastivt perspektiv för att ge eleverna en djupare förståelse av målspråket. Med 

andra ord menar Cook (2008) att en till exempel genom presentation av ett bekant ord, 

ett ord på modersmålet, kan skapa en precis kunskap av motsvarande ord på målspråket. 



15 

På liknande sätt menar Bohn och Munro (2007) att för att främja inlärning måste 

principen “apply the familiar to the unfamiliar” (1995:275) råda. 

 

För att åstadkomma en effektiv uttalsundervisning har Derwing och Munro (2005) påvisat 

att en grundläggande förutsättning är att läraren har en korrekt förståelse för målspråkets 

fonologiska system. Detta för att rätt information ska framkomma till eleverna. Därtill 

bör lärarens mål vara att analysera elevens uttal för att kunna komma med råd om 

specifika utvecklingsområden. Eftersom tal är en aktiv handling måste inläraren få 

praktisera utövandet för att kunna ta till sig kunskapen.  

 

Eleverna ska, enligt Fraser (2006), aktivt sträva efter korrekt uttal. Då Fraser (2006) 

menar att en person kan tala målspråket dagligen, men trots år av utövande ha ett inkorrekt 

uttal på grund av att hen inte medvetet försökt förbättra uttalet. Språklärare kan därför 

inte dra sig för att kommentera på elevernas språk; att inte ingripa stjälper enbart deras 

utveckling. Med konstruktiva kommentarer av elevernas språk och konkreta mål kommer, 

enligt Atli och Bergil (2012), både deras uttal och den egna uppfattningen om sin förmåga 

att förbättras. Detta styrker att ett bättre självförtroende resulterar i effektivare inlärning. 

 

För att kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga krävs, enligt Yates (2003), 

medvetenhet och en förmåga att artikulera och kommunicera genom tal. Yates (2003) 

förklarar att grunden till kommunikation är fonetik och en behärskning av språkets 

prosodi. Utan dessa två språkliga komponenter kan inte kommunikation ske mellan två 

individer. 

 

Baker (2011) noterar att utan forskning gällande lärares tanke och kunskap i 

uttalsundervisning drivs inte området framåt och det uppstår en brist på systematisk 

metodik inriktad på uttalsträning. En sådan pedagogisk utgångspunkt skulle dock vara till 

hjälp både för elever och lärare. Baker (2011) problematiserar dessutom det faktum att 

prosodin fått ett sådant litet utrymme i dagens språkundervisning. Detta kan spåras till att 

för lite forskning har bedrivits på området samt brister i lärarutbildningen. Fonetiken är 

närvarande i utbildningen men inte som ett didaktiskt verktyg.  
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Slutligen förtjänar en studie av Wolter (2015) att nämnas i detta sammanhang, trots att 

den inte är direkt inriktad vare sig på uttalsträning eller prosodi. Studien i fråga rörde 

ungdomars användning av lexikon vid språkstudier och tar därför upp en specifik aspekt 

av fonetiken i ett didaktiskt perspektiv, nämligen det fonetiska alfabetet som verktyg för 

att med hjälp av lexikon ta reda på hur ord uttalas. Wolter menar att ordförståelse är den 

viktigaste delen i språkfärdighet och påpekar att lexikon är ett verktyg som sammanför 

en stor mängd information gällande ord. Den som kan använda ett väl utformat 

uppslagsverk korrekt kommer därefter att ha det som en resurs att alltid förlita sig på när 

osäkerheter om språk uppstår. I ett informativt lexikon kommer det definitivt, enligt 

Wolter (2015), finnas fonetisk skrift som beskriver de ljud som uppslagsordet består av. 

Detta talar på sitt sätt för att fonetik bör vara inkorporerat i undervisningsstoffet.  

 

I dagens samhälle, skriver Wolter (2015), är de flesta lexikon digitaliserade (även om de 

också finns i tryckt form) och de används flitigt i klassrummen. Ett exempel på ett väl 

ansett digitalt engelskt lexikon är Merriam-Webster. Detta uppslagsverk ger oftast flera 

definitioner av ordet, anger vilken ordklass det tillhör, erbjuder exempelmening där ordet 

används samt en fonetisk transkription och en inspelning av en infödd talare som uttalar 

ordet. Det sistnämnda, alltså ljudinspelningen av ord, kan ge intryck av att den fonetiska 

skriften är överflödig, men att höra ett ord talas korrekt behöver inte nödvändigtvis 

översättas i en förmåga att själv kunna uttala ordet. Efter den kritiska perioden, som är 

beskriven ovan, klarar de flesta inte att tolka det de hör lika bra som små barn gör. 

3.1.2 Svenska forskare om uttal och prosodi i språkundervisningen 

Det finns också svenska forskare som arbetar i linje med de namn som redan har nämnts 

och som av naturliga skäl framförallt har beaktat svenska förhållanden. 

 

Thorén (2013) uppmärksammar även han ljudmässig transfer från modersmålet till 

målspråket bland svenska L1-talare i färd med att lära sig engelska. När det rör sig om 

språkljud som är betydelseskiljande i engelskan men inte i svenskan, kan en del av 

problemet vara att svensktalande inlärare inte alls märker av skillnaden medan en L1-

talare av engelska utan vidare skulle göra det. En annan del av problemet är att lära sig 

uttala rätt. För att hjälpa eleven att göra det, kan läraren, enligt Thorén (2013), börja 

genom att överdriva sitt eget uttal för att göra eleven medveten om att det finns 
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uttalsskillnader. Läraren kan därefter gå igenom individuella ords uttal för att sedan arbeta 

med fullständiga fraser. Liknande synpunkter framförs även i Yates (2003) studie om 

fördelarna med att imitera L1-talare vid andraspråksinlärning.  

I likhet med Wolter (2015) anser Thorén (2013) att det endast finns fördelar med att 

använda fonetisk skrift i språkundervisningen. Han styrker detta genom att beskriva de 

olika processer som sker i hjärnan vid hörsel och vid tal. Eftersom de är åtskilda kommer 

korrekt uttal endast att uppnås när en tränar på att artikulera ordet. Fonetisk skrift 

underlättar detta genom att illustrera hur ord är uppbyggda fonem för fonem. 

  

Thorén (2013) är vidare av den uppfattningen att inkludering av modersmålet i 

undervisning kan frambringa motivation hos eleven och även ge en känsla av tillhörighet. 

Vid introduktionslektionen bör läraren först och främst sätta upp konkreta mål med sina 

elever. Detta menar han kan öka deras motivation att lära sig ett bra uttal i målspråket. I 

undervisningen måste det även finnas en tanke bakom övningarna för att optimal 

inlärning ska kunna ske. 

 

Thorén (2013) poängterar inte minst att prosodi är något som alla inlärare av ett L2 

behöver behärska oavsett målspråk. Ifall L2-talaren har bristande prosodiska färdigheter 

behöver det inte nödvändigtvis leda till att en L1-talare inte alls förstår, men det kan vara 

ytterst ansträngande för lyssnaren att uppfatta vad L2-talaren säger, vilket kan resultera i 

att L1-talaren undviker att konversera med L2-talare. Thorén (2013) uppmärksammar 

återigen lärarens roll i språkundervisningen, därför att inlärare inte automatiskt kommer 

att kunna lyssna efter prosodiska felaktigheter i sitt eget uttal. Det kan däremot läraren 

göra och sedan öva ihop med eleven. Läraren bör alltså, enligt Thorén (2013), inte enbart 

fokusera på enskilda ords uttal utan också inkorporera prosodin i undervisningen.  

 

Abelins och Thoréns (2015) undersökning av en L1-talares förståelse av L2 visade att 

korrekt uttal av enskilda ord inte alltid var avgörande för lyckad kommunikation, medan 

prosodin däremot spelar en mycket viktig roll. L2-talare som inte hade rätt prosodi gjorde 

att L1-lyssnare trodde det var påhittade ord de uttalade. Abelin och Thorén (2015) menar 

att trots att deras studie var alltför begränsad för att tillåta dem att dra några generella 
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slutsatser, kan resultatet antyda att prosodi är en utomordentligt viktig del av 

språkinlärning. 

 

Abrahamsson (2009) menar att om det existerar ett fonem i L1 kommer uttalet på L2 att 

påverkas eftersom inläraren redan har ett uttal för en allofon. Det sker en så kallad 

ekvivalent klassifikation. Med andra ord kommer inläraren omedvetet att uttala det 

aktuella fonemet som det språkljud som ligger närmast i det egna modersmålet. Detta 

överensstämmer med Trubeckojs (1969) observationer om hur brytning på främmande 

språk uppstår. 

 

Rönnerdal och Johansson (2010) tar upp det faktum att det finns en hel del ord i engelskan 

som svenska L1-talare har en tendens att göra fel på, exempelvis sådana ord som skiljs åt 

endast på grund av att ett enda fonem är tonande i det ena fallet och tonlösa i det andra. 

De påpekar att även om det kan förefalla ett litet och försumbart fel, är sonoriteten faktiskt 

betydelseskiljande i engelskan. Uttalsfel kan därför skapa missuppfattningar och 

kommunikationen kommer störas. Rönnerdahl och Johansson (2010) anser att 

undervisning i minimala par (endast ett språkljud skiljer orden åt) är viktig. Detta talar 

för att fonetik med fördel skulle kunna användas i klassrummet och då inte minst IPA-

tecknen.  

 

Rönnerdahl och Johansson (2010) ser dock inte transfer som något odelat negativt. Om 

modersmålets språkljud är av samma karaktär som det nya språkets kommer inlärningen 

av uttal att förenklas, menar de. Vid motsatt situation blir inlärningen försvårad. Det är 

av högsta vikt att läraren uppmärksammar likheter och skillnader mellan de olika 

språkens fonem för att eleverna lättare ska kunna behärska ett nytt korrekt uttal. Lundin 

(2009) varnar för att när modersmålets ljudmönster överförs från L1 till L2 kan en lärare 

uppfatta det som att eleven gissar sig fram gällande uttalet. I stället bör detta ses som en 

bekräftelse på att eleven inte har vissa fonem i sitt modersmål och därmed behöver 

uttalsundervisning. 

3.1.3 Två sociolingvistiska infallsvinklar 

Fonetik i samband med språkundervisning har inte enbart gett upphov till studier som är 

direkt inriktade på inlärning av uttal och prosodi. Två artiklar som är relevanta för syftet 
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med denna uppsats, pekar på var sitt sätt på att det också kan vara av värde att anlägga ett 

sociolingvistiskt perspektiv på detta med fonetik i klassrummet. 

 

I antologin Språkboken, sammanställd av Ferm et. al (2001) och utgiven på uppdrag av 

Skolverket, problematiserar Sölve Ohlander (2001) användning av fonetik i klassrummet 

ifall förklaringar ges i ett kontrastivt perspektiv som innebär att målspråket jämförs med 

svenska. I dagens mångkulturella samhälle, blir det angreppssättet inte lika självklart som 

de var tidigare, menar han. En elev som inte har svenska som första språk kommer inte 

att kunna dra samma fördel av detta som svenskspråkiga kamrater eftersom den 

fonologiska skillnaden mellan den elevens modersmål och engelskan troligen inte är 

densamma. En sådan elev kommer av samma skäl att brottas med andra uttalsproblem. 

Det blir i den situationen svårt att kunna ge alla elever likvärdig hjälp, oavsett språklig 

och kulturell bakgrund. Det mångkulturella klassrummet ställer alltså nya och krav på 

språklärarens kunskaper, till exempel om språktypologi. Ohlander (2001) verkar inte 

ifrågasätta att fonetik med fördel kan användas i uttalsundervisning, men han poängterar 

att i ett klassrum där många olika L1 finns representerade måste läraren vara bekant med 

sina elevers språkliga bakgrund samt besitta en betydande kunskapsarsenal.  

 

Vid sidan av språkinlärningsforskning och didaktiska forskningsrön, som är uppenbart 

relevanta för den här studien, har den alltså vissa kopplingar till ett sociolingvistiskt 

perspektiv. En av anledningarna till detta, förutom den som Ohlander tar upp, är att om 

en avser att ägna sig åt uttalsundervisning i engelskklassrummet uppstår omedelbart 

frågan om vilken variant av engelska som i så fall ska vara den modell man utgår ifrån. 

 

I en samlingsvolym med artiklar från en tvådagarskonferens i Pozdan redigerad av 

Katazyna och Przedlacka (2005), återfinns en artikel av sociolingvisten Peter Trudgill, 

som sätter fingret på en konflikt som uppstod i början av 2000-talet och som satte igång 

en diskussion som fortfarande pågår angående EIL (English as an International 

Language) i förhållande till ENL (English as a Native Language), och i viss mån också 

till EFL (English as a Foreign Language). Trudgills kollega och landsmaninna, Jennifer 

Jenkins, var inte bara av den åsikten att EIL borde ges status av en egen variant, utan hade 

också planer på att utarbeta en beskrivning av dess fonologi, i syfte att använda den för 
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undervisning i engelska. Då EIL framförallt redan användes som ett lingua franca för 

kommunikation mellan människor med ett annat L1 än engelska, såg Jenkins ingen 

anledning att de alla skulle sträva efter ENL-kompetens. Trots att Trudgill (2005) ger 

henne rätt i det, vänder han sig emot Jenkins planer, då han bland annat har uppfattat att 

hon anser att sådana som han också borde lära sig EIL att använda i internationella 

sammanhang. Då Trudgill (2005) i åratal hade använt sitt modersmål utan problem 

utanför hemlandets gränser, fann han idén om att han och andra skulle lära om sitt eget 

modersmål absurd. Han håller i och för sig med om att inlärare av engelska inte behöver 

sträva efter ENL-kompetens, vilket han i alla händelser menar vore ett ouppnåeligt mål, 

men enligt hans uppfattning, dög det bra att i vanlig ordning studera EFL som redan sedan 

länge använde RP (Received Pronunciation) och/eller GA (General American) som 

modeller. 

 

Väl medveten om att framförallt RP av olika skäl hade ifrågasatts och att den modellen 

rentav kunde verka provocerande i vissa sammanhang, försvarar Trudgrill (2005) den 

bland annat av pragmatiska skäl. Han hänvisar till det faktum att det sedan lång tid tillbaka 

finns massor av material, såväl tryckt som inspelat, som baserar sig just på den modellen. 

Trudgill (2005) nämner inte detta, men det förtjänar att påpekas att det är RP och GA som 

ligger till grund för den information som finns att hämta från större lexikon, inte minst 

angående brittiskt och amerikanskt uttal av ord. Den aktuella diskussionen bidrar till att 

lyfta fram en underliggande problematik i mycket av de mer eller mindre öppna 

motsättningar som förekommer om språkundervisning i Sverige och som kan anas bakom 

styrmedlen för undervisning i engelska. 

3.1.4 Krashen och kommunikativ kompetens   

Även om det finns mängder av forskning som förespråkar fonetik som verktyg i 

språkundervisningen, är det långt ifrån all språkinlärningsforskning som har den 

inriktningen. Det kan till och med uppfattas som att det finns en motsättning mellan den 

och andra inflytelserika språkinlärningsteorier. 

 

Stephen Krashen, en välkänd andraspråksforskare inom Second Language Acquisition 

(SLA), fokuserar på kommunikationen i första hand, snarare än på språklig korrekthet, 

och har formulerat ett antal hypoteser om andraspråksinlärning.  I denna studie kommer 
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det refereras till upplagan publicerad år 1982 betecknad Principles and Practices in 

Second Language Acquisition. Brown och Attardo (2005) har följt hans arbete och belyser 

och problematiserar dess användning i deras bok om engelska språkets struktur. De har 

utgått från hans första publikation, men eftersom ingen större förändring har skett kan 

kritiken appliceras på den reviderade upplagan. De menar att Krashens (1982) hypoteser 

är högst aktuella men att det fortfarande finns utrymme för utveckling.   

 

En hypotes som Krashen (1982) formulerat är monitorhypotesen. Den baseras på 

uppfattningen att fokus i språkinlärning till en början bör ligga på kommunikation och 

först därefter på inlärning av regler (grammatik). Monitorhypotesen omfattar tre viktiga 

delar: Först ska inläraren få tillräckligt med tid på sig att producera tal för att hinna tänka 

efter, sedan är det dags att fokusera på formen och på språklig korrekthet och slutligen 

lära sig grammatiska regler som formar språket. Brown och Attardo (2005) hänvisar till 

den distinktion Krashen gör mellan acquisition och learning.  Den första termen står för 

att tillägnandet av ett språk sker omedvetet, på samma sätt som barn lär sig sitt 

modersmål, medan learning betyder att inlärningen sker medvetet. Medvetandet är inget 

som förklaras djupgående i detta sammanhang, utan Krashen förklarar det hela med att 

den medvetna inlärningen bygger på en förmåga att göra grammatiska bedömningar 

baserade på regler medan den omedvetna inlärningen baserar sig på känsla. Det Krashen 

menar är att en inlärare i det senare fallet inte vet vad som är rätt rent grammatiskt utan 

mer eller mindre intuitivt uppfattar att vissa saker “känns” rätt, vilket Brown och Attardo 

(2005) menar är en väldigt diffus förklaring. 

 

En annan av Krashens (1982) hypoteser är input/comprehensionhypotesen. Den utgår 

ifrån tanken att input (exponering för målspråket) är nödvändig för språkinlärningen, men 

tillägger att utvecklingen av lärandet gynnas av att svårighetsnivån alltid ligger lite grann 

över inlärarens kunskapsnivå och att lyckad kommunikation baseras på att input blir 

förstådd av inläraren. Den utgår också ifrån att förmågan att producera tal uppkommer 

genom att inläraren övar; det är ingenting som kan läras ut direkt. Hypotesen är slående 

på grund av dess likhet med hur barn lär sig ett modersmål. När en förälder försöker lära 

sitt barn att prata ser den till att förenkla sitt tal tillräckligt mycket för att barnet ska förstå. 

