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Sammanfattning: Uttal i det engelska språket är inte alltid det lättaste för alla 

elever. Det som påverkas elevernas uttal är i vissa fall vilket 

modersmål de talar, och givetvis hur länge de har studerat 

engelska, samt hur mycket de har blivit exponerade för språket 

tidigare.  

De frågor som jag har ställt är om det finns fördelar med att 

kunna fler språk och om de fler språken påverkar elevers uttal 

i engelska, samt om de i sådana fall använder sig av ett 

konsekvent engelskt uttal eller inte. De språk som har varit i 

fokus i studien har varit naturligtvis engelska och svenska, men 

även polska, arabiska, persiska och vietnamesiska, då dessa 

språk är de mest representerade på skolan jag gjorde studien på 

talar dessa språk. Det jag har undersökt är hur elever uttalar ord 

på engelska utifrån sina egna förkunskaper, och på så sätt 

kunna ge förslag till framtida engelsklärare vad de ska tänka på 

vid undervisning i det engelska språket.  

Svaren jag fann var att det fanns både för- och nackdelar med 

att kunna flera språk, eftersom det påverkar elevers uttal. Ord 

som liknar varandra kan skapa förvirring, men liknande ljud är 

lättare att producera. Att ha en konsekvent engelsk dialekt är 

något eleverna har svårigheter för då de blandar mellan brittisk-

engelska och amerikansk-engelska.  

Nyckelord: Uttal, fonetik, dialekter, engelska, svenska, polska, arabiska, 

persiska, vietnamesiska, utbildning, uttalsövningar 
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1. Introduktion 

Att som person kunna flera språk är ett effektivt sätt att kunna kommunicera med och 

förstå fler människor. Likväl är det också ett sätt att kunna förstå fler språk genom att 

kunna ett snarlikt språk själv. Engelska är just ett sådant språk som många i världen kan 

prata, då det uppskattas att 326 miljoner kan engelska vilket är ungefär en fjärdedel av 

befolkningen på jorden (NE, 2019).  

Sverige är i dag ett land där det talas ungefär 150 olika språk, och det bidrar till att många 

människor har olika språk de talar varje dag. Det finns människor i Sverige i dag som har 

vuxit upp med flera modersmål i sitt hem, samt att de flesta människor i Sverige lär sig 

åtminstone ett språk utöver svenskan. Enligt statistik som gjorde 2012 av Eurobarometern 

visades det att 86% av den svenska befolkningen kan prata engelska, trots det är det enbart 

40% som anser sig tala det mycket väl samt använder språket dagligen (Skolverket, 2019).  

I Sverige förväntas man kunna tala svenska, och alla förväntas behärska eller lära sig 

språket med tiden. Ett annat språk i Sverige som de allra flesta förväntas kunna är det 

engelska språket. Trots att en hög andel av den svenska befolkningen kan engelska är det 

inte alla som kan uttala ord korrekt på engelska, då vissa ord är svårare att uttala än andra. 

Därför vill jag undersöka hur engelska ord uttalas av elever i Sverige, samt se om finns 

för- eller nackdelar med att kunna flera språk när det kommer till det engelska uttalet och 

i sådana fall vad det är som bidrar till fördelar eller nackdelar.    

I uppsatsen kommer jag att ta upp kända problem vid uttal för elever, samt hur man kan 

lösa dessa i utbildningssyfte. Ingen av de som kommer att deltaga i uppsatsens studie är 

främmande för det engelska språket, då fokuset kommer att vara på gymnasienivå och de 

allra flesta elever har haft undervisning i språket i många år. Trots detta är det vanligt att 

höra uttalsavvikelser av vissa ord. Med avvikelser menar jag att orden går ifrån de 

korrekta uttalen med de vanligaste engelska dialekter i världen, till exempel brittisk-

engelska eller amerikansk-engelska. Uttalsavvikelser är särskilt tydliga hos elever som 

har varit i Sverige i endast ett par år, men som är med i vanlig engelskundervisning. 

Många elever kan flera språk och kan möjligtvis ha användning av dessa när det rör sig 

om liknande ord, uttal, samt stavning. Det kommer vara fokus på tre språkfamiljer i 

uppsatsen, den indoeuropeiska, den afroasiatiska, och den austroasiatiska familjen. 

Språken som talas av de som är med i uppsatsens studie tillhör dessa tre språkfamiljer, då 

de allra flesta talar svenska, samt språk som arabiska. En annan sak jag har i åtanke är att 

om elever uttalar orden med olika engelska dialekter eller är konsekventa i sitt uttal. Det 

är inget som kommer att fälla eleverna om de uttalar på flera olika engelska dialekter. 

Däremot, eftersom ord uttalas olika utifrån vilken dialekt en person pratar, så har det varit 

möjligt att höra om eleverna inte har varit konsekventa, och jag anser att det är intressant 

att se om eleverna blandar eller inte.  
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1.1 Bakgrund 
Talet har blivit ett sätt för oss människor att kunna kommunicera med varandra med hjälp 

av att framföra meningsfulla ljud samt faktiskt även tystnader. För att studera hur eleverna 

uttalar de utvalda engelska orden, kommer jag att använda mig av fonetik samt fonologi 

för att både beskriva hur orden uttalas samt för att kunna se mönster. Därför kommer jag 

göra en förklaring av vad det är. Engelska som ämne i skolan är också något som kommer 

diskuteras i uppsatsen, detta eftersom engelska inte alltid har varit en självklarhet i skolan, 

men har blivit det. Således tar jag även upp ett historiskt perspektiv som leder fram till 

hur det är i dag.   

1.1.1 Vetenskapen om talljud 

Vetenskapen och studien om talljud (NE, 2019), oavsett vilket språk som talas, kallas för 

fonetik. Fonetik bidrar till att vi kan beskriva de enskilda talljudens egenskaper. Genom 

att använda fonologi kan man se ett mönster av ljud utifrån ett visst språk eller dialekt, 

till exempel brittisk-engelska och indisk-engelska. Fonologi hjälper även till att förklara 

hur ljuden fungerar i ett visst språks mönster (Rogerson-Revell, 2011). Genom att 

transkribera orden som uttalas med fonetisk skrift, kommer jag att använda mig av det 

internationella alfabetet IPA som används som ett transkriberingsverktyg (NE, 2019). 

Detta för att kunna poängtera om ordet uttalas med en avvikelse eller inte. Detta är en stor 

hjälp när det gäller språkforskning, eftersom det finns ungefär 5000 språk i världen (NE, 

2019), och med hjälp av både fonetik och fonologi går det att beskriva vilka språk som är 

besläktade med varandra, och detsamma gäller även ljud.  

Genom att världens språk har delats upp i olika språkfamiljer kan man också se och höra 

likheter samt skillnader mellan de olika språken i världen, samt se hur dessa kategoriseras. 

Eftersom det finns väldigt många språk i världen, så delas dessa upp i ett flertal olika 

språkfamiljer samt språkgrenar. De tre språkfamiljer som är i fokus för uppsatsens studie 

är den indoeuropeiska språkfamiljen, austroasiatiska språkfamiljen, samt den 

afroasiatiska språkfamiljen. Dessa språkfamiljer delas sedan upp i mindre språkgrenar. 

Mer om språkfamiljer kommer senare i den teoretiska referensramen och forskningen, 

där dessa förklaras mer utförligt.  

1.1.2 Det engelska språkets framgång i skolvärlden  

Den stora påverkan för det engelska språket i den svenska skolan hände under 1900-talet, 

eftersom engelska hade ett så pass stort inflytande redan över hela världen, och har det 

fortfarande. I den svenska realskolan 1946 användes engelska som förstaspråk, eftersom 

det ansågs finnas både pedagogiska och praktiska fördelar med språket. En stor anledning 

till engelskans framgång i Sverige var tack vare media. Det blev en större spridning av 

språket och allt fler lärde sig det. Engelskans framgång bidrog också till att ersätta de 

moderna språken som förstahandsval i skolan, det gällde språk så som tyska och franska. 

Under året 1962 utformades det en ny läroplan för grundskolan och i denna bestämdes 

det att alla barn skulle ha undervisning i ett främmande språk. Detta ledde till att det 
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engelska språket blev obligatorisk som kurs i skolan, medan franska och tyska blev 

valbara B-språk från sjunde klass. Alltså var inte dessa språken en prioritet längre 

(Larsson & Westberg, 2015).  

I över fem decennier har ämnet engelska varit obligatoriskt i skolan, vilket innebär att det 

är många generationer i Sverige som kan det engelska språket. Människor i Sverige har 

blivit exponerade för engelska i både skolans värld, men också genom media, så som 

television, musik, och film. Detta innebär att dagens elever vanligtvis kan flera språk och 

använder dessa i sin vardag, antingen genom att prata, lyssna eller läsa. Ett exempel på 

människor som inte är villiga att prata eller lära sig andra språk än sitt modersmål är de 

som är födda i engelsktalande länder, till exempel England eller USA. I andra delar av 

världen är det mer vanligt att använda sig av mer än ett språk dagligen. Detsamma gäller 

i Europa, där det finns miljoner med människor som använder sig av flera språk dagligen 

(Trask, 1999).  

I dag används det engelska språket som ett lingua franca. Alltså är det ett globalt språk. 

Därför är det naturligt att i ett land som Sverige, där man pratar svenska, att faktiskt 

utbilda alla i landet i det engelska språket redan från när de är barn, och som ett 

obligatoriskt ämne i skolan. Medlemsländerna inom EU har bestämt att alla människor 

boende inom EU:s gränser ska kunna lära sig minst två språk utöver sitt modersmål, om 

de vill, då det innebär att en internationalisering kan ske (Estling Vannestål & Lundberg, 

2010). Då är det viktigt att skolan finns där att stötta människor att lära sig fler språk. Det 

sägs även att Sverige idag är så pass bra på engelska att det karakteriseras som ett 

andraspråk istället för ett främmandespråk (SOU 2003:77). Ett andraspråk innebär att 

man kan det lika väl som sitt modersmål, samt att man kan kommunicera utan problem i 

den miljö språket talas i. Ett främmandespråk är ett språk som lärs in i till exempel skolans 

undervisning av nya språk, och det faller inte eleverna naturligt att kommunicera på detta 

språk (NE, 2019).  

1.1.3 Uttal  

Att kunna ett språk är en viktig del av människors sociala liv, och människor har en 

naturlig talang att lära sig språk (Wedin, 2011). Detta görs genom att prata med andra 

människor, och de första man hör prata är förmodligen ens föräldrar som lär en det mest 

basala. Att lära sig ett nytt språk är inte helt okomplicerat, framför allt inte att lära sig 

uttala ord i det nya språket korrekt. Det finns forskning som tyder på att det är lättare att 

lära sig ett nytt språk som barn än som vuxen. Detta eftersom många vuxna har svårt att 

lära sig hur ett språk är strukturerat, medan barn har det lättare för detta. En annan sak 

som spelar en stor roll är att barn inte är rädda för att göra uttalsavvikelser och de härmar 

ofta vuxna, för att det är deras förebilder när de lär sig språk. När vuxna lär sig ett nytt 

språk är det svårt för dem att göra det till en del av deras identitet. Motivationen blir då 

svårare att uppnå om man inte har den känslomässiga biten för att anamma ett nytt språk 

samt om det finns en rädsla för att uttala ord inkorrekt (Amberg, 2014).  
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I skolans värld och i den svenska läroplanen har man gått ifrån att lära ut uttal under de 

senare åren av grundskolan. Det är vanligare att fokusera på uttal under årskurs 4 – 6, 

alltså de tidigare åren av grundskolan. Det enda som krävs för att bli godkänd gällande 

uttal att det finns klarhet i muntlig framställning, och detta gäller redan i årskurs 6. Till 

årskurs 9 ska elever ha fortsatt klarhet samt även ledighet när det gäller muntlig 

framställning Alltså är inte uttal en prioritering i den svenska skolans undervisning av det 

engelska språket, och det som läggs tyngd på är att elever ska tala med flyt och klarhet 

(Waniek-Klimczak & Pawlak, 2015). 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att bidra till ny kunskap om relationen mellan elever som kan flera språk 

och engelska när det gäller elevers uttalsförmågor, samt ge tips om vad som kan 

implementeras vid undervisning i engelska. Syftet med uppsatsen är inte att peka ut de 

elever som har uttalsavvikelser, utan att få syn på språkliga samband mellan engelska och 

de språk som eleverna talar flytande. Språken som är mest representerade på skolan är 

svenska, polska, arabiska, persiska och vietnamesiska, och är därför de som blir 

utgångsspråken i studien.  

Meningen är att först och främst höra hur eleverna säger de utvalda orden. Jag kommer 

inte att lära dem att uttala orden, och jag kommer inte testa om de faktiskt kan producera 

ljuden efter att de har lärt sig ett korrekt uttal. Eftersom jag kommer att se hur eleverna 

uttalar orden från början, kommer jag kunnat ge tips på vad man som engelsklärare ska 

tänka på vid undervisningen, främst vid uttal, men också vid stavning. Det är därför som 

eleverna har blivit ombedda att uttalat orden direkt när de fick ut dessa på ett papper (se 

bilaga 2). Meningen är alltså inte att eleverna ska öva för att uppnå perfektion, utan att se 

hur de uttalar orden på sitt eget vis, och lyssna efter avvikelser från det engelska uttalets 

norm. Vilket innebär att jag kommer att lyssna om uttalets dialekt avviker från främst 

någon variant av brittisk-engelsk eller amerikansk-engelsk dialekt. Detta för att kunna se 

ett samband mellan elevernas språk och det engelska språket, och hur man sedan i 

framtiden ska kunna gå tillväga för att uppnå ett bättre uttal.   

