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Sammandrag 
Prosodi är en väsentlig komponent för att uppfatta och tala svenska. Forskning lyfter betoning 
och stavelsekvantitet som det mest centrala i korrekt prosodi, och är därmed det som prioriteras i 
en uttalsundervisning med begränsade resurser. Dock har flera obetonade ord betydelse för 
förståelsen av ett yttrande, trots att de har mindre artikulatorisk kvalité och ofta reduceras. Denna 
studie undersöker andraspråksinlärares perception av det obetonade ordet inte i vardaglig 
yttrandeprosodi, samt deras förmåga att särskilja ordet från de obetonade prepositionerna in och 
till. Studien genomförde ett perceptionstest där vuxna andraspråksinlärare i SFI lyssnade på 
meningar och svarade på frågor. Svaren analyserades för att se huruvida deltagarna uppfattade 
negationen i meningen eller inte. Resultaten visar att den totala andelen korrekta svar för båda 
experimentgrupper är 57%. Varken meningarna med negation samt motsvarande kontrollfrågor 
utan negation hade påtagligt större andel korrekta svar. Slutsatsen är att dessa 
andraspråksinlärare saknar den kognitiva medvetenhet som krävs för att uppfatta den prosodiska 
skillnaden mellan obetonade ord med likartad fonetisk struktur. 

Nyckelord: svenska som andraspråk, prosodi, perception, negation, preposition 
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1 Inledning 
Kunnighet i språket utgör en väsentlig roll för möjligheten att navigera och delta i det omgivande 

samhället. Samtidigt är andraspråksinlärning en komplex process bestående av både perception 

och produktion. Allmän konsensus är att perceptionen, uppfattningen av ljud och fonem, föregår 

produktion av samma fonem, även om nya rön visar att sanningen är mer mångfacetterad. 

Perception utgör grundstommen i hörförståelse och muntlig kommunikation.  

 Prosodin, språkmelodin, är den den viktigaste komponenten för att förstå omgivningens 

språk och samtidigt göra sig själv förstådd av andra. Prosodin kan betraktas som grunden i 

språkets ljudbild; det utvecklas först hos barnet som lär sig sitt modersmål, samtidigt som 

modersmålets prosodi påverkar senare språkinlärning i form av brytning (Bruce, 2012, s. 218f.). 

Svensk prosodiforskning ur ett andraspråksperspektiv konstaterar att kvantiteten hos betonade 

stavelser är den enskilt viktigaste aspekten för att uppfattas av en svensktalande (Thorén, 2008). 

Vuxna andraspråksinlärare behöver däremot explicit undervisas i och öva en svenskklingande 

prosodi för att förstås av omgivningen.  

 Prosodiundervisningen rekommenderas således att fokusera på betonade ord och deras 

betonade stavelser, vilket öppnar för frågan om hur stor roll obetonade ord har för hörförståelsen. 

Ordens fonetiska kvalitet reduceras när de blir obetonade (Bruce, 2012, s. 107), samtidigt som 

uttalet av betonade ord prioriteras (Thorén, 2007). Trots det består vardagligt tal till stor del av 

ord som sällan är betonade, till exempel pronomen, artiklar och prepositioner. Dessa obetonade 

ord innehåller fortfarande viktig information i ett yttrande, och deras förekomst kan drastiskt 

ändra innebörden av en mening. Ett sådant betydelsebärande ord är satsadverbialet inte, vars 

närvaro i en sats har makten att ändra innebörden till dess motsatta. Enligt svenskans prosodiska 

bruk är inte obetonat, med undantag för yttranden med särskild emfatisk betoning (Kjellin, 1995, 

s. 70).  

 Då dagens kunskap om svensk prosodi lägger stor vikt vid betonade ord, och därmed 

påverkar uttalsundervisningens utformning, är det av intresse att undersöka perceptionen av 

obetonade ord bland andraspråksinlärare. Om uttalsundervisningen främst fokuserar på 

produktionen av betonade ord, uppstår en frågeställning om andraspråksinlärare utvecklar en 

tillräcklig perception av obetonade ord, eller om det istället finns ett behov i 

uttalsundervisningen att tydliggöra de prosodiska realiseringar obetonade, men ändå 

betydelsebärande ord, har i svensk prosodi. Därför undersöker den här uppsatsen ett av 
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svenskans vanligaste och viktigaste ord, som dessutom sällan betonas, inte, och vuxna 

andraspråksinlärares perception av ordet i olika yttrandeprosodiska sammanhang. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka huruvida andraspråksinlärare uppfattar ord som är obetonade 

i vardaglig prosodi. Med ett experiment mäter undersökningen ifall vuxna andraspråksinlärare 

uppfattar det obetonade ordet inte i vardagligt tal, samt jämför det med kontrollmeningar och 

meningar med andra obetonade prepositioner. Forskning visar dels att prosodin är viktigast för 

att uppfatta och förstå muntlig kommunikation, dels att prosodin kännetecknas av att betona de 

mest betydelsebärande orden och lämna de mindre väsentliga delarna av ett yttrande obetonade. 

Forskningen fokuserar även på vad som kännetecknar betoning och vad som gör att 

modersmålstalare uppfattar den (Bruce, 2012). Däremot saknas information och underlag om vad  

prosodins obetonade segment har för effekter på andraspråksinlärares perception. Om 

forskningen fokuserar på prosodins betonade element, samtidigt som det finns kritik mot att 

prosodi och uttal inte tillägnas tillräckligt utrymme i undervisning för andraspråksinlärare 

(Kjellin, 1999, s. 4), uppenbarar sig frågan om hur perceptionen av de obetonade orden i ett 

andraspråk ser ut och fungerar. Satsadverbialet inte har exempelvis fonologiska likheter med 

prepositionskonstruktionen in till, och under obetonade omständigheter reduceras artikulationen 

och skillnaden i uttal blir ännu otydligare. Studiens hypotes är att andraspråksinlärare har svårt 

att uppfatta obetonat inte i vardaglig prosodi och skilja det från obetonade prepositioner i satsen.  

Undersökningen ämnar att besvara följande frågeställningar: 

1. Uppfattar andraspråksinlärare det obetonade ordet inte i vardaglig prosodi? 

2. Särskiljer andraspråksinlärare inte från obetonade prepositioner? 

3. Vilka prosodiska, fonetiska och syntaktiska omständigheter påverkar perceptionen av obetonat 

inte i vardaglig prosodi? 
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2 Teoretisk bakgrund 
Språkinlärning är ett omfattande område, och den här studien väljer att fokusera på teorier om 

perception och prosodi. Det här kapitlet ger en kortfattad genomgång av prosodi både generellt 

och i svensk kontext, samt prosodins roll i andraspåksinlärning och -undervisning. Sedan 

presenteras de ord som ingår som undersökningsvariabler: satsadverbialet inte och vanliga 

prepositioner i svenskan. Slutligen presenteras en kortfattad översikt om den forskning som 

bedrivs på ämnet. 