I takt med att barnet lär sig blir talet successivt svårare. Brown och Attardo (2005) 
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påpekar att Krashen inte nämner grammatik som en språklig komponent värd att 

undervisa i förrän eleven har erhållit sig en repertoar av kunskap, eftersom grammatisk 

kunskap är något eleven kommer lära sig naturligt via inflödet av målspråket. Brown och 

Attardo (2005) påpekar att undervisning som är baserad på att först lära sig grammatik 

och sedan träna inflöde också har visat sig fungera. De redogör dessutom för att barn lär 

sig språk på många olika sätt, till exempel genom att vara tysta och observera samt pröva 

sig på att prata genom oförståeligt babbel.  

 

Det affektiva filtret är benämningen på ytterligare en av Krashens (1982) hypoteser. Den 

berör känslor och humör i samband med språkinlärning. Krashen (1982) hävdar att 

ängslan kan blockera inlärning. Det skulle kunna vara en anledning till att barn lär sig 

språk snabbare än vuxna. De känner inte samma rädsla för att göra fel. Enligt samma 

hypotes avgör det affektiva filtret vilken slags dialekt människor kommer att lära sig och 

vilken nivå hen vill uppnå samt hur lång tid det kommer ta. Krashen (1982) pekar för 

övrigt på hur olika yttre faktorer kan bidra till ambivalenta känslor inför användningen av 

ett nytt språk. Han menar att lärare bör undvika att rätta en elevs uttal och att bedömning 

i övrigt inte ska ske kontinuerligt utan att målspråksanvändningen bör få ske fritt. 

Krashens uppmuntran till ett positivt klassrumsklimat där fel får uppkomma utan 

korrigering menar Brown och Attardo (2005) kan resultera i att elevers uttalsfel består 

därför att de inte får någon vägledning. Därtill beskriver de att en elev som lärt sig 

grammatiska regler före input kommer att kunna lyssna efter form och på så vis lättare 

förstå språkets struktur. Detta är dock ett argument utan referens till någon särskild källa 

och ska därför mer ses som ett resonemang än ett som ett faktum. 

 

Krashens teorier har haft ett stort inflytande på modern språkundervisning sedan dess 

publikation år 1982, inte minst i Sverige där den språkdidaktiska inriktning som kallades 

kommunikativ kompetens fick stort genomslag för ungefär tre decennier sedan. Synen på 

språkundervisning i den svenska skolan är sedan dess dominerad av idéer som i mångt 

och mycket härrör från Krashen. Tornberg (2015) presenterar i sin bok Språkdidaktik 

grunden för den synen på undervisning med dess inriktning på kommunikation och 

kommunikativa strategier, snarare än på språklig korrekthet. Samma syn återspeglas även 

i kriterierna för den summativa bedömningen av språk i svenska kursplaner där 
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kommunikativa strategier framhävs, medan språklig korrekthet inte uttryckligen nämns. 

Ämnesplanen säger vidare att i största möjliga utsträckning ska det undervisas på 

målspråket – här finns således inte en rekommendation att använda ett kontrastivt 

perspektiv. Satsningen blir således på massiv input, något som för tankarna till 

Direktmetoden. Det hela påminner dock framförallt starkt om Krashens (1982) ideér. Då 

denne inte var någon förespråkare vare sig för uttalskorrigering eller för användning av 

ett kontrastivt perspektiv i språkundervisningen. 

 

Det kan anas en motsättning mellan den aktuella inriktningen och de åsikter som framförs 

av forskare som förespråkar fonetik i språkklassrummet; men tiden har inte stått stilla i 

den svenska skolan. I och med lanseringen av lgy11 hade Skolverket emellertid ersatt 

begreppet kommunikativ kompetens med allsidig kommunikativ kompetens, vilket 

antyder en förändring i en riktning som inte presenteras närmare. Frågan är om den 

förändringen medger att lärare ska ägna sig åt systematisk uttalsträning och prosodi i 

språkklassrummet. 

3.2 Kan och får engelsklärare använda fonetik i den svenska 

gymnasieskolan? 

Historiskt sett har skolan genomgått flertalet reformer och språkundervisningen har 

utvecklats under åren. I dagsläget arbetar verksamma lärare med läroplan för gymnasiet 

2011 (lgy11) och måste därför anpassa undervisningen till de krav och restriktioner som 

återfinns i läroplanen. Före lgy11 styrdes lärare av kursplan för frivilliga skolformer 2000 

(gy2000) som fokuserade på kommunikativ förmåga: 

“Ämnet engelska har därför en central roll i den svenska skolan. Utbildningen i engelska syftar till 

att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana språkkunskaper som är nödvändiga för 

internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del 

av den snabba utveckling som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för 

framtida studier” (Skolverket, 2000:85). 

Citatet ovan förklarar det centrala innehållet för ämnet engelska i gymnasieskolan 

beskrivet i gy2000. Lanseringen av lgy11 medförde inte någon förändring vad beträffar 

strävan efter en allsidig kommunikativ förmåga, men lyfte fram vikten av att passa in 
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språkträningen i ”funktionella och meningsfulla sammanhang”, liksom samspel med 

andra:   

”Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla 

sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, 

som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att 

formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, 

syften och mottagare. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig 

säkerhet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet” (Skolverket, 

2011:1). 

Skolverket (2011) reformerade läroplanen, så att den fortfarande är inriktad mot 

kommunikativ förmåga, dock utan att särskilt betona vikten av att använda sina 

språkkunskaper för att kunna knyta internationella kontakter eller kunna ta del av 

informations- och kommunikationsteknik. Digitala medier nämns i ämnesplanen, men nu 

som verktyg för kommunikation. 

 

Uttal nämns också, intressant nog, i gy2000 som en del i den allsidiga kommunikationen. 

Uttalet var inräknat som en komponent i språkets form och det behövdes kunskap i det 

för att behärska språket. Vilket uttal, det vill säga, vilken variant av engelska som ska 

vara modell för denna möjliga uttalsträning framgår däremot inte. I detta avseende kan 

en förändring anmärkas, i gy2000 framhöll Skolverket (2000) att uttalet var en del i målet 

för engelska kursen medan i lgy11 existerar inte någon sådan riktlinje. 

 

Det kan finnas flera skäl bakom detta, men avsaknaden av någon som helst 

rekommendation leder till frågor om vilken engelska lärare egentligen förväntas lära ut i 

skolan. Klargörs inte detta på något sätt, finns det utrymme för tolkningar som kan skilja 

sig åt ganska betydligt från lärare till lärare. Det faktum att betoning ligger på 

meningsfulla och funktionella sammanhang liksom på interaktion i ämnesbeskrivningen 

och att kommunikativ förmåga fortsatt står i fokus medan uttal marginaliseras antyder, 

utan att det sägs rent ut, att språkets form är fortsatt underordnat innehållet i 

kommunikationen. Uppfattas formuleringarna på det sättet, dras kanske slutsatsen att den 

engelska som ska läras ut är den lingua franca som brukar kallas EIL, medan någon annan 

kan tolka saken på ett annat sätt, följa traditionen och se RP eller GA som normer. 

Otydligheten på den här punkten är i högsta grad relevant för den som frågar sig ifall 



25 

fonetik kan och får användas i engelskundervisningen. Siktar skolan enbart på EIL-

kompetens blir det svårt att hävda att det finns någon modell eller norm att utgå ifrån för 

att undervisa om uttal och prosodi. 

 

Enligt Skolverket (2011) ska bedömning som görs inför betygssättningen vara summativ, 

det är elevens kommunikativa förmåga som bedöms i ett helhetsperspektiv utifrån vissa 

kriterier. Om uttal och intonation finns med i bilden är det implicit, eftersom de 

aspekterna inte finns med bland kriterierna. På vägen mot den summativa bedömningen 

ägnar sig läraren emellertid åt fortlöpande formativ bedömning, för att kunna göra eleven 

medveten om sin egen utveckling mot målen och samtidigt bedöma om undervisningen 

har haft avsedd effekt. Det är under den processen som resultatet av till exempel 

uttalsträning kan bedömas. 

 

I ljuset av detta, är det ingenting som hindrar att lärare använda fonetik i klassrummet, 

men som bör ha framkommit, är det inte självklart vad som egentligen menas med 

engelska i ämnesplanen. Där finns ett utrymme för egna tolkningar som kan skapa 

osäkerhet för den som vill använda sina kunskaper i fonetik för att hjälpa sina elever 

förbättra sitt uttal och sin prosodi. 

 

Bortsett från själva ämnesbeskrivningen, målen och betygskriterierna, innehåller 

ämnesplanen för engelska också några formuleringar som kan kopplas till användandet 

av fonetik. Samtidigt som de lär ut engelska, ska lärarna utveckla elevernas förmåga att 

använda strategier för att de ska kunna använda språket både i och utanför skolan för att 

”bibehålla lusten till det livslånga lärandet” (Skolverket, 2004:8). Det livslånga lärandet 

av språk menar Skolverket, av allt att döma, ska underlättas av kunskaper om hur 

språkinlärning går till: ”Undervisningen ska också /…/ bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.”  (Skolverket, 2011:1). 

 

Med tanke på att kunskaper i fonetik, inte minst förtrogenhet med fonetiska tecken, på 

det stora hela är generiska och kan tillämpas på alla tänkbara språk, kan dessa 

formuleringarna ses som en bekräftelse på att användningen av fonetik inte går emot 

ämnesplanen för engelska. För övrigt kan det med fog hävdas att för att till exempel nyttja 
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ett lexikon fullt ut, behövs förståelse för såväl grammatisk terminologi som av fonetisk 

transkription som beskrivet av Wolter (2015). Det kan hävdas att det är kunskaper som 

elever behöver för att bli tillräckligt självständiga för att ge sig hän åt ett lustfyllt och 

livslångt lärande av engelska och andra språk. 

 

Samtidigt kan lärare i den svenska skolan på papperet åtnjuta stor frihet när det till 

exempel gäller val av metodik. Bo Lundahl framställer den svenska skolan som 

”decentraliserad, informell och avritualiserad” (2012:32). Läraren har eget ansvar för sin 

undervisningsmetodik utan anvisningar från Skolverket. Avsaknaden av specifika 

metoder är, som beskrivet av Lundahl (2012), avsiktlig då detta ska skapa lokala lösningar 

fyllda av dynamik och kreativitet, vilka är tänkta ska driva skolutvecklingen framåt. 

Enligt han ska läraren i teorin känna ett ansvar och en möjlighet att modifiera sin 

undervisning fritt; i praktiken är detta inte lika genomförbart då ökade regleringar, 

ekonomiska nedskärningar och ökad betydelse av nationella prov istället framhäver en 

bild av ökad statlig styrning. 

 

I verkligheten kan det finnas skäl att hävda att det, trots allt, också finns en implicit 

styrning vad beträffar val av metod i språkundervisningen. Som beskrivet i Språkboken 

(2001) av Malmberg så präglas ämnesplaner och läromedel nämligen av tidens rådande 

språksyn, det vill säga, vissa uppfattningar och hypoteser om hur språkinlärning går till 

och därför om hur undervisning i språk bäst bör bedrivas. Han menar att ämnets syfte och 

roll, mål att sträva mot och slutligen ämnets karaktär och uppbyggnad ger tillsammans en 

enhetlig bild av vad undervisningen ska innehålla. Den gemensamma språksynen utgår 

från en allsidig kommunikativ språkfärdighet där perspektivet ska breddas från det 

nationella till det internationella. Malmberg (2001) menar att den nuvarande språksynen 

inte ser språket som ett isolerat ämne utan att alla språkvariationer, de olika kulturella 

perspektiven och alla typer av språkfärdigheter bör ingå i undervisningen. Enligt honom 

genomsyras språksynen av en fokusering på kommunikativkompetens i form av 

strategier, hur elever använder olika tillvägagångssätt för att föra en konversation och inte 

nödvändigtvis någon språklig korrekthet.  
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Tornberg (2015) erbjuder en kort historisk överblick av hur 

språkundervisningsmetoderna har avlöst varandra i den svenska skolan, ända sedan de 

moderna språken introducerades. Till att börja med tillämpades den grammatik-

översättningsmetod som hade använts för att undervisa i klassiska språk, men syftet med 

de studierna var av naturliga skäl inte att eleverna skulle kunna konversera på målspråket 

eller förstå talad klassisk grekiska eller latin. Därför var klassrumsspråket svenska och 

undervisningen ägnades inte åt konversationsövningar eller uttal på målspråken. Den 

metoden visade sig vara otillfredsställande när skolan kom att bedriva undervisning i 

tyska, som första moderna språk. Även om grammatikundervisning behöll en central plats 

under lång tid och svenska språklärare också höll fast vid ett kontrastivt perspektiv (vilket 

betydde att de jämförde målspråket med svenska) fanns nu en vilja att också få med 

muntlig färdighet. Efterhand kom skolan att anamma idéer som företrädesvis hade 

lanserats i USA innan de kom till Sverige. 

 

Den audio-lingvala metoden hade, enligt Saville-Trojke (1973), sina glansdagar under 

sextiotalet. Den är särskilt intressant i den här kontexten, eftersom den byggde på 

medveten användning av fonetik. En annan bakomliggande teori var psykologisk, 

närmare bestämt behavioristisk. Saville-Trojke (1973) förklarar att metoden gick ut på att 

elever genom betingning skulle skapa goda språkvanor. Eleverna fick lyssna på inspelat 

material och försöka säga efter. Den belöning de fick, för att förstärka ett lyckat försök 

var att få veta att de hade gjort rätt. 

 

Tornberg (2015) beskriver att den metoden inte helt oväntat utsattes för hård kritik, bland 

annat med påföljd att den kom att ersättas i skolan av den så kallade Direktmetoden. Enligt 

henne vilade denna metod på idén att språkundervisning skulle bedrivas uteslutande på 

målspråket och på att eleverna skulle tillägna sig bra uttal och prosodi med hjälp av ett 

massivt inflöde, något som skulle kunna kallas för en form av immersion. Med tanke på 

att få lär sig språk på samma sätt som små barn sedan de nått puberteten och på att ett 

språkklassrum i en svensk skola knappast kan återskapa en autentisk språkmiljö – och om 

den kunde det, ändå bara skulle vara tillgänglig några timmar per vecka – hade den 

metoden i likhet med sin föregångare inte stora utsikter att lyckas i sin mest renodlade 
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form. Tornberg (2015) menar att de förväntade resultaten uteblev. Lärarna återgick till att 

använda ett kontrastivt perspektiv i undervisningen och vid att fästa vikt vid grammatik. 

 

Därefter skulle det kunna sägas att det utbröt en kamp mellan något Tornberg (2015) 

kallar för aktivism och formalism, där den förstnämnda inriktningen vann, i den meningen 

att den språksyn som kom att prägla den svenska skolan fortsättningsvis var den som först 

gick under benämningen kommunikativ kompetens. Den var starkt influerad av Krashens 

(1982) idéer och lanserades med paroller av typen: vi ska lära oss språket, inte om 

språket. 

 

Med detta menades att språkets form fortsättningsvis alltid skulle vara underordnat dess 

innehåll, därför att det primära var att kommunicera och att hålla kommunikationen igång, 

inte att uttrycka sig perfekt. Det är möjligt att många i första hand uppfattar att form i 

detta sammanhang är detsamma som grammatik, men den mest grundläggande språkliga 

formen är, trots allt, fonetisk. Detta kan vara ett skäl till att fonetik, vid sidan av 

grammatik, kom att hamna vid sidan av i diskussionen om kommunikativ kompetens. 

Kritiken lät inte vänta på sig, något som avspeglas i gy2000. I samband med lanseringen 

av den, gav Skolverket ut Språkboken (2001), en antologi som skulle inspirera 

verksamma lärare att konkretisera den språksyn som nu fördes fram. Det var nu begreppet 

kommunikativ kompetens övergavs till förmån för allsidig kommunikativ kompetens, 

vilket är ett begrepp som fortfarande används i dagens läroplaner. Det sägs inte rent ut 

varför Skolverket gjorde den ändringen. 

 

Artiklarna i Språkboken (2001) spände över de flesta aspekter av språkundervisning, 

inklusive grammatik, men märkligt nog fick uttal och intonation inte ens någon egen 

rubrik. I den mån ämnet togs upp mera utförligt var det som berördes specialpedagogik 

eller de svårigheter elever med annat modersmål än svenska kan tänkas ha när det gäller 

att förstå vad språklärare säger. 

 

Kanske kan det sägas att Språkboken (2001) därmed förmedlar ett tyst budskap om just 

fonetik och uttal, nämligen att det inte är något som lärare behöver fästa någon vikt vid. 

Inslagen domineras av företrädare för ämnet engelska, som kanske kan sägas befinna sig 
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i en speciell situation jämfört med övriga moderna språk, dels på grund av att engelska 

omger svenskar dagligen via media, men dels också därför att engelskans ställning som 

internationellt kommunikationsspråk medför att det kan vara kontroversiellt att undervisa 

om uttal och prosodi. 

 

Professor emeritus Jan Svartvik (2001) nämner i sitt inslag att det idag inte är hållbart att 

hävda en enda variant av engelska som modell för undervisningen, men tillägger att detta 

inte ska förstås som att allt är acceptabelt. Han menar att det är upp till den individuella 

läraren att bestämma vilken variation som ska användas men hans råd är att använda en 

stor internationell variant av engelskan. Hur exakt lärare då ska göra för att hjälpa sina 

elever med uttal och prosodi går varken han eller någon annan medförfattare in på. Tiden 

har gått sedan Språkboken gavs ut, men lgy11 har fortfarande allsidig kommunikativ 

kompetens som målsättning för de moderna språken och framhäver kommunikation och 

kommunikativa strategier i sina målbeskrivningar. Den motsättning Tornberg (2015) 

nämnde mellan aktivism och formalism har av allt att döma inte lett till någon tydlig 

kompromiss vad beträffar den bakomliggande språksynen.   

 

Detta kan bidra till förståelse för varför dagens ämnesplaner är vaga när det gäller vilken 

typ av engelska eleverna förväntas lära sig. Det faktum att det är oklart på den punkten 

kan dock också leda fram till slutsatsen att det till stor del blir en lärarens sak att bestämma 

detta. Som bör ha framgått, har hen dessutom, åtminstone på papperet full frihet vad 

beträffar valet av metodik. Med andra ord tycks det inte finnas några formella hinder för 

att använda fonetik i klassrummet, även om val av metodik i Sverige, som vi har sett, kan 

påverkas starkt av den språksyn som präglar kursplaner och läromedel.  