Det jag kommer att undersöka är alltså hur elever uttalar ord på engelska utifrån deras 

egna förkunskaper, för att kunna ge förslag till framtida engelsklärare att tänka på vid 

undervisning i det engelska språket. Mer om detta finns i metodbeskrivningen och 

genomförandet av undersökningen.  

1.3 Frågeställningar  
Följande frågeställningar är vad som undersöks i denna studie. Mitt syfte är att utreda 

hypoteser kring engelskt uttal med hjälp av frågorna:  

• Är det en fördel att kunna flera språk när det kommer till engelskt uttal, vilka i 

sådana fall?  

• Spelar det någon roll vilka andra språk man kan när det gäller uttal i engelska? 
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• Är det konsekvent engelskt uttal som används av deltagarna i studien eller växlar 

de mellan olika uttal? 
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2. Teoretisk referensram och forskning 

I denna del presenteras tidigare forskning, samt teorier som passar in till studiens syfte 

och anpassning. Koncepten som diskuteras från studierna nedan bidrar till att förklara hur 

det påverkar människors förmåga att lära sig och utvecklas. Det diskuteras också om 

språkfamiljer, språkliga variationer och svårigheter vid uttal.   

2.1 Tidigare forskning  
Att lära sig ett nytt språk är lättast vid en tidig ålder. Det sägs att det är lättare att kunna 

lära sig ett nytt språk när man är ett barn, speciellt under åldrarna 8 - 13 (Eldh, Ingvar 

2014), eftersom det tar tid att lära sig något och barn har lättare för att härma vuxna. 

Vuxna kan känna hämmade, och att de inte har känsla för att lära sig ett nytt språk. Detta 

beror förstås på om den vuxna personen har en känsla för språk samt motivationen för att 

lära sig ännu ett språk (Amberg, 2013).  

Där finns forskning som tyder på att det är viktigt att man som lärare låter elever utvecklas 

i deras egen takt, och inte alltid korrigerar elevers uttal, då de måste få pröva själva, samt 

våga utvecklas (Wedin, 2011). Detta är för att inte hämma elevernas utveckling, och att 

de ska våga ta plats när det gäller att uttala ord på andra språk. Om eleverna inte får göra 

misstag, då kommer de heller inte våga prova sig fram till ett korrekt svar. En tillåtande 

miljö är en utvecklande miljö, särskilt när det gäller en gynnsam läromiljö.  

Undersökningar kring att kunna flera språk finns också. När det gäller klassrumsmiljö ses 

det oftast som ett slags verktyg att kunna fler språk då det kan bidra till att eleverna kan 

uttala ord samt se likheter mellan språken (Okal, 2014). Elevernas kunskaper i flera språk, 

kan bli till deras fördel om det används som ett redskap, och på så sätt dra paralleller till 

de språk som eleverna kan. Istället för att tvinga eleven att hålla sig till ett och samma 

språk finns det fördelarna med att använda de språk som eleverna kan bäst. Detta för att 

kunna lära sig nya språk samt dra slutsatser som kommer ökar elevernas lärandeprocess 

(Ladberg, 2000). 

Att kunna flera språk är dock för det mesta till ens egen fördel, då kan man kommunicera 

med många fler människor än om man enbart talar ett språk. Det finns även tidigare 

forskning som har varit mer negativt inställd till att kunna flera språk för inlärning av 

andra. De som talar flera språk blir avstannade i sin utveckling av det första språket de 

har lärt sig, och att det tar längre tid för att lära sig ett nytt språk eftersom begrepp ska 

läras på det nya språk som eleverna redan använder i det första språket de kan (SOU 

2006:019). Forskning visar även på att de som enbart kan ett språk når mycket längre 

eftersom det är deras modersmål, medan de som lär sig ett andra språk sällan når upp till 

modersmålsnivå. Att kunna kommunicera på flera språk blir istället en slags brist istället 

för en resurs i utbildningssyfte, då de har bristande kunskaper i flera språk, istället för ett 

språk med modersmålskompetens (SOU 2003:77). Likväl kan det vara negativt att kunna 

flera språk, som att eleven blandar ihop språk med varandra och har svårigheter att 

urskilja vilket språk det är som används (Okal, 2014).   
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I en studie gjord av Mehvish Riaz 2015 från Pakistan med namnet ”Deviant 

pronounciation of English words”, har författaren undersökt hur människor från Pakistan, 

som vanligtvis talar punjabi, uttalar ord på engelska för att se samband mellan de två 

språken. I studien kunde författaren höra hur ord uttalades, och att det fanns ett 

upprepande mönster som skedde när orden blev uttalade. Detta bidrog till att författaren 

såg ett samband vad människor som talar vanligtvis punjabi behöver träna på när det 

gäller engelskt uttal, och på så sett hur lärare ska anpassa sin undervisning för att förbättra 

uttalar när man lär ut det engelska språket (Riaz, 2015). Detta har också varit en 

inspirationskälla för mig, då jag själv gör en liknande studie. Till skillnad från Riaz (2015) 

har jag valt att göra studien i en svensk skola, där alla elever talar svenska och har studerat 

engelska under skolgången, samt andra språk för att se hur de uttalar ord på engelska.   

I en studie utförd av Goffman undersöker han hur interaktion som sker i närvaro av andra 

där människor påverkar en som person. Man börjar undra hur andra tycker och tänker om 

en, och detta kan bidra till att personer uppför sig på ett visst sätt, eller försöker sitt allra 

bästa för att imponera. Att bli påverkad av andra sker också när man pratar ett främmande 

språk med någon som är flytande i det enligt Bauman och Briggs, och då talar personer 

mer medvetet och tänker ut nog vad och hur man säger något (Rydell, 2017). Mer om 

detta senare i problematiseringsdelen. 

Forskning kring vad man kan göra för att förbättra sitt uttal i engelska och tips på övningar 

finns också. Exempelvis har Ehrlich och Avery (2013) skrivit Teaching American English 

Pronunciation, som tar upp svårigheter elever har i sina modersmål och hur de kan 

förbättra sitt engelska uttal. Denna bok har varit en inspirationskälla för att beskriva vad 

elever med ett specifikt modersmål behöver jobba på för att bättra på artikulationen i 

engelska. Ett annat bra tips för att elever ska lära sig uttal är att använda sig av autentiskt 

material som Estling Vannestål & Lundberg (2010) skriver om. Det är relativt lätt att få 

tag på engelskt undervisningsmaterial, där finns tidningar, TV-serier, filmer, böcker, och 

massor med annat man kan använda sig av. I uppsatsens diskussion tar jag upp detta för 

att kunna bidra till förbättring av undervisning i engelska och dess uttal.  

2.2 Vygotskijs proximala utvecklingszonen 
Lev Semenovich Vygotskij levde i början av 1900-talet i det som kallas för Ryssland i 

dag. Han arbetade med lärande, språk och utveckling. Vygotskij är känd för hans tankar 

kring det som han själv kallade Den närmaste proximala utvecklingszonen. Vygotskij såg 

på utveckling samt lärande som en oavbruten och fortlöpande process. Han ansåg att 

människor alltid kunde lära sig något nytt och aldrig blev färdiglärda. När en människa 

väl har lärt sig något nytt, är personen närmare att lära sig något ännu nyare, och att dessa 

nya förmågor är nåbara (Säljö 2017).  

Vygotskij ansåg att människor är som mest känsliga för hur instruktioner ges i den 

proximala utvecklingszonen och därför är det viktigt att de får vägledning av en kunnig 

person, som en lärare. För att tillämpa den här teorin till språk, så kan vi föreställa oss att 

om en människa kan de fundamentala grammatiska reglerna om satsdelar och ordklasser, 
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så är det inom räckhåll att personen kan utveckla en djupare uppfattning för hur språket 

är uppbyggt. Människan kan alltid förbättra sin kunskap, och det begränsas inte enbart till 

barn, utan en människa lär sig hela livet. Det är Vygotskiis tankar kring utveckling samt 

lärande (Säljö, 2017). Detta kan man se tydligt i skolans värld. Särskilt när en elev lär sig 

något nytt, och binder samman kunskapen för att lära sig något ännu nyare. I många fall 

behöver människor en bas för att kunna utveckla ett djup.  

2.3 Scaffolding 
Kommunikation som sker i pedagogiska lägen, där elever är i en beroendeposition av att 

få hjälp från någon som har mer kunskap, kallas för scaffolding. Detta är ett engelskt 

fackord, och konceptet liknas vid att en person som söker kunskap klättrar upp för en 

ställning byggd av någon som är mer kunnig för att kunna utveckla sitt lärande ännu mer. 

För att överföra scaffolding till en läromiljö kan eleven behöva väldigt mycket stöd från 

läraren i början, men allteftersom tiden går och elevens kunskap utvecklas behövs inte 

samma sorts stöd längre samt kan till och med försvinna helt och hållet när eleven 

bemästrar förmågan på egen hand. Detta kan också bindas ihop med personens 

utvecklingszon, genom att personen utvecklar sina kunskaper från en annan person (Säljö, 

2017). Därför är det extra viktigt som lärare att kunna anpassa sin undervisning så att alla 

elever klarar av att klättra upp för ställningen. Läraren ses av elever som personen med 

mest kunskap i klassrummet, och då är det viktigt att kunna lotsa sina elever rätt i deras 

lärande och utveckling.  

2.4 Behaviorismen 
En tradition som har haft ett inflytande över skolan och dess pedagogik under 1900-talet 

är behaviorismen. Den utgår från att lärande är en filosofisk tanke om association, alltså 

att man kopplar ihop olika händelser som påminner om varandra. Behaviorismen hade 

under flera decennier en stor påverkan på lärande, eftersom det man försökte se var 

kopplingar mellan beteende och handling (Säljö, 2017). Ett exempel på behaviorism är 

att man som lärare inför en regel i klassrummet, så som om läraren räcker upp handen när 

eleverna inte är tysta, och väntar på att de ska reagera och räcka upp handen själva och 

bli tysta. Då associerar eleverna handuppräckningen som ett tecken på att de ska vara 

tysta.  

Behaviorismen har också haft en stor påverkan på hur barn utvecklar sitt språk, som till 

exempel att härma hur de vuxna runtomkring pratar. Barn kan lära sig till exempel hur 

ord ska uttalas, samt repetera hela meningar som vuxna säger. I skolans värld kan man 

som lärare hjälpa elever att uttala ord korrekt genom att be dem repetera vad som sägs, 

spela sånger och ha musiktexterna på papper framför sig, detta eftersom det både blir 

visuellt och auditivt (Wedin, 2011).  

2.5 Språkfamiljer i världen 
Eleverna i studien kan svenska och engelska, samt andra språk. Därför är det relevant att 

veta vad för slags språk som är besläktade med varandra. För att kunna förstå huruvida 
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om de kan höra likheter i uttal mellan de språk de kan och engelska. De språk som är i 

fokus i studien är givetvis engelska och svenska, men utöver dessa är det också polska, 

arabiska, persiska, och vietnamesiska. Språken representerar de största grupperna av 

eleverna på skolan.  

Språkfamiljer är som sagt en grupp med språk som har samma slags ursprungshistoria, 

och liknar varandra (NE, 2019). De språk som tillhör samma språkgren är närmst 

besläktade med varandra, och kan ha stora likheter när det kommer till ord och uttal, och 

människor kan ha relativt lätt att förstå varandra. Det går att argumentera att alla språk 

har kommit från ett enda språk, ett så kallat proto-språk, och att det sedan har blivit flera 

olika språkfamiljer, däremot finns det inga säkra bevis för detta (Kapovic, 2017). En mer 

utförlig beskrivning av språkfamiljerna är relevant eftersom det blir en översiktlig bild 

över vilka språk som eleverna kan tala och hur språken är besläktade med varandra, för 

att se likheter och skillnader mellan språken i relation till elevernas engelska. 

Indoeuropeiska språk talades från Indien till Europa, men talas numera över hela världen. 

Det finns 437 indoeuropeiska språk som talas av nästan 3 miljarder människor i världen. 

Engelska anses vara ett globalt språk, ett så kallat lingua franca, och det talas främst som 

modersmål i Nordamerika, Australien, och i vissa delar av Afrika, men också i andra delar 

av världen som ett främmande språk (Kapovic, 2017).  

I den indoeuropeiska språkfamiljen är en av dessa grenar den germanska språkfamiljen, 

som inkluderar både svenskan och engelskan, men också tyska och de resterande nordiska 

språken (NE, 2019). Dessa språk talas främst i nordvästra Europa (Kapovic, 2017). Den 

slaviska språkgrenen består av bland annat makedonska, serbo-kroatiska, och polska (NE, 

2019), och talas på Balkan, och i Central- och Östeuropa.  

