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Det material för uttalsundervisning som utarbetats inom projektet Intensivutbildning i 

svenska för nyanlända skolelever har lite olika inriktning och reflekterar erfarenheter och 

behov vi mött under projekttiden. Materialet är i första hand ett resursmaterial för läraren. 

Delar av det kan användas direkt i undervisningen eller efter mindre bearbetning. Annat 

fungerar som fortbildning eller referensmaterial. Det är inte fråga om ett renodlat 

läromedel.  

Materialet hör huvudsakligen hemma under artikulationsmomentet, dvs inom traditionell 

uttalsundervisning. Inom det området finns det också publicerade läromedel att tillgå, 

liksom en del resurser på internet, inklusive Skolverkets moduler. Det vi främst vill 

åstadkomma här är en inramning av det undervisningsstöd som lärare kan behöva för att 

bedriva uttalsundervisning med viss självsäkerhet.  

När det gäller litterarisering/latinisering är det fråga om ett utvecklingsområde. En 

fungerande undervisningsmetod finns inom ramen för Prosodiametoden 

(www.prosodia.se), men är tills vidare inte publicerad som undervisningsmaterial. En 

beskrivning av latinisering med Prosodiametoden ges i Grossman & Riad (2020). Generell 

information om litterarisering och exempel på typer av övningar ges också i Riad & Lim Falk 

(2020) och Riad & Forsberg (2020). De senare delarna av det material som producerats 

inom Intensivsvenska (Fonologiska kontraster, Läs- och uttalsprotokoll) kan användas 

som resurs både för uttalsövningar och för litterariseringsövningar. 

Resursmaterialet för uttalsundervisning består av följande delar: 

• En vidgad uttalsundervisning. Inledning till resursmaterialet 

• Svenskans fonologi på 30 meningar. Resursmaterial för uttalsundervisning. Elevblad, 

extramaterial, parallella meningar och en vägledning till läraren, inkl. lathund för det 

fonetiska alfabetet 

• Artikulation. Resursmaterial för uttalsundervisning 

• Dialoger. Resursmaterial för uttalsundervisning 

• Fonologiska kontraster. Resursmaterial för den vidgade uttalsundervisningen 

• Läs- och uttalsprotokoll. Resursmaterial för den vidgade 

uttalsundervisningen  

  

http://www.prosodia.se/
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Syfte och mål 
Detta dokument är baserat på en rutin som Mirjam Vallin, ämneslärare på Nacka 

gymnasium, använt med sina elever. Eleverna läser högt varje vecka ca 5 minuter 

individuellt med läraren. Högläsningen äger rum samma tid varje vecka, vilket ger hög 

förutsägbarhet och ett tillfälle till återkommande uppföljning. Läraren noterar hur 

läsningen går samtidigt som han eller hon noterar uttalsavvikelser och annat i protokollet. 

Mellan läsningarna får eleven i uppgift att öva på det som just den eleven behöver öva på. 

Läraren har till sin omedelbara hjälp ett uttalsmaterial (transkription av Nordanvinden och 

solen och någon annan text, vokalfyrsidingar, konsonantsystem och vokalsystem) som gör 

det lättare att identifiera vad i uttalet eller läsflytet det är som inte är tillfyllest. Sedan finns 

förstås en hel del annat material att relatera till (från projektet bland annat texter om den 

vidgade uttalsundervisningen, en uttalsmanual, eventuella resultat från 

litterariseringsdiagnos, m.m.). Läraren samlar på detta sätt en mängd explicit kunskap om 

uttal, avkodning och kodning samtidigt. För eleven innebär det ett återkommande tillfälle 

att visa vad man lärt sig sedan sist vad gäller uttal och läsning.1  

Undervisningsmetoden är ett komplement till uttals- och läsaktiviteter i klassrummet. Den 

bygger på att eleverna har fått upp en grundläggande läsförmåga så att de kan läsa enklare 

texter. Den metod som beskrivs nedan kan också genomföras med läsning av enskilda ord 

snarare än texter. Allt anpassas efter elevens individuella nivå. 