 

En kan för övrigt inte bortse från en annan faktor som starkt kan påverka arbetet i 

klassrummet, nämligen de nationella proven. Röster har höjts i den offentliga debatten, 

inte bara när det gäller engelska, utan också andra ämnen, mot att proven har kommit att 

styra undervisningen i alltför hög grad. Ett exempel på en studie som undersökt detta är 

Skolverket (2016) som granskade lärares uppfattningar om nationella provens roll i 

skolan och dess användning i grundskolan (årskurs 6–9). Studiens resultat indikerade att 

de nationella proven påverkade undervisningen mer nu än för tio år sedan. Med detta 
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följer att om proven inte mäter förmågan när det gäller till exempel uttal och prosodi, kan 

det vara ett starkt vägande skäl till att inte heller undervisa om sådana saker. 

 

En viktig fråga återstår, nämligen den om den svenska lärarutbildningen ger blivande 

lärare en tillräckligt god grund att stå på, när gäller såväl ämneskunskaper som didaktisk 

säkerhet för att ens bedriva uttalsundervisning med hjälp av fonetik. 

3.3 Lärarutbildningen 

Det svenska skolsystemet styrs dels av skollagen och dels av skolförordningar. Då de 

senare fastställs av regeringen är det vanligt att förändringar sker beroende på vilket parti 

som regerar i Sverige.  

 

År 2008 kom regeringen ut med ett förslag till en ny lärarutbildning som sedan kom att 

införas runt om i landet. Målet med den nya utbildningen var bland annat att stärka 

lärarnas professionalitet och att göra läraryrket mer attraktivt. Det hade under en följd av 

år visat sig att läraryrket hade tappat i prestige och att utbildningen bland annat därför 

inte hade ansetts attraktiv (SOU, 2008:56). 

 

I det nya förslaget förespråkades en syn på lärarutbildningen som en kontinuerlig 

utbildning, en utbildning som inte är “klar” vid examen utan som början på en ständig 

process för inlärning. Med andra ord skulle inte lärarlegitimationen ses som en garanti 

för att en lärare besitter all nödvändig kunskap. Begreppet ”en hållbar utbildning”, som 

lanserades i samband med införandet av den nya lärarutbildningen betyder att 

utbildningen ska ge en stabil grund men att det sedan är lärarens ansvar att kontinuerligt 

bygga på den, inte minst med hjälp av relevant forskning (SOU, 2008:56). Vad beträffar 

fortbildning, är det kommunernas och enskilda skolors ansvar att tillgodose behoven.  

 

Den utredning som gjordes inför den nya utbildningen fokuserade på effektivisering av 

utbildningen samt på att kvalitetshöja den. Resultatet visade på ett behov av att fokusera 

mer på att de blivande lärarna skulle känna sig beredda kunskapsmässigt i sina ämnen. 

Regeringen (2008) menade att lärarutbildningen visserligen är en akademisk utbildning 

men att den måste fokusera på det fält som studenterna ska jobba i. Genom att utgå ifrån 
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de styrmedel som är aktuella för skolan skulle universiteten anpassa utbildningen till de 

blivande lärarnas behov av förberedelser för yrket. Alla universitet måste sedan dess utgå 

från samma krav och restriktioner men får på lokal nivå till viss grad bestämma 

självständigt vad som kan prioriteras. (SOU, 2008:102–105). Det är därför inte givet att 

blivande lärare vid olika universitet får exakt samma utbildning till exempel när det gäller 

engelsk fonetik. 

 

Läraruppdraget omfattar betydligt mer än bara lärarens ämneskunskaper och det råder 

sedan länge delade meningar om tolkningen av det. Medan en del menar att utbildningen 

framförallt måste vila på en vetenskaplig grund anser andra att det istället behövs mer 

praktiskt inriktade inslag i lärarutbildningen, de vill säga sådana inslag som vilar på en 

grund av ”beprövad erfarenhet”. Det behöver inte betyda att allt lärande sker genom 

praktik. Som den nya lärarutbildningen kom att se ut, får blivande lärare delvis pröva på 

yrket genom praktik men avsikten är att den akademiska delen av utbildningen ska bistå 

med didaktisk kunskap, bland annat för att den blivande läraren ska kunna inta en 

prövande hållning till det hen möter under den verksamhetsförlagda delen av sin 

utbildning. (SOU, 2008:125–9).  

 

Detta upplägg medför att utbildningen inte kan påstås vara likvärdig på alla håll, eftersom 

de blivande lärarna under praktiken handleds av lärare ute på fältet, vars sätt att undervisa 

och handleda inte kan kontrolleras eller detaljstyras av lärarutbildningen. Det är därför 

fullt tänkbart att den ene lärarkandidaten i engelska får lära sig mycket om uttalsträning 

under sin VFU-period, medan den andre inte över huvud taget får vara med om någon 

sådan undervisning. 

 

Inför den nya utbildningen utfördes en undersökning där verksamma lärare tillfrågades 

om vad de i efterhand tyckte om den utbildning de hade fått. Lärarna uttryckte då att de 

kände sig bäst förberedda ämnesmässigt men inte tillräckligt säkra på sin sak när det 

gällde sådant som praktisk metodik. Det framkom också att de inte ansåg sig ha fått 

utbildning i bemötandet av flerspråkighet och anpassning av skolverksamheten till det så 

kallade multikulturella klassrummet. (SOU, 2008:134–6).  
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I sin beskrivning av en ”hållbar utbildning” problematiserades undervisningen i moderna 

språk. Bland annat fann Regeringen (2008) att det var svårt för lärarna att optimera sin 

undervisning på grund av språkmässiga nivåskillnader mellan olika kurser. En lärare ska 

kunna behärska sitt ämne och individanpassa undervisningen från nästintill nybörjarnivå 

till en nivå som liknar den som krävs på högskolan. Lärarutbildningen måste därför syfta 

till att förbereda de blivande lärarna på ett sådant sätt att de efter avlagd examen känner 

sig redo att bemästra alla kunskapsnivåer i skolan och tycker sig ha de rätta verktygen för 

att utveckla elevernas kunskaper. (SOU, 2008:275). 

 

En fråga som kvarstår är ifall den nya lärarutbildningen har lyckats täppa igen de 

kunskapsluckor som att döma av utvärderingen redan verksamma lärare menade fanns i 

den utbildning de hade fått.  Detta är inte minst en relevant fråga för den som anser att en 

i högre utsträckning borde använda fonetik i engelskundervisningen på gymnasiet.   

 

4 Resultatredovisning 

Mot bakgrund av den tidigare forskning som presenterats här ovan och den efterföljande 

genomgången av vad skolans styrmedel säger om engelskundervisning och om upplägget 

av svensk lärarutbildning idag, utfördes en liten studie i syfte att ta reda på hur lärare och 

lärarstudenter idag ser på att använda fonetik i engelskundervisning på gymnasiet. I detta 

avsnitt redovisas resultatet från den studien genom att först presentera undersökningen av 

lektion.se och sedan sammanföra den relevanta informationen från intervjuerna. Efter 

varje resultat följer en kommentar med koppling till tidigare forskning.  

4.1 Lektion.se 

Även om lektion.se inte ger någon tillförlitlig inblick i vad som sker i svenska klassrum, 

ger de lektionstips som läggs ut där någon slags fingervisning om vilka metoder lärare 

arbetar med och vad de tror kan inspirera deras kolleger ute i landet. I den här kontexten 

gällde sökningen i vilken mån fonetik är ett populärt verktyg bland lärare i engelska. 

Sökorden ”uttal” och ”fonetik” gav fem träffar med lektionstips som var upplagda under 

kategorin gymnasiet inom ämnet engelska. Dessa redovisas kort i tabell 1.  

 

Tabell 1 Sammanställning av lektionstips  



33 

Lektionstips Årtal Rubrik Innehåll 

1 2007 Phonetics - en grundkurs En genomgång av de fonetiska 

tecknen gjorda för elever som haft 

lite eller ingen kontakt med fonetik 

sedan tidigare. Detta är ett 

arbetshäfte som eleverna arbetar 

med efter läraren gått igenom de 

utvalda fonetiska tecknen på 

tavlan.  

2 2006 Phonetics and Translation Meningar med ord som har 

samma stavning men olika uttal 

beroende på betydelse. Med 

andra ord fokuserar lektionen på 

homografer som inte är 

homofoner. Eleverna ska 

översätta orden till fonetisk skrift. 

3 2006 Fonetik – träna i ljudskrift Översätta enskilda ord till fonetisk 

skrift och uttala dessa individuella 

ord. 

4 2008 Betydelsen av bra uttal Text + ljud med fokus på felaktigt 

uttal av individuella ord som därför 

får en annan betydelse än tänkt. 

Återigen, är fokus homografer 

som inte är homofoner. 

5 

 

 

2010 The Genitive – Pronunciation Meningar som ska uttalas där 

varje mening innehåller ett genitiv 

”s”. Fokus ligger på rätt uttal av 

detta ord.  

 

Dessa fem lektionstips är alla skapade före lgy11 och är därför utarbetade med det gamla 

betygssystemet i åtanke. Trots detta går dessa lektioner att tillämpa på den nya läroplanen 

eftersom de är mallar för lektionsinnehåll, som inte är kopplade till betyg.  

 

Lektionstips 1 är, som framgår av tabellen, inriktad på att lära ut fonetiska tecken till 

elever som har liten eller ingen erfarenhet sedan förut. Uppenbarligen räknar inte läraren 

i fråga med att detta är något alla har fått med sig från högstadiet. Lektionstipsen 2, 3 och 

4, är däremot inriktade på att använda fonetisk skrift för att förbättra sitt uttal. Två av dem 

fokuserar på homografer (två eller flera ord som stavas likadant men som uttalas olika 

och oftast har olika betydelser) som inte är homofoner (ord som uttalas lika oavsett 
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stavning och har olika betydelser), vilket ger en antydan om att engelskans 

stavningsprinciper kan utgöra en svårighet för den som vill lära sig uttala korrekt. Det 5:e 

lektionstipset tycks vara baserat på uppfattningen att genitiv-s vållar uttalsproblem för 

eleverna. 

 

Totalt var 721 lektionstips uppladdade under ämnet engelska i kategorin gymnasiet.  

Det bör nämnas att sökordet ”muntlig produktion” gav 119 sökresultat. De senare 

lektionstipsen visade sig inte ha någon relation till fonetik eller förslag på korrigering av 

uttal och redovisas därför inte vidare här. 

4.1.1 Kommentar till lektionsplaneringarna 

Resultatet från lektion.se antyder att verksamma lärare inte i någon högre utsträckning 

använder fonetik som ett verktyg i sin undervisning av uttal. Antalet sökträffar tyder på 

det, i synnerhet som de fem lektionstipsen med inriktning på fonetik och uttal kan 

jämföras med de etthundranitton inslag som var inriktade på muntlig produktion. Antalet 

inslag var alltså här mer än tjugo gånger större. Det är också värt att notera att lektion.se 

av allt att döma inte anser att muntlig färdighet hör nära samman med fonetik och uttal, 

eftersom de har placerat dem i olika sökkategorier.  Dessa förhållanden avspeglar ganska 

väl den språksyn som ligger bakom läroplanen och som prioriterar kommunikativ 

aktivism framför undervisning om språkets form. 

 

De redovisade lektionstipsen som sådana är alltför få för att det ska vara meningsfullt att 

gå närmare in på innehållet här, i synnerhet som de inte innehöll några förklarande 

kommentarer från de lärare som utformat dem. Det går därför inte att utläsa ur dem vilka 

de bakomliggande tankarna var, eller om det rörde sig om lektionsinslag som ingick i en 

serie med ett långtidsperspektiv. För övrigt är det viktigt att komma ihåg att tipsen är till 

för att inspirera kolleger. Det förutsätts nog att den lärare som använder sig av dem själv 

begrundar och omformar innehåll och upplägg för sitt eget bruk. 
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4.2 Intervju med verksamma lärare 

Vid sidan av undersökningen på lektion.se intervjuades två verksamma lärare om sin 

inställning till användningen av fonetik i engelskundervisning på gymnasiet och om 

uttalsundervisning i helhet. 

4.2.1 Lärare A 

Lärare A tog examen 2007 men har varit verksam sedan 2006. Hen är utbildad i engelska 

och spanska med inriktning mot gymnasiet. I sin examen har hen fyra terminer engelska 

och tre terminer spanska. Hen är verksam inom båda ämnena i dagsläget och ansvarar för 

kurserna sprint (språklig introduktion), grundläggande engelska med elever som läser mot 

9:ans kursmål samt engelska 6.  

 

Hen arbetar med muntlig produktion genom en kommunikativ ansats. Eleverna ska 

kommunicera på målspråket med varandra och läraren. Här blir det en distinkt skillnad 

beroende på vilken grupp det är som undervisas, eftersom grupperna läser mot olika 

kursmål och är på olika kunskapsnivåer i engelska. Oberoende av grupp är dock 

arbetssättet i förhållande till muntlig produktion alltid kopplat till förmågan att kunna 

kommunicera ett budskap.  

 

I kurserna sker ingen uttalsundervisning på gruppnivå, då upplevelsen är att uttal oftast 

inte är ett problem. Korrigering av tal sker endast på individnivå när felet anses försvåra 

förståelsen. På lärarens skola är grupperna mindre, mellan 12 till 17 elever i varje klass. 

Detta gör att det finns möjlighet att jobba mer individuellt och eleverna vågar prata på 

målspråket eftersom de känner sig trygg i den mindre gruppen. Läraren tar upp fysiska 

förutsättningarna som ett problem vid arbete med uttal i en grupp på 32. En sådan stor 

klass, menar hen, kan generera en alldeles för hög ljudnivå och tiden till förfogande blir 

också mycket begränsad. Hen resonerade vidare om att man som lärare överlag har 

mycket som ska hinnas med och därmed begränsad tid.  

 

Lärare A talade vidare om vikten av att rannsaka sig själv och vara självkritisk vid 

bedömningen av flerspråkiga elevers muntliga produktion: 
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Som lärare får man försöka vara medveten om sig själv när man gör bedömningen av muntlig 

produktion med elever som inte har samma språkbakgrund som en själv. Annars kan man omedvetet 

reagera starkare på en brytning som inte är en svensk brytning. På denna skola försöker vi prata om 

detta så att man ska bli medveten om det, allt för att det inte ska påverka ens bedömning. För det är 

en sådan sak skulle annars kunna påverka en bara för att man är mer van med den svenska 

brytningen. 

Enligt denna lärare kan en annan språkbakgrund än ens egen vid bedömning av muntlig 

produktion liknas vid den situation som uppstår vid bedömning av skriftlig produktion 

när en elev har dyslexi. Dyslexin kan få en som lärare att färgas av felen till en sådan grad 

att hen inte ser alla kvaliteter som eleven faktiskt presenterar. Genom samarbete med 

kollegor som till exempel läser upp texten och fyller i de ord som saknas eller som 

stavades fel kan läraren ge en sådan elev en likvärdig bedömning, som inte är påverkad 

av hans eller hennes diagnos. En annan språkbakgrund än lärarens egen kan få en liknande 

effekt. Det är därför viktigt, enligt lärare A, att inte låta sig i alltför hög grad påverkas av 

felen utan istället anstränga sig för att bortse från den ovanliga brytningen.  

 

Vidare ansåg lärare A att ett inkorrekt uttal som försvårar förståelsen självfallet ska 

korrigeras. Hen berättade om elever som kan försöka använda sig av sin språkbakgrund 

för att komma runt korrigeringen av talet:  

Det är dock ett kort som elever med en annan språkbakgrund än en själv ibland kan dra i hopp om 

att komma runt korrigeringen. Senast här i veckan hade jag en elev som uttalade ”kitchen” fel och 

när jag försökte hjälpa honom med uttalet så hävdade han att det var så de uttalade det i hans 

hemland. Med detta menade han att detta också var rätt trots att förståelse blev störd av detta uttal. 

För att bemöta detta kan man göra eleven uppmärksam på syfte, situation och mottagare. Situationen 

kommer vara att du pratar med en person du inte känner och därför måste du prata på ett sådant sätt 

att du blir förstådd, och blir du inte förstådd måste du kunna göra dig förstådd med andra strategier. 

 

Den här läraren ansåg det inte vara av vikt att undervisa i prosodi. Intonation är något hen 

tar upp på gruppnivå men språkmelodin är inget hen anser behöver korrigering.  

Förklaringen till detta är att i spontant tal, som är det som oftast förekommer i 

klassrummet, blir prosodi en naturlig del av kommunikationen: 

Även när det gäller elev med flerspråkigbakgrund är det sällan man behöver korrigera prosodin. 

Någon enstaka gång har det skett att förståelse blir lidande på grund av fel prosodi men det är väldigt 

sällan. Därför sker det inte undervisning i prosodi på gruppnivå, det är i sådana fall på individnivå.  
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Fonetik är ingenting som integreras i undervisningsstoffet. Lärarens egen koppling till 

fonetik på lärarutbildningen var en kurs utan didaktiska inslag. På det stora hela fann hen 

inte att utbildningen gav redskap för att undervisa i uttal.  

 

Lärare A nämnde användning av digitala lexikon som en resurs för uttalet. Med hjälp av 

ett sådant kan elever lyssna hur en infödd talare uttalar ord. Vid inlärning av nya ord 

verkar utvecklingen ha gått från fonetisk skrift i tryckta verk som lexikon och läroböcker 

till ljudåtergivning i digitala lexikon.  

 

Vid bedömning av muntlig produktion används det på lärarens skola matriser. Denna typ 

av verktyg, menade hen, gör det möjligt att bedöma flera olika kvalitéer samtidigt vid ett 

och samma bedömningstillfälle. Svårigheter finns ändå med att sätta ett betyg på en elev 

som presterar på flera olika betygsnivåer samtidigt. Elevers svagheter och styrkor måste 

vägas mot varandra då ett betygs ska sättas, vilket kräver mycket av läraren.  