I den afroasiatiska språkfamiljen finns det omkring 250 språk som talas av runt 200 

miljoner människor, och av alla dessa människor är det runt omkring 170 miljoner som 

talar det arabiska språket (NE, 2019). Denna språkfamiljen härstammar från norra Afrika, 

men även från sydvästra Asien och arabiska tillhör den semitiska språkgrenen, 

(Wikander, 2014). Vidare ingår persiskan i den indoiranska grenen (NE, 2019).  

En annan språkfamilj är den austroasiatiska språkfamiljen, och i den sino-tibetanska 

språkgrenen kan vi hitta vietnamesiska. Nuförtiden anses språket även tillhöra mon-

khmerspråken då vissa slutkonsonanter och liknande toner i vietnamesiska också fanns i 

de andra språken (NE, 2019).  

Det engelska språket tillhör alltså den indoeuropeiska språkfamiljen, och den germanska 

språkgrenen, vilket är samma gren som svenska finns i. Därför kan vissa likheter 

förekomma, eftersom de är relativt nära besläktade (Kang, Thomson, & Murphy, 2017). 

Språken arabiska, persiska, och vietnamesiska är från andra språkfamiljer, och det innebär 

att de inte är besläktade med engelska, och därför kommer det att finnas fler olikheter. 

Medan exempelvis polska kan ha någon liknelse eftersom det också är ett indoeuropeiskt 

språk men från den slaviska språkgrenen.  
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2.6 Språkliga variationer  
Personer som kan flera språk kan ha svårt att se sambandet mellan att uttrycka sig själv 

och att förstå andra. I Sverige är det vanligt att människor kan prata flera språk. Ett tydligt 

exempel är att man kan tala och förstå två språk lika bra. Ett annat exempel är också att 

man enbart talar det ena flytande, och det andra språket förstår man men har svårigheter 

att kommunicera. Det tredje är att man kan blanda mellan de två språken (Ladberg, 2000).  

Det finns språkliga variationer i det engelska språket. De vanligaste dialekterna vi är vana 

att höra är någon form av brittisk-engelska och någon form av amerikansk-engelska. 

Exempelvis är uttalet för ordet tomato (tomat) olika beroende på dialekten, med brittisk-

engelska är det, med hjälp av fonetisk skrift, /təˈmɑːtəʊ/ medan med amerikansk-engelska 

är det /təˈmeɪdoʊ/, där bägge uttalen är korrekt engelska (Montgomery, Durant & Fabb, 

2007). Bokstaven /a/ och dess uttal är ett annat bra exempel när det kommer till engelska. 

För en person som talar brittisk-engelska kan det amerikanska a:et låta nasalt (Rogerson-

Revell, 2011), så som i ordet sad (ledsen), som brittisk engelska uttalar det /sad/ medan 

en som talar amerikansk-engelska säger /sæd/. Detta kan påverka människors uttal, men 

det som man ska ha i åtanke är att man bör vara konsekvent när man talar engelska och 

hålla sig till en dialekt och inte byta mellan flera. Därför är detta en viktig aspekt när det 

gäller uttal, eftersom det ibland kan vara lättare att uttala ett ord genom att använda sig 

av olika dialekter. Även om det är korrekt engelska uttal som används, men med olika 

dialekter, blir det då inte konsekvent engelska.  

Ett problem när det handlar om språkinlärning och uttal är själva ljudproduktionen. Om 

den undervisande läraren inte förstår hur människor använder sina talorgan för att 

producera ljud på sina modersmål, kan läraren ha svårigheter till att bidra till elevernas 

utveckling av det nya och främmande språket som lärs ut. Läraren kan hjälpa till att få 

orden att låta likt det engelska uttalet, men fokus måste läggas på att öva på nya ljud som 

eleverna inte är vana vid för att få mindre avvikelser av engelska ljud (Rogerson-Revell, 

2011). 

2.7 Språkliga svårigheter vid uttal 
Det finns ett flertal vanliga problem när det gäller uttal för människor beroende på vilka 

språk de vanligtvis talar. Ett av problemen är vokaler, eftersom många människor som lär 

sig engelska som främmande språk behöver lära sig många fler vokalfonem. Detta 

eftersom RP engelska (Received Pronunciation eller standardengelska i Storbritannien) 

har 20 vokalljud, inklusive 8 diftonger, medan de allra flesta av världens språk har enbart 

5 vokalljud, som till exempel spanska. Ett annat vokalljud många språk inte har är det 

som kallas för schwa och skrivs med fonetisk skrift som /ə/), även kallat för 

vokalmummel på svenska (Rogerson-Revell, 2011. Schwa är ett reducerat vokalljud och 

uttalas med tungan centralt i munnen, som exempelvis det engelska ordet banana (banan) 

uttalas med schwa /bəˈnɑːnə/ eller /bəˈnænə/.  

Ännu ett problem för människor som lär sig engelska som ett främmande språk är 

konsonanter. Exempelvis har inte vissa språk fonemen /p/ och /b/ i sitt modersmål, så som 
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i arabiska där språket inte har ett ljud för /p/ (Rogerson-Revell, 2011). Detta märks särskilt 

när ord börjar på bokstaven P, som till exempel ordet pool, då detta hörs som bool istället. 

Tonande konsonanter och toning är en särskild egenskap som konsonanter i det engelska 

språket har, och där finns en hel del tonande och tonlösa par. Till exempel /t/ och /d/, /p/ 

och /b/, samt /tʃ/ som i church (kyrka), och /dʒ/ som juice (juice). Tonande frikativa 

konsonanter är något många människor har problem med eftersom de inte kan skilja 

mellan tonande och tonlösa frikativ, och har därför svårigheter att kunna producera den 

tonande version. Till exempel säger de /ʃ/ som i shirt (skjorta) istället för /ʒ/ som i 

television (TV), eller /f/ istället för v/. De engelska affrikata /ʈʃ/ och /dʒ/ är ljud som inte 

alltid existerar i människors modersmål, och därför är det vanligt att ersätta ljudet /ʈʃ/ med 

bara /ʃ/, det vill säga att de säger ship (fartyg) istället för chip (chips/flisa). Många språk 

har inte heller dentala frikativ, så som ljuden /θ/ som i ordet bath (bad), eller /ð/ som i 

ordet brothers (bröder), detta leder till att många människor ersätter dessa ljud med andra. 

De använder sig av antingen /t/ eller /s/ för /θ/, och /d/ eller /z/ för /ð/ (Rogerson-Revell, 

2011).   

2.8 Uttal av de olika språken 
I den här sektionen delas elevernas olika språken upp var för sig. Utifrån de olika språken 

tas exempel upp som typiska sätt att uttala ord, vad som är ofta är en avvikelse och vad 

för svårigheter de olika språken har när eleverna ska uttala ord på engelska. De språk som 

har varit i fokus är svenska, polska, arabiska, persiska, och vietnamesiska. Det är de språk 

som eleverna talar som jag har fått flest bidrag ifrån, och som man kan höra mest samt 

tydligast uttalsavvikelser.  

2.8.1 Svenska 
Svenska är relativt likt engelska gällande fonologi, och det innebär att de flesta uttal inte 

är allt för svårt för de som talar det svenska språket (Smith & Swan, 2010). Om man har 

en tydlig svensk dialekt när man pratar engelska, så bidrar det inte till en alldeles för stor 

brist på klarhet. Något som däremot skiljer svenska från engelska är att i det svenska 

språket har man ett omvänt beteende mellan längden av vokaler och konsonanter. Korta 

vokaler följs av långa konsonanter som exempelvis ordet vit, och långa vokaler följs av 

korta konsonanter till exempel vitt. Detta är något som talare av svenska ofta har med sig 

när de även talar engelska (Waniek-Klimczak & Pawlak, 2015). Svensktalande personer 

gör generellt en del avvikelser av uttal när de talar engelska, men de går ändå att höra vad 

för ord svenska personer försöker att säga.  

Några exempel på avvikelser svenskar gör är att /ɪ/ uttalas som den stängda vokal /i:/, och 

då uttalas ordet sit (sitta) som seat (säte) och fonemet /œ/ uttalas ofta som /e/ av svenska 

talare och då blir ordet bad (dålig) uttalat som bed (säng). Bägge dessa uttalsavvikelser 

bidrar till att ordet ändrar betydelse, och det blir svårare att förstå vilket ord som menas. 

När en svensktalande person ska uttala fonemet /ð/ blir det istället ett vanligt /d/ som blir 

producerat. Alltså uttalas ordet then (då) som enbart den. Detta blir ett försvenskat uttal 

då ordet den är ett svenskt ord. Det är heller inte vanligt att /z/ uttalas korrekt, då det inte 
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används i det svenska språket, utan /s/ är vanligare att använda, alltså blir ord som razor 

(rakhyvel) uttalat racer. Fonemet /ʒ/ finns inte heller i det svenska språket och blir 

vanligtvis ersatt medfonemet /ʃ/ istället, alltså blir ordet measure (åtgärd) uttalat som 

mesher som inte är ett ord på engelska. Det som är typiskt för personer som talar svenska 

när de uttalar ord på engelska, är att de har svårigheter att uttala /tʃ/ ljudet, och omvandlar 

det istället till att enbart uttala /ʃ/ ljudet alternativt som /tj/. Ett annat ljud som inte används 

i det svenska språket är /dʒ/ som istället uttalas som ett vanligt /j/. Alltså blir ordet jeer 

(håna) som uttalas /dʒeer/ istället uttalat som year (år) vilket blir /jeer/ (Smith & Swan, 

2010). 

2.8.2 Polska  
Detta är ett av de slaviska språken som finns i världen. En del av problemen som finns 

med engelskt uttal för människor som pratar polska är liknande för de andra slaviska 

språken också. Många polska människor som är nybörjare i engelska blir förvirrade över 

att ord inte uttalas som de stavas, eftersom i polska är detta fonetiskt vanligt att uttala alla 

ljud (Smith & Swan, 2010).  

Ett exempel är att de som pratar polska har svårt för att uttala ord som börjar på /θ/ ljudet, 

de omvandlar det istället till enbart ett /t/ (Rogerson-Revell, 2011). Det finns inget mörkt 

/l/ i det polska språket, vilket gör det svårt för polsktalande personer att uttala ord som 

table (bord), little (liten), och role (roll). Polsktalande uttalar ofta /ng/ som /ŋg/, särskilt 

före en vokal, eller som /ŋk/ i slutet av ett ord, alltså kan ordet singing (sjunga) uttalas 

som /sɪŋgiŋk/. Det polska språket saknar aspiration av bokstäverna /p/, /t/ och /k/, vilket 

påverkar uttalat av ord som part (del), top (topp) och cat (katt), och bokstäverna uttalas 

med ett hårdare uttal, istället för ett mjukt (Smith & Swan, 2010). 

2.8.3 Arabiska 
Där är en stor skillnad på det fonologiska systemet när det gäller engelska och arabiska. 

Ljud låter olika, men är också betoningen på både vokaler och konsonanter annorlunda. 

Engelska språket har 20 vokaler och diftonger, medan arabiska har enbart åtta vokaler, 

där tre är korta vokaler, tre är långa, och två är diftonger, och språket har hela 32 

konsonanter. Några svårigheter som finns för arabisktalande person är att de inte är vana 

vid det latinska skriftspråket, samt att de skriver ord från höger till vänster vilket försvårar 

inlärningen av engelska. Några karakteristiska drag för en så kallad arabisk dialekt på 

engelska är att arabisktalande ofta förvirrar /ɪ/ och /e/ så ord som bit (bit) blir uttalat som 

bet (slå vad). Ett annat fonemen arabisktalande människor förvirrar är /ɒ/ och /ɔ:/ vilket 

innebär att ordet cot (spjälsäng) blir uttalat som caught (fångad) (Smith & Swan, 2010). 

De som talar arabiska språket har ofta svårigheter att uttala ord som börjar på /p/, detta 

eftersom arabiska inte har fonemet /p/ i sitt språk, vilket hörs särskilt i början av ord 

(Rogerson-Revell, 2011).  
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2.8.4 Persiska 
Det persiska språket är ett språk som talas främst i Iran, och som har influerats av det 

arabiska språket. Persiska består av 32 tecken och skrivs från höger till vänster. De som 

talar persiska som modersmål har ofta svårt att lära sig engelska till en början, och en 

anledning till det är för att de inte är helt vana vid det latinska skriftspråket. Det persiska 

och engelska fonologiska systemet skiljer sig åt då både ljudmässigt, och hur de använder 

sig av intonation och betoning. Språket persiska har enbart elva vokaler och diftonger, 

och 32 konsonanter (Smith & Swan, 2010).   

2.8.5 Vietnamesiska  
I det vietnamesiska språket finns det både öppna och stängda stavelser. Det som däremot 

inte är tillåtet i slutet av en stavelse är de tonlösa stoppen /p/, /t/, och /k/ och de nasala 

/m/, /n/ och /ŋ/. Även om /p/, /t/, och /k/ är tillåtna i slutet av ett ord, kan det vara svårt att 

höra dessa då de uttalas mycket kortare än i det engelska språket (Ehrlich & Avery, 2013). 