2.1 Perception 

Perception utgör en av språkinlärningens grundstommar. Den styr dels den egna 

språkproduktionen och ansvarar dels för att individen förstår sin språkliga omgivning. 

Perceptionen möjliggör dessutom språkinlärning via språklig input. Individens förstaspråk 

formar vilka ljud och prosodiska egenskaper inläraren uppfattar, även i de fall språkljuden skiljer 

sig från andraspråket (Flege, 2009, s.176). Individens perception är därmed inte en direkt 

motsvarighet till yttrandets fonetiska realisering. Tvärtom motsvarar perceptionen till stor del 

individens kunskaper i och förväntningar av språket; lyssnaren uppfattar det denne tror finns 

(Piske & Young-Scholten, 2009, s.138). En utvecklad perception i andraspråket som motsvarar 

källspråkets auditiva verklighet är därmed en förutsättning för att klara språkproduktionen på 

andraspråket (Piske & Young-Scholten, 2009, s.144). 

2.2 Prosodi 

Prosodi definieras som de rytmiska, dynamiska och melodiska egenskaperna hos det talade 

språket. Prosodin mäts i termer av duration, intensitet och grundtonsfrekvens, vilka alla bidrar 

till att forma uppfattningen av huruvida ett ord eller en fras har särskild betoning eller inte 

(Bruce, 2012, s.15). Prosodi innebär en strukturering av det talade språket som underlättar 

kommunikation för både talaren och lyssnaren. Den är suprasegmentell och sträcker sig över 

enskilda stavelser, och utgör den viktigaste aspekten i perceptionen av det talade språket (Field, 

2005, s. 402). Den största undersökningsenheten är talparagrafen som består ev ett prosodiskt 

samhörande yttrande (Bruce, 2012, s.16). På satsnivå använder prosodin frasering för att 

förmedla viktig information om yttrandet. De melodiska egenskaperna i språket markerar vilka 
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delar av yttrandet som hör ihop, och kan på så sätt signalera det korrekta semantiska innehållet i 

annars syntaktiskt tvetydiga meningar. (Bruce, 2012, s. 137-143).  

 Prosodiska regler skiljer sig mellan olika språk, och känsligheten för betoningsmönster 

varierar därefter. Exempelvis kan betoningsmönstren vara konsekventa för samtliga ord inom ett 

språk, eller variera på lexikal nivå. Personer vars modersmål inte har varierande 

betoningsmönster lagrar inte prosodisk information tillsammans med ordkunskapen (Field, 2005, 

s. 403), vilket innebär att inlärningen av ett annats språks prosodiska mönster kan anta lexikala 

drag.  

 Prosodi mäts på två nivåer: lexikalisk prosodi och yttrandeprosodi. Lexikalisk prosodi består 

av det enskilda ordets melodiska egenskaper. Varje ord har en lexikalisk prosodi, och är den 

variant som till exempel en ordbok beskriver (Bruce, 2012, s. 23). Även vanligt förekommande 

fraser har en lexikaliserad prosodi med bibetoning på det första ledet och huvudbetoning på det 

sista (Bruce, 2012, s. 43). Den lexikala prosodin styr vilka delar som betonas respektive inte 

betonas i ett ord när den sätts i ett frasstrukturssammanhang. Yttrandeprosodin däremot 

fokuserar på hur betoning och kvantitet i de enskilda orden påverkas av hela talsammanhanget. 

Samma ord har sällan samma betoning mellan olika yttranden, utan det innehåll som talaren 

bedömer som viktigast får mer betoning medan övriga ord blir obetonade (Bruce, 2012, s. 36). 

Den lexikala prosodi som en inlärare möter i undervisningen riskerar därför att sällan realiseras i 

ett verklighetstroget yttrande. 

 Yttrandeprosodin är den språkliga verklighet talare möter varje dag, och den som underlättar 

kommunikationen. Därför menar Bruce att det är “långt ifrån självklart” att ordets lexikala 

prosodi bör undersökas i alla vetenskapliga studier (Bruce, 2012, s. 81). Den här undersökningen 

har därför den vardagliga yttrandeprosodin som grund för perceptionstestet. 

2.1.1 Prosodi i svenskan 

De mest kännetecknande dragen för svenskans prosodi är betoning, stavelsekvantitet och 

tonaccent. Eftersom perceptionen av tonaccent inte förekommer i undersökningen kommer det 

inte att redogöras för ytterligare, samtidigt varierar tonaccenter i betydligt högre grad i olika 

regionala dialekter jämfört med stavelsekvantitet (Bruce, 2012, s.121). 

 Betoning på enskilda stavelser i betonade ord skapar svenskans rytmiska och dynamiska 

karaktär. I svenskan är betoning på stavelser sammanbundet med dess kvantitet (Bruce, 2012, s.

30, 36). Svenskan är ett språk med betoningsrytm vilket innebär att talare i genomsnitt har 
!7



ungefär samma duration mellan de betonade stavelserna, oavsett hur många obetonade stavelser 

och ord som förekommer mellan dem. De obetonade stavelserna tenderar att få en reducerad 

kvantitet samtidigt som den artikulatoriska kontrasten och vokalernas kvalitet minskar (Bruce, 

2012, s. 96, s.107).  

 Bosse Thorén har i ett flertal studier konstaterat att stavelsekvantitet är den enskilt viktigaste 

egenskapen för perceptionen av svensk betoning och prosodi (Thorén, 2008). Thorén diskuterar i 

stor utsträckning hur de betonade ordens stavelsekvantitet är av vikt medan ord som inte betonas 

i fraser får ingen betoning, oavsett lexikal prosodi, vilket redovisas i figur 1 från Thorén (2007). 

  

 

2.1.2 Prosodiundervisning 

För vuxna andraspråksinlärare som befinner sig förbi den kritiska perioden när de lär sig ett nytt 

språk, ter sig vistelsetiden i landet ha anmärkningsvärd liten effekt på deras slutgiltiga språknivå 

(Moyer, 1999, s. 83). Att visats i ett land en längre tid innebär inte med säkerhet bättre 

språkkunskaper. Denna insikt lägger stor press på språkundervisningen, då den utgör den faktor 

med möjlighet att förbättra språkinlärningen för de som inte är villiga att acceptera en 

språkutveckling som gör marginella framsteg under loppet av flera år.  
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 Kjellin är skarp i sin kritik mot uttalsundervisningen på 1990-talet, och anser den delvis 

bidragande till andraspråksinlärares fossilisering av språket. Fossilisering och stark brytning 

behöver däremot inte vara fallet, om andraspråksundervisningen får mer möjlighet att fokusera 

på perceptions- och produktionsövningar med fokus på vardaglig prosodi (Kjellin, 1999, s. 2). 

Läraren behöver dessutom vara aktiv i sin roll för att skapa en kognitiv språklig medvetenhet hos 

eleverna om vad de ska lyssna efter; enbart passivt lyssnande från elevernas sida kommer inte att 

öka perceptionen i tillräcklig grad (Kjellin, 1999, s. 4). Likaså finns det undervisningsmetoder 

som förespråkar prosodi-inriktad undervisning med särskild effekt på vuxna inlärare med 

begränsad eller ingen utbildningsbakgrund. Att lära dem lyssna och förstå prosodin utgör 

grunden till all senare undervisning, då inlärarna har en förståelse av ett svenskt ljudsystem som 

hjälper dem med grammatik, samt att skriva och läsa (Foster, 2000, s. 63f.). 