 

De nationella proven har en muntlig del som lärare A förbereder sina elever väl på. De 

tränar på gamla nationella prov eller liknande uppgifter för att eleverna ska bli bekväma 

med formen, veta vad som förväntas av dem och vad som bedöms.  

 

På frågan om hen sett någon skillnad på språklig behärskning över åren berättade hen att 

pojkarna har blivit starkare i engelska. Detta kopplade hen till informellt lärande på 

fritiden: 

Om man tänker långt tillbaka har killarna i dagsläget stigit fram och blivit starkare. Det är både min 

erfarenhet men det har även noteras i forskning. Det beror mest troligt på det informella lärandet 

som sker på fritiden, man spelar spel eller umgås online och pratar mycket engelska. Eftersom de 

har denna grund blir det lättare att bygga på de andra språkliga delarna. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att lärarens åsikt är att ämnet engelska i den svenska 

skolan inte behöver fokusera på uttal eller prosodi, det vill säga på sådant som hör hemma 

under rubriken fonetik. Den typen av undervisningen är enligt lärare A:s uppfattning ofta 

överflödig   
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4.2.2 Lärare B 

Lärare B tog sin lärarexamen 2002 och är utbildad till lärare i årskurs 3 till 9 men är 

verksam på en gymnasieskola. Hen är utbildad i ämnena svenska, engelska och svenska 

som andraspråk med två terminers studier i respektive ämne.   

 

I dagsläget arbetar hen inte med muntlig produktion eftersom det är ett sådant spann av 

olika kunskapsnivåer i klassen. Utöver detta utfördes inte de nationella proven i denna 

klass. Lärare B har förut arbetat med andra klasser som varit mer homogena. I det läget 

var undervisningsmetodiken också inriktad på muntlig produktion. Eleverna 

kommunicerade med varandra och läraren ställde frågor både till hel klass och 

individuellt.  

 

Lärare B berättade att den uttalsundervisning som hen tidigare bedrev var baserad på 

enstaka ord, hur en betonar ord och på prosodi. Hen kunde dock ändra 

uttalsundervisningens upplägg för att anpassa dem till elevers individuella behov. Lärare 

B anser det viktigt att exponera eleven för olika nivåer av talat språk.  

 

Hen säger vidare att det finns en osäkerhet hos eleverna gällande att prata engelska. 

Många vill inte prata alls främst beroende på dålig självkänsla. Läraren menar att det är 

jobbigare att uttrycka sig muntligt än skriftligt för de flesta elever. Det kan vara känsligt 

att prata på ett annat språk och det finns ofta en rädsla för att göra fel. Läraren menar att 

det måste finnas en positiv gruppdynamik och en trevlig atmosfär i klassrummet för att 

motverka detta. Hen vill helst skapa en känsla av trygghet innan hen kan börja jobba med 

uttal och muntlig produktion. En strategi som hen har använt sig av i helklass är att 

eleverna läser i kör, vilket anses både tryggt och roligt. Läraren försöker göra 

uttalsundervisningen kul för att få eleverna att våga prata: ”Jag försöker få undervisningen 

lite kul, fånar mig lite grann och överdriver så man kan skratta och tycka uttal är lite kul.” 

 

Lärare B har inte några elever med flerspråkigt ursprung i dagsläget. Flerspråkighet är 

emellertid något hen är van vid att arbeta med då hen tidigare har arbetat som svenska 

som andraspråkslärare. Hen har därmed en djupgående kunskap om uttalsskillnader i flera 

olika språk. Mot den bakgrunden tar hen upp det faktum att elever med en annan språklig 
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bakgrund än svenska oftast har andra prosodiska vanor som de omedvetet kan överföra 

från modersmålet till målspråket. Vid uttalsproblematik brukar läraren ta upp det i 

helklass för att undvika att någon elev ska känna sig utpekad. Då en lektion baseras på att 

lära ut uttal tycker läraren att en främst ska inkludera språkmelodin för målspråket och 

skillnader i betoning mellan påståenden och frågor. Lärare B underströk att rätt prosodi 

är oerhört viktigt eftersom en lyssnare inte skulle förstå om en talare tillämpade fel 

intonation, betoning eller språkmelodi: ”Eleverna kan uttala orden rätt men du som 

lyssnare kan inte förstå vad de säger eftersom prosodin inte är rätt.” 

 

Undervisning i prosodi anser denna lärare vara extra viktig i undervisning i svenska som 

andraspråk, men hen tillägger att det kan finnas ett behov av det i engelskan också.  Elever 

med svenskspråkig bakgrund kan ofta engelskans prosodi bra men med en annan 

språkbakgrund kan det vara mer problematiskt.  Läraren menar att det även om det kan 

behövas undervisning i engelsk prosodi är det få tillfällen då en behöver arbeta 

kontinuerligt med det. I sådana fall rekommenderar hen att lägga lektionen på en 

grundläggande nivå.  

 

Hens egen universitetsutbildning i engelska innehöll en kurs i fonetik (enligt lärarens egna 

ord var det en ”liten” kurs) och inriktade sig på talat språk, främst lärare B:s eget uttal. 

Deltagarna i kursen fick lov att välja mellan en brittisk eller amerikans dialekt och sedan 

fick de sitta med hörlurar och träna in det uttal de hade valt. Läraren menar att de fick 

”nischa” in sig på ett uttal för att sedan kunna undervisa i det.  

 

I utbildningen, enligt lärare B, fanns det inga didaktiska inslag i fonetikkursen. Detta var 

en bristvara under hela utbildningen men i synnerhet under fonetikkursen. Den handlade 

om att de då blivande lärarna skulle bli bra på fonetik, inte om att de skulle kunna 

undervisa med hjälp av ämnet. Lärare B tillägger att fonetik inte är något en undervisar i 

annat än om läraren själv är särskilt intresserad av det. 

 

Valet av dialekt bland undervisande lärare har idag försvunnit som kriterium. Lärare B 

förklarar att eleverna istället får upplysningar om att det finns flera sätt att uttala ett ord. 

Själv brukar hen säga: ”Så här säger man i brittisk och så här i amerikansk.” Detta brukar 
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eleverna finna intressant och det kan bli diskussioner kring skillnaderna. Läraren menar 

att eleverna inte är medvetna om att det finns språkliga skillnader mellan olika varianter 

av engelska eller om att amerikanskan är den språkliga variant som de oftast möter i 

vardagen.  

  

Lärare B ansåg alltså att lärarutbildningen inte gav konkreta redskap för att kunna 

undervisa i uttal utan hävdade att hen tillägnat sig det tack vare sin arbetslivserfarenhet. 

Överlag kände hen sig osäker som nyutexaminerad. Praktiskt taget alla förmågor som 

berörde yrket, fann läraren att hen själv var tvungen att bygga upp med tiden. Hen 

anmärkte bland annat att utan djupgående kunskaper om uttalskorrigering är det svårt att 

känna sig säker på sin förmåga.  

 

Uttalsundervisning måste likväl prioriteras, menar hen. Det är ett fundamentalt krav att 

alla elever ska ha ett acceptabelt uttal. Som lärare kan en inte undvika talat språk eftersom 

den typen av kommunikation är grundläggande även för den skriftliga förmågan. Därför 

finner lärare B att oavsett kursplan eller yttre faktorer som kan begränsa undervisningen 

är det lärarens ansvar att se till att alla elever lär sig behärska talat språk. De flesta elever 

i svenska skolor talar bra engelska eftersom de är hör och läser språket i princip dagligen. 

De elever som lärare B har i nuläget kan, trots lite utbildning, tala acceptabel engelska 

och därför blir uttalsundervisning inte lika prioriterad.   

 

I språkundervisning arbetar denna lärare med hjälp av läromedel och digitala lexikon.  

Eleverna tillåts använda Google Translate för att översätta ord eller meningar. Läraren 

påpekar att i dagens läromedel finns fonetisk skrift inte med. Hen använder själv gärna 

fonetisk skrift och menar att det är ett fantastiskt hjälpmedel men att det är något som 

alltså tycks ha försvunnit från läroböckerna. Hen har tidigare haft specifika lektioner där 

hen med hjälp av fonetisk skrift, har gått igenom uttalet av enstaka ord. Eleverna har även 

fått öva på att skriva med fonetisk skrift och läraren menar att en del av dem då får en 

”aha-upplevelse” gällande språkets struktur  

4.2.3 Kommentar till lärarintervjuer  

Något som förenar de två intervjuade lärarna, är att de båda understryker vikten av en 

trygg miljö i klassrummet för att elever ska våga kommunicera muntligt på engelska. På 
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den punkten följer de kursplanens rekommendationer. Vad beträffar deras inställning till 

användningen av fonetik i klassrummet, skiljer de sig däremot åt en del. Lärare A framstår 

som en god representant för den kommunikativa språksyn som lgy11 baserar sig på. Hen 

berättar om att lärare A:s elever får kommunicera på målspråket med varandra och med 

hen, men att hen endast korrigerar tal på individnivå när lärare A bedömer att felet är 

kommunikationsstörande. Innehållet i kommunikationen är alltså överordnat formen.  

 

Lärare B, däremot, tycktes ha mer erfarenhet av att arbeta medvetet med fonetik och hade 

en mer positiv inställning till det, även om det inte var aktuellt för hen att göra det vid 

intervjutillfället.  Lärare B:s inställning till muntlig produktion överensstämde visserligen 

med vad ämnesplanen säger, men hen underströk samtidigt att uttalsundervisning måste 

prioriteras och sa att ett grundläggande krav är att alla elever ska ha ett acceptabelt uttal. 

Enligt hen är det lärarens ansvar att se till att alla elever lär sig behärska talat språk. Hen 

berättade också att hen gärna använder fonetisk skrift som hjälpmedel i undervisningen.  

 

Denna tydliga skillnad mellan de två lärarna kan åtminstone delvis vara illusorisk. Lärare 

B hade, som nämnts, arbetat med svenska som andraspråk, men det framgick inte av 

intervjun om det var i det sammanhanget hen hade använt sig av fonetik som hjälpmedel. 

Det kan ha varit fallet, för när det gällde svenska elevers muntliga produktion var lärare 

A och B ganska samstämmiga. De ansåg att eleverna behärskade såväl uttal som prosodi 

tillräckligt bra som den var och att det därför inte fanns någon anledning att lägga ned tid 

på att bearbeta deras språk i dessa avseenden, bortsett från om de råkade göra sådana fel 

som störde kommunikationen.  

 

Inför de nationella proven fick eleverna, enligt Lärare A, öva på gamla prov så att de 

skulle känna sig bekväma med formen, men de behövde inte öva upp sitt uttal. Lärare B:s 

elever gjorde inte de nationella proven och därför förbereddes de inte heller inför det. 

Skolverket (2016) har med hjälp av en studie kunnat konstatera att lärare i grundskolan 

idag arbetar mer utifrån vad de nationella proven innefattar än vad som var fallet för tio 

år sedan. Lärarna i denna studie sa inte uttryckligen att de utgick från vad de nationella 

proven prövar men Lärare A arbetar kontinuerligt med att eleverna ska kunna prestera 

och vara bekväma med att utföra proven vilket kan indikera att hen i viss utsträckning 
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grundar sin undervisning på vad som ska bedömas i proven. En tanke som infinner sig är 

att om de nationella proven i stor utsträckning styr undervisningen och de inte fäster 

någon större vikt vid uttal och prosodi, så utgör de i sig ett argument mot att använda 

fonetik. 

 

Lärarna sa vidare att deras elever fick lära sig uttal av enstaka ord med hjälp av ljudfiler 

i digitala lexikon, inte genom att titta på den fonetiska transkription som vanliga lexikon 

erbjuder. Vad beträffar sin egen utbildning var de två lärarna också överens. Ingen av 

dem tyckte att den kurs i fonetik som ingick i deras ämnesstudier i engelska på 

universitetet hade gett dem tillräckliga kunskaper för att känna sig säkra på att kunna 

använda fonetiken som ett redskap i klassrummet. Framförallt hade ämnet inte 

didaktiserats, utan varit inriktat på att de själva skulle lära sig om fonetik och förbättra 

sitt uttal. Deras synpunkter stämmer väl in med vad Bakers (2011) studie av kanadensiska 

förhållanden visade. 

 

I ljuset av detta, får en anta att de intervjuade lärarnas bedömningar av elevers uttal och 

prosodi måste vara baserade på deras egen språkbehärskning. Någon fråga ställdes inte 

om den under intervjuernas gång, men saken kan vara av principiellt intresse i den här 

kontexten. Den väcker på nytt frågan om vilken engelska det egentligen är som ska läras 

ut i svenska gymnasier. De intervjuade lärarnas svar kan betyda att det är den engelska 

läraren behärskar som utgör normen, eller möjligen den engelska läraren har vant sig vid 

att elever producerar muntligt. Intressant nog sa lärare B att hen och övriga blivande lärare 

under fonetikkursen på universitetet hade fått välja mellan brittisk eller amerikansk 

engelska som modell, men att detta senare hade försvunnit från utbildningen. Vilken 

modell lärare som A och B men också deras kolleger utgår ifrån för att bedöma elevers 

uttal och prosodi är alltså en öppen fråga. Det faktum att lärare A tar upp vikten av att 

inte bedöma elever med utländsk bakgrund hårdare på grund av att de talar engelska med 

en brytning läraren inte är van vid antyder vidare, utan att det sägs rent ut, att svenska 

elever talar engelska med brytning, men att detta är en brytning som hen är van vid.  Hur 

det än förhåller sig med den saken, kan slutsatsen dras att de intervjuade lärarna gör sitt 

jobb i enlighet med kursplanen, men att det ändå finns anledning att problematisera några 
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av de målsättningar som nämns där: eleverna ska lära sig om hur språkinlärning går till, 

de ska utbildas till självständiga inlärare och de ska lära sig använda hjälpmedel. 

 

Vad beträffar den första punkten, gav forskningsgenomgången i denna uppsats ett flertal 

exempel på att långt ifrån alla forskare delar den språksyn som ligger bakom de svenska 

kursplanerna för moderna språk. Flege (1995), Cook (2008), Yates (2003) och Thorén 

(2013) argumenterar övertygande för att träning i uttal och prosodi är mycket viktiga 

inslag i språkinlärning och gör detta med hänvisning till det faktum att de flesta människor 

inte tycks kunna lära sig språk på samma sätt efter den kritiska perioden som under den 

tidiga barndomen. Eleverna i den svenska skolan får kanske lära sig vissa saker om hur 

språkinlärning går till, men av allt att döma inte sådant som tyder på att fonetik är en 

nödvändighet. 

 

Vad eleverna sedan behöver för att bli självständiga inlärare är oklart, men en logisk 

slutsats är att en del av det är förmåga att använda hjälpmedel. I intervjuerna med lärare 

A och B framgick att de hjälpmedel som användes dels var digitala lexikon och Google 

Translate, som båda erbjuder ljudfiler där elever kan lyssna på hur engelska ord uttalas. 

Inte minst Wolters (2015) studie ger anledning att ifrågasätta effektiviteten av en sådan 

metod. 

 

Wolters (2015) studie visade emellertid att elever, trots att ord var helt nya för dem, 

generellt inte kollade upp uttalet och att de inte kunde använda traditionella lexikon eller 

digitala lexikon fullt ut. Det skulle förstås kräva att eleven kunde tolka fonetiska tecken, 

men som framkom vid intervjun med lärare B, har sådana försvunnit från läroböckerna, 

där de tidigare hade sin givna plats. Om inte heller lärarna använder fonetisk skrift, är det 

ett verktyg eleverna kanske inte lär sig behärska förrän de börjar läsa språk på 

universitetsnivå.  

4.3 Intervju med lärarstudenter 

Efter undersökning av lektion.se och intervjuerna med de verksamma lärarna, 

intervjuades två blivande engelsklärare om sin inställning till användningen av fonetik i 

engelskundervisning på gymnasiet och om uttalsundervisning i helhet. 



44 

4.3.1 Lärarstudent A 

Lärarstudent A har studerat till ämneslärare i nio terminer med inriktning mot engelska 

och historia. Studenten har genomfört tre terminer i vartdera ämnet och kommer att ta sin 

examen vårterminen 2018. I programmet ingick två längre perioder verksamhetsförlagd 

utbildning. Lärarstudent A jobbar dessutom med ämnet engelska på en 

distansvuxenutbildning sedan 2017. 

 

Student A tycker generellt att utbildningen har gett verktyg för att undervisa i uttal. 

Studenten kan identifiera vanliga uttalsproblem hos elever och då märka vilket fonem 

som eleven behöver träna på, detta genom egen kunskap om språket och genom att utgå 

från ”magkänslan”. Studenten anser sig därför kunna använda fonetik som ett verktyg, 

men hen sa också att fonetik i allmänhet inte är aktuellt i skolan; det verkar enlig hen som 

att lärare undervisar om det i väldigt begränsad utsträckning. Därutöver var prosodi 

ingenting som inkluderades i utbildningen. Det studenten kan om språkmelodi, 

exempelvis skillnad på svensk och engelsk prosodi, är något som hen anser sig har lärt 

sig själv. Student A uttryckte även att begreppet prosodi var något hen inte riktigt kände 

till betydelsen av och att det inte var något som hade tagits upp i lärarutbildningen (Under 

intervjun förklarades begreppet för att svar på frågorna skulle bli så tillförlitliga som 

möjligt.) 

 

Utöver detta menade Student A att fonetik har en plats i både hörförståelse-träning och 

när man övar läsförståelse. Eleverna kan tänka på hur orden uttalas medan de läser och 

då kan övningen ses som uttalsträning, samt som en övning i fonetik. Studenten berättade 

att detta var en metod som studenten observerat att sin handledare på den 

verksamhetsförlagda utbildningen använde sig av. 