I jämförelse till det engelska språket som kan ha nästan vilket konsonantljud som helst i 

slutet av en stavelse, är det vietnamesiska språket mer strikt i sitt språk. Därför blir det 

svårare för de med vietnamesiska som modersmål att uttala vissa ords ändelser. Till 

exempel om ett ord slutar på bokstaven /d/, som är ett tonande ljud, omvandlas det till det 

tonlösa ljudet /t/. Detta innebär att exempelvis ordet bad (dålig) blir uttalat som bat 

(fladdermus). Något annat som är vanligt för vietnamesiska talare är att de lägger till en 

vokal, vanligtvis ett schwa /ə/ i slutet av ord, och då uttalar de ordet bad för /badə/ (Ehrlich 

& Avery, 2013). Detta händer eftersom de ändelser som är tillåtna i vietnamesiska 

försvårar uttalet i engelska, och de är vana att göra om ändelsernas ljud för att anpassa 

språket.  
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3. Metod 

Här nedan har jag valt att dela upp min metod i olika underkategorier. Här diskuteras 

tillvägagångssättet, beskrivningen av själva genomförandet av studien, samt även en 

problematiseringsdiskussion.  

3.1 Val av metod 
Jag har använt mig av en kvalitativ undersökning eftersom det är den mest lämpliga för 

att kunna jämföra resultat. Jag vill kunna analysera mina insamlade svar, utan att använda 

mig av statistiska mätningar. Studien är en analys av hur elevers uttal i engelska är, och 

om deras kunskaper i flera språk påverkar detta. Jag hade kunnat göra enkäter och 

intervjuer med elever för att fråga hur de själva tycker att de uttalar engelska ord, och om 

de tycker att deras andra språkkunskaper spelar in i deras kunskaper i det engelska 

språkets uttal. Ett mål var att eleverna skulle känna sig mer delaktiga i studien istället för 

att vara ett nummer i statistiken.   

3.2 Metodansats  
Fokuset har varit på elever och deras engelska uttal. Deltagarna i uppsatsens undersökning 

har varit 55 elever från en gymnasieskola i södra Sverige. Det kommer inte att specificeras 

hur många elever per språk det har varit, då det är en relativt liten skola, och lätt att lista 

ut vilka som har då varit med i studien. Det som jag har valt att berätta för att hålla det 

relativt anonymt är att det var 8–12 elever per språkgrupp. Informationen jag har samlat 

in till min studie samt forskningsfrågor har kopplats samman med svaren eleverna ger för 

att kunna komma fram till ett resultat (Bryman, 2011). I detta fall blev resultatet att se hur 

elever faktiskt uttalar ord på engelska, och sedan komma med förbättringsförslag till 

genomförande av undervisning med fokus på uttal. Att jag har valt att låta elever på 

gymnasienivå få vara deltagare i min undersökning är för att de allra flesta har en bra bas 

i det engelska språket när de går på gymnasiet. Elever i de klasser jag har valt att besöka 

har alla klarat av grundskolans engelska, och får lov att ha undervisning i gymnasiets 

engelska. Detta inkluderade elever som har varit i Sverige i endast ett par år, då de har 

tillräcklig nivå för både svenska och engelska för att klara av undervisningen. Vilken 

årskurs det är som eleverna går i är inte i fokus, eftersom alla har haft en längre periods 

undervisning i det engelska språket.  

3.3 Undersökningsmetod  
Den metod jag har använt mig för att genomföra undersökningen var baserad på en lista 

med ord på engelska (se bilaga 1). Listan med ord har tagits fram utifrån observation av 

elevernas engelska uttal av ord jag samt kollegor ofta har hört elever uttala med avvikelse 

från normen. Orden som har valts ut är ord som eleverna känner igen och har hört i dagliga 

sammanhang, och inte är allt för svåra att uttala. Orden är dock av den typ att det är 

möjligt att höra om uttalet är avvikande, och det är också därför jag har valt ut dem. Själva 

syftet med uppsatsen är som sagt inte att fälla elever för hur de uttalar orden, utan att se 
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språkliga samband mellan engelska och de språk som eleverna talar, och om detta hjälper 

eller stjälper eleverna uttalsförmåga.  

3.4 Urvalsmetod 
Elever som har deltagit i studien kommer ifrån en gymnasieskola i södra Sverige. Urvalet 

för vem som skulle få delta i studien blev utifrån bekvämlighetsurvalet. Fördelen med en 

sådan urvalsmetod är att man frågar personer som är tillgängliga, i detta fall elever på 

skolan, medan nackdelen med denna metod är att det inte alltid är typisk för alla 

människor, utan det blir fokus på de som har blivit tillfrågade (Hartman, 2004). Eleverna 

blev tillfrågade i helklass där uppsatsens syfte blev presenterat och det enda kravet har 

varit att eleverna skulle kunna prata engelska, dock har det inte varit en begäran att det 

skulle vara fulländad engelska. Jag valde att göra på det här viset eftersom jag ville att 

alla skulle känna sig inkluderade. Däremot har jag specifikt frågat vissa elever som jag 

har hört uttalsavvikelser, men som inte vågade ställa upp eftersom de trodde att de inte 

skulle vara till nytta för uppsatsens studie. Då har jag fått berätta syftet ännu en gång och 

fått dem att förstå att de viss skulle hjälpa till att bidra till studien eftersom då kunde jag 

höra vad för slags uttalsavvikelse det är som görs, men också för att komma på 

förbättringssätt för lärare när det gäller till att lära ut det engelska språket. Eftersom de 

största språkgrupperna som eleverna representerade blev svenska, polska, arabiska, 

persiska, och vietnamesiska, är det dessa jag har valt att utgå ifrån och eleverna 

kategoriseras utifrån sitt modersmål.  

3.5 Genomförande 
Till en början presenterade jag temat för min uppsats för eleverna, och sedan 

introducerade jag själva syftet med uppsatsen för dem. Därefter fick eleverna ut 

instruktioner på papper (se bilaga 2), och blev ombedda att spela in sig själva när de uttalar 

orden från ordlistan. När eleverna sedan spelade in sig själva skulle de också berätta vilka 

språka de kan, detta för att få en idé vilka slags språk som bidrar till elevens uttalsförmåga. 

Vidare i instruktionerna fanns alla ord skrivna i alfabetisk ordning på pappret och eleverna 

skulle spela in sig själva utan att öva på uttalet och skicka inspelningen till mig. Jag har 

varit närvarande vid starten av samtliga elevers instruktioner för att svara på allas frågor. 

Därefter fick eleverna enskilt spela in sig själva i min närvaro. 

Resultatet har presenterats i form av en skriven text där de största uttalsavvikelserna visas 

språk för språk, men också med en övergripande tabell där alla orden som blev uttalade 

med avvikelse finns under textbeskrivningarna. Tabeller är till för att kunna se likheter 

och skillnader mellan de olika språken och uttalen på engelska. Under varje tabell 

uppvisas alla avvikelser, även om där är flera på samma ord. Om där är flera avvikelser 

betyder det inte att det är antalet elever som har sagt ordet med en avvikelse, utan det kan 

vara av flertal elever. Jag har valt att hålla exakta siffor av antal elever per språk hemliga, 

men 55 elever var med i studien, och att det var 8–12 elever per språkgrupp. 

Inspelningarna har lyssnats på av mig samt andra lärare vid behov för att sedan 
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transkriberas till fonetisk skrift för att få en övergripande bild över hur orden uttalas av 

eleverna. För detta har jag använt mig av det internationella fonetiska alfabetet (IPA).  

Jag har även lyssnat om det är korrekt engelskt uttal som använts, främst de brittisk-

engelska och amerikansk-engelska dialekterna. Jag har även lyssnat på om eleverna har 

varit konsekventa med dialekten eller om de har bytt mellan olika. Uttalet blir då korrekt, 

oavsett dialekt, men det är intressant att se om eleverna skiftar mellan de olika dialekterna. 

Inom ett språk kan man associera hur ord uttalas med olika dialekter. Vilken dialekt som 

en person använder kan kopplas ihop med till ett geografiskt område, samt vilken 

socioekonomisk ställning personen har, till exempel om man använder sig av slang eller 

inte, kan avslöja personens sociala ställning (Montgomery, Durant, Fabb et. al., 2011). 

De engelska dialekter jag har fokuserat på för att jämföra uttalet är RP brittisk-engelska 

och amerikansk-engelska, då dessa är de dialekter som eleverna hör oftast på via media. 

En annan anledning till att undersöka vilken engelsk dialekt som eleverna uttalar orden 

med är för att under 1980-talet i Sverige fick inte alla studera engelska på universitet. Om 

man inte hade ett uttal med RP engelska, en dialekt som ansågs vara standardengelska i 

Storbritannien, fick man inte lov att påbörja utbildning i engelska på universitet. Numera 

är det fritt fram påbörja studier oavsett vilken slags engelska dialekt man talar, däremot 

ska man helst inte ha en allt för svensk-engelsk dialekt (Waniek-Klimczak & Pawlak, 

2015). 

3.6 Problematisering 
Eftersom jag har ansett att det finns flera delar som kan problematiseras med min uppsats 

har jag valt att dela upp detta avsnitt. De delar tas upp är hur elever påverkats av att 

prestera bra när de ska uttala ord, hur valet av orden har utformats och bestämts, samt hur 

elever ska känna sig inkluderade i studien.  

3.6.1 Påverkan  
All slags interaktion som sker i närvaro av andra beskrivs av den amerikanske sociologen 

Erving Goffman som ett slags framträdande där människor påverkar uppfattningen om 

sig själva. Richard Bauman och Charles Briggs, lingvistiska antropologer, hävdar att när 

man pratar så tänker man mer på hur man säger och uttalar ord, och man blir mer 

medveten om sitt talade språk (Rydell, 2017). Detta kan vara något som deltagarna i 

uppsatsens undersökning har gjort, då de är medvetna om att jag har undersökt hur de 

uttalar ord. Eleverna har därmed gjort sitt yttersta för att göra det på bästa möjliga vis. 

Jag har däremot bett de läsa orden utan att öva på uttalet. Detta har förhoppningsvis inte 

påverkat resultatet, eftersom eleverna inte har sett ordlistan förut, och de blev direkt 

ombedda att säga orden högt så hann de inte reflektera över hur man ska säga orden. 

Eleverna fick även alternativet att göra det utan min närvaro, med kravet att de först var 

tvungna att höra instruktionerna innan de tog pappret och spelade in sig själva. Detta kan 

ha minskat elevernas nervositet, men ökat risken att de övat på uttalet, men det var en risk 

jag var villig att ta då jag fick in mer data.  
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3.6.2 Ordlistans skapande 
Skapandet av ordlistan var både svår men också givande. Till en början valde både jag 

och mina lärarkollegor ut svårare ord, så som det engelska ordet anemone (anemon) som 

uttalas /əˈnɛməniː/. För att kunna höra fler uttalsavvikelser kom vi fram till att det inte var 

det mest givande för varken oss, eller för eleverna att använda sig av allt för svåra ord. 

Eftersom jag inte ville att eleverna ska känna sig svaga i engelska, bestämde jag mig att 

använda mer vardagliga ord. Orden skulle vara sådana som eleverna känner igen, och har 

en chans till att uttala utan avvikelse, och inte ord de inte ens vet vad de betyder, och ännu 

mindre vet hur de ska uttalas. Utifrån Oxford English Dictionary har jag skapat listan 

genom att söka upp orden samt deras fonetiska skrifter i RP brittisk-engelska och 

amerikansk-engelska. Ordlistan var också skapad och skriven i alfabetisk ordning (se 

bilaga 2). Att orden var utifrån alfabetetisk ordning och inte var blandade kan också 

problematiseras. Elever kan då ha haft en chans att hinna vänja sig vid att flera av orden 

börjar på samma bokstav, och känna sig bekväma vid att veta att nästkommande ord 

börjar på nästa bokstav i alfabetet. Om orden hade varit i blandad ordning hade det 

möjligtvis varit en annan utgång då eleverna hade fått blanda ord och uttal på ett annat 

sätt. Jag valde dock att hålla det simpelt och alfabetiskt för en mer sammanhängande 

ordlista.  

Vissa av orden var av sådant slag som jag och mina kollegor inte har hört någon 

uttalsavvikelse från eleverna sedan innan. Orden valdes dock ändå ut för att låta eleverna 

känna sig bekväma med att uttala orden utan att ha allt för många avvikelser. Dessa ord 

var också till för utfyllnad. Några av dessa ord var and (och) och box (låda). Några av 

orden däremot var i vissa fall inte omöjliga för eleverna att uttala korrekt, till exempel 

ordet knight, men då var de tvungna att veta att /k/ inte ska uttalas. Jag valde ändå att ta 

med detta ordet eftersom både jag och mina kollegor ofta har hört elever säga just detta 

ord med ett /k/ i början. Detta gäller även sword, då eleverna måste veta att bokstaven /w/ 

inte ska uttalas i ordet, utan att det ska uttalas som /sɔrd/. Uttalsavvikelser hördes oftare 

på ordet sword än på ordet knight, och därför var sword med som ännu ett knepigt ord.  