 Kjellin diskuterar inte uttryckligen de obetonade orden, medan Thorén förespråkar fokus på 

stavelsekvantitet när andraspråksundervisningen behöver prioritera vad som ägnas tid åt i 

klassrummet (Thorén, 2008, s. 129). Dessa slutsatser om ordbetoning öppnar upp för frågan  ifall 

en undervisning som fokuserar på produktionen av betonade stavelser förbereder eleverna för att 

höra och tolka den mångfald av obetonade ord som förekommer i vardaglig svenska. 

2.3 Inte 

Inte är ett vanligt förekommande ord i svenskan. Ordet agerar satsadverbial med konsekvenser 

för efterföljande fraser eller satser. Inte har lexikal betoning på första stavelsen in-, medan -te är 

obetonat. I yttrandeprosodiska sammanhang däremot, förlorar inte sin betoning på in- och uttalas 

oftast enbart som ett nt- eller t-ljud, med undantag för yttrande med emfatisk betoning på 

negationen. I konstruktioner som kan inte reduceras orden till ett kannte i talspråkliga 

sammanhang när betoningen i kan tar över och ersätter den första stavelsen i inte (Kjellin, 1995, 

s.70). 

2.4 Prepositioner 

Prespositioner utgör en ordklass som anger en relation mellan två referenter antingen ensamt 

eller tillsammans med verb, adjektiv eller particip (Teleman et al., 1999, s. 684). Svenska 

prepositioner används i en mångfald av situationer, där de vanligaste anger rumsbetydelser eller 

befintlighet (Teleman et al., 1999, s. 686). De består oftast av en eller två stavelser. Med några 
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undantag är den första stavelsen alltid betonad. (Teleman et al., 1999, s. 714) Prepositioner i 

rums- och befintlighetsbetydelse är oftast obetonade i yttrandeprosodi. Exempelvis är 

prepositionen in enstavig med lexikal betoning som efterliknar betoningen av inte. Ytterligare en 

vanlig preposition är till, som i obetonade sammanhang ofta reduceras till ett t-ljud. I särskilda 

fraser och sammanhang brukar dock prepositionerna betonas med effekten av ändrad betydelse. 

Det vanligaste är partikelverben, där prepositionerna betraktas som en del av verbet och blir 

betonade (Kjellin, 1995, s. 79).  

2.5 Övrig forskning 

Det finns en mångfald av modern fonetikforskning, men ett begränsat antal har fokus på 

andraspråksinlärares perception av svenska. I Sverige undersöker forskning exempelvis 

tonaccenter, som Kuronen et. al. (2016), eller hur produktionen av andraspråkstalares svenska 

uppfattas av modersmålstalare (Zetterholm & Kuronen, 2017). Det finns därmed utrymme för att 

vidare forskning om andraspråkstalares perception av svensk yttrandeprosodi, och hur det 

påverkar deras hörförståelse.  

3 Metod och material 
Undersökningen baseras på kvantitativa data i en experimentsituation. Andraspråksinlärare från 

vuxenutbildningen SFI genomför ett perceptionstest. Perceptionstestet är inspirerat av Maye et 

al. (2012) och består av inspelade meningar som respondenterna lyssnar på och sedan svarar på 

frågor för att mäta ifall de uppfattat negationen i satsen. Meningarnas struktur är ordnade så att 

de innehåller det undersökta ordet inte. Respondenterna får även höra meningar som inte 

innehåller negationen som jämförelsepunkt. 

3.1 Urval 

Deltagarna i studien är vuxna inlärare på SFI och urvalet består av totalt 41 personer. 

Urvalsprocessen skedde genom kontakt med lärare på SFI. Två lärare återkom med att deras 

klasser kunde ställa upp. Den ena gruppen läser studieväg 1, kurs C, medan den andra gruppen 

läser studieväg 2, kurs C. Gruppen med studieväg 1 har begränsad studiebakgrund på 0-5 år, 

medan de som läser studieväg 2 har motsvarande till en grundskolebakgrund på 6-9 år (Asinger, 
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2015). Av de totalt 41 respondenterna läser 19 personer studieväg 1, kurs C, som hädanefter 

hänvisas som grupp 1. De resterande 22 personerna läser studieväg 2, kurs C, och hänvisas 

hädanefter som grupp 2. Eftersom de två grupperna har olika studiebakgrund är det möjligt att 

det påverkar resultatet, och gruppernas resultat presenteras därför separat. Inom de olika 

studievägarna kan man dock förvänta sig att deltagarna har ungefär samma förkunskaper i 

svenska. Samtliga deltagare studerar i Uppsala vilket innebär att de är bekanta med den dialekt 

och prosodi som förekommer i testmaterialet. 

3.2 Informanterna 

Studiedeltagarnas vistelse samt studietid i Sverige varierar i stor utsträckning. Den kortaste 

vistelsetiden bland deltagarna är 10 månader medan den som bott i Sverige längst har gjort det i 

12 år. Likaså är spridningen stor i durationen på svenskstudier: från 6 månader som kortast till 6 

år som längst. Det är även stor variation i informanternas modersmål. Arabiska är det mest 

förekommande förstaspråket. I övrigt har informanterna dari, grekiska, kurdiska, pashto, persiska 

tamazight, thailändska, tigrinska, turkiska, somaliska eller urdu som modersmål. 

3.3 Material 

Perceptionstestet består av 36 inspelade meningar, samtliga talparagrafer, dvs. prosodiskt 

samhörande enheter. Varje mening har en tillhörande ja/nej-fråga för att kontrollera ifall 

informanten uppfattat eventuell förekomst av negation i meningen eller inte. Det inspelade 

materialet är utformat för att undersöka två olika undersökningsvariabler: förekomst av negation 

respektive preposition. Det förekommer även meningar utan negationer som kontrollmeningar. 

Frågeenkäten består av ett papper med 36 rader. Varje rad är numrerad och har tre 

svarsalternativ: ”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej”. Informanternas svar på frågeenkäterna utgör 

resultatmaterialet. 

 Samtliga meningar består av samma ordföljd: subjekt, verb och objekt eller predikat. 

Meningarna är kategoriserade efter A, B och C, se bilaga 1 för lista med alla meningar. Kategori 

A utgörs av de talparagrafer med undersökningsvariabeln inte. Inte förekommer utan 

prepositioner, i kombination med prepositioner med liknande fonetisk struktur som in, till och in 

till, samt med prepositioner med annan fonetisk struktur som på. Kategori B består av samma 

meningar som A, men utan negation. De utgör kontrollmeningar för att undersöka ifall 
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informanterna uppfattar negationen eller inte. Kategori C utgörs av meningar som saknar 

negation, med syftet att minska frekvensen av negationer och därmed också minska risken att 

informanterna explicit lyssnar efter negation under experimenttillfället. Några av meningarna 

efterliknar samma konstruktion som A och B, medan andra undviker prepositioner eller består av 

predikatsfraser. 