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen hade ingen specifik uttalsundervisning och 

korrigering av muntlig produktion förekom endast på individnivå:  

Nej, fanns ingen specifik uttalsundervisning men väldigt mycket om strategier för redovisning. Till 

exempel hur högt man ska prata. Det fanns inga krav att låta som en inföddtalare utan det handlade 

om förståelsen. Ett korrekt uttal är absolut viktigt för det men korrigering av uttal skedde på 

individnivå och då gärna att eleven själv skulle identifiera sitt misstag och åtgärda det. 
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Student A:s handledare på den verksamhetsförlagda utbildningen arbetade med muntlig 

produktion i syfte att eleverna skulle lyckas göra en bra redovisning. Därför blev det 

viktigt att de skulle våga tala högt och tydligt samt leva sig in i situation att de håller ett 

tal.  

 

På frågan om studenten skulle använda fonetik i sin framtida yrkesutövning, sa hen att 

ämnet inte kommer inkluderas då hen inte fann sig bekväm med att undervisa i detta. 

Däremot berättade student A att hen kommer arbeta med strategier som gör eleverna 

medvetna om sina eventuella uttalsproblem: 

Jag brukar inte vilja ge svaret direkt, utan vill att eleven ska identifiera misstaget. Man gör eleven 

medveten om att ett ord i den meningen var inkorrekt och att eleven ska försöka gissa vilket det var. 

Oftast kan eleven själv identifiera det och själva säga det korrekta uttalet. Ifall eleven inte alls kan 

identifiera sitt misstag så hjälper man självklart till. 

 

Under sin verksamhetsförlagda utbildning hade studenten dessutom märkt att flerspråkiga 

elever hade det svårare i skolan än dem som ursprungligen kom från Sverige:  

Det primära man märkte mellan de elever som hade utländsk bakgrund jämför med svensk bakgrund, 

var betygsskillnaden. De utländska låg och skrapade på ett E. Det är svårt att utgå från sitt eget språk, 

sedan svenska och till sist på engelska. De trodde att de var tvungen att översätta i tre led, även om 

det inte egentligen krävdes av dem.  

 

Sammanfattningsvis verkar lärarstudent A känna sig redo att jobba med uttal men 

uttrycker att hen inte kommer arbeta med fonetik. Student A har andra strategier för att 

kommentera talat språk som hen kommer nyttja.   

4.3.2 Lärarstudent B 

Lärarstudent B utbildar sig till ämneslärare med inriktning mot engelska och tyska, tre 

terminer i varje enskilt ämne. Hen kommer att vara klar med studierna våren 2018.  

 

Studenten förklarar att i engelskutbildningen gavs en kurs i fonetik. Det fanns inga inslag 

av didaktik i den utan inriktningen var att studenten själv skulle bli bra på fonetik. I 

tyskans fonetikkurs gavs en möjlighet till att utveckla sitt eget uttal genom ett uttalsprov. 
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Provet utgick från att studenten skulle högläsa en text som var transkriberad med hjälp av 

fonetisk skrift och uttala rätt för att klara kursen. 

  

Student B uttrycker att hen är beredd på att arbeta med fonetik i undervisningen, speciellt 

i tyska. Eleverna har oftast inte tillgång till några referenspunkter när det gäller tyska och 

därför är det viktigt att tillhandahålla det. Student B menar att prosodi är något som 

nämnts under engelskutbildningen på universitetet, men utan att man har gått in djupare 

på ämnet. Därmed tog kursen inte heller upp något om hur en som lärare bäst kan 

undervisa eleverna om det. Studenten säger att det kan vara bra att utbilda blivande 

engelsklärare i prosodi eftersom en bör kunna behärska det som lärare. När det gällde 

universitetsstudierna i tyska, framhölls vikten av prosodi och det utgjorde en stor del av 

kursen. Studenten menar att hen kommer att överföra mycket av det som hen lärde sig 

om fonetik i kurserna i tyska till engelskundervisningen för att på bästa sätt ge eleverna 

bra förutsättningar i målspråket. 

   

Att undervisa i muntlig produktion är något studenten också kommer att göra men hen är 

tveksam till att undervisa om språkets prosodi, främst eftersom hen är osäker på sin egen 

behärskning av engelsk prosodi. Däremot kommer hen att använda det fonetiska alfabetet 

(IPA), speciellt i tyskundervisningen. Studenten berättade även att ”Fonetik var något 

som jag fick lära mig redan på högstadiet”. Tack vare sin egen positiva erfarenhet av 

fonetik ansåg student B att det är viktigt att integrera ämnet i undervisningen. Det hade 

bidragit till studentens egen språkinlärning.  

  

Student B förklarar vidare att hen fick verktyg från tyskan att utveckla elevers uttal men 

inte i engelskan och tillägger att:  

Jag kan korrigera elevernas uttal men det är bara med hjälp av min magkänsla haha. Man hör om 

det är något som låter tokigt.  

Studenten menar att det enbart är på basis av sin egen behärskning av rätt uttal som hen 

kan upplysa eleverna om korrekt uttal och prosodi, men någon djupare förklaring skulle 

hen inte kunna ge sig in på i ämnet engelska.  
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Student B förklarar vidare att eleverna i tyskaklassen under VFU-perioden låg lite ”efter” 

gällande uttalet vilket gjorde att studenten fick undervisa på en grundläggande nivå och 

gå in på specifika fonem. Studenten använde metoden ”säg efter mig” vid undervisning 

vilket gav ett blandat resultat, enligt hen själv. I engelska undervisade student B däremot 

inte i uttal eftersom handledaren inte ansåg det vara viktigt. Handledaren hade sagt att 

”lite fel uttal inte var något problematiskt” medan studenten tyckte att: ”Vill man nå ett 

A i betyg tycker jag att man bör behärska ett bra uttal men min handledare tyckte 

förståelsen var mer viktig än själva uttalet.” 

 

I tyskan arbetade studentens handledare mer med korrigering av uttal av individuella ord 

och efter att ha sett detta kommer även studenten undervisa på samma sätt. Huruvida det 

skulle gå att tillämpa något liknande i engelska, var hen osäker på. 

  

På frågan om uttalsskillnader beroende på språkbakgrund svarade student B att det fanns 

en elev i klassen som hade flerspråkig bakgrund.  Eleven hade inte bott länge i Sverige 

vilket gjorde att eleven låg efter kamraterna på många olika sätt och att just gällande 

uttalet uppstod det fel som inte student B var van vid att höra. Angående detta sa hen att 

läraren ska vara uppmärksam på att det finns olika uttalvariationer beroende på 

modersmål; det ena behöver inte vara mer ”fel” än det andra. Studenten uttryckte att: 

”Man ska inte bli för snäll i bedömning när man hör den svenska brytningen på engelska”. 

För att en likvärdig bedömning ska kunna vara möjlig, menar student B, att det krävs 

medvetenhet om ens eget sätt att tolka uttal och att en inte bör göra några skillnader i 

bedömningen av olika typer av uttalsfel  

4.3.3 Kommentar till intervjuerna med blivande lärare  

Studenterna som intervjuades bekräftade båda att fonetik funnits med i 

engelskutbildningen på universitetet men endast i form av en mindre kurs första terminen. 

Därefter var svaren på frågorna blandade vilket skulle kunna förklaras av att en av 

lärarstudenterna (B) hade studerat två språk medan den andra (A) endast läst engelska 

och därefter ett samhällsinriktat ämne. Detta gjorde att deras svar blev olika gällande 

deras egen kunskap om fonetik i allmänhet och prosodi i synnerhet.  

  



48 

Båda studenterna ansåg sig ha fått verktyg för att undervisa muntlig produktion men inte 

nödvändigtvis med hjälp av fonetik. Här finns det anledning att påminna om att Thorén 

(2013) understryker vikten av att integrera fonetik och specifikt prosodi i undervisning 

gällande muntlig produktion, något som de två lärarstudenterna alltså inte hade fått någon 

erfarenhet av inom ämnet engelska. Båda studenterna berättade också att ingen av deras 

handledare på den verksamhetsförlagda utbildningen använde sig av fonetik i 

undervisningen. Student B sa att hens handledare inte fokuserade på mer än att förstå 

eleverna istället för att de skulle behärska ett bra uttal. Detta för naturligtvis tankarna till 

den dominerande språksynen bakom kursplanerna, med dess fokus på kommunikativ 

kompetens. Samtidigt går det stick i stäv med vad bland andra Flege (1995) förespråkar 

när det gäller vikten av att peka på olikheter och likheter mellan målspråket och 

modersmålet vid språkundervisningen. Abelin och Thorén (2015) påvisade visserligen i 

sina forskningsresultat att förståelse inte är helt beroende av korrekt uttal av enstaka ord, 

men de understryker samtidigt att prosodin är avgörande för att muntlig kommunikation 

ska kunna ske. Detta är särskilt intressant i ljuset av att ingen av lärarstudenterna sa sig 

komma att fokusera på prosodi i engelskundervisningen. Student B sa i intervjun att hen 

var osäker på sin egen engelska prosodi och beklagade att hen inte fått någon utbildning 

på området när hen studerade engelska. Student A kände inte till vad begreppet prosodi 

betydde och berättade att det inte ens hade nämnts i engelskutbildningen. Med reservation 

för att båda studenterna kan ha mints fel, för deras uppfattning tankarna till Derwing och 

Munro (2005) som hävdar att det är viktigt att läraren behärskar kunskap om målspråkets 

fonetik och prosodi för att kunna undervisa i det. Lärarstudenternas svar på 

intervjufrågorna understryker att man som lärare kanske inte känner sig särskilt 

intresserad av att försöka undervisa om något man inte tycker att man vet särskilt mycket 

om.  

 

När studenterna var ute på sin verksamhetsförlagda utbildning gavs som nämnts tidigare 

inte utrymme till fonetik i undervisningen, men muntlig produktion fick utrymme i 

engelskan. Kort sagt betonades vikten av muntlig färdighet med fokus på innehållet, 

snarare än på formen, helt i enlighet med den rådande språksynen bakom dagens 

kursplaner. Student A sa att hens handledare trots allt ägnade sig åt något som 

handledaren menade skulle hjälpa eleverna med uttalet, nämligen att låta dem läsa och 
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samtidigt tänka på hur orden skulle kunna låta. Med tanke på att Fraser (2006) menar att 

det är viktigt att läraren har en klar bild av vad eleverna ska lära sig från övningar och att 

de är medvetna om uppgiftens mening, kan en kanske ifrågasätta det effektiva i en övning 

i läsförståelse med uttalsundervisning, i synnerhet om eleverna förväntas tänka på uttalet 

snarare än att uttala orden. 

  

De intervjuade studenterna är båda beredda på att arbeta med muntlig produktion. Student 

A kommer fokusera på att eleven själv ska identifiera sina misstag när det gäller uttal, 

medan student B väljer att undervisa i fonetik, eftersom hen har fått kunskaper från 

utbildningen i tyska på universitetsnivå. Detta kan begrundas i ljuset av att Thorén (2013) 

säger att eleverna med hjälp av rätt verktyg ska kunna identifiera uttalsfel och förbättra 

sitt uttal, men att en förutsättning för det är att läraren kan bistå med rätt redskap. Det 

ligger nära till hands att tro att den metod student A säger sig ha fastnat för, inte bidrar 

till fortsatt självständigt lärande, medan student B kommer att ge sina elever verktyg som 

de efterhand kan använda själva, kanske för att lära sig flera språk 

 

Det mångkulturella samhället är något båda studenterna har fått erfara. Student A 

berättade att den primära skillnaden mellan svenskfödda elever och de med annan 

språklig bakgrund var betygen. Studenten uttryckte att det var svårt för eleverna att först 

utgå från sitt moderspråk till svenskan och därefter översätta engelskan.  Flege (1995) 

och Thorén (2013) samt Cook (2008) menar att läraren bör arbeta med modersmålet som 

utgångspunkt och inte som för dessa elever deras L2. Att använda L1 är viktigt för att 

eleverna ska känna motivation till att lära sig språket men även för att deras ”trygga 

punkt” är modersmålet. Student B stötte även hen på flerspråkighet men endast en elev. 

Alla hade uttalsfel i klassen men eleven med flerspråkig bakgrund hade andra uttalsfel 

som studenten inte var van vid att höra. Ohlander (2001) nämner att lärare, ifall de har en 

svenskspråkig bakgrund, oftast belyser skillnader mellan svenskan och engelskan. Detta 

betyder att en elev med flerspråkighet som inte har svenska som L1 kommer få en nackdel 

eftersom modersmålet uteslut. Student B fortsatte berätta att vid bedömning av en 

flerspråkig elev krävs det att en är uppmärksam gällande sitt eget vanebeteende. Det är 

extra viktigt att inte bara höra brytningen utan elevens budskap.  
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5 Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka argument för och emot att använda fonetik i 

engelskundervisningen i den svenska gymnasieskolan. Nedan kommer de bakomliggande 

frågeställningarna att besvaras och diskuteras mot bakgrund av den undersökning som 

har gjorts. 

5.1 Vetenskapliga skäl för och emot användningen av fonetik i 

undervisning i moderna språk  

 

Inom den internationella inlärningsforskningen är det inte svårt att hitta starka argument 

för att använda fonetik i språkundervisning. Tongivande forskare som Flege (1995), 

Yates (2003), Cook (2008) och Fraser (2006), för att bara nämna några namn, utgår 

uppenbarligen ifrån det faktum att de flesta människor från och med den så kallade 

kritiska perioden inte längre tycks kunna ta in och lära sig behärska hela ljudbilden i ett 

nytt språk på samma snabba och effektiva sätt som små barn. De har utfört en mängd 

studier som klart pekar på att med fonetikens hjälp kan detta åtgärdas med goda resultat, 

även om alla inlärare inte uppnår samma nivå som en modersmålstalare. 

 

I Sverige finns också forskare som förespråkar användning av fonetik i 

språkundervisningen. Inte oväntat är enigheten stor om vikten av att grundlägga ett gott 

uttal; men detta är inte den enda aspekt av språkundervisningen som direkt kan kopplas 

till ämnet fonetik. Rönnerdahl och Johansson (2010) hävdar till exempel att den bland 

annat kan användas för att tydliggöra målspråkets struktur för elever. Thorén och Abelin 

(2015), å sin sida, understryker att för att behärska ett språk måste inläraren inte minst 

behärska dess prosodi. När det gäller att förstå och göra sig förstådd på ett främmande 

språk är det, enligt Thorén (2013), prosodiska faktorer som är viktigare än ett korrekt 

uttal. De flesta av de forskare som presenterats i denna studie framför för övrigt åsikter 

om hur lärare kan integrera fonetik i klassrummet, till exempel genom att sätta upp mål 

tillsammans med eleverna eller genom att undervisa om uttal i ett kontrastivt perspektiv. 

Detta menar bland andra Thorén (2013) kan öka elevernas motivation att lära sig ett bra 

uttal.  Dessa forskare ger en anledning att tro att språkundervisning med hjälp av fonetik 
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kan förbättra elevernas lärande inte minst genom att höja deras motivation och fördjupa 

deras förståelse för målspråket  

 

Forskning som direkt anför argument mot användning av fonetik har inte dykt upp vid de 

sökningar som gjorts inför denna studie, men det finns inlärningsforskning som kan tolkas 

som indirekt kritik. Krashen (1982), vars inflytande har varit och är stort inom den 

riktning som först kom att kallas ”kommunikativ kompetens” och som ännu präglar 

svensk språkundervisning, formulerade bland annat en hypotes han kallade det affektiva 

filtret och som berör känslor och humör i samband med språkinlärning. Den baserade sig 

på tanken att ängslan kan blockera inlärning. Det skulle kunna vara en anledning till att 

barn lär sig språk snabbare än vuxna. Enligt hans resonemang borde lärare därför undvika 

att rätta en elevs uttal och inte heller ägna sig åt kontinuerlig bedömning utan låta 

målspråksanvändningen få ske fritt. Han uppmuntrade till ett positivt klassrumsklimat där 

fel får uppkomma utan korrigering. Krashens (1982) idéer fick alltså stort inflytande men 

ifrågasattes också av andra forskare. Brown och Attardo (2005) hör till dem som bland 

annat menar att en alltför stor rädsla för att skrämma elever med uttalsträning kan 

resultera i att deras uttalsfel består därför att de inte får någon vägledning.  

5.2 Fonetik i förhållande till språksynen bakom målen för engelska på 

gymnasial nivå 

Den motsättning man kan ana mellan Krashens (1982) hypoteser och den forskning som 

förespråkar användningen av fonetik i språkundervisning kan sättas i samband mellan det 

Tornberg (2015) beskriver som en motsättning mellan aktivism och formalism inom 

svensk språkundervisning. Medan den förstnämnda riktningen menar att aktiv 

språkanvändning bör stå i förgrunden och att språkets form alltid bör vara underordnad 

dess form, representerar formalism i detta sammanhang att en fäster stor vikt vid språklig 

korrekthet. Även om många kanske spontant sätter likhetstecken mellan språkets form 

och grammatik, är ljudbilden den kanske mest grundläggande språkliga formen och 

användning av fonetik som hjälp i språkundervisning är därmed ett verktyg för 

formalister. 
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På så sätt kan man förstå det faktum att kursplaner och mål för moderna språk och 

engelska i den svenska skolan, trots att de lägger tonvikten vid allsidig kommunikativ 

kompetens och muntlig produktion ingår i de mål som ska uppnås, inte tar upp uttal annat 

än i förbigående och inte nämner prosodi. Som denna studie visar, baserar sig kursplanen 

på något som kallas för språksyn, men som är implicit i styrmedlen. Den rådande 

språksynen i Sverige är sedan flera decennier präglad av idéer som till stor del är 

inspirerade av Krashen (1982) och som följaktligen sätter kommunikation och 

kommunikationens innehåll i centrum, medan språkets form har en underordnad plats. Ett 

av flera uttryck för detta är att det fästes vikt vid att eleverna ska lära sig kommunikativa 

strategier, det vill säga strategier att ta till för att hålla kommunikationen igång när de 

egna språkkunskaperna inte räcker till.  Samtidigt ska de enligt kursplanen lära sig något 

om hur språkinlärning går till och lära sig använda hjälpmedel. Eleverna ska utbildas till 

självständiga inlärare. Detta kan ses som problematiskt, eftersom det uppenbarligen råder 

delade meningar bland forskare om hur man lär sig språk och därför att sådana hjälpmedel 

som lexikon till exempel inte kan nyttjas fullt ut av den som inte förstår grammatisk 

terminologi eller kan tyda fonetiska tecken.  