En del av orden har liknande stavning som på svenska, till exempel bomb (bomb), 

chocolate (choklad), dance (dans), och lunch (lunch). Detta har varit ett medvetet val för 

att se om de elever som är mest bekväma med det svenska språket skulle uttala dessa ord 

på engelska med ett mer svenskt uttal eller inte. Orden glass och ice-cream var efter 

varandra i ordlistan. Detta var ett avsiktligt val som har gjorts, då ordet glass på svenska 

blir översatt till ice-cream på engelska, medan glass betyder glas. Detta var till för att 

göra eleverna lite förvirrade. Ett annan medvetet val jag har gjort var att inkludera orden 

som börjar på bokstaven P. Detta för att höra om det stämmer att arabisktalande uttalar 

orden med ett B istället för ett P, och då var det orden potato (potatis) och powder (puder) 

som eleverna skulle uttala.   

Det sista jag valde mellan var att ha enbart ord, eller om jag skulle ta med hela fraser. I 

slutändan valde jag att enbart använda mig av ord, eftersom jag ville lyssna på hur 
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specifika ljud uttalas av elever. Annars så kan man argumentera för att det hade varit 

bättre för eleverna att få en hel fras eller mening att uttal, då det skapar en helhet med 

kontexter där orden kan användas. Däremot kan det också vara sämre med en kontext då 

det hade varit mer krävande. Därför bestämde jag mig till slut för att endast använda mig 

av ord, utan någon som helst kontext.  

3.6.3 Elevernas språk och förkunskaper 
Eleverna i studien har olika bakgrund och förkunskaper när det gäller det engelska 

språket. Alla elever som var med i studien kunde svenska, de flesta kunde det flytande, 

men de alla kunde göra sig förstådda och pratade det med relativt gott flyt. Eleverna har 

varit i Sverige i minst tre år, men de är så pass flytande i det svenska språket att dem går 

i vanliga klasser och är integrerade i dessa, och det går bra för de i skolan, men deras 

förkunskaper i engelska är på olika nivå. Till exempel var det vanligt att man i Syrien 

valde mellan att läsa engelska och franska, och de som har läst franska i skolan har mindre 

förkunskaper i engelska. Trots detta kan dessa elever göra sig förstådda på engelska. 

Elever har fått göra tester för att se om de klarar av grundskolans engelska och sedan fått 

börja med gymnasiets engelska. Alla elever som har varit med i studien har klarat av detta 

och går alltså i en vanlig grupp under sin engelskundervisning. Eftersom dessa elever har 

kommit till Sverige, har deras engelska också influerats av det svenska uttalet, och inte 

enbart utifrån deras modersmål. Därför har jag valt att kategorisera elevernas uttal under 

respektive språk för att kunna se samband mellan språken, även om det inte helt och hållet 

representerar hur personer från deras hemländer skulle ha uttalat orden på engelska. Detta 

var den negativa aspekten med den tidigare nämnda bekvämlighetsmetoden. Eleverna tar 

inspiration från sina respektive modersmål, lärarens uttal och sina klasskompisars 

påverkan över deras uttal när de försöker lära sig ord. Alltså blev det inte helt och hållet 

representativt för deras modersmål, men trots detta har jag delat upp dem i respektive 

språks kategori, för att se om flera elever med samma modersmål uttalar på samma sätt.  

De elever som var uppvuxna i Sverige har haft en kontinuerlig engelskundervisning sedan 

de tidigare åren på grundskolan, och har en större kunskap än de som flyttat till Sverige 

och påbörjat studierna här. Eftersom de går på en gymnasieskola har eleverna haft 

undervisning i engelska på olika grundskolor, vilket betyder att eleverna också har olika 

förkunskaper till det engelska språket. Eleverna låg på olika nivåer, men alla har klarat 

av grundskolans engelska. De elever som gick i första årskursen på gymnasiet var de 

elever som hade mest spridd kunskap i engelska, eftersom de nyligen har samlats ihop 

som en klass och deras förkunskaper testas. Alla vågade inte prata framför varandra, och 

fokuset i de klasserna har varit att få elever att prata mer på engelska. För eleverna som 

gick i andra årskursen var deras bekvämlighet att prata framför varandra större. De vågade 

ta mer plats, och de blandade mellan svenska och engelska. Elever i tredje årskursen var 

de som var mest bekväma med att prata på engelska, och de gjorde det med gott flyt på 

lektionerna. Elever fick lov att läsa kursen engelska 7 om de ville, med 

rekommendationen att de klarade av engelska 6 med åtminstone ett C för att klara av 

nästkommande kurs. Däremot valde flertalet elever att läsa engelska 7 utan att följa 
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rekommendationen för att de vill ha meritpoäng när de sedan söker till universitetet, och 

dessa elever har svårigheter att klara av språket. Trots detta var dessa elevers uttal oftast 

relativt bra. Flertalet elever i årskurs tre har dock en svensk dialekt när de talar engelska, 

men en del har också ett nästintill fulländat uttal i engelska.  

3.6.4 Inkludering 
De elever som talade med fulländat uttal fick givetvis vara med i studien om de ville 

eftersom jag inte ville utelämna någon som ville vara hjälpsam och vara en del av studien, 

även om det inte bidrog till en uttalsavvikelse. De elever bidrog till att fler elever blev 

inspirerade att deltaga i studien, eftersom de då kunde se att det inte var en stor grej, utan 

något alla gjorde. Detta bidrog till att fler vågade att ställa upp. Jag ville heller inte 

bekräfta om en elev uttalade orden bra eller dåligt, utan jag ville vara uppmuntrande och 

få fler att våga mer. Det som har gjorts är att eleverna som uttalar ord utan avvikelser 

istället har blivit analyserade vad för slags engelsk dialekt de använt sig av, samt om de 

har varit konsekventa i sitt uttal eller inte.  
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4. Resultat 

I den här delen presenteras enbart hur eleverna i studien uttalar ord. I studien var det 55 

elever som var med, och fördelningen mellan språken var 8–12 elever per språkgrupp. 

Jag har valt att anonymisera antalet för vilket språk på grund av skolans storlek. De 

språken som eleverna representerat var svenska, polska, arabiska, persiska, och 

vietnamesiska. Fokuset blev på vilka av orden som har uttalas med avvikelse.  

Här nedan visas det i tabellform hur eleverna från de representerade språken uttalade 

orden, samt hur många avvikelser som gjordes av de 30 orden. De tomma rutorna innebär 

att ingen avvikelse har gjort av eleverna vid de specifika orden. De rutor som har flera 

uttal under samma ord är de olika avvikelserna som har gjorts av flera elever. Antal ord 

representerar alltså inte hur många elever i varje grupp som har gjorde en avvikelse, utan 

enbart hur orden har uttalats. En närmare jämförelse mellan respektive språk och de 

engelska dialekterna brittiska och amerikanska visas längre ned.  

Tabell 1. Översikt av alla ord och avvikelser 

Ord Svenska Polska Arabiska Persiska Vietnamesiska 

And      

Bomb /bomb/ 

/bɑːmb/ 

/bomb/ /bɒmb/ 

/bomb/ 

/bomb/  

Box   /bogs/  /bɒs/ 

College /ˈkɑːledʒ/  /ˈkɒleʒ/  /ˈkɒleədʒə/ 

Cheap /ʃiːp/ /ʃip/    /tʃɪp/ /ʃɪp/ 

Children /ˈʃɪldrən/     /ˈʃəldən/ 

Character /ˈcʃaraktər/ 

/ˈʃarəktər/  

/karaktər/ /karəktər/  /ˈtʃaraktər/ /ˈʃərəktər/  

Chocolate /ˈʃɔːklət/ 

/ˈʃɔːkleɪt/ 

/ˈʃɒklət/ 

/ˈʃɔːkleɪt/ /ˈtʃɑkoləd/  

 

/ˈtʃɔːkɔlat/ /ˈʃɔːkolət/ 

Dance      

Document      

Excuse   /ek’se’kjuːs/ /ek’se’kjuːs/  /eskjuː/ 

General /ˈgjenrəl/ 

/ˈgjenral/ 

   /ˈðenərə/ 

Glass      

Ice-cream     /ʌɪkriːm/  

Knight     /nʌɪʃ/  
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Lunch /lɑntʃ/ /lʌnʃ/  /lɑntʃ/ /lʌnʃ/ /lunʃ/ /lʌnt/ 

Mayonnaise /ˌmʌɪoˈneɪs/ 

/ˌmʌɪoˈneɪz/  

/ˌmʌɪoˈnʌɪz/ /ˈmʌjɔnɛs/ 

/ˈmʌjɔnɛz/ 

/ˈmʌjɔnɛs/  

 

/ˈmajoneɪz/ 

Message /ˈmasɑːʒ/  /ˈmeseʒ/ /ˈmasɪdʒ/ 

 

/ˈmesɪŋgər/ 

Potato     /pəˈtatɔ:/  

Powder  /ˈpovdər/ /ˈpovdɛr/ 

/ˈbaʊdər/ 

/ˈputr/  

Rocket     /ˈrɒkes/ 

Shampoo  /ʃʌmˈpo/ /ʃʌmˈpu:/  /samˈpɔː/  

Sheep /tʃiːp/   /tʃiːp/  /ʃɪp/  /tʃip/ 

Sword /svɔrd/ 

/svɔːd/  

/svɔrd/  /svərd/  /svɔrd/  /ʃvɔrd/ 

Thanks  /tanks/  /tanks/ /taŋgs/ 

Think  /tink/  /tink/ /tɪŋg/  

Tomato   /toma:t/   

University      

Water      

Zebra /ˈsɛbra/  /ˈsɛbra/    

Avvikelser 13 9 14 13 19 

 

Det går att utläsa att det polska språket har minst antal inkorrekta ord med enbart 9 

uttalsavvikelser, medan vietnamesiska har flest inkorrekta uttal med 19 ord. Svenska 

ligger på samma plats som persiska, 13 vardera, och arabiska ligger tätt efter med 14. Av 

alla ord är det character (karaktär), chocolate (choklad), mayonnaise (majonnäs) samt 

sword (svärd) som alla de fem språket uttalade inkorrekt, men på olika vis. Däremot är 

resterande uttalsavvikelserna på olika ord. De ord som alla fem språket uttalade helt 

korrekt var and (och), dance (dans), document (dokument), glass (glas), university 

(universitet) och water (vatten).  

4.1 Svenska  
Ordet children uttalades som /ˈʃɪldrən/ istället för /ˈtʃɪldrən/. Likaså uttalades chocolate 

med samma /tʃ/ ljud i början med enbart ett /ʃ/ ljud, och på tre olika sätt /ˈʃɔːklət/, 

/ˈʃɔːkleɪt/ och /ˈʃɒklət/. Många av eleverna kunde inte särskilja orden cheap och sheep, 

utan bägge orden uttalades som /ʃip/. Både i orden sword och bomb blev /w/ och /b/ uttalat 

fastän de inte ska bli det. Zebra och mayonnaise uttalades med svensk-engelsk dialekt, 

precis som children, chocolate och cheap.  
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Elever som har svenska som modersmål men utmärkt engelskt uttal, blandade mellan de 

olika engelska dialekterna brittiska och amerikanska, och var alltså inte konsekventa med 

sitt uttal. De elever som uttalade orden med avvikelse har ibland även en svensk dialekt 

på sitt engelska uttal.  

Av alla de 30 orden som eleverna skulle uttala blev 13 av dessa uttalade med avvikelse, 

vilket kan ses nedan i tabellform.  

Tabell 2. Engelska uttalsavvikelser för svensktalande 

Ord Brittiskt uttal Amerikanskt uttal Svenskt uttal 

Bomb /bɒm/ /bɑm/ /bɑːm/  /bomb/ /bɑːmb/ 

College /ˈkɒlɪdʒ/ /ˈkɑːlɪdʒ/ /ˈkɑːledʒ/ 

Cheap /tʃiːp/ /tʃip/ /ʃiːp/ /ʃip/  

Children /ˈtʃɪldrən/ /ˈtʃɪldrən/ /ˈʃɪldrən/  

Character /ˈkarəktə/ /ˈkɛrəktər/ 

/ˈkerəktər/ 

/ˈcʃaraktər/ 

/ˈʃarəktər/  

Chocolate /ˈtʃɑːklət/ /ˈtʃɒklət/ /ˈtʃɔːklət/ /ˈʃɔːklət/ /ˈʃɔːkleɪt/ 

/ˈʃɒklət/ 

General /ˈdʒenrəl/ /ˈdʒenrəl/ /ˈgjenrəl/ /ˈgjenral/ 

Lunch /lʌntʃ/ /lʌntʃ/ /lɑntʃ/ /lʌnʃ/ 

Mayonnaise /ˌmeɪəˈneɪz/ /ˈmeɪəneɪz/ /ˌmʌɪoˈneɪs/ 

/ˌmʌɪoˈneɪz/  

Message /ˈmesɪdʒ/ /ˈmesɪdʒ/ /ˈmasɑːʒ/ 

Sheep /ʃiːp/ /ʃip/ /tʃiːp/  

Sword /sɔːd/ /sɔrd/ /svɔrd/ /svɔːd/  

Zebra /ˈzɛbrə/ /ˈziːbrə/ /ˈzibrə/ /ˈsɛbra/  

4.2 Polska 
Eleverna hade svårt att uttala ord som började på th eller som i fonetisk skrift /θ/. Vilket 

ledde till att ord som thanks och think blev /taŋks/ respektive /tiŋk/ istället för /θæŋks/ 

och /θɪŋk/. Ordet character sades med ett hårt uttalat /k/ ljud, både i början och i mitten 

av ordet /karaktər/. Detta eftersom /k/ oftast uttalas hårt på polska. Ordet powder uttalades 

som /ˈpovdər/, där ett /v/ uttalades istället för ett /w/, något som många polsktalande 

människor har svårt att särskilja. Ordet shampoo blev uttalat som /ʃʌmˈpo/, då detta liknar 

mer det polska ordet.  