 Testmaterialet är inspelat av en ung man med tidigare erfarenhet av ljudinspelningar i 

forskningssyfte. Prosodin efterliknar avslappnat och vardagligt talspråk. Den inspelade talar med 

en dialekt från Uppsala vilket betraktas som en fördel då det är samma språkmiljö som 

deltagarna lever och undervisas i. Språket i det inspelade materialet motsvarar därmed 

prosodiska egenskaper som studiedeltagarna kan tänkas möta i sin vardag.  

 De 36 meningarna spelas i en ordning utformad för att minska risken för strukturell 

påverkan av deltagarnas perception. De inledande meningarna saknar negation och är kortare så 

att deltagarna hinner vänja sig vid experimentets upplägg. Sedan introduceras prepositioner med 

liknande fonetiska drag som inte. Efteråt introduceras meningar med negationer för att sedan 

blandas med meningar som innehåller prepositioner, eller varken negation och preposition. 

Experimentet avrundas så att de sista meningarna saknar negation och prepositioner.  

3.4 Procedur 

Deltagarna informerades om testets genomförande med en påminnelse om att deltagande är 

frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande under experimentets gång. Innan testet startades 

gick experimentledaren igenom en exempelmening för att göra alla deltagare bekanta med 

proceduren. En projektor visade siffran på meningen som spelades upp i högtalarsystemet. Efter 

att respondenterna fått lyssna på meningen två gånger visade projektorskärmen den tillhörande 

frågan och deltagarna fick kryssa in svarsalternativ på en frågeenkät. Processen upprepades tills 

alla 36 meningar var spelade. 

3.5 Bearbetning och analys 

Svaren från enkäterna sammanställdes i ett sifferbearbetningsprogram. Där beräknades den 

absoluta frekvensen av de olika svaren, samt procentuell andel korrekta svar för varje fråga. De 

frågor som saknade ett svar eller där flera alternativ var kryssade rapporterades i kategorin ”vet 

ej”. Andelen korrekta svar granskades där de meningar med en korrekt svarsfrekvens högre än 
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70% samt lägre än 40% genomgick en mer semantisk och fonetisk detaljerad granskning för 

analys.  

3.6 Avgränsningar, reliabilitet och validitet 

Det totala antalet deltagare överstiger 30 personer, vilket är en gräns som anger sannolikheten till 

att undersökningen ger statistisk generaliserbara resultat (Lagerholm, 2005, s. 39). 

Förhoppningen är därmed att dessa resultat ska ge en mer generaliserad förståelse över 

andraspråksinlärares perception av obetonade satsadverbial. Deltagarnas studiebakgrund inom 

SFI innebär att resultaten enbart är generaliserbara på inlärare på A2-nivå i den europeiska 

GERS/CEFR-skalan. A2 motsvarar en nybörjarnivå med förståelse av vanliga uttryck och 

kortare informationsutbyte (Skolverket, 2009, s. 24). 

 Samtliga meningar är konstruerade med liknande ordföljd för att säkerställa att det är 

undersökningsvariablerna, negationer och prepositioner, som orsakar eventuell variation. 

Ordföljden och meningskonstruktionerna är skapade med deltagarna i åtanke för att öka 

sannolikheten att experimentdeltagarna är bekanta med de meningskonstruktioner som 

förekommer i testmaterialet. Två tredjedelar av testmeningarna utgör kontrollmeningar som inte 

innehåller negationer för att öka undersökningens validitet och minimera risken att deltagarna 

blir extra känsliga för att lyssna efter negationer i experimentsituationen. 

 Perceptionstest innebär en risk att andra faktorer än ljudmaterialet påverkar deltagarnas 

uppfattning av språkmaterialet. Därför visades experimentfrågorna på en projektorskärm för att 

säkerställa att ingen informant såg frågorna innan de hört den inspelade meningen. På så sätt 

påverkas inte deras perception av vad de läst, eller gör dem mer beredda på vad de ska lyssna 

efter. 

 Experimentets frågor består av ja- och nej-frågor för att fånga den viktigaste 

undersökningsvariabeln: perceptionen av negationer. Förhoppningen är att även om det 

förekommer ord som experimentdeltagarna inte är bekanta med så har de fortfarande förmåga att 

besvara frågan enligt huruvida de uppfattade ifall satsen negerades eller inte. Metoden har dock 

sina begränsningar i att den inte mäter deltagarnas faktiska perception av meningarna. Det är 

möjligt att vad de uppfattat vid uppspelningen av yttrandet konstrueras om efter att de läst 

meningen. Att genomföra en diktamen eller på annat sätt mäta vad respondenterna faktiskt hör 

ger mer värdefulla insikter, men var inte möjligt att genomföra med de resurser förfogade till den 
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här studien. Diktamen kräver också skrivfärdigheter som bedömdes vara för krävande för 

informanternas nivå, och riskerar således att ta fokus från deras hörförståelse.  

 I egenskap av en experimentsituation finns det begränsningar på resultatens 

generaliserbarhet till verklighetstrogna talsituationer. Det inspelade materialet efterliknar 

vardaglig yttrandeprosodi, men ett faktiskt samtal innehåller även icke-verbal information. 

Undersökningen ger förhoppningsvis insikt i andraspråksinlärares perception av isolerade 

prosodiska fenomen, men är begränsad i vilken utsträckning sådan perceptionen överförs i 

verkliga situationer där upprepningar, möjligheten att ställa följdfrågor, kontext samt övrig icke-

verbal kommunikation påverkar perceptionen och underlättar förståelsen av yttrandet 

(Abrahamsson, 2009, s. 179f.). Det finns således en risk att resultaten inte är tillräckligt 

representativa för en vardaglig talsituation.  

4 Resultat 

4.1 Övergripande resultat 

De övergripande resultaten tyder på att deltagarna hade svårigheter med perceptionstestet. Båda 

grupper svarande likartat, och det förekommer ingen stor skillnad i korrekt andel svar trots att 

den ena experimentgruppen har en annan studiebakgrund än den andra.  

4.1.1 Grupp 1 

Tabell 1.1 visar frekvensen av de olika svarsalternativen för den första undersökningsgruppen. 

Svaren kodade med A representerar meningar där obetonade inte ingår, och B är motsvarande 

meningar med samma innehåll utan negationen. Det korrekta svaret på frågorna markerade A är 

således ”Nej”. För raderna markerade B utgör det korrekta svaret på frågorna ”Ja” eftersom det 

inte förekommer en negation i dessa meningar. Inom parantes presenteras vilken mening i 

experimentordningen som talparagrafen spelades i. 