Målet är att tidigt identifiera och följa upp avkodnings- och kodningsutvecklingen, 

respektive att kontinuerligt justera uttal. Med individuell läsning och uttalskontroll kan 

läraren relativt snabbt göra en behovsprofil vad gäller uttalet för varje elev individuellt, 

under socialt trygga former för både lärare och elev. När de viktigaste problemen har 

identifierats kan läraren ge individuellt riktade uppgifter som läxor till sina elever, som de 

sedan arbetar med under veckan och redovisar vid nästa tillfälle till individuell läsning.  

Texter 
Texterna kan vara orienterade mot uttal, men kan också med fördel ha ett litterärt värde 

eller passa ihop med något undervisningsområde man för tillfället håller på med. Det finns 

användbara enkla dikter som är avsedda att läsas av inlärare och som kan läsas med normal 

prosodi (t.ex. Eva Cerú, Bild|Poesi och Bild|Poesi 2). Prosa på lättläst svenska kan också 

fungera väl, med sin ofta enkla syntax. Man kan ta en bit ur en bok man läser tillsammans i 

klassen. Topikalt valda texter ger möjligheter till samtal utöver själva högläsningen och 

uttalsträningen. 

 

 

1 För eleven är flytläsning och gott uttal inte nödvändigtvis tydligt åtskilda mål. 
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Protokollet 
En viktig egenskap är att protokollet ska kunna fungera som hjälp för läraren att ställa rätt 

diagnos vad gäller uttalet. Protokollet innehåller rutor för markering av läsegenskaper (flyt, 

avkodning), rutor för uttal av språkljuden (vokaler, konsonanter, betoning, kvantitet, 

språkmelodi), och för stavelsebildning (tillägg eller strykning av ljud).  

Protokollet innehåller också ett par texter som har transkriberats med (medelgrov) fonetisk 

skrift (IPA, international phonetic alphabet). Transkriptionerna kan göra det lättare för 

läraren att identifiera de avvikande ljuden och deras plats i vokal eller konsonantsystemet. 

Därmed kan läraren också ge eleven bättre vägledning och mer riktade övningar. Diagnos 

föregår åtgärd.  

Fonetisk transkription 
Nordanvinden och solen 

Ortografisk version 

Nordanvinden och solen tvistade en gång om vem av dem som var starkast. Just då kom en 

vandrare vägen fram insvept i en varm kappa. De kom då överens om att den som först 

kunde få vandraren att ta av sig kappan, han skulle anses vara starkare än den andra. Då 

blåste nordanvinden så hårt han nånsin kunde, men ju hårdare han blåste desto tätare 

svepte vandraren kappan om sig, och till slut gav nordanvinden upp försöket. Då lät solen 

sina strålar skina helt varmt och genast tog vandraren av sig kappan och så var 

nordanvinden tvungen att erkänna att solen var den starkaste av de två. 

Fonetisk transkription 

[ ˈnù:ɖanˌvɪn:dɛn ɔ ˈsu:lɛn ˈtv̥ìs:tadɛ ɛŋ ˈɡɔŋ: ɔɱ ˈvɛm: ɑv ˈdɔm sɔm vɑ ˈstàɹ:kast || ˈjɵs:t 
ˈd̥o: ˈkʰɔm ɛn ˈvàn:drarɛ ˈvɛ:ɡɛn ˈfɾam: ˈìn:ˌsv̥e:pt i ɛn ˈvaɹ:m ˈkʰàp:a || dɔm kʰɔm ˈdo: 
øvɛˈrɛn:s ˈɔm at d̥ɛn sɔm ˈfœʂ:ʈ kʰɵndɛ fo: ˈvàn:drarɛn at tʰɑ ˈɑ:v sɛj ˈkʰàp:an | ˈhan: skɵl:ɛ 
ˈàn:ˌse:s ˈvɑ ˈstàr:kaɾɛ ɛn dɛn ˈàn:dɾa || do: ˈblò:stɛ ˈnù:ɖanˌvɪn:dɛn so ho:ʈ han ˈnɔn:sɪn 
ˈkʰɵ̀n:də | mɛn jʉ ˈhò:ɖaɾɛ ham ˈblò:stɛ dɛstʊ ˈtʰɛ̀:taɾɛ ˈsv̥è:ptə ˈvàn:drarɛŋ ˈkʰàp:an ˈɔm sɛj 
| ɔ tɪ ˈslʉ:t ɡɑ:v ˈnù:ɖanˌvɪn:dɛn ɵp: fœˈʂø:kɛt || do: lɛ:t ˈsu:lɛn sɪna ˈstɾò:lar ˈɧì:na he:lt 
ˈvaɹ:mt ɔ ˈʝè:nast tʰu:ɡ ˈvàn:drarɛn ˈɑ:v sɛj ˈkʰàp:an ɔ so: vɑ ˈnù:ɖanˌvɪn:dɛn ˈtv̥ɵ̀ŋ:ɛn at 
ˈè:rˌɕɛn:a at ˈsu:lɛn vɑ: ɖɛn ˈstàɹ:kastɛ ɑ:v dɔm ˈtv̥o: ] 
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Eva Cerú, Jag tycker om dig (återgiven med tillstånd) 