De flesta av eleverna hade en polsk dialekt på sitt engelska uttal, men de som inte hade 

det blandar mellan de engelska dialekterna, eller har en försvenskad dialekt på engelskan, 

då några av eleverna som var med är födda i Sverige.  

9 utav de 30 orden har uttalats på ett annorlunda sätt än de engelska dialekterna vilket kan 

ses nedan i tabellen. 

Tabell 3. Engelska uttalsavvikelser för polsktalande 
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Ord Brittiskt uttal Amerikanskt uttal Polskt uttal 

Bomb /bɒm/ /bɑm/ /bɑːm/  /bomb/ 

Character /ˈkarəktə/ /ˈkɛrəktər/ 

/ˈkerəktər/ 

/karaktər/ 

Chocolate /ˈtʃɑːklət/ /ˈtʃɒklət/ /ˈtʃɔːklət/ /ˈʃɔːkleɪt/ 

Mayonnaise /ˌmeɪəˈneɪz/ /ˈmeɪəneɪz/ /ˌmʌɪoˈnʌɪz/ 

Powder /ˈpaʊdə/ /ˈpaʊdər/ /ˈpovdər/ 

Shampoo /ʃæmˈpuː/ /ʃæmˈpuː/ /ʃʌmˈpo/ 

Sword /sɔːd/ /sɔrd/ /svɔrd/  

Thanks /θaŋks/ /θæŋks/ /tanks/ 

Think /θɪŋk/ /θɪŋk/ /tink/ 

4.3 Arabiska 
Många av de arabisktalande elever uttalade ord som började på /p/ med en avvikelse. 

Ordet potato uttalades för /bəˈteɪdoʊ/ istället för ordinarie uttal /pəˈteɪdoʊ/, och ordet 

powder blev /ˈbaʊdər/ istället för /ˈpaʊdər/, men det blev också uttalat /ˈpovdɛr/ av några 

arabisktalande, vilket betyder att de kan lära sig uttala /p/ ljudet.  

De allra flesta av eleverna som var med i studien har relativt nyligen kommit till Sverige, 

och därför är deras uttal med en arabisk dialekt på engelska. De allra elever som har bott 

en längre tid i Sverige hade bestämstrat att uttala bokstaven /p/, och några av dem uttalade 

även orden mer försvenskat, så som tomato blev uttalat /toma:t/ vilket är det samma som 

det svenska ordet för tomat.  

  

Utav alla de 30 orden uttalades 14 av dessa med avvikelse och dessa kan ses i tabellen 

nedanför. 

Tabell 4. Engelska uttalsavvikelser för arabisktalande 

Ord Brittiskt uttal Amerikanskt uttal Arabiskt uttal 

Bomb /bɒm/ /bɑm/ /bɑːm/  /bɒmb/ /bomb/ 

Box /bɒks/ /bɒks/ /bɑːks/ /bogs/ 

College /ˈkɒlɪdʒ/ /ˈkɑːlɪdʒ/ /ˈkɒleʒ/ 

Character /ˈkarəktə/ /ˈkɛrəktər/ 

/ˈkerəktər/ 

/karəktər/  

Chocolate /ˈtʃɑːklət/ /ˈtʃɒklət/ /ˈtʃɔːklət/ /ˈtʃɑkoləd/  

Excuse /ekˈskjuːs/ /ɪkˈskjuːs/ /ek’se’kjuːs/  

Lunch /lʌntʃ/ /lʌntʃ/ /lɑntʃ/ /lʌnʃ/ 

Mayonnaise /ˌmeɪəˈneɪz/ /ˈmeɪəneɪz/ /ˈmʌjɔnɛs/ 

/ˈmʌjɔnɛz/ 

Message /ˈmesɪdʒ/ /ˈmesɪdʒ/ /ˈmeseʒ/ 

Powder /ˈpaʊdə/ /ˈpaʊdər/ /ˈpovdɛr/ /ˈbaʊdər/ 

Shampoo /ʃæmˈpuː/ /ʃæmˈpuː/ /ʃʌmˈpu:/ 
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Sheep /ʃiːp/ /ʃip/ /tʃiːp/  

Sword /sɔːd/ /sɔrd/ /svərd/  

Tomato /təˈmɑːtəʊ/ /təˈmeɪdoʊ/ /toma:t/ 

Zebra /ˈzɛbrə//ˈziːbrə/ /ˈzibrə/ /ˈsɛbra/  

4.4 Persiska 
Ordet excuse fick extra bokstäver och uttalades som /ek’se’kjuːs/, medan ordet lunch 

tappade ett fonem och uttalades som /lunʃ/. Både thanks och think uttalades med /t/ i 

början istället för med /θ/, detta eftersom det inte förekommer i det persiska språket.  

Eleverna som har persiska som modersmål var några väldigt duktiga på engelska och 

några kunde medelmåttig engelska och hade då mer en persisk dialekt när de talade 

engelska och hade svårigheter att uttala vissa ord. En del av de persisktalande eleverna 

hade inga avvikelser alls, men då är det elever som är födda i Sverige. Dessa elever 

blandade mellan de engelska dialekterna.  

Nedanför kan de 13 engelska ord ses som uttalades med något slags avvikelse. 

Tabell 5. Engelska uttalsavvikelser för persisktalande 

Ord Brittiskt uttal Amerikanskt uttal Persiskt uttal 

Bomb /bɒm/ /bɑm/ /bɑːm/  /bomb/ 

Cheap /tʃiːp/ /tʃip/ /tʃɪp/ 

Character /ˈkarəktə/ /ˈkɛrəktər/ 

/ˈkerəktər/ 

/ˈtʃaraktər/ 

Chocolate /ˈtʃɑːklət/ /ˈtʃɒklət/ /ˈtʃɔːklət/ /ˈtʃɔːkɔlat/ 

Excuse /ekˈskjuːs/ /ɪkˈskjuːs/ /ek’se’kjuːs/  

Lunch /lʌntʃ/ /lʌntʃ/ /lunʃ/ 

Mayonnaise /ˌmeɪəˈneɪz/ /ˈmeɪəneɪz/ /ˈmʌjɔnɛs/  

Message /ˈmesɪdʒ/ /ˈmesɪdʒ/ /ˈmasɪdʒ/ 

Powder /ˈpaʊdə/ /ˈpaʊdər/ /ˈputr/ 

Sheep /ʃiːp/ /ʃip/ /ʃɪp/  

Sword /sɔːd/ /sɔrd/ /svɔrd/  

Thanks /θaŋks/ /θæŋks/ /tanks/ 

Think /θɪŋk/ /θɪŋk/ /tink/  

Zebra /ˈzɛbrə/ /ˈziːbrə/ /ˈzibrə/ /ˈsɛbra/  

4.5 Vietnamesiska 
Ett ord som stod ut från resten var college som uttalades /ˈkɒleədʒə/, där flera schwa lades 

till. Excuse däremot tappade några ljud och blev enbart /eskjuː. Ordet ice-cream, uttaldes 

som /ʌɪkriːm/, vilket blir eye cream vilket innebär att ordet har ändrat innebörd helt och 

hållet.  

De elever med vietnamesiska som modersmål har en mer asiatisk dialeket när de talar 

engelska, och det är svårt för vissa att höra olika ändelser. Alltså var det svårt att försöka 
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höra vilken slags dialekt de pratade på, och således var det omöjligt att bedöma om det 

var brittisk-engelska eller amerikansk-engelska. 

Detta språk var det som hade mest svårigheter att uttala orden korrekt, och nedan finns 

de 19 ord med uttalsavvikelser. 

Tabell 6. Engelska uttalsavvikelser för vietnamesisktalande 

Ord Brittiskt uttal Amerikanskt uttal Vietnamesiskt 

uttal 

Box /bɒm/ /bɑm/ /bɑːm/  /bɒs/  

College /ˈkɒlɪdʒ/ /ˈkɑːlɪdʒ/ /ˈkɒleədʒə/ 

Cheap /tʃiːp/ /tʃip/ /ʃɪp/ 

Children /ˈtʃɪldrən/ /ˈtʃɪldrən/ /ˈʃəldən/ 

Character /ˈkarəktə/ /ˈkɛrəktər/ 

/ˈkerəktər/ 

/ˈʃərəktər/  

Chocolate /ˈtʃɑːklət/ /ˈtʃɒklət/ /ˈtʃɔːklət/ /ˈʃɔːkolət/ 

Excuse /ekˈskjuːs/ /ɪkˈskjuːs/ /eskjuː/ 

General /ˈdʒenrəl/ /ˈdʒenrəl/ /ˈðenərə/ 

Ice-cream /aɪskriːm/ /aɪskriːm/ /ʌɪkriːm/  

Knight /nʌɪt/ /naɪt/ /nʌɪʃ/  

Lunch /lʌntʃ/ /lʌntʃ/ /lʌnt/ 

Mayonnaise /ˌmeɪəˈneɪz/ /ˈmeɪəneɪz/ /ˈmajoneɪz/ 

Message /ˈmesɪdʒ/ /ˈmesɪdʒ/ /ˈmesɪŋgər/ 

Potato /pəˈteɪtəʊ/ /pəˈteɪdoʊ/ /pəˈtatɔ:/  

Rocket /ˈrɒkɪt / /ˈrɑkət/ /ˈrɒkes/ 

Shampoo /ʃæmˈpuː/ /ʃæmˈpuː/ /samˈpɔː/  

Sheep /ʃiːp/ /ʃip/ /tʃip/  

Sword /sɔːd/ /sɔrd/ /ʃvɔrd/  

Thanks /θaŋks/ /θæŋks/ /taŋgs/ 

Think /θɪŋk/ /θɪŋk/ /tɪŋg/  

4.6 Generella av uttalsavvikelser 
Ordet sword är ett ord då det underlättar att veta sedan innan att bokstaven /w/ inte ska 

uttalas. Därför inkluderades /w/ i uttalet för de elever som inte vet detta i förväg. Detta är 

såklart något som kan och bör påpekas, och att man som lärare förklarar att just det här 

ordet ska man inte uttala /k/ på. Det ord som hade flest uttalsavvikelser var dock 

mayonnaise, då det inte var det lättaste ord att uttala. Det var i princip ingen som uttalade 

ordet korrekt, och någon liten stavelse blev nästintill alltid uttalat med avvikelse, eller så 

blev ordet försvenskat.  

De elever som inte hade några större uttalsavvikelser lyssnade jag istället om de höll sig 

till ett konsekvent engelskt uttal. Det jag hörde var att eleverna blandar oerhört mycket 

mellan framför allt brittisk-engelska och amerikansk-engelska, och ingen är konsekvent 
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överhuvudtaget. Däremot var alla deras ord korrekt uttalade enligt någon form av engelsk 

dialekt, och det var det väsentliga.  
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5. Sammanfattning av resultat och diskussion 

Här diskuteras hur valet av metod blev, om det var rätt eller fel val av metod, samt vad 

som kunde ha gjorts annorlunda. Här presenteras också mitt utbildningsbidrag till ny 

kunskap samt stöd för pedagoger i sin undervisning, detta med hjälp av resultatet som har 

lett till idéer om hur man kan förbättra och anpassa sin undervisning i engelskt uttal. Först 

och främst diskuteras de fem språken och vad som blev uttalat med avvikelse och varför, 

för att sedan ge ett generellt bidrag till framtida undervisning i engelska. 

5.1 Val av metod 
Metoden jag valde var som sagt en kvalitativ metod för att få analysera på djupet hur 

elever uttalade ord på engelska. Jag ansåg att den här metoden var lämpligast att använda 

även nu i efterhand, eftersom jag har analyserat uttalsavvikelser. Jag använde mig också 

av bekvämlighetsmetoden, då jag valde att spela in elever på samma skola i södra Skåne, 

och jag valde även ut specifika elever utifrån deras förmågor i engelska. Eleverna 

reflekterade över sina uttal, och bad mig även att uttala ord de tyckte var svåra. Det blev 

på så vis ett läromoment för elever som behövde det, och jag blev personen de såg upp 

till som hade mest kunskap om hur orden skulle uttalas, precis som både Vygotskij 

förespråkar och vad scaffolding står för. De behöver lärarens stöd för att kunna utvecklas 

och stå på egna ben. Jag tog därför tillfället i akt att låta andra elever i närheten försöka 

hjälpa till att uttala orden hur de trodde de skulle sägas, innan jag själv berättade det 

korrekta sättet att uttala orden på. Eleverna blev alltså nyfikna på att lära sig hur orden 

skulle uttalas och detta är enligt Vygotskij människans intresse till att alltid lära sig nya 

saker.   