 

Vad beträffar ämnet engelska, låter kursplanen ana ytterligare en motsättning, som dock 

inte tycks ha direkt med den rådande språksynen att göra. I gy2000 fanns det 

rekommendationer att uttal skulle finnas med i undervisningen, som en del av den 

allsidiga kommunikationen, men det framkom inte vilken variant av engelskan som 

lärarna skulle utgå från i undervisningen. Man ansåg alltså att uttalsundervisning 

behövdes. I lgy11 anges inte begreppet uttal och det verkar försvunnit som mål i den 

allsidiga kommunikationen. Det förekommer inte heller någon indikation på att någon 

språklig variation är att föredra i undervisningen; alla varianter av engelskan är numera 

välkomna i klassrummet och som Svartvik (2001) nämnde är alla variationer av engelska 

begripliga och det är läraren själv som bestämmer vilken variation av engelskan en vill 

undervisa i. Då det inte ges någon särskild förklaring till detta, kan en bara spekulera om 

orsakerna. Det ligger nära till hands att anta att det kan vara politiska och ideologiska 

hänsyn som gör att en inte vill framställa någon språklig variant som mera värd än andra, 

men som denna studie har visat, har engelskans ställning som ett internationellt lingua 

franca också lett till att vissa, exempelvis Trudgill (2005), anser att English as an 
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International Language (EIL) är en alldeles egen variant, åtskild från English as a Native 

Language (ENL) och också från English as a Foreign Language (EFL), då den sistnämnda 

associeras med antingen RP eller GA.  Vilket skälet än är till att inte längre rekommendera 

någon eller några varianter som modell i engelskundervisningen, är konsekvensen att det 

blir svårare än det annars skulle ha varit att förespråka användningen av fonetik. Även 

om det kanske inte är omöjligt, ter det sig svårt att föreställa sig undervisning i uttal eller 

prosodi utan att utgå ifrån någon språklig variant som förebild. Man kan alltså se 

avsaknaden av rekommendationer angående språkliga varianter i kursplanerna som ett 

argument mot att använda fonetik i engelskundervisningen, även om detta inte alls togs 

med i beräkningen när Skolverket (2011) fattade beslut i frågan. 

5.3 Verksamma lärare om fonetik i undervisningen 

För att ta reda på något om hur verksamma lärare i engelska i gymnasieskolan förhåller 

sig till användningen av fonetik i undervisningen utfördes två undersökningar, dels en 

sökning på internetplattformen lektion.se, där lärare från hela landet kan dela med sig av 

lektionstips, dels intervjuer med två verksamma gymnasielärare i engelska. 

5.3.1 Lektion.se 

Sökningen på lektion.se var intressant av den anledningen att den tycktes bekräfta det 

inflytande den språksyn som styrmedlen baserar sig på har över såväl lektion.se som över 

de lärare som publicerar pedagogiska tips där. Det visade sig bland annat att fonetik 

utgjorde en egen kategori, åtskild från muntlig produktion, som om de två sakerna inte 

var nära besläktade. Med tanke på att man med muntlig produktion i första hand kan avse 

innehållet i muntlig kommunikation och se själva formen, till exempel uttal och prosodi, 

som underordnade, kan detta vara ett skäl till att göra den aktuella uppdelningen. 

 

En närmare titt visade vidare att bidragen till kategorin muntlig produktion var betydligt 

flera än de som hade placerats under rubriken fonetik: etthundranitton mot fem. Det kan 

tilläggas att sökresultatet endast omfattade planeringar uppladdade före lgy11, de vill säga 

medan uttal fanns med som ett mål i den allsidiga kommunikationen i gy2000. Även om 

man inte kan dra några långtgående slutsatser av detta, ger det en antydan om att 

användningen av fonetik inte står särskilt högt i kurs bland gymnasielärare i engelska, 

trots att muntlig produktion inspirerar till diverse lektionsinslag. 
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5.3.2 Intervjuer med verksamma lärare  

De verksamma lärare som medverkade i denna studie bidrog med några nyanser som 

saknades i materialet från lektion.se. De berättade att de i dagsläget inte använder fonetik 

och att de inte finner ett behov att lära ut det eftersom eleverna anges vara starka både när 

det gäller uttal och prosodi. Intressant nog, sa Lärare B att hen använt fonetik tidigare, 

som lärare i svenska som andraspråk och att det då gett goda resultat. Ändå använde hen 

det inte längre. 

 

Båda lärarna menade vidare att de kan korrigera en elevs uttalsfel på individnivå. 

Rättelserna är dock inte inriktade på att eleverna ska få insikter om målspråkets fonologi, 

utan på hur de ska uttala enstaka ord korrekt. Båda lärarna var också av den åsikten att 

elevernas prosodi var så pass bra att den inte krävde några åtgärder alls. Lärare A sa för 

övrigt att pojkar har blivit bättre på engelska under de senaste åren, vilket hen antog 

berodde på informellt lärande på fritiden. På det stora hela tycktes alltså de intervjuade 

lärarna vara ganska överens om att undervisning i uttal och prosodi inte behöver något 

större utrymme i engelskundervisningen. 

 

Deras åsikter om fonetik i lärarutbildningen väcker dock en del frågor. Vad beträffar 

engelsk fonetik hade de fått ungefär lika lång utbildning, men en skillnad var att lärare B 

tillhörde en grupp som fick välja mellan språkvarianterna RP och GA. Något både lärare 

A och B beklagade var att fonetikkursen inte innehöll några inslag om hur man kunde 

didaktisera ämnet för att använda fonetik i klassrummet. Den var helt och hållet inriktad 

på att de blivande lärarna skulle fokusera på sitt eget uttal. Detta kan kanske vara ett skäl 

till att varken lärare A eller B visade något större intresse för användningen av fonetik. 

Samtidigt infinner sig frågan om lärare bedömer elevers uttal och prosodi mer eller 

mindre intuitivt, ifall den fonetikkurs de har genomgått inte lämnade några positiva 

avtryck. 

 

Intervjuerna tycks samtidigt motsäga och bekräfta den tanken. Både lärare A och B visade 

sig vara medvetna om faran av att bli så van vid en viss brytning på engelska att man till 

slut finner den naturlig. Att detta kan vara en risk blir särskilt tydligt vid mötet med elever 

med annat modersmål än svenska. De intervjuade lärarna var oroliga för att omedvetet 



55 

bedöma sådana elevers uttal och prosodi hårdare, bara på grund av att de inte var vana 

vid typen av brytning. Därför vidtog båda olika åtgärder för att minimera risken. Detta 

tyder trots allt på en uppfattning om att fonetik är en viktig faktor i språkundervisningen, 

samtidigt som det inte egentligen besvarar frågan om enligt vilka kriterier bedömningen 

av helt svenskspråkiga elevers engelska görs. 

 

Det har påpekats tidigare i den här studien att en viss kännedom om fonetisk skrift är 

nödvändig för att kunna använda lexikon fullt ut och också att elever enligt kursplanen 

ska lära sig använda hjälpmedel. På de frågor som ställdes med anledning av detta svarade 

båda lärarna att de lät eleverna använda digitala lexikon i sin undervisning. Lärare A 

använde Merriam-Webster medan lärare B använde Google Translate. Ingen av 

verksamhetsförlagda lärde ut något om fonetiska tecken i samband med denna 

användning. Det kan därför antas att de ansåg det vara tillräckligt att ha tillgång till 

inspelade röster som uttalar ord, vilket båda hjälpmedlen tillhandahåller. Att de flesta inte 

längre förmår uppfatta och återge främmande språkljud rätt efter den så kallade kritiska 

perioden kan eventuellt tala emot detta som metod, samtidigt som det innebär att en eller 

flera språkvarianter på så sätt tar sig in bakvägen i engelskklassrummet. Det är slutligen 

värt att påminna om att det inte finns någon uppenbar anledning att ifrågasätta de två 

intervjuade lärarnas attityd till fonetik. 

 

Lundahl (2012) påpekar att gymnasieelever generellt sett presterar bra i engelskämnet 

vilket kan förklara varför lärarna inte ser fonetik som ett nödvändigt verktyg, utan istället 

fokuserar på andra språkliga komponenter. Ifall eleverna redan presterar bra finns det 

inget incitament att lära ut fonetik eftersom läraren då inte ser någon självklar koppling 

till fortsatt lärande.  

 

Eleverna ansågs enligt de intervjuade lärarna ha ”nog bra” uttal för att kunna 

kommunicera och som beskrivet säger styrmedlen ingenting om att deras uttal ska vara 

bättre än vad som behövs för att kunna göra sig förstådd.  Vad beträffar det livslånga 

lärandet som kursplanerna också förespråkar, kan det invändas att många forskare hävdar 

att fonetik är ett bra verktyg och påminna om att kunskaper i fonetik är generiska, det vill 
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säga något som inte bara kan tillämpa på ett målspråk utan på alla språk en har lust att 

lära sig. 

5.4 Blivande lärare om fonetik 

I den nya lärarutbildningen “en hållbar utbildning” (Regeringen, 2008) skrev man att 

utbildningen skulle förnyas, effektiviseras och förbereda blivande lärare för deras 

kommande uppdrag. Att döma av intervjuerna med lärarstudenter kände båda en viss 

osäkerhet när det gällde deras egna kunskaper om fonetik och hur de skulle kunna 

använda den för att grundlägga, förbättra och bedöma elevernas uttal.  Regeringen (2008) 

menade med den nya utbildningen att universiteten skulle utgå från Skolverkets 

anvisningar för att konstruera en utbildning som var likvärdig i hela landet. Utbildningen 

skulle ge alla blivande lärarna en stabil grund att stå på. Enligt informanterna har denna 

reform resulterat i en utbildning som är bristfällig, inte minst när det gäller fonetik. 

Intressant nog beklagade lärarstudenterna frånvaron av konkreta riktlinjer gällande 

undervisning i muntlig produktion. 

 

Som tidigare har påpekats i denna studie, ska muntlig produktion inte nödvändigtvis 

kopplas till uttal och prosodi, men kanske kan informanternas åsikt när det gäller 

momentet i fråga tolkas som en önskan om att kunna bygga detta just på fonetik? På en 

direkt fråga, visade de sig ha olika uppfattningar.  Lärarstudent A tyckte inte att fonetik 

var lämpligt att använda på gymnasial nivå, utan något oväsentligt. Fonetik och prosodi 

hade inte ingått i den egna ämnesutbildningen och användes sedan inte heller av VFU-

handledaren. Detta kan förklara varför lärarstudent A inte kände sig manad att undervisa 

i fonetik. Lärarstudent B, däremot, var positivt inställd till fonetik i undervisningen. Det 

fanns flera förklaringar till detta: hen hade mött fonetik tidigt i sin skolgång, studerat ett 

annat språk än engelska på universitet där vikt lades vid uttalsundervisning och hade själv 

haft nytta av sina kunskaper om fonetik i sin inlärning av språk. Därefter hade hen under 

den verksamhetsförlagda utbildningen fått vara med om att handledaren använde fonetik 

praktiskt.  Vad metodiken beträffar, tycktes båda lärarstudenterna omedvetna om att 

korrigering av uttal inte nödvändigtvis måste vara inriktad på enskilda ord, utan med 

fördel kan fokusera på fraser, så som Thorén (2013) föreslår. Studenterna nämnde inte 

frasinlärning bortsett från att student B sa att hen använt sig av en “säg efter mig”- övning 
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vid undervisning i tyska.  Den metoden använde varken lärarstudenterna eller deras 

handledare i engelskundervisningen.  

 

Ytterligare intervjusvar gällande uttalsundervisning gav vid handen att lärarstudenterna 

kände sig osäkra på sin kompetens i fonetik. Båda två menade nämligen att de skulle 

komma att förlita sig på ”magkänslan” som redskap för att korrigera uttal. 

  

Detta stämmer inte överens med ett av regeringens (2008) mål för den nya 

lärarutbildningen, som var att lärare skulle utgå från en vetenskaplig grund istället för en 

intuitiv känsla för att säkerhetsställa en likvärdig utbildning.  I likhet med lärare A ansåg 

lärarstudent B att det är ytterst viktigt att vara uppmärksam på sitt eget beteende när det 

gäller elever med brytningar/nyanser på andra modersmål än svenska när en bedömer 

deras engelska. Att rannsaka sig själv som lärare och att försöka inse sin egen partiskhet 

med avseende på andra brytningar än den man är mest van vid är ett måste för att kunna 

göra likvärdiga bedömningar. Informanterna var överens om svensk brytning inte ska 

förbises och att andra brytningar inte ska bedömas hårdare bara för att läraren inte är van 

vid dem.  

 

Lärarstudenterna berättade vidare att en starkt bidragande orsak till att de fann sin 

utbildning otillräcklig var att de inte visste hur de skulle arbeta med mångkultur samt 

anpassa lektionerna för flerspråkighet. Enligt planerna för den nya lärarutbildningen 

(2008) ska lärare utbildas i hur en kan hantera mångkulturella aspekter i skolan, något 

som också nämns i lgy11. En fråga som skulle kunna vara aktuell i det sammanhanget är 

om fonetik skulle kunna vara ett lämpligt hjälpmedel i engelskundervisningen. 

Universiteten ska utifrån styrmedlen planera utbildningen av lärare men eftersom det inte 

finns några indikationer i lgy11 om vare sig fonetik eller uttalsundervisning ges det inte 

något stort utrymme i utbildningen. 

5.5 Slutsatser 

Det studien visar är att det finns starka vetenskapliga skäl för att använda sig av fonetik i 

undervisningen av moderna språk, men också skäl för att inte göra det. Det främsta 

motargumentet tycks vara att skolans styrmedel bygger på en språksyn som lägger 
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tonvikten vid kommunikation och kommunikativa strategier, medan språkets form ses 

som underordnad innehållet. Undersökningen av lektion.se och intervjuerna med 

verksamma lärare och lärarstuderande ger intryck av att den språksynen har fått 

genomslag i skolan och inom lärarutbildningen. Fonetik framstår som marginaliserat på 

alla fronter, samtidigt som muntlig produktion framhävs som viktig. 

 

Ytterligare motargument gäller framförallt ämnet engelska och kanske i mindre 

utsträckning andra moderna språk. Engelska har en särställning i Sverige och svenska 

ungdomar placeras mycket högt i internationella jämförelser när det gäller just detta 

språk, vilket kan förklara att de intervjuade lärarna verkade anse att elever i allmänhet 

inte behöver så mycket uttalsundervisning eller handledning när det gäller prosodi. Deras 

engelska är redan tillräckligt bra. 

 

Ett tredje motargument tycks också finnas när det gäller engelska, men är inte uttryckligen 

formulerat i styrmedlen. Det finns ingen rekommendation gällande en språkvariant i 

kursplanen som lärare kan använda som modell och stöd för undervisning i uttal och 

prosodi. Samtidigt ska det sägas att inget i styrmedlen förbjuder användningen av fonetik 

som hjälpmedel. 

 

Hur man som lärare väljer att göra beror på vilken språksyn man ansluter sig till. 

Samtidigt gav intervjuerna en antydan om att det är en fråga som skulle behöva dryftas 

oftare. Det var slående att den lärare och den lärarstudent som hade tillämpat eller själv 

undervisats med hjälp av fonetik var mer positivt inställda än de informanter som inte 

delade deras erfarenheter. Det kan kanske vara så att man som elev eller lärarstudent inte 

frågar efter något som man inte vet existerar och att, om en aldrig har fått undervisning i 

fonetik, inte tror att det kan tillföra en någonting? Om den svenska skolan menar allvar 

med målet att utbilda självständiga språkinlärare som kan använda hjälpmedel, är det ett 

gott argument för att åtminstone försöka återinföra fonetiken i alla moderna språk, men 

också i engelska. 

 

Något som framkom vid intervjuerna och som ställer frågan om fonetik i ett nytt ljus, är 

att såväl verksamma lärare och lärarstuderande är väl medvetna om att de måste hantera 



59 

mångkulturella klassrum där alla elever inte har svenska som modersmål. Engelsklärare 

idag kan inte som tidigare anta att alla elever behärskar en fungerande prosodi på 

målspråket och har de germanska språkljuden relativt nära till hands. De kan inte heller 

utgå ifrån att alla elever är ständigt omgivna av engelska via media, så som många 

svenska barn och ungdomar är. Då Sverige numera är ett mångkulturellt land och det kan 

finnas, i praktiskt taget varje klass, elever med andra modersmål än svenska behöver 

lärarna kunskaper om hur de bäst kan bemöta elever med olika språkbakgrund. Att döma 

av intervjuerna både med verksamma lärare och lärarstuderande är informanterna 

medvetna om sitt ansvar, men anser sig inte ha fått någon särskild utbildning för att ta på 

sig det. Utan det massiva språkbad som starkt bidrar till svenska ungdomars mycket goda 

muntliga färdighet i engelska, vore kanske fler lärare intresserade av att använda fonetik 

i undervisningen. Kanske kommer efterfrågan att öka i takt med att elever med annat 

modersmål än svenska intar klassrummen med andra behov än vad de har varit vana vid.   

 

Möjligtvis skulle en reform av ämneslärarutbildningen i språk med fokus på didaktisk 

fonetik kunna vara en lösning. Då skulle blivande lärare kunna känna sig säkrare än idag 

på att korrigera uttal, de skulle kunna ge elever insikter om skillnader mellan modersmålet 

och målspråket och de skulle kunna ge dem verktyg för att använda hjälpmedel på ett 

effektivt sätt. Inte minst skulle de då kunna hjälpa elever med en annan språkbakgrund än 

svenska att komma ikapp i ett ämne där de ofta befinner sig i underläge från början, även 

om de redan behärskar flera språk. För att en sådan reform ska kunna ske måste det finnas 

en politisk vilja, en diskussion om den rådande språksynen och en vilja att skapa 

efterfrågan.  