Ortografisk version Fonetisk transkription 

Jag tycker om dig [jɑ tʏkˑɛrˈɔmː dɛjː] 

Jag tycker om glass. [jɑ tʏkˑɛrɔm ˈɡlasː] 

Jag tycker om sommar. [jɑ tʏkˑɛrɔm ˈsɔ̀mːar] 

Jag tycker om solen [jɑ tʏkˑɛrɔm ˈsuːlɛn] 

och vinden [ɔ ˈvɪnːdɛn] 

och träden [ɔ ˈtrɛːdɛn] 

och blommorna [ɔ ˈblʊ̀mːʊɳa] 

och fåglarna. [ɔ ˈfòːɡlaɳa] 

  

Jag tycker om mamma och pappa [jɑ tʏkˑɛrɔm ˈmàmːa ɔ ˈpʰàpːa] 

och mormor och morfar [ɔ ˈmʊ̀rːmʊr ɔ ˈmʊ̀rːfar] 

och mina syskon [ɔ mina ˈsʏ̀sːkɔn] 

och mitt hem. [ɔ mɪt ˈhɛmː] 

  

Jag tycker om vackra kläder [jɑ tʏkˑɛrɔm ˈvàkːra ˈklɛ̀ːdɛr] 

och glada ögon [ɔ ˈɡlɑ̀ːda ˈø̀ːɡɔn] 

och lyckliga skratt [ɔ ˈlʏ̀kːlɪa ˈskratː] 

och bra böcker [ɔ ˈbrɑː ˈbøkːɛr] 

och goda vänner. [ɔ ˈɡùːda ˈvɛ̀nːɛr] 

  

Jag tycker så mycket om  [jɑ tʏkˑɛʂo ˈmʏ̀kːɛ ˈɔmː] 

så många saker. [so ˈmɔ̀ŋːa ˈsɑːkɛr] 

  

Men mest av allt [mɛn ˈmɛsːt ɑv ˈalːt] 

tycker jag om dig! [tʏkˑɛ jɑ ˈɔmː ˈdɛjː] 
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Eva Cerú, Fri (återgiven med tillstånd) 

Ortografisk version Fonetisk transkription 

Fri vill jag vara. [ˈfriː vɪlː jɑ (ja) ˈvɑ̀ːra] 

Komma och gå som jag vill. [ˈkʰɔ̀mːa ɔ ˈɡoː sɔm jɑ (ja) ˈvɪlː] 

Bestämma själv. [bɛˈstɛmːa ˈxɛlːv (ˈʂɛlːv, ˈɧɛlːv)] 

Tycka som jag vill. [ˈtʰʏ̀kːa sɔm jɑ (ja) ˈvɪlː] 

Tänka mina tankar, [ˈtʰɛ̀ŋːka mina ˈtʰàŋːkar] 

som bara är mina och som är bra. [sɔm ˈbɑːra ɛ ˈmiːna ɔ sɔm ɛ ˈbrɑː] 