I undersökningen valde jag, med inspiration från Riaz studie från 2015, att be eleverna 

uttala engelska ord som de fick på ett papper (se bilaga 2). Detta gick också bättre än 

förväntat. Eleverna var hjälpsamma och spelade in sig själva, uppmuntrade varandra att 

göra det, och försökte hitta andra på skolan att vara med i studien. Även de elever som 

kunde uttala orden bra på engelska uppmuntrade andra elever att vara med och testa. Som 

tidigare diskuterat ansåg Goffman att när man interagerar med människor blir man mer 

medveten om hur man talar och är rädd för hur andra ska uppfatta en som person. Detta 

var något eleverna upplevde då de först inte ville vara med för de var rädda att deras uttal 

inte var tillräckligt bra. Efter att ha motiverat dessa elever att de duger precis som de är, 

så märktes det att de gjorde sitt allra bästa för de inte ville göra dåligt ifrån sig.  

Det jag hörde när eleverna uttalade orden fick mig att tänka, hur ska man som lärare 

anpassa sin undervisning för att hjälpa elever bli bättre på engelskt uttal? Att arbeta med 

fonetik när det kommer till språkinlärning är en god idé för eleverna, då de kan se hur ett 

ord ska uttalas. Det tar tid att lära sig fonetik, men grundläggande kunskaper i det är bra 

för elevernas del att kunna. Dessutom finns det numera applikationer till telefoner och 

datorer som kan spela upp den fonetiska skriften och bilda ljud.  
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5.2 Utbildningsbidrag till pedagoger 
Användning av engelskan ute i världen kan få eleverna att se den stora helheten och vilja 

använda sig av språket ännu mer. Att dra nytta av autentiskt engelskt material som lärare 

som är en fördel. Till exempel kan man använda sig av böcker och filmer vilket bidrar till 

att eleverna får höra samt läsa hur riktig engelska låter och skrivs (Estling Vannestål & 

Lundberg, 2010). Det annars bästa sättet att träna uttal i olika språk, och särskilt när det 

kommer till specifika språkljud, är att exponeras för språket. Det betyder att man måste 

våga använda språket, och se till att man lyssnar och upprepar orden genom att efterliknar 

dessa så bra som man kan. Ett annat bra sätt är att läsa högt, till en början för sig själv, 

och sedan för andra för att få hjälp att rätta till sina uttalsavvikelser. Detta kan knytas till 

behaviorismen, då det handlar om att koppla ihop saker som påminner om varandra. I 

detta fall kan det vara att lyssna på en person som talar engelska och härma personens 

uttal för att kunna uppnå det själv.   

En sak att inte glömma är att skriftbilden ibland kan försvåra inlärningen av ord som till 

exempel sword, eftersom eleven då måste veta att bokstaven /w/ inte ska uttalas, men det 

var något som jag vill testa och se om eleverna kunde urskilja. De som är relativt bra på 

engelska var medvetna om detta, medan de som är på en nybörjarnivå inte var det. Detta 

betyder inte att eleverna inte är kapabla till att producera ordet, utan de bara vet inte om 

att det ska uttalas utan ett /w/.  

Nedan har jag beskrivit olika sätt att jobba med elever utifrån deras modersmål, och 

kategoriserat dessa utifrån de fem språken som har tagits upp i uppsatsens studie. 

5.2.1 Svenska 

Elever som har svenska som första språk och talar det flytande, men inte talar flytande 

engelska har svårigheter för ovanliga ljud för det svenska språket, till exempel /tʃ/ ljud. 

Eftersom detta var ett stort problemområde för svenska elever att uttala ord som börjar på 

/tʃ/ och /dʒ/ är det lämpligt att de får öva på ord som börjar med dessa ljud. Children 

(barn) och chocolate (choklad), uttalades med enbart ett /ʃ/, och detta eftersom svenskar 

inte är vana att uttala det med ett /t/ framför och det finns inte i det svenska språket. Ett 

annat större problem svenska elever har var att uttala ord som liknar varandra, så som 

cheap (billig) och sheep (får) bägge orden uttalas som /ʃip/ och det går inte att urskilja 

vilket som var vilket utan att ha en kontext. För att öva på /ʧ/ ljudet ska man göra ett 

tonlöst ljud genom att föra tungspetsen till tandköttet uppe vid framtändernas fäste, 

medan /ʤ/ är den tonande varianten som man gör likadant med. Ordet general ska uttalas 

med /dʒ/ men de allra flesta svensktalande elever uttalar det som ett /g/. Detta kan vara 

för att ordets stavning på svenska är generell och påminner om den engelska stavningen. 

I vissa fall kan elever ha svårt för att uttala fonemet /θ/ som i think, då kan de öva på att 

upprepa ljudet genom att uttala det ljudlöst med lite friktion och se till att ha tungan 

mellan tänderna för att få till ljudet. Sedan för att göra en kontrast kan de försöka uttala 

/ð/ som i ordet they genom att göra det med ett tonande ljud med friktion och ha tungan 

på samma plats som vid /θ/, och se om de kan producera they (de) eller om det blir day 
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(dag). Svenska elever har också svårt att urskilja när det ska vara /z/ och /s/, och säger 

ordet zebra med ett /s/, eftersom det då påminner om det svenska uttalet. Då kan man öva 

på att försöka göra /z/ ljud genom att ha toppen av tungan bakom övre tänderna.  

För ord som liknar varandra kan det vara bra att använda sig av minimala ordpar och låta 

eleverna öva på hur man uttalar vilket. Detta är något som är vanligt i svenska, då många 

ord liknar varandra och skapar uttalsproblem för personer som försöker lära sig svenska, 

till exempel glass och glas, och man kan visa detta som kontrast innan man som lärare 

ber sina elever hitta minimala ordpar på engelska.  

5.2.2 Polska  

De elever som har polska som modersmål misslyckas ofta med att aspirera de tonlösa 

stoppen /p/, /t/, och /k/ när de befinner sig i början av ord. De har också svårigheter när 

ord slutar på tonande konsonanter som /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/ som i ordet breathe (andas), 

/z/, /ʒ/ som i beige (beige) och /dʒ/ som i judge (döma). Detta eftersom polsktalande 

personer producerar tonlösa versioner av stops, frikattas och affrikatas i slutet av ord, 

dock kan de producera dessa ljuden i andra positioner i ord. Polsktalande personer ersätter 

ofta /w/ till ett /v/, och uttalar därför ordet wine (vin) som vine (vinranka). Detta kan 

elever öva på genom göra övningar där de får träna på att säga ord som börjar på 

bokstäverna. De kan då öva på att de övre tänderna och undre läppen inte ska komma i 

kontakt med varandra (Ehrlich & Avery, 2013).    

Väldigt ofta så har polsktalande svårigheter med vilket ljud ska komma efter ljudet /ŋ/ 

som i thing, och uttalar då ett /k/ ljud i slutet, som till exempel sank istället för sang, eller 

att de avslutar ordet med ett vanligt /n/ istället för /ŋ/ och då blir ordet thin istället för det 

tänka ordet thing. Det man kan öva på i detta fallet är att använda sig av minimala par för 

att höra skillnaderna, särskilt när det gäller /n/ och /ŋ/, eftersom detta är en mer hörbar 

uttalsavvikelse än /ŋ/ och /k/ som många med östeuropeisk bakgrund skulle förstå. De 

minimala ordpar som kan användas är till exempel sin (synd) och sing (sjunga), samt ran 

(sprang) och rang (ringde) (Ehrlich & Avery, 2013).   

Ett annat problem som uppkommer är att /l/ uttalas oftast som /w/, så exempelvis mole 

(mol) uttalas som mow (klippa), detta eftersom det inte finns ett mörkt /l/ i det polska 

språket. Det man kan öva på är att låta eleverna uttala ord med hjälp av vokalen /ow/, och 

förklara att tungan ska röra tandvallen, alltså där tänderna sitter fast i tandköttet, samtidigt 

som läpparna inte ska vara rundade (Ehrlich & Avery, 2013).   

5.2.3 Arabiska 

Att tänka på vid engelskundervisning för elever med arabiska som modersmål är att 

många har svårigheter att säga /p/ och uttalar det istället för /b/. Ett tips för att öva på detta 

är att fokusera på aspiration av bokstaven /p/, och få eleverna att känna igen skillnaderna 

mellan bokstäverna i början av ord. Eleverna behöver då försöka göra ett tonlöst ljud och 

använda sig av mer luft samtidigt som man fångar in ljudet med läpparna. Det man kan 

göra är att använda sig av minimala ordpar för att få eleverna att öva på att särskilja 
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bokstäverna. Till exempel pie (paj) och bye (hej då), samt cop (polis) och cob (majskolv). 

Det finns också svårigheter att uttala /ʌ/ då det ibland blir bara ett /a/. Då ska eleverna 

försöka uttala ord med /ʌ/ som till exempel cup (kopp) genom att slappna av med läpparna 

och har tungan neråt och centrerad i munnen. En annan övning som kan hjälpa till är en 

så kallad tungvrickare, d.v.s. meningar som anses vara kluriga att uttala och har ord som 

börjar på samma bokstav. För arabisktalande elever är det bokstaven P som behöver övas 

på. En bra övning för dessa elever är då exempelvis med barnkammarrimmet om Peter 

Piper: 

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 

A peck of pickled peppers Peter Piper picked. 

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, 

Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? 

5.2.4 Persiska  

De persisktalande eleverna har också svårigheter de måste öva på för att bli bättre på att 

uttala det engelska språket. Exempelvis har de svårigheter att uttala /ɪ/ som i sit (sitt) och 

säger istället seat (säte). De får då försöka slappna av i munnen och hålla ljudet kort för 

att lyckas uttala det korrekt. Ett annat typiskt förekommande uttalsavvikelse är /æ/ som i 

man (man) blir uttalat som men (män), och då måste eleverna flytta sin tunga till en lägre 

position än de är vana vid. De har också svårt att uttala /ð/ som i they (de) som då istället 

blir day (dag), de får då öva på att ha tungan mellan tänderna och se till att det blir ett 

tonande ljud. Ordet think (tänka), har elever svårt att först uttala /θ/ ljudet och sen också 

/ŋk/. För /θ/ ska eleverna ha ett tonlöst uttal med friktion och tungan mellan tänderna, 

medan för /ŋk/ ska tungans bakre del vara mot bakre delen av gommen, samt vara nasalt. 

Allt detta kan göras med minimala par övningar som till exempel think och thing, samt 

bath och bathe, detta för att eleverna ska kunna urskilja ljud och se skillnaderna på orden 

och dess betydelse.  

5.2.5 Vietnamesiska  

De allra flesta ord på vietnamesiska består av bara en stavelse, och språket har färre 

konsonanter än det engelska språket, men fler vokaler. En svårighet för elever som har 

vietnamesiska som modersmål var att uttala /p/, /t/, och /k/ i slutet av ord, detta eftersom 

det inte finns i deras språk, samt att konsonanterna är mycket kortare än engelskans 

versioner, vilket innebär att det kan vara svårt att höra dessa ljud även om de blir 

producerade (Ehrlich & Avery, 2013). Ännu ett exempel var ordet rocket, som i vanliga 

fall uttalas /ˈrɒkɪt / på brittisk-engelska och /ˈrɑkət/ på amerikansk-engelska. När de 

elever som talar vietnamesiska uttalade ordet blev det istället /ˈrɒkes/, då det var svårt att 

höra ett /t/ ljud i slutet, samt ordet think ändrades till /tɪŋg/, där /k/ blev ett /g/ istället, men 

även /th/ ljudet /θ/ blev ändrat till ett /t/ i början av ordet. Oftast låter det som att /p/, /t/, 

och /k/ ändras till ett schwa /ə/ ljud istället, då det kan vara svårt att höra ändelsen. Annars 

är det väldigt vanligt att använda sig av schwa och det märks i ordet college som blev 
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uttalat /ˈkɒleədʒə/ och ordet general som uttalades /ˈðenərə/. Detta eftersom deras 

ändelsebokstäver är /e/ och /l/, vilket är bokstäver som inte är tillåtna i slutet av en stavelse 

i det vietnamesiska språket. Ordet knight blev /nʌɪʃ/, och det var samma sak där, att 

bokstaven /t/ inte gick att höra. Ordet /ˈdɑːkjumənt/ uttaldes däremot korrekt, och det gick 

att höra tydligt ändelsen av ordet  

Ord som börjar med /tʃ/ ljud, uttalades alla utan t, det vill säga enbart med ett /ʃ/ ljud. 

Alltså sa elever /ʃɪp/ för cheap, /ˈʃəldən/ för children, /ˈʃɔːkolət/ för chocolate. Till och 

med ordet character uttalades /ˈʃərəktər/ trots att ordet börjar med ett /k/ ljud, detta 

eftersom det stavas likadant i början som de andra orden, och det har troligtvis lett till att 

eleverna har trott att det uttalas på samma vis som de andra orden (Ehrlich & Avery, 

2013).   