 För samtliga meningar i kategori A och B gemensamt är den den korrekta svarsfrekvensen 

53%. Den är lite lägre för kategori A på 51%, medan den är högre för kategori B på 54%. Sådana 

små marginaler kan inte fastställa ifall det generellt är lättare, dvs. högre korrekt svarsfrekvens, 

att höra meningar utan negation, jämfört med meningar med negation. Däremot är det slående att 
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svarsfrekvensen ligger så nära 50% i båda kategorier, vilket tyder på en stor osäkerhet att kunna 

tyda meningarna bland deltagarna. 
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Tabell 1.1 Resultat negationer (A) och kontrollfrågor (B) grupp 1. 
Antal och procentuell andel.

Grupp 1 Ja Nej Vet ej Totalt Antal 
rätt

Andel 
rätt (%)

A1 (18) 11 7 1 19 7 37

B1 (28) 13 4 2 19 13 68

A2 (14) 8 10 1 19 10 53

B2 (4) 12 5 2 19 12 63

A3 (9) 7 9 3 19 9 47

B3 (5) 13 4 2 19 13 68

A4 (25) 7 9 3 19 9 47

B4 (8) 7 11 1 19 7 37

A5 (6) 6 11 2 19 11 58

B5 (36) 7 11 1 19 7 37

A6 (12) 9 10 0 19 10 53

B6 (19) 7 9 3 19 7 37

A7 (31) 9 6 4 19 6 32

B7 (23) 14 4 1 19 14 74

A8 (7) 3 15 1 19 15 79

B8 (15) 7 12 0 19 7 37

A9 (22) 7 10 2 19 10 53

B9 (33) 10 6 3 19 10 53

A10 (29) 6 11 2 19 11 58

B10 (35) 15 4 0 19 15 79

A11 (17) 8 10 1 19 10 53

B11 (11) 8 11 2 19 8 42

A12 (26) 7 9 3 19 9 47

B12 (16) 11 6 2 19 11 58

Total A 88 117 23 228 117 51

Total B 124 87 19 228 124 54

Total A och 
B

212 204 42 456 241 53



Tabell 1.2 redovisar resultaten för de övriga meningarna i kategori C. En del av dessa meningar 

innehåller partiklar och prepositioner, men alla saknar negation. Dessa frågor har högre andel 

korrekt svarsfrekvens på 68%, vilket tyder på att de var lättare för deltagarna att identifiera 

meningar som innehåller varken negationer eller prepositioner. Det är en mer drastisk skillnad än 

den mellan kategorierna A och B. 

4.1.2 Grupp 2 

Resultaten i den andra testgruppen liknar de från grupp 1. Tabell 2.1 visar att korrekt 

svarsfrekvens mellan kategori A och B enbart skiljer sig med 3%, med korrekt antal svar i 

kategori A på 53%, och motsvarande för kategori B på 50%.  Även här är korrekt svarsfrekvens 

högre för C-frågorna, vilket redovisas i tabell 2.2. Där är den totala korrekta svarsfrekvensen 

65%. 
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Tabell 1.2 Resultat övriga frågor (C) grupp 1. Antal och 
procentuell andel.

Grupp 1 Ja Nej Vet ej Totalt Antal 
rätt

Andel 
rätt (%)

C5 (1) 17 2 0 19 17 89

C7 (2) 8 5 6 19 8 42

C9 (3) 12 5 2 19 12 63

C10 (10) 8 11 0 19 8 42

C8 (13) 12 2 5 19 12 63

C12 (20) 16 2 1 19 16 84

C4 (21) 14 5 0 19 14 74

C1 (24) 13 2 4 19 13 68

C6 (27) 14 2 3 19 14 74

C2 (30) 14 4 1 19 14 74

C11 (32) 14 4 1 19 14 74

C3 (34) 14 4 1 19 14 74

Total C 156 48 24 228 156 68
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Tabell 2.1 Resultat negationer (A) och kontrollfrågor (B) grupp 2. 
Antal och procentuell andel.

Grupp 2 Ja Nej Vet ej Totalt Antal 
rätt

Andel 
rätt (%)

A1 (18) 14 7 1 22 7 32

B1 (28) 14 7 1 22 14 64

A2 (14) 9 12 1 22 12 55

B2 (4) 12 7 3 22 12 55

A3 (9) 12 9 1 22 9 41

B3 (5) 12 7 3 22 12 55

A4 (25) 6 13 3 22 13 59

B4 (8) 7 11 4 22 7 32

A5 (6) 13 9 0 22 9 41

B5 (36) 7 14 1 22 7 32

A6 (12) 4 16 2 22 16 73

B6 (19) 7 11 4 22 7 32

A7 (31) 8 11 3 22 11 50

B7 (23) 14 6 2 22 14 64

A8 (7) 6 14 2 22 14 64

B8 (15) 11 10 1 22 11 50

A9 (22) 7 11 4 22 11 50

B9 (33) 12 8 2 22 12 55

A10 (29) 7 13 2 22 13 59

B10 (35) 14 7 1 22 14 64

A11 (17) 8 12 2 22 12 55

B11 (11) 7 15 0 22 7 32

A12 (26) 9 13 0 22 13 59

B12 (16) 15 6 1 22 15 68

Total A 103 140 21 264 140 53

Total B 132 109 23 264 132 50

Total A och 
B

235 249 44 528 272 52
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Tabell 2.2 Resultat övriga frågor (C) grupp 2. Antal och procentuell 
andel.

Grupp 2 Ja Nej Vet ej Total Antal 
rätt

Andel rätt 
(%)

C5 (1) 15 4 3 22 15 68

C7 (2) 17 5 0 22 17 77

C9 (3) 5 13 4 22 5 23

C10 (10) 14 7 1 22 14 64

C8 (13) 15 3 4 22 15 68

C12 (20) 14 7 1 22 14 64

C4 (21) 15 6 1 22 15 68

C1 (24) 13 8 1 22 13 59

C6 (27) 17 3 2 22 17 77

C2 (30) 15 6 1 22 15 68

C11 (32) 16 5 1 22 16 73

C3 (34) 15 7 0 22 15 68

Total C 171 74 19 264 171 65

Tabell 3 Sammanlagda resultat för grupp 1 och grupp 2. Antal och 
procentuell andel.

Ja Nej Vet ej Totalt Antal 
rätt

Andel 
rätt (%)

Grupp 1

Total A 88 117 23 228 117 51

Total B 124 87 19 228 124 54

Total C 156 48 24 228 156 68

Total A, B och C 368 252 66 684 397 58

Grupp 2

Total A 103 140 21 264 140 53

Total B 132 109 23 264 132 50

Total C 171 74 19 264 171 65

Total A, B och C 406 323 63 792 443 56

Grupp 1 och 2

Total A 191 257 44 492 257 52

Total B 256 196 42 492 256 52

Total C 327 122 43 492 327 66

Total A, B och C 774 575 129 1476 840 57



4.1.3 Jämförelser grupp 1 och 2 

Resultaten mellan de två experimentgrupperna är markant lika där andelen korrekta svar endast 

skiljer sig med några procentenheter. Att grupp 1 har högre korrekthet på kategori B jämfört med 

A, samtidigt som grupp 2 visar det motsatta, antyder att slumpen påverkar de marginella 

skillnaderna. Tabell 3 sammanfattar resultaten för båda grupper. Andelen korrekta svar för 

samtliga deltagare i experimentet är 52% för kategori A, 52% för kategori B och 66% för 

kategori C vilket är i enlighet med resultaten för de enskilda grupperna. Den slutgiltiga 

sammanlagda andelen korrekta svar för alla frågor är 57%. 

4.2 Utmärkande exempel 

I analysen framtogs de meningar med svarsfrekvenser med särskild hög respektive låg 

korrekthet, där gränsen ligger på <40% och >70% för minst en av grupperna.  

4.2.1 Låg korrekthet 

Tabell 4.1 visar de meningar med särskilt låg korrekthet för båda grupper; tabellen visar 

svarsfrekvensen i procent samt innehållet av den inspelade meningen. Siffror markerade med 

asterisk (*) visar att den ena gruppen inte uppfyller kraven för särskild hög eller låg korrekthet i 

svarsfrekvens. Endast en av meningarna, A1, utgör en negation som båda grupper hade särskild 

svårighet att uppfatta. Mening B6 innehåller ett obetonat böjningsmorfem samt prepositionen till.  

Övriga meningar innehåller konstruktionen ”in till” som troligen misstas för inte.  

4.2.2 Hög korrekthet 

Ett flertal meningar fick en korrekt svarsfrekvens över 70% från minst en grupp, och redovisas i 

tabell 4.2. Alla meningar utom en kommer från kategori C, och är därmed meningar där 

negationer inte förekommer. Respondenterna lyckades uppfatta meningen korrekt i stor 

utsträckning, även när prepositionen till förekommer i mening C6.  
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4.3 Sammanfattning 

Resultaten visar att experimentdeltagarna sammanlagt uppfattade om det förekom en negation i 

meningen eller inte korrekt i 57% av fallen. De flesta misstag uppstod i meningar som innehöll 

prepositionerna till eller in till. De meningar som varken innehöll negation eller preposition var 

lättast för att deltagarna att uppfatta korrekt.  
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Tabell 4.2 Meningar med hög korrekthet

Andel korrekta 
svar grupp 1 (%)

Andel korrekta svar 
grupp 2 (%)

Mening

79 *64 Jag skickade brevet till honom (B10)

74 *68 Jag hoppade på tåget (C2)

74 *68 Jag kommer på mötet (C4)

74 *68 Jag gillar godis (C4)

89 *68 Katten är svart (C5)

74 77 Han kommer till festen (C6)

*42 77 TV:n är trasig (C7)

74 73 Jag kommer på träningen imorgon (C11)

84 *64 Hon hämtade sin väska (C12)

Tabell 4.1 Meningar med låg korrekthet

Andel korrekta 
svar grupp 1 (%)

Andel korrekta svar 
grupp 2 (%)

Mening

37 32 Jag lämnade inte böckerna till biblioteket 
(A1)

37 32 Han gick in till chefen (B4)

37 32 Jag kom in till jobbet igår (B5)

37 32 Hon gav brevet till honom (B6)

37 *50 Han hittade till sjukhuset (B8)

*42 32 Han gick in till läkaren (B11)



5 Analys och diskussion 
De flesta frågor har en andel korrekta svar mellan 50% och 65%. Bland de utmärkande exempel 

med särskilt låg eller hög andel svar finns det dock möjliga förklaringar till vad som påverkar 

perceptionen och gör obetonade negationer till en sådan utmaning att de uppfattas i drygt hälften 

av fallen. 

5.1 Övergripande korrekt svar i hälften av fallen 

Övergripande visar resultaten att majoriteten av frågorna har en korrekt svarsfrekvens på 40%- 

60%. I en kort mening utan ytterligare ledtrådar från sammanhanget förstår ca. hälften av 

deltagarna yttrandet som sagts, medan hälften missförstår. Resultaten riskerar även vara 

symptomatiska över experimentsituationen och att experimentdeltagarna gör gissningar när de 

svarar, vilket skulle förklara en sammanlagd korrekt svarsfrekvens på ca 50%. Utan övrig 

kontext och icke-verbala ledtrådar svarar de korrekt i ca. hälften av fallen, vilket kan tyda på att 

deltagarna till stor del förlitar sig på ledtrådar och kontext för att skapa förståelse (Abrahamsson, 

2009, s. 180).  

 Många av deltagarna har bott flera år i Sverige, men resultaten är inte förvånande dels för att 

experimentet utgör en främmande testsituation, samt dels eftersom vistelsetid har lite inverkan på 

slutgiltig språknivå (Moyer, 1999, s. 83). Resultaten tyder på att deltagarnas perception inte är 

tillräckligt tränad på vardaglig prosodi. Faktumet att många svarade fel istället för att kryssa in 

”vet ej” för att markera sin osäkerhet, antyder att deltagarna inte är medvetna om att de hör fel. 

Som Kjellin (1999, s. 4) menar behöver inlärare bli kognitivt medvetna över vad de behöver 

lyssna efter, innan de har uppfattningsförmågan att göra det. Resultaten ter sig stödja Kjellins 

tankegång, samtidigt som de visar att undervisningen inte uppmärksammar tillräckligt många 

deltagare på vad de behöver lyssna efter i en vardaglig yttrandeprosodi där många ord är 

obetonade och reduceras. 

5.2 Inte eller in till 

De meningar som har lägst korrekt andel svar domineras av yttranden där prepositioner misstas 

för inte, framför allt prepositionsfrasen in till. Förväxlingen är inte särskilt långsökt, då de två 

fraserna är fonetiskt lika och båda är obetonade vilket medför möjligheten att de får ännu mer 
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reducerad vokalkvalitet och reduktion (Bruce, 2012, s. 96). Däremot skulle inte 

modersmålstalare i svenska göra en sådan förväxling. En möjlig fonetisk förklaring är att 

prespositionsfrasen in till har andra suprasegmentella egenskaper i en talparagraf än vad inte har, 

och skulle kräva en undersökning med modersmålstalare för att se ifall de kan skilja mellan ett 

sådant minimalt par, utan att ta hjälp av kontexten i yttrandet. 