Jag vill känna mig som fågeln, [jɑ vɪl ˈɕɛ̀nːa mɛjˑ sɔɱ ˈfoːɡɛln] 

nästan lyfta och segla bort [0nɛ̀sˑtan ˈlʏfːta ɔ 0sèːɡla ˈbɔʈː] 

från allt jag måste. [fron ˈalːt ja ˈmɔ̀sːtɛ] 

Flyga mot vita, mjuka molnen [ˈflỳːɡɑ mʊt ˈvìːta ˈmjʉ̀ːka ˈmòːlnɛn] 

och sedan landa precis där [ɔ ˈsèːdan ˈlànːda prɛˈsiːs ˈdæːr] 

jag vill [jɑ ˈvɪlː] 



 

 

Betonade vokaler med ordexempel 
Korta   Långa  

[ɪ] bister, 

mint 

[ʏ] dyster, 

nyckel 

[ʊ] ottan  [i:] vit [y:] mysa, 

lyra 

[u:] mor, 

bota 

  [ɵ] pusta, 

munter 

   [e:] segel [ʉ:] lura, 

gul 

[o:] mår, 

sova 

[ɛ] mässa, 

penna 

[ø] röst, 

mötte 

[ɔ] blått, 

gott 

 [ɛ:] mäta [ø:] röta   

[æ] snärt, 

märr 

[œ] dörr, 

mört 

[a] mast, 

panna 

 [æ:] lära, 

färd 

[œ:] mör, 

körd 

[ɑ:] mal 

Vokalfyrsidingar 

        

 Korta Långa Korta och långa 

  

ɪ ʏ

ɛ ø

a

ʊ

ɔ

æ œ

ɵ

i:   y: 

e:   

ɛ: ø:  

ɑ:  

u:  

o:  

ʉ:  

æ: œ:  

i:   y: 

e:   

ɛ: ø:  

ɑ:  

u:  

o:  

ʉ:  

æ: œ:  

ɪ ʏ

ɛ ø

a

ʊ

ɔ

æ œ

ɵ
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Konsonanter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljudtyp Lång konsonant Kort konsonant 

/p/ [pː] ˈhoppa [p] ˈspar 

/t/ [tː] ˈpotta [t] ˈstor 

/k/ [kː] ˈsmocka [k] ˈvekna 

/b/ [bː] ˈklubba [b] ˈbarn 

/d/ [dː] ˈsnudda [d] ˈdåre 

/ɡ/ [ɡː] ˈsugga [ɡ] ˈglad 

/f/ [fː] ˈknuffa [f] ˈfröken 

/v/ [vː] ˈfavvo [v]  ˈvaken 

/s/ [sː] ˈNisse [s] ˈsås 

/ʂ/ [ʂː], [xː] ˈduscha [x], [ɧ], 

[ʂ] 

ˈskjuta 

/ɕ/ –– –– [ɕ]  ˈtjuta 

/j/ [jː] ˈskoja [j] ˈjippo 

/h/ –– –– [h] ˈhoppsan 

/m/ [mː] ˈkamma [m] ˈmöda 

/n/ [nː] ˈkanna [n] ˈnaken 

/ŋ/ [ŋː] ˈkänga [ŋ] ˈkilling 

/r/ [rː], [ʀː] ˈborra [r], [ʀ] ˈröta 

/l/ [lː] ˈbolla [l] ˈluta 

 

  

labial o 
labiodental

dental o 
supradental

palatal velar glottal

klusil aspirerad p t   ʈ k

stämton b d     ɖ g

nasal m n     ɳ ŋ

frikativa aspirerad f s ʂ ɕ x h

stämton v j

likvida lateral

retroflex

l  ɭ

r
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LÄS- OCH UTTALSPROTOKOLL 
Namn: 

 

Datum Text Vokaler Konsonanter Stavelse: 

tillägg, 

strykning 

Beto-

ning 

Rytm Melo-

di 

Flyt Anteckningar 

spec. 

uttal 

korta långa korta långa spec. 

uttal 
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