I det vietnamesiska språket är kombinationen av bokstäverna /th/ uttalat som ett stark 

aspirerat /t/. När ord börjar på /θ/ uttalas det oftast som ett starkt aspirerat /t/, så ord som 

thanks blir uttalat inte bara med ett /t/ i början, utan också ett /g/ i slutet, eftersom det inte 

är vanligt att bokstaven /k/ är i slutet av ord, alltså blir ordet uttalat som /tangs/. En övning 

man kan göra med sina elever för detta är att be dem uttala just dessa konsonanter, med 

hjälp av orden top, taught och back. Eleverna ska dra in lite luft, nästan som vid 

aspiration, och luften ska följa med ut när de uttalar konsonanterna, och be eleverna att 

överdriva för att få bäst effekt (Ehrlich & Avery, 2013).  

5.3 Generella tankar  
Av alla orden på listan som uttalades av de fem representerade språken fanns det 

avvikelser på orden character, chocolate, mayonnaise, och sword, medan nästan alla 

elever klarade av att uttala knight. Just ordet knight hade jag förväntat mig skulle uttalas 

med /k/ i början, eftersom det tydligt finns det i det skrivna ordet, men de allra flesta var 

väl medvetna om detta, medan de inte var medvetna om att /w/ inte skulle uttalas i sword. 

Att mayonnaise var ett av dessa ord som inte uttalades korrekt var förväntat, då det 

förmodligen var det svåraste ordet på listan, samt att det liknar det svenska ordet 

majonnäs. Det blev relativt tydligt att ordet chocolate blev uttalat med en slags svensk 

dialekt eftersom det blev uttalat med ett /ʃ/ i början av ordet, vilket påminner om det 

svenska uttalet för choklad. Character var också ett lite förvirrande ord då det börjar på 

samma sätt som de andra orden children, chocolate, cheap vilket förmodligen har 

förvirrat vissa elever att uttala det med ett /ʃ/ ljud också. Vissa av eleverna var dock 

medvetna om att det skulle uttalas med ett /k/ ljud i början, men att det sedan varierade 

hur de sa resten av ordet. Orden som alla fem språket uttalade helt korrekt var and (och), 

dance (dans), document (dokument), glass (glas), university (universitet) och water 

(vatten). Dessa var ord som fanns med för att få eleverna känna sig trygga i sitt uttal då 

de inte var särskilt svåra för dem att uttala. Jag trodde dock att university skulle bli 

krångligt för eleverna, men de alla var medvetna om att det uttalas med /ju/ i början och 

inte enbart /u/.  
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5.4 Övningar för uttalsförbättring 
Det man kan göra för att förbättra sitt uttal i engelska för elever är att låta dem skapa sina 

egna kort, så kallade flash cards. Som ett första steg kan man göra kort med fonetiska 

tecken och låta elever uttala dessa samt ge exempel på ord där ljudet förekommer. Sedan 

kan man bygga på övningen och göra svårare flash cards, genom att man till exempel 

skriver ut det engelska ordet på ena sidan och på andra sidan skriver ordet med fonetisk 

skrift. Sedan får eleverna visa varandra ordet med den fonetiska skriften för att uttala det. 

Detta förutsätter att man som lärare undervisar eleverna i fonetik. För att sedan öka nivån 

på sitt uttal kan eleverna få skriva ut två liknande ord med fonetisk skrift för att sedan be 

sin klasskompis läsa respektive orden och säga vilket som är vilket. Det man också kan 

för att få eleverna att öva på att ha en konsekvent engelsk dialekt är att skriva ut orden 

med både brittisk och amerikansk fonetisk skrift, för att få de att öva på det sättet de helst 

vill uttala ordet på. När eleverna sedan ser flash cards kommer de att associera detta till 

att öva på engelskt uttal, och det är detta behaviorismen förespråkar, att man associerar 

en sak med en annan. Detta är särskilt bra vid visuellt och auditivt lärande (Wedin, 2011).  
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6. Avslutning 

Jag hade tre frågor jag sökte svaren på i den här uppsatsen. Frågorna handlade om där 

fanns en fördel vid engelskt uttal att kunna flera språk och om det spelade någon roll vilka 

språk i sådana fall, samt om eleverna var konsekventa med användning av dialekt vid det 

engelska uttalet.  

6.1 För- och nackdelar med fler språk 
Till att börja med, så såg jag att det fanns fördelar med att kunna flera språk. Det var 

nästintill förväntat att det skulle vara något positivt och som jag tidigare har påpekat kan 

personer som lär sig engelska dra nytta av de andra språk som man kan sedan tidigare, 

särskilt vid uttalsljud, och då spelar det roll vilka språk som eleverna kunde. Exempelvis 

ljuden /tʃ/ och /dʒ/ är inte alls vanliga i det svenska språket, medan i det polska språket är 

de frekventa och därför har de polsktalande eleverna inga problem att uttala dessa ljud. 

Däremot fann jag även att det fanns negativa aspekter till att kunna flera språk vid 

inlärning av engelskt uttal. Med detta menar jag att det kan vara så att man är van att 

uttala en bokstav på ett visst sätt, och det är svårt att ändra på detta, särskilt vid en högre 

ålder. En annan sak som jag fann var att om ett engelskt ord påminde om ett ord på elevens 

modersmål påverkades uttalet och blev uttalat på så vis att det lät som ordet på 

modersmålets språk, till exempel när svensktalande elever sa zebra. Detta skapade då 

förvirring hos eleverna och det lättaste sättet för dem att uttala orden blev på deras 

modersmål. Så visst spelar det roll vilka språk som eleverna kan sedan tidigare när det 

kommer till uttal i engelska, och det ska ses som något positivt, men samtidigt negativt. 

Som lärare är det lämpligt att dra nytt av ljud som eleverna kan sedan tidigare, och sedan 

får elever försöka öva på att gå ifrån modersmålets uttal för att nå ett mer brittiskt eller 

amerikanskt uttal, detta genom exempelvis de övningar med minimala ordpar jag har gett 

förslag på i föregående avsnitt.   

6.2 Konsekvent engelskt uttal 
Elever som talade med nästintill fulländad engelska i uppsatsens studie var generellt inte 

konsekventa i sin engelska dialekt, och blandar mellan främst brittiska och amerikanska. 

Detta är inget som förstör eftersom andra engelsktalande människor förstår dem. Det var 

dock intressant att eleverna inte har en och samma dialekt när de uttalar ord, eller pratar 

för den delen. Detta beror troligtvis på allt som influerar dem, till exempel deras lärare. 

Läraren är möjligtvis inte konsekvent med sitt uttal vilket påverkar eleverna. De kan 

också på egen hand ha hört engelska, som till exempel via television, filmer, musik, radio, 

spel, eller genom att chatta med människor runtomkring i världen. Engelska är ett globalt 

språk, vilket innebär att uttalet anpassas utifrån vilket land talaren kommer ifrån, och det 

bestämmer vad för dialekt som eleverna använder sig av i engelska språket. Att det var 

viktigt att tala med allra helst RP engelska en gång i tiden för att komma in på universitetet 

är inte realiteten idag, eftersom man kan studera på universitet oavsett vilken engelsk 

dialekt man talar. Det viktigaste är att kunna göra sig förstådd och kunna kommunicera 

med andra, och detta med flyt och klarhet. Jag håller dock med om att det bör vara 



 

34 

konsekvent vilken dialekt man använder sig av, eftersom det är ett krav på att skriva med 

en konsekvent engelska, antingen brittisk eller amerikansk stavning, och då bör det även 

tillämpas så gott det går vid talad engelska. 

6.3 Vidare forskning 
Något jag hade gjort om ifall jag hade haft mer tid att skriva uppsatsen är att jag hade 

velat gå in mer på djupet. Exempelvis hade jag velat fråga eleverna mer personliga frågor, 

exempelvis hur länge de har bott i Sverige, och hur deras modersmål påverkar deras 

inlärning av engelska, till exempel vid liknande ljud. Jag hade i sådana fall även frågat 

hur många år de har studerat engelska respektive svenska. Detta för att få en bättre bild 

utav elevernas andra språk, men också deras förkunskaper i språken. Det hade varit 

spännande att få göra vidare forskning om jag hade gjort ännu en uppsats och se om det 

blir en skillnad om elever får lära sig fonetisk skrift i undervisningen, och följa deras 

progression att lära sig nya ord på det viset, och se hur deras engelska uttal utvecklas.  

6.4 Slutord 
Att införa uttal som en större del i engelskundervisningen ser jag bara som något positivt. 

Att lära eleverna fonetisk skrift hade också varit bra, då de hade kunnat läsa till sig hur 

ord ska uttalas, och fått en hjälp på traven med sitt uttal. För att kunna träna bort sina 

uttalsavvikelser måste man vara villig att göra sitt allra bästa, och se till att öva så mycket 

man kan för att låta mer som en modersmålstalare i engelska. Jag förstår dock att det blir 

en stor press på eleverna att ha fulländat uttal, och att det viktigaste är att de ska kunna 

göra sig förstådda.  

Att få ha undersökt uttal hos elever som kan flera språk har varit intressant. Eftersom jag 

vanligtvis tycker att om man kan flera språk har man egentligen enbart fördelar. Dock har 

jag nu i efterhand insett att det faktiskt finns några, om än få, nackdelar med att kunna 

flera språk. Hursomhelst, fördelarna är övervägande stora, då vissa språk är vana vid vissa 

ljud, till exempel /tʃ/ ljudet, som är ovanliga i det svenska språket. Alla människor kan 

dock öva på och förbättra sina uttal, det som spelar störst roll är ens egna vilja och 

bestämdhet, och hur motiverad man är att lära sig ett nytt språk så bra som möjligt. Detta 

visade mig också att man faktiskt inte ska skämmas för att man inte uttalar korrekt, utan 

det viktigaste är att man gör sig förstådd, för i slutändan så kan man ännu ett språk, och 

det är till ens fördel att kunna prata med fler människor. 

Det jag egentligen vill komma fram till såhär i slutet av studien är att ju fler språk en 

människa kan, desto fler kan personen kommunicera med, och det i sig är den störa 

fördelen med att lära sig nya språk. Alla som kan flera språk och försöker lära sig nya 

språk själva verket är vinnare eftersom de gör sitt bästa att lära sig ett nytt språk, och även 

om deras uttal inte alltid är på fulländad engelska så försöker de på bästa möjliga vis för 

att bli förstådda, och det räcker långt nog.  
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8. Bilagor 

8.1. Ord att uttala samt fonetisk skrift 

Ord Brittiskt uttal Amerikanskt uttal 

And /ænd/ /ənd/ /ænd/ /ənd/ 

Bomb /bɒm/ /bɑm/ / bɑːm/ 

Box /bɒks/ /bɒks/ /bɑːks/ 

College /ˈkɒlɪdʒ/ /ˈkɑːlɪdʒ/ 

Cheap /tʃiːp/ /tʃip/ 

Children /ˈtʃɪldrən/ /ˈtʃɪldrən/ 

Character /ˈkarəktə/ /ˈkɛrəktər/ /ˈkerəktər/ 

Chocolate /ˈtʃɑːklət/ /ˈtʃɒklət/ /ˈtʃɔːklət/ 

Dance /dɑːns/ /dæns/ 

Document /ˈdɒkjumənt/ /ˈdɑːkjumənt/ 

Excuse /ekˈskjuːs/ /ɪkˈskjuːs/ 

General /ˈdʒenrəl/ /ˈdʒenrəl/ 

Glass /ɡlɑːs/ /ɡlæs/ 

Ice-cream /aɪskriːm/ /aɪskriːm/ 

Knight /nʌɪt/ /naɪt/ 

Lunch /lʌntʃ/ /lʌntʃ/ 

Mayonnaise /ˌmeɪəˈneɪz/ /ˈmeɪəneɪz/ 

Message /ˈmesɪdʒ/ /ˈmesɪdʒ/ 

Potato /pəˈteɪtəʊ/ /pəˈteɪdoʊ/ 

Powder /ˈpaʊdə/ /ˈpaʊdər/ 

Rocket /ˈrɒkɪt/ /ˈrɑkət/ 

Shampoo /ʃæmˈpuː/ /ʃæmˈpuː/ 

Sheep /ʃiːp/ /ʃip/ 

Sword /sɔːd/ /sɔrd/ 

Thanks /θaŋks/ /θæŋks/ 

Think /θɪŋk/ /θɪŋk/ 



 

 

Tomato /təˈmɑːtəʊ/ /təˈmeɪdoʊ/ 

University /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/ 

Water /ˈwɔːtər/ /ˈwɑːtər/ 

Zebra /ˈzɛbrə/ /ˈziːbrə/ /ˈzibrə/ 

 

  



 

 

8.2 Inspelning – uttal av engelska ord 

1. Börja inspelningen med att presentera vilka språk du talar, och säg 

sedan vilka språk du pratar lika bra (t.ex. svenska och 

engelska/modersmål). 

2. Spela sedan in orden nedan, i den ordningen som är angiven. Uttala 

endast en gång, utan att ha övat på hur man säger orden.  

3. Skicka in inspelningen på Progress. 

4. Allting kommer att vara anonymt, jag kommer inte skriva ut namn i 

min uppsats, utan ni kommer nämnas som ”elev”.  

5. Tack för att ni ställer upp!  
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