 En annan möjlig förklaring till varför en modersmålstalare inte förväxlar inte och in till är 

att det är syntaktiskt inkorrekt. Jämför ”Jag kom in till jobbet” (mening B5) med det 

grammatiskt inkorrekta *”Jag kom inte jobbet”. Exemplet visar på det intima samspel mellan 

prosodi, semantik och syntax som Bruce (2012, s. 137) nämner. Grammatiska kunskaper kan 

därmed underlätta tolkningen av prosodiska yttranden. Däremot finns det i vissa fall en 

semantisk möjlighet att meningen yttrar en konstrast, jämför ”Han gick in till chefen” (mening 

B4) med ”Han gick, inte chefen” där den senare meningen förmedlar ett förtydligande om att 

chefen inte gick någonstans. Det är möjligt att respondenterna gjort en sådan tolkning av 

yttrandet, men det är svårt att fastställa eftersom den tillhörande frågan lyder ”Gick han in till 

chefen?” och har ett otydligt korrekt svar i form av ”ja”, ”nej” eller ”vet ej”. Oavsett hur 

respondenterna valt att svara på en sådan eventuell tolkning av talparagrafen så består faktumet 

att en övergripande majoritet saknade den språkliga perceptionen för att uppfatta yttrandet 

korrekt. En modersmålstalare hör skillnaden mellan “Han gick in till chefen” och “Han gick, inte 

chefen” eftersom dessa talparagrafer har olika prosodiska realiseringar, där i det första exemplet 

hela talparagrafen utgör en hel prosodisk frasering, medan den andra talparagrafen består av två 

fraseringar, separerade i skrift av komma, som markerar den syntaktiska och semantiska 

innebörden av yttrandet (Bruce, 2012, s. 143). Analysen av dessa meningar visar att prosodin 

förmedlar mycket information om vilken tolkning av yttrandet som är mest trolig, och att många 

deltagare i experimentet saknar kunskaperna för att göra dessa tolkningar.  

5.3 Reducerade t-ljud 

Bland de meningar med utmärkande resultat finns konstruktioner med reducerade t-ljud. 

Exempel B6 med en korrekt svarsandel på 37% respektive 32% i båda grupperna saknar 

negation men innehåller prepositionen till, och misstogs trots det för att innehålla en negation. 

Meningen lyder ”Hon gav brevet till honom”. Majoriteten svarade ”nej” eller ”vet ej” på frågan 

”Gav hon brevet till honom?” vilket innebär att deltagarna uppfattade en negation i satsen. Det 

enda som efterliknar ett obetonat inte i talparagrafen är reducerade t-ljud: ändelsemorfemet som 
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betecknar bestämd form i brevet, samt prepositionen till. Intressant är att respondenterna i det här 

fallet har identifierat det reducerade t-ljudet som en viktig komponent av inte i obetonade 

sammanhang. Samtidigt tillåter inte svensk ordföljd en negation efter det direkta objektet: *”Hon 

gav brevet inte till honom”. Det transitiva verbet gav har dessutom en obligatorisk 

prespositionsfras framför indirekt objekt; *”Hon gav brevet inte honom” är inkorrekt. Svenskans 

tillåtna placering av satsadverbial begränsar återigen möjliga tolkningar, och innebär att lika 

fonetiska realiseringar, reducerat t-ljud i inte respektive till, inte förväxlas av modersmålstalare.  

 Återigen ger studien exempel på samspelet mellan grammatik och uttal, och tyder på att 

goda grammatiska kunskaper hjälper hörförståelsen, samtidigt som det är möjligt att god 

perception och hörförståelse hjälper inlärarna att få rätt ordföljd. Att experimentdeltagarna 

uppfattar enbart t-ljud som en möjlig negation kan vara ett resultat av experimentsituationen, att 

de under studiens gång blivit känsligare för möjliga negationer och därmed övertolkar 

prosodiska fenomen. Samtidigt är det mer korrekt att i vardaglig yttrandeprosodi lyssna efter det 

reducerade nte- respektive t-ljudet snarare än ett mer artikulerat in-ljud. Att utsättas mängden 

input testet innefattar kan därför ha gjort deltagarnas perception mer känslig (Piske & Young-

Scholten, 2009, s.144), samtidigt som de behöver bli kognitivt medvetna om de prosodiska och 

grammatiska sammanhang som gör tolkningarna möjliga.  

 Samtidigt är resultaten motstridiga då mening B10 som lyder ”Jag skickade brevet till 

honom” tvärtom har hög andel korrekt svarsfrekvens i båda grupper där de uppfattade att det inte 

förekom en negation. Motstridigheten tyder på slumpens påverkan och kräver fler repetitioner av 

liknande konstruktioner för att se huruvida det förekommer ett mönster av övertolkning eller ej. 

En annan möjlig förklaring är ordningen dessa meningar spelades i. Mening B6 spelades som 

nummer 16 i ordningen av totalt 36, medan B10 spelades näst sist som nummer 35. Det gör 

förklaringen att deltagarna blivit mer känsliga med tiden mindre trolig, då resultatet i så fall 

skulle vara det omvända. Däremot finns det fortfarande en möjlighet att mängden input i sig, 

utan vidare undervisning, förbättrat deras perception även om det inte är möjligt att fastställa i 

den här studien.  

5.4 Kommer till/ på 

Lika relevant för analysen är att se vilka meningar som deltagarna inte missuppfattar. Eftersom 

de flesta meningar generellt har en korrekt andel svar på 40%-60% är det av intresse att 

undersöka de meningar som har särskild hög andel korrekta svar. Ingen av meningarna med hög 
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korrekt svarsfrekvens innehåller negationer. Det pekar på att just de prosodiska egenskaperna av 

ordet inte är svåra att uppfatta, mer så än meningar utan negation. Bland de meningar med hög 

korrekthet finns konstruktionen ”kommer” i totalt tre meningar, C4, C6 och C11, varav två följer 

med prepositionen ”på” och en av dem med ”till”. De utgör alla undersökningsmeningar med 

just den verbkonstruktionen, där det utöver dem finns två meningar med konstruktionen ”kom” 

respektive ”kom in”, men som saknar samma höga korrekta svarsandel. En tänkbar anledning till 

att dessa meningar löper lägre risk att uppfattas för att innehålla en negation är förekomsten av 

prepositionen ”på”. ”På” har väsentligt olika fonetiska drag jämfört med in eller till och riskerar 

därmed inte att förväxlas med inte även med reducerad artikulation och vokalkvantitet i obetonat 

tillstånd. Samma förklaringsfaktor ligger troligtvis bakom mening C2 med konstruktionen 

”hoppade på” som dessutom har en betoning på partikeln. Det går dock inte att fastställa hur stor 

påverkan den fonetiska bilden har i jämförelse med betoningen i det exemplet. Det fonetiska 

sammanhanget spelar därmed stor roll för risken för missuppfattningar. Det förklarar däremot 

inte varför mening C6 uppfattas korrekt när andra resultat tyder på att prepositioner som till 

medför en risk att tolkas som ett reducerat inte. Möjligen ligger svaret i hur input fungerar; 

”kommer till” är en sådan vanlig transitiv verbkonstruktion att den troligen förekommer tidigt 

och ofta i SFI-undervisningen. Deltagarna kan därmed med- eller undermedvetet ha lärt sig att 

korrekt uppfatta konstruktionens prosodi samt det valensbundna ledet enbart genom att utsättas 

för det i tillräcklig hög utsträckning. Det behövs däremot mer utförlig forskning för att fastställa 

om så är fallet.  

5.5 Attributionsled 

Slutligen innehåller tabell 4.2 meningar med attributionsled: C4, C5, C7. Dessa meningar inom 

kategori C har som syfte att ge experimentet fler meningar som inte innehåller negationer för att 

minska risken att deltagarna ökar sin känslighet för perceptionen av inte, och saknar därför 

motsvarande meningar med samma innehåll men med negation. Avsaknaden av 

undersökningsvariabler gör det svårt att konstatera ifall dessa meningar har prosodiska, fonetiska 

eller grammatiska drag som gör dem lättare att uppfatta för andraspråksinlärare, men det är 

fortfarande intressant att påpeka att just dessa meningar hade sådan hög korrekt svarsandel. Det 

kan tyda på att de antingen har ett fonetiskt sammanhang som inte går att missuppfatta som 

negation, eller består av konstruktioner som experimentdeltagarna är vana med. Meningarnas 
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svarsfrekvens styrker samtidigt de övriga resultaten att det är just förekomsten av negation eller 

ej som är svårt att uppfatta i obetonad yttrandeprosodi. 

5.6 Sammanfattning 

Undersökningens resultat visar vilken utmaning det är för andraspråksinlärare att urskilja 

obetonade ord i yttranden, även när meningarna är relativt enkelt konstruerade. Att uppfatta 

förekomsten av negation eller ej i ca hälften av fallen ger underkänt i de flesta provsammanhang, 

men viktigast för den här studien är vilka konsekvenser det här får för inlärarnas språkliga 

verklighet.  

 Som svar på frågeställningarna kan det konstateras att andrapspråksinlärare i svenska har 

svårt att uppfatta det obetonade satsadverbialet inte i vardaglig yttrandeprosodi. De lyckas 

urskilja dem från prepositioner med helt annan fonetisk karaktär, som på, men är inte 

konsekventa i att kunna urskilja de prosodiska olikheter mellan inte, in, till samt in till. Faktorer 

som verkar påverka möjligheten att korrekt urskilja inte från andra prepositioner verkar vara 

grammatisk kunskap samt exponering för input som ger dem bekantskap med konstruktioner av 

prepositionsfraser.  

 Således finns det stöd för hypotesen att det är svårt för andraspråksinlärare att urskilja 

obetonade ord, just för att de är obetonade. Möjligen lyssnar de efter en lexikal prosodi av ordet 

inte som ytterst sällan realiseras i vardagligt tal, och därför hamnar den korrekta svarsandelen för 

grupperna som helhet på ca. 50%. Det finns därför ett behov av att kognitivt medvetandegöra 

inlärare om de kontexter och prosodiska realiseringar som sker av både betonade och obetonade 

ord. Utvecklingen av perceptionen kräver dessutom att de får möjlighet att lyssna mycket, och att 

låta mer slarvig, men autentisk yttrandeprosodi ingå i undervisningen är ett effektivt sätt att göra 

det på. Thoréns modell ger en bra inblick i hur svensk prosodi realiseras, men det krävs även 

genomgång av de obetonade delarna, och just hur en modersmålstalare i svenska så tydligt hör 

skillnad mellan ett obetonat inte och ett obetonat in till tyder på att prosodiforskningen ur ett 

andraspråksperspektiv inte bara behöver fokusera på realiseringen av de betonade orden i en sats, 

utan även också de obetonade.  

 Resultaten ger insikt i andraspråksinlärares perception av obetonade ord under en 

kontrollerad experimentsituation som inte efterliknar ett vanligt kommunikationssammanhang. 

De är tydliga i svårigheterna för experimentdeltagarna att urskilja ordet inte, samtidigt som det 

kan vara ett resultat av experimentformen. Resultaten går troligtvis inte att generalisera till en 
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verklig kommunikationssituation där respondenten har tillgång till kontext och andra icke-

verbala ledtrådar vilka är viktiga för den övergripande perceptionen. Däremot är en sannolik 

slutsats att respondenterna troligen förlitar sig på dessa ledtrådar i stor utsträckning för att tolka 

ett yttrande. Upprepning av studien med respondenter som blivit vana vid testsituationen vore 

således önskvärt för att tydligare styrka eller motbevisa undersökningens resultat. En jämförelse 

med modersmålstalare visar dock onekligen att det finns viktig fonetisk och prosodisk 

information som gör tolkningen av meningar lättare för en modersmålstalare än en 

andraspråkstalare. 

6 Avslutning 
Att i hälften av fallen inte korrekt uppfatta det språkliga innehållet försätter individen i en utsatt 

situation. Korrekta svar på drygt 50% får inte godkänt i de flesta prov. Men för att kunna göra 

rätt behöver man veta att man gör fel, och resultaten i den här undersökningen tyder på att de 

flesta andraspråksinlärare i många fall tror att de har uppfattat rätt, även när så inte är fallet. 

Således finns det ett behov av att i prosodiforskningen vidare undersöka hur perception fungerar, 

inte bara vad gäller betonade ord och deras kvantitet och accent, utan även vad som sker när 

modersmålstalare korrekt uppfattar slarvigt obetonade ord med reducerade artikulation och 

otydlig vokalkvalité. Mer kunskaper inom området skulle ge insikt i vad som saknas i inlärares 

perception av språket, som gör vad som ter sig vara mycket enkla yttranden för en 

modersmålstalare, är så svåra att uppfatta för en andraspråkstalare.  

 Resultaten i undersökningen skapar en grund för ytterligare hypotesbildning- och prövning. 

Det är av intresse att närmare undersöka vilka fonetiska, prosodiska samt grammatiska 

egenskaper som modersmålstalare brukar för att skilja mellan fonetiskt likartade konstruktioner 

som inte och in till. Sådan kunskap är värdefull för att jämföra med andraspråkstalares 

perception och strategier för att urskilja samma fonem. Likaså kan undersökningen med fördel 

tillämpas på mer avancerade inlärare för att se huruvida deras resultat skiljer sig åt, och i så fall 

när i inlärningsprocessen andraspråkslärare anammar den perception som tillåter dem att 

särskilja fonetiskt likartade obetonade och oartikulerade ord. Slutligen bör upprepas att 

undersökningen genomfördes på 41 deltagare, vilket är lite mer än tillräckligt för att ge statistiskt 

generaliserbara resultat. Det finns fortfarande risk för att resultaten till stor del påverkas av 

slumpen på grund av dels antalet experimentdeltagare, och dels av den för dem tidigare okända 

experimentsituationen.  
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 Således har andraspråksundervisningen ett stort uppdrag framför sig. Det bär det tyngsta 

lasset i att medvetandegöra eleverna och öppna dem för en perceptionsförmåga som 

överrensstämmer med den språkliga verklighet som finns i samhället. Även om prosodi och 

uttalsundervisning fått mer uppmärksamhet i forskningen sedan 1970- och 80-talen av framför 

allt lärare i andraspråk, t.ex. både Kjellin och Thorén, så är det möjligt att den input eleverna får i 

undervisningen inte är tillräcklig, eller saknar strategier för att medvetandegöra eleverna om hur 

svensk prosodi enklast tolkas. Den teoretiska forskning som finns ser däremot undervisningen, 

under korrekt genomförda former, som lösningen på problemet, om man inte vill nöja sig med att 

vuxna andraspråkslärare inte uppfattar svenskan tillräckligt bra för att förstå språket i deras 

omgivning. 

 Perceptionen av vardaglig