 

Denna studie är liten och kan endast konstatera hur fyra informanter såg på ämnet i 

förhållande till den tidigare forskningen och Skolverkets (2011) anvisningar. Några 

generella slutsatser kan därför inte dras, men det som framkommit lyfter fram och 

formulerar en fråga som av olika anledningar tycks ha hamnat i skymundan. 
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5.6 Framtida forskning 

Utifrån denna studies resultat väcks många frågor som kan besvaras med hjälp av fler 

forskare som vill undersöka fonetikens framtidsutsikt i skolväsendet. Den här studien har 

besvarat en del frågor men inte på någon makro-nivå. Frågor som lexikons framtid och 

deras användning i samband med IKT (informations- och kommunikationsteknik) var 

något som bara kort berördes i studien men det är ett område som förtjänar 

uppmärksamhet då det är tillsynes outforskat; dels vad beträffar språkinlärning i 

allmänhet och dels när det gäller flerspråkiga elever i engelskämnet i svenska skolan.  

 

Vidare nämndes i förbifarten i intervjuerna att det finns ett behov att ta tillvara 

flerspråkighet i undervisningen, en fråga som är undersökningsbar på en nationell nivå.  

Några studier finns redan som analyserar hur anvisningar i lgy11 påverkar flerspråkiga 

elever i språkundervisningen och hur lärare arbetar kontinuerligt med att utgå från fler 

språk än svenskan på lektionerna.  

 

Slutligen skulle det vara intressant med studier om en aspekt som inte alls har tagits upp 

här, nämligen vad elever har för ambitioner med sina språkstudier. Engelska åtnjuter en 

stor prestige i Sverige och det är tänkbart att många ungdomar drömmer om att uppnå en 

språkbehärskning som ligger så nära en infödd talares som möjligt. Hur ser sådana elever 

på en språkundervisning som inte är inriktad på att hjälpa dem förbättra sitt uttal och sin 

prosodi?   
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6 Begreppsdefinitioner 

Förklarning av väsentliga termer brukade i denna rapport.  

6.1 Modersmål (L1) 

Modersmål är det språk som ett barn lär sig först. Ett barn kan behärska två eller fler 

modersmål beroende på familjens språkbakgrund. Språket blir ett redskap som barnet kan 

nyttja för att kunna använda symboliska begrepp och för att koda sin omvärld. (NE, 2018). 

6.2 Andraspråk (L2) 

Ett andraspråk är språk som inläraren tillägnat sig efter modersmålet är helt eller delvis 

utvecklat. (NE, 2018).  

6.3 Målspråk 

Målspråket definieras som språk en individ håller på att lära sig. (NE,2018).  

6.4  Transfer 

Transfer är den process som innebär att man överför språkliga regler och nyanser 

omedvetet från ett språk till ett annat (NE, 2018).  

6.5 Muntlig produktion 

För att språk ska kunna användas framgångsrikt krävs ett meningsfullt sammanhang, där 

ett innehåll blir uttryckt. Muntlig produktion baseras på förmågan att kunna uttrycka 

innehåll. (Halliday, 2014). Enligt Skolverket (2011) är muntlig produktion viljan och 

kunskapen att kunna uttrycka och utveckla ett innehåll på egen hand och i samspel med 

andra. Därutöver säger Skolverket (2011) att eleven ska få möjlighet att utveckla 

kommunikationsstrategier och rätt verktyg till att anpassa sitt språk beroende på 

mottagare. Muntlig produktion kan därför ses som den kommunikativa förmågan. 

6.6 Fonetik 

Fonetiken är ett vetenskapsområde som inte bara handlar om uttal, utan om alla aspekter 

av perception och produktion av mänskliga språkljud. Hit hör allehanda fysiska och 
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motoriska aspekter, men också en vetenskaplig terminologi och, inte minst, IPA, det vill 

säga, det internationella fonetiska alfabet som bland annat används för uttalsbeskrivning 

av ord i lexikon.   

6.7 Fonologi  

Inom fonologin, vetenskapen om språkens ljudstruktur, studeras hur ljuden fungerar i 

språket och hur dessa ljud förhåller sig till andra ljud (NE, 2018). Fonologi kan ses som 

en underavdelning till fonetiken, då den berör ljudbilden i specifika språk, vilket 

inkluderar såväl uttal som prosodi och intonation (enligt vissa definitioner ingår 

intonation i det som kallas prosodi). 

6.8 Prosodi 

Prosodi har att göra med språkets betoning, längd och intonation. Prosodiska drag skapar 

ljudmässiga effekter som är kopplade till yttrandes semantiska innehåll, som till exempel 

pausering, betoning och frågeintonation. Prosodi är karaktäristiskt för mänskligt tal men 

spelar också en viktig roll i skrivna verk, inte minst i poesi, där betoning och rytm är 

särskilt viktiga komponenter (Couper-Kuhlen, 2009:175).  

 

Prosodi, enligt Couper-Kuhlen (2009), omfattar alla de ljudmässiga effekter som uppstår 

i samband med betoning och tonhöjd och som påverkar mer än ett språkljud.  

På grund av felaktig prosodi kan betydelsen av fraser helt förändras, trots att orden i sig 

inte uttalas fel; exempelvis har engelskan en högre tonhöjd i slutet av frågor för att 

indikera att talaren förväntar sig ett svar. Om den ändringen av tonhöjden uteblir är det, 

enligt Yule (2014), möjligt att lyssnaren inte uppfattar att det är en fråga. Fonetiker, 

såsom Thorén (2013), menar att när det gäller förståelsen är prosodiska faktorer 

viktigare än ett korrekt uttal. 

6.9 Formativ bedömning 

Denna bedömning fokuserar på att förbättra eleven under arbetets gång. Detta arbetssätt 

utvecklar inläraren genom att beskriva individens styrkor och svagheter i det pågående 

arbetet. (NE, 2018)  
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6.10 Summativ bedömning 

Summativ bedömning har som syfte att ge en bild av elevernas lärande i relation till 

kunskapskraven dvs. utgöra underlag för betyg. Denna metod är till för kontroll i 

efterhand. (NE, 2018) 

6.11 ENL (English as a native language) 

Varianter av det engelska språket talad av människor som erhåller engelska som deras 

första språk, dvs. deras modersmål. (Nordquist, 2017a).  

6.12 ESL (English as a second language) 

De varianter av engelska talad av folk som inte har engelska som deras modersmål men 

som befinner sig i en miljö där engelska talas. (Nordquist, 2017b) 

6.13 EFL (English as a foreign language) 

Detta begrepp förklarar de varianter av engelska som talas av personer som inte har 

engelska som modersmål och som befinner sig i en miljö där engelska inte brukar 

användas som kommunikationsmedel. (Nordquist, 2017c) 

6.14 EIL (English as an international language) 

Denna term beskriver konceptet att engelska används som ett internationellt 

kommunikationsspråk mellan flera olika kulturer. Den refererar därför inte till någon 

specifik variation av engelska. (Modiano, 2009). 

6.15 RP (received pronunciation) 

Den standardiserade formen av brittisk talad engelska. RP inkluderar inte lokala 

variationer av uttal. (Rönnerdahl & Johansson, 2010:12) 

6.16 GA (general American English) 

Standardiserade formen av amerikanska dialekten av engelskan. (Rönnerdahl & 

Johansson, 2010:122). 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hejsan!  

 

Vi håller just nu på med vårt examensarbete och vår studie handlar om fonetik i 

engelskämnet och vi tänkte höra om du skulle vara intresserad av att bli intervjuad?  

Intervjun tar cirka 15 min och vi kan både komma till din arbetsplats men även ställa 

frågor via telefon. Vi vore evigt tacksamma för ditt deltagande och få del av dina åsikter 

kring fonetik och uttalsundervisning i engelskan. Deltagande är anonymt och kommer 

inte används till någon framtida studie.  

 

Ha det bra så länge och hoppas att vi hörs! 

Mvh Isabella & Sanna, lärarstudenter på Umeå Universitet 

 

Bilaga: 2  

Lärare A (2018/01/24) 

 

Information om informant:  

1. Hur länge har du arbetat som verksam lärare? 

”Jag har jobbat sen 2006. Men jag tog examen 2007.” 

 

2. Vilka ämnen är du utbildad i?  

”Jag är utbildad inom engelska och spanska med inriktning gymnasiet.” 

 

3. Ifall informant kommer ihåg: Hur många högskolepoäng har du i vartdera ämne 

som du undervisar i? 

”Det var ett annat system då jag gick, 20 poäng var en termin. Jag har 3 terminer spanska, 

då var det 60poäng men i dagens system blir det 90 poäng. Sedan har jag 4 terminer 

engelska.”   



 

 

Information om uttalsundervisning: 

1. Hur arbetar du med muntlig produktion? 

”När det gäller muntlig produktion arbetar jag med kommunikation. Arbetssättet varierar 

beroende på vilken nivå jag undervisar i. Just nu arbetar jag med SPRINT (språk 

introduktion) som läser mot 9:ans mål och sedan har jag engelska grund med några elever 

som inte har med sig betyg från årskurs 9 samt engelska 6. Undervisningen i dessa olika 

grupper blir självklart väldigt olika beroende på vilken kursplan man läser mot. Men 

sammanfattningsvis, väldigt mycket kommunikativt. Med det menar jag att de 

kommunicerar ett budskap med varandra eller med mig.” 

 

2. Arbetar du någonting med specifik uttalsundervisning?  

”Det är väldigt sällan jag har specifik uttalsundervisning. Utan det är på en individnivå 

där en korrigering sker när talet stör eller förstör förståelsen. Det är väldigt sällan som 

specifika uttalsproblem gäller en hel grupp utan det är som sagt oftast på individnivå det 

kan behövas.” 

 

”Jag upplever att uttal oftast inte är ett problem för förståelse.” 

 

3. Tycker du det finns en osäkerhet hos eleverna att prata engelska? 

”Det är en skillnad mellan grupperna, en elev som har bristande kunskap i engelska 

kommer vara osäkrare. Men på denna skola har vi väldigt små grupper och det gör det 

lättare för eleverna att våga prata engelska. Det blir både lättare att som sagt skapa 

trygghet i gruppen men också att hinna med att lyssna och fysiskt skapa förutsättningar 

för att kunna sitta och prata utan att ljudnivån ska bli allt för hög. Det underlättar verkligen 

att grupperna är på 12 eller 17 jämför med 32.” 

 

4. Vid flerspråkiga elever kan du se någon skillnad mellan de eleverna och de 

eleverna som har svenskt ursprung gällande uttal i engelska?  

”Som lärare får man försöka vara medveten om sig själv när man gör bedömningen av 

muntlig produktion med elever som inte har samma språkbakgrund som en själv. Annars 

kan man omedvetet reagera starkare på en brytning som inte är en svensk brytning. På 



 

denna skola försöker vi prata om detta så att man ska bli så medveten som möjligt så att 

det inte ska påverka ens bedömning. För det är en sådan sak skulle annars kunna påverka 

en bara för att man är mer van med den svenska brytningen.” 

 

”Man ska vara försiktig med att säga att man inte blir påverkade utan man måste gång på 

gång rannsaka sig själv. Det är lite samma som elever som har dyslexi och då kan stava 

väldigt dåligt, då hjälper det att en kollega läser upp texten och fyller i det som saknas för 

då kan man se kvalitéer man missade första gången eftersom man blev färgad av felen. 

Genom att tänka på samma sak vid muntlig produktion och fundera på vad det är som 

eleven egentligen säger. Om man ska generalisera brukar SPRINT-eleverna ha ett otroligt 

resonemang medan de svenska elever kan ha ett perfekt uttal men saknar budskap med 

platta resonemang (mekaniskt).”  

 

”Det är dock ett kort som elever med en annan språkbakgrund än en själv ibland kan dra 

i hopp om att komma runt korrigeringen. Senast här i veckan hade jag en elev som uttalade 

”kitchen” fel och när jag försökte hjälpa honom med uttalet så hävdade han att det var så 

de uttalade det i hans hemland. Med detta menade han att detta också var rätt trots att 

förståelse blev störd av detta uttal. För att bemöta detta kan man göra eleven uppmärksam 

på syfte, situation och mottagare. Situationen kommer vara att du pratar med en person 

du inte känner och därför måste du prata på ett sådant sätt att du blir förstådd, och blir du 

inte förstådd måste du kunna göra dig förstådd med andra strategier. ” 

 

5. Tycker du att det finns ett behov av undervisning i prosodi?  

”Inte jättemycket, intonation pratar vi om men i överlag fungerar det ganska bra. Oftast 

har de med sig språkmelodin när det gäller att spontant prata (kommunicera med 

varandra). Det skulle kunna vara ett större problem ifall man sysslat mer med högläsning, 

eftersom språket oftast då blir mekaniskt. Men eftersom vi inte arbetar så är det inget man 

reagerar på.” 

 

”Även när det gäller elev med flerspråkigbakgrund är det sällan man behöver korrigera 

prosodin. Någon enstaka gång har det skett att förståelse blir lidande på grund av fel 



 

prosodi men det är väldigt sällan. Därför sker det inte undervisning i prosodi på 

gruppnivå, det är i sådana fall på individnivå.” 

  

Information om fonetik är något som de förbereds för att använda: 

1. Kommer du ihåg om det fanns något inslag av fonetik i din utbildning? 

”Minns inte riktigt om det var något som togs upp för att vi skulle aktivt lära ut fonetik 

till elever men däremot hade vi mycket fonetik för oss själva. Vi översatte texter från 

fonetisk skrift till vanlig skrift och tvärtom. Men mer på nivån att vi behärskade den själv, 

inte för att få strategier att lära ut språk.” 

 

2. Hur mycket fonetik har du fått i din utbildning? 

”Här är jag inte riktigt säker, men om jag minns rätt var det en liten kurs i fonetik.” 

 

3. Kände du att utbildningen gav dig kunskap om att undervisa i uttal? 

”Nej, det tyckte jag inte. Eller så gjorde den det men att man inte använde det när man 

kom ut och efter några år så föll det till glömska. Men jag känner absolut inte att jag 

verkligen fick mig med den kunskapen.” 

 

Information om förhållandet till läroplanen och kursmål  

1. Tycker du det finns utrymme utifrån kursmålen att undervisa i uttal eller är det en 

begränsning?  

 

”I allmänhet är det i skolan väldigt begränsat med tid och det är mycket som ska hinnas 

med. Därför får undervisning i uttal en lägre prioritet när det inte förstör förståelsen och 

det är väldigt sällan som uttalsbiten förstör förståelsen.” 

 

2. Hur känner du inför muntlig redovisning och betygsättning, hur arbetar du med 

det?  

”När det gäller både skriftlig produktion och muntlig produktion får man väga kvalitéer 

mot varandra. Vi arbetar mycket med matriser så att man i samma muntliga situation kan 

bedöma olika förmågor vilket underlättar att komma fram till ett betyg. Men om man 



 

tänker till exempel nationella proven är många elever spretiga, de har vissa styrker och 

svagheter och att landa i ett betyg kan kräva mycket av läraren.” 

 

3. Förbereder du dina elever specifikt för NP muntlig?  

”Vi tränar mycket på alla delar av nationella så att eleverna ska vara trygga i formen, 

bekväma, känna igen hur provet går till och veta vad som förväntas av en. Därför tränar 

vi på gamla nationella prov och andra likande uppgifter som tränar samma förmåga. När 

det väl är dags för nationella brukar eleverna var inarbetade och veta vad som förväntas 

av dem samt vad som bedöms.” 

 

4. Har elevers språkliga behärskning förändrats över åren? Kan du se något mönster? 

”Om man tänker långt tillbaka har killarna i dagsläget stigit fram och blivit starkare. Det 

är både min erfarenhet men det har även noteras i forskning. Det beror mest troligt på det 

informella lärandet som sker på fritiden, man spelar spel eller umgås online och pratar 

mycket engelska. Eftersom de har denna grund blir det lättare att bygga på de andra 

språkliga delarna.” 

 

5. Arbetar ni med lexikon? 

”Vi arbetar ganska mycket med digitala lexikon men väldigt sällan med pappersvarianten. 

Väldigt ofta använder vi funktionen av att lyssna på ordet, och då speciellt i spanskan 

men den används även i engelskan.”  

Lärare B (2018/01/25) 

Information om informant:  

1.  Hur länge har du arbetat som verksam lärare?  

”Jag har abetat sen 2002.” 

 

2. Vilka ämnen är du utbildad i?  

” Engelska, svenska och svenska som andraspråk.” 

 

3. När tog du din examen och vilken åldersgrupp är du utbildad inom? 

”Jag tog examen 2002 och är utbildad till 4–9, numera står det 3–9. Jag jobbar just nu på 

grundläggande nivå på en gymnasieskola.” 



 

 

4. Ifall informant kommer ihåg: Hur många högskolepoäng har du i vartdera ämne 

som du undervisar i? 

”Jag har 60 poäng (3 terminer) svenska, 40 (2 terminer) poäng engelska och 40 poäng (2 

terminer) svenska som andraspråk.”   

 

Information om uttalsundervisning: 

1. Hur arbetar du med muntlig produktion? 

”Inte så mycket just nu eftersom så många av mina elever ligger på olika nivåer. Jag har 

elever som inte har klarat grundskolan och de har olika bakgrunder, en del har inte gått i 

skolan sen årskurs 6. Så det beror lite på, givetvis sitter vi och pratar om olika saker på 

engelska men jag har ingen gemensam undervisning kring engelskan så. Men, ja jag har 

ju jobbat med muntlig produktion på andra sätt. När eleverna är på samma nivå så kan 

man göra mycket mer, då kan de samtala och ställa frågor till varandra eller att jag ställer 

frågor till dem både individuellt och i helklass. Eller att man sjunger något på engelska 

eller något liknande. Dock så är min elevgrupp väldigt spretig just nu, en del har 

Aspergers och att samarbeta är inte något som vi gör eftersom många vill jobba själva.”  

 

2. Arbetar du någonting med specifik uttalsundervisning?  

”Nej, inte i dagsläget.” 

 

3. Hur lär du ut uttal? (Exempel: Utifrån individuella ord eller i kör.) 

”Jag jobbar mer med enstaka ord, hur man betonar olika saker och prosodi i meningar. 

Det beror på, jobbar man med enstaka ord så jobbar man med betoning i orden såklart. 

Man kan jobba på flera nivåer med uttal. Men jag har ingenting specifikt så nu med att 

jobba med uttal. Utan det är mer att vi sitter tillsammans, jag sitter med en elev och vi 

kan öva lite extra på något (t.ex. betoning).” 

 

4. Om informanten arbetar med specifik uttalsundervisning: Undervisar du i med 

hjälp av fonetik som verktyg?  

”Inte i dagsläget.”  

5. Tycker du det finns en osäkerhet hos eleverna att prata engelska? 



 

”Absolut, med de eleverna jag har nu är det många som inte vill prata alls. De har en 

osäkerhet på grund av dålig självkänsla och vill då inte uttrycka saker och ting. Men jo, 

det är alltid jobbigare att uttrycka saker muntligt för de flesta. Vissa kan dock föredra att 

prata muntligt. Men för de flesta är det lite känsligt där kanske, att prata på ett annat språk 

gör att man blir rädd för att göra fel.” 

 

6. Om det gör det: hur neutraliserar du det i klassrummet?  

”Det beror på, nu när jag har de här eleverna så handlar det om att bygga upp en relation 

med gruppen så att de känner sig trygga. Allt för att de ska våga uttrycka åsikter 

överhuvudettaget om man säger så. Jobbar man i en helklass så är det mer så att jag 

försöker få det lite ”kul”, fånar mig lite grann, överdriver mig lite grann, så man kan 

skratta och tycka att uttal kan vara lite roligt.  Så det har jag väl gjort tidigare. Man kan 

också läsa i kör, då det kan va lite roligt. ” 

 

7. Eventuell följdfråga: Vid flerspråkiga elever kan du se någon skillnad mellan de 

eleverna och de eleverna som har svenskt ursprung gällande uttal i engelska?  

”Ja, det kan man väl göra. Nu har ju inte jag elever med utländskt ursprung i dagsläget 

men det är klar, jag har jobbat med svenska som andraspråks elever och de har ju ett 

annan språkmelodi, det kan vara ganska att det lyser igenom från deras modersmål, att de 

betonar ord annorlunda, de betonar på fel ställen.”  

 

8. Går du då in som lärare?  

”Ja, jag går inte på en elev som; ”nu gör du fel” men jag tar upp det i sådana fall i helgrupp, 

att man lär sig det här med hur man betonar ord i meningen för att det ska bli ”rätt” för 

att få rätt språkmelodi. Hur gör man för att skapa en fråga: vilket ord betonar jag då, som 

ett exempel. Jag säger ett påstående: ”hur låter jag då?”, alltså det beror ju på hur man 

betonar orden i meningen det ger ju olika betydelser. Det är viktigt att göra dem medvetna 

om det. ”  

 

9. Tycker du att det finns ett behov av undervisning i prosodi?  

”Ja, särskilt i SVA. Kanske inte lika i engelska när det kommer till svenska elever för de 

kan det ganska bra, de har ett bra uttal, i svenska som andraspråk är det jätteviktigt 



 

eftersom det är inte säkert du förstår vad en person säger om de har fel intonation, 

betoning eller språkmelodi. De kan ju uttala orden helt rätt men du som lyssnar förstår 

ändå inte på grund av fel prosodi. Det är väldigt intressant att jobba med det, det är kul. 

Det är ju viktigt.”  

 

10. Nu jobbar ju du med människor med svensk bakgrund men om/när du inte gör 

det, skulle du då undervisa i prosodi på engelska med flerspråkiga elever?  

”Ja det kan man väl ha. Jag kommer inte ihåg om jag jobbat så mycket med engelska och 

prosodi. Alltså det har varit på en sådan låg nivå, det är inte så mycket vi har kommit in 

på det, bara lite grann. Mest har jag ju jobbat med prosodi med svenska som andraspråk. 

Jag kommer inte riktigt ihåg hur det såg ut.”  

 

Information om fonetik är något som de förbereds för att använda: 

5. Kommer du ihåg om det fanns något inslag av fonetik i din utbildning? 

”Ja det vill jag minnas att vi hade, på uttal och jobba med sånt. Minns att vi satt med några 

lurar och fick träna på uttal, vi fick välja mellan brittisk och amerikansk engelska. Vi fick 

lära upp oss utifrån det på universitetet. Så vi fick nischa in oss på ett visst uttal.” 

 

6. Var det några didaktiska inslag i utbildningen? 

”Alltså jag minns inte så mycket didaktiskt, i överlag tyckte jag att det var lite sånt på 

lärarutbildningen. Det är mer så att man fick lära sig när man gick ut och började jobba. 

Det var mer så att vi skulle bli bra på ämnet själva. Mer så känns det, inte hur vi skulle 

lära ut. Men det är något man måste bli bra på själv för att kunna lära ut det. Fast man 

undervisar inte i ett ämne om man inte tycker att det typ är kul själv. Du måste kunna det 

för det kan nog vara ganska svårt, man måste ha kläm på det. Sen så måste man hålla 

kunskapen vid ”liv” också i yrket.”  

 

7. Finns det en standard dialekt som du använder dig av i din undervisning?  

”Jag har fått den bilden att det som har ”släppt idag” men däremot kan jag betona att det 

finns skillnader i betoning och i ord och uttal mellan brittisk och amerikansk engelska. Så 

här säger man i brittisk och så här i amerikansk, lite ”så här man säga men så här kan man 

säga också”. Det kan bli intressanta diskussioner, man är medveten om att det finns olika 



 

varianter men eleverna idag har inte det tänket. Det är väl mest amerikansk de stöter på 

idag.”  

 

8. Kände du att utbildningen gav dig kunskap om att undervisa i uttal? 

”Alltså jag vet inte om jag har tänkt så mycket på det. Alltså det är ju alltid något man 

måste jobba med, även om man går en utbildning så är man ju inte klar, man kan ju inte 

alltid allting som man lärt sig eller nosat på, det är omöjligt.  Men så tänkte jag, jag var 

inte säker på allting när jag kom ut. Jag vågade inte sätta igång och korrigera folk, jag var 

ju ny! Jag var osäker och allting sånt förmodligen. Och just vid uttalsundervisning krävs 

det så mycket kunskap och att man varit med ett tag om man inte har ett himla intresse 

för uttal.”  

 

Information om förhållandet till läroplanen och kursmål  

1. Tycker du det finns utrymme utifrån kursmålen att undervisa i uttal eller är det en 

begränsning?  

”Jag vet inte om det spelar någon roll, alltså det är ju viktigt med ett uttal och har eleverna 

ett jättedåligt uttal så måste man ju jobba med det oavsett. Du kan ju inte lära dig språk 

om du inte kan lära dig prata. För då kan du inte heller lära dig stava, det är så mycket 

som faller. Och framförallt kan du inte kommunicera med folk så då måste man ju jobba 

med det. Oavsett vad som står i kursplanen så måste du göra det. Men jag ser mina elever 

här: De har ju ett bra uttal.  Jag blir så förvånad då det är elever som knappt gått skola och 

de har ett hyfsat uttal i engelska, förmodligen för att de hör det så ofta. Men jag skulle ta 

mig tiden att undervisa i det om det verkligen skulle behövas. Men ja, det beror ju på 

eleven. Allt ska ju individanpassas idag och har en elev ett dåligt uttal så ska man ju jobba 

med det.  Men jag vet inte hur viktigt det är idag i engelska eftersom det är många som 

kan det hyfsat. Om man inte tänker svenska som andraspråkselever, då är det viktigt. Om 

man kommer från ett annat land är det viktigt eftersom du har en annan melodi, och det 

är viktigt om man lär sig ett annat språk så som spanska till exempel. Då måste man 

undervisa prosodi och fonetik i språket.”  

 

2. Hur känner du inför muntlig redovisning och betygsättning, hur arbetar du med 

det?  



 

”Jag arbetar inte med betygsättning eller redovisningar i dagsläget. För eleverna jag har 

nu skulle det vara fruktansvärt för dem att ha ett test som de ska göra och ha ångest inför 

det. Jag tar det på vägen, man får vara mer uppmärksam och vara mer medveten utan att 

det ska behöva vara en provsituation.   

 

3. Förbereder du dina elever specifikt för NP muntlig? Om ja: Hur? 

”Mina behöver inte göra det och jag vet inte ens hur det skulle funka för dem att göra det. 

De är ganska kravkänsliga och de skulle kunna flippa ur och få en panikångestattack eller 

inte ens komma till skolan på grund av pressen. De har dåliga erfarenheter från skolan 

tidigare. Jag måste va varsam.” 

 

4. Arbetar du med lexikon? 

”Ja det är både och, ja många kollar upp på Google translate. Jag vill minnas om det inte 

var fonetisk skrift i böckerna (läromedlen) men nu idag finns det inte vad jag kan hitta i 

någon lärobok, det är sjukt för kan man det så är det ett fantastiskt hjälpmedel och det är 

kul att kunna. Det är svårt att hitta en bok med fonetisk skrift.”  

 

5. Går du igenom uttalet på ordet eller använder du den fonetiska skriften?  

”Ja, det har jag, jag har haft specifika lektioner med fonetisk skrift. Men då har jag gått 

in på enskilda ljud och sen att man tar enkla ord att jobba med. De får öva på att skriva 

på fonetisk skrift och läsa, för en del är det helt nytt och för en del får de en ”aha-

upplevelse”. Man kan urskilja ljud med hjälp av bokstäver. Det kan vara en jättestor hjälp 

för vissa.” 

 

Lärarstudent A (2018/01/24) 

Information om informant: 

1. Hur länge har du studerat?  

”Jag har studerat till gymnasielärare i fyra och ett halvt år, sammanlagt nio terminer.”   

  

2. Vilka ämnen har du studerat i?  

”Jag har studerat engelska och historia.” 

 



 

3. När kommer du ta din examen?  

”Våren 2018” 

 

4. Hur längesen var det du gick engelska kurserna?  

”Våren 2014 började jag och avslutade de våren 2015.” 

 

5. Hur många högskolepoäng har du i varje ämne?  

”Jag har läst 90hp, tre terminer i varje ämne.” 

 

Information om utbildning:  

1. Ingick det uttalsundervisning i din utbildning? 

”Vi hade diagnostiska prov för att bli medveten om våra egna svagheter gällande uttal 

och sen hade vi en lärare som hade kurser i Teaching and Learning of English vilka alla 

fokuserade till viss del på uttalsundervisning. Detta främst för att vi själva fick öva på 

olika uttalsstrategier.” 

 

2. Fanns det inslag av fonetik i din utbildning och hur mycket fonetik skulle du säga 

att du fick utbildning i? 

”Det fanns, vi hade en fonetikkurs på 2hp och lingvistik 1 på 5hp och lingvistik 2 på 

7,5hp.” 

 

3. Fanns det didaktiska inslag i hur du skulle arbeta med fonetik?  

”Just nu jobbar jag på sidan av studierna som engelsklärare på distanskomvux. Under 

muntlig produktion finns det fonetiska aspekter som vi uppmärksammar och hjälper 

eleverna med men de är väldigt begränsade jämfört med det som vi lärde oss under 

kursen. Det finns vissa specifika ljud som elever generellt har problem med som vi jobbar 

med men som sagt, det är väldigt begränsat.” 

 

”Under min långa praktik kunde jag se att fonetik till viss del har en plats i muntlig 

produktion. Även i hörförståelse och läsförståelse kan fonetik ha en plats. Läsförståelse 

hade fonetik i sig eftersom min handledare sa att eleverna skulle tänka sig hur ordet 

uttalades medan de läste. I allmänhet tycker jag att det blivit högre krav på att 



 

gymnasieelever ska kunna fonetik, eftersom jag fick känslan av att de skulle kunna läsa 

fonetisk skrift. Dock såg jag inte att eleverna eller lärare använde sig av fonetisk skrift.” 

 

4. Känner du dig förberedd att kunna arbete med fonetik som ett verktyg?  

”Ja, i den begränsade form som blir aktuellt i skolan.” 

 

5. Har du fått utbildning i prosodi?  

”Minimalt. Jag vet skillnaden i språkmelodi mellan svenska och engelska men jag tror 

den skillnaden är något som jag själv har snappat upp, inte att det ingick i kursen.” 

 

 

6. Känner du att det är något du saknat i din utbildning?  

 

”Som lärare är det viktigt att vara välrundad och om prosodi är något som krävs för att 

vara välgrundad så skulle man kunna säga att det saknades.” 

 

Information om framtida yrkesutövande: 

1. Hur kommer du, med förutsättningen att du planerar själv, undervisa i muntlig 

produktion? 

”Det är ett svårt samspel. Du vill ge elever den bästa förutsättningen att prata som en 

infödd talare av målspråket men samtidigt vill man som lärare inte dra det för långt. Jag 

ser det som att de faktiskt inte är infödda talare och därför tycker jag inte att det ska finnas 

krav att de måste låta som de heller.” 

 

2. Känner du att utbildningen har gett dig verktyg till att utveckla elevers uttal? 

”Ja, det tycker jag. Om elever missar på speciella ljud kan man som lärare identifiera 

varför och berätta om strategier som eleverna kan använda för att åtgärda problemet.” 

 

3. Har du varit ute på din långa praktik, i sådana fall, fanns det utrymme för 

uttalsundervisning där?  

”Nej, fanns ingen specifik uttalsundervisning men väldigt mycket om strategier för 

redovisning, hur högt man ska prata och göra sig förstådd. Fanns inga krav att låta som 



 

en inföddtalare utan det handlar om förståelsen. Ett korrekt uttal är absolut viktigt för det 

men korrigering av uttal skedde på individnivå och då gärna att eleven själv skulle 

identifiera sitt misstag och åtgärda det.” 

 

4. Fick du någon respons av din handledare hur den personen arbetade för att 

eleverna skulle nå målen i muntlig produktion?  

”Ja, elever ska vara enhetliga. Fokus låg på att våga prata och tala tydligt och under en 

redovisning av tal måste de tänka sig in i situationen och agera som att de faktiskt håller 

ett tal.” 

 

5. Arbetade du och din handledare med individuella ords uttal? Om ja: Hur? 

”Jag brukar inte vilja ge svaret direkt, utan vill att eleven ska identifiera misstaget. Utan 

det gick till så att man sa till eleven att i meningen den precis sa var det ett ord som inte 

var korrekt uttalat och att eleven skulle försöka gissa vilket det var. Oftast kunde eleven 

själv identifiera det och själva säga det korrekta uttalet. Ifall eleven inte alls kan identifiera 

sitt misstag så hjälper man självklart till.”  

 

6. Tror du att du kommer arbeta med fonetik i din framtida undervisning?   

”Fonetik är inte min specialitet, men fonetiska regler är viktigt men fokus behöver inte 

vara det uttryckligen.” 

 

7. Kunde du märka någon skillnad på flerspråkiga elevers uttal? 

”Ja, med en annan språkbakgrund blir brytningen annorlunda. Det primära man märkte 

mellan de elever som hade utländsk bakgrund jämför med svensk bakgrund, var 

betygsskillnaden. De utländska låg och skrapade på ett E. Det är svårt att utgå från sitt 

eget språk, sedan svenska och till sist på engelska. De trodde att de var tvungen att 

översätta i tre led, även om det inte egentligen krävdes av dem.” 

 

Lärarstudent B (2018/01/25) 

Information om informant: 

1. Hur länge har du studerat?  

”Jag är inne på tionde termin.” 



 

 

2. Vilka ämnen har du studerat i?  

”Engelska och tyska.” 

 

3. När kommer du ta din examen? 

 ”Vårterminen 2018.”  

 

4. Hur längesen var det du gick engelska kurserna?  

”Sedan åren 2015.” 

 

5. Hur många högskolepoäng har du? 

”90hp i engelska (3terminer) och 83hp i tyska (3terminer). 

 

Information om utbildning:  

1. Ingick det uttalsundervisning i din utbildning? 

”Ingick fonetik och fonetisk skrift (2hp). Tyskan hade prov som man var tvungen att 

klara.” 

 

2. Fanns det didaktiska inslag i hur du skulle arbeta med fonetik?  

”Nej.” 

 

3. Känner du dig förberedd att kunna arbete med fonetik som ett verktyg?  

”Ja, speciellt i tyska. Inget i utbildningen.” 

 

4. Har du fått utbildning i prosodi?  

”I tyskan men inte i engelska.” 

 

5. Känner du att det är något du saknat i din utbildning?  

”Mer om prosodi. Rört vid det men inget jag kommer ihåg.”  

 

Information om framtida yrkesutövande: 



 

1. Hur kommer du, med förutsättningen att du planerar själv, undervisa i muntlig 

produktion? 

”I engelska ska de kunna fonetiska tecken. Samma i andra språk.”  

 

2. Känner du att utbildningen har gett dig verktyg till att utveckla elevers uttal? 

”Ja! Man hör det tycker jag, en magkänsla. Tyskan gav mig en grund.” 

 

3. Har du varit ute på din långa praktik, i sådana fall, fanns det utrymme för 

uttalsundervisning där?  

”I tyskan var det viktigt men grundläggande eftersom eleverna var svaga. Vi hade muntlig 

produktion och jag skrev ner det för att kunna korrigera uttalet men min handledare 

gillade det inte.” 

 

4. Arbetade du och din handledare med individuella ords uttal? Om ja: Hur? 

”Ja, korrigering av individuella ord.” 

 

5. Tror du att du kommer arbeta med fonetik i din framtida undervisning?   

”Ja, vid behov.” 

 

6. Märkte du någon skillnad på flerspråkiga elevers uttal? 

Jag hade en elev som hade ett annat modersmål, var inte fler fel i uttalet än någon annan 

i klassen men fick korrigera andra uttalsproblem hos den eleven.” 

 

7. Tror du att lärare kan bli partiska mot elever som hade samma språkbakgrund som 

dem själva? 

”Ja, svenska lärare kan bli för snälla mot en svensk brytning.” 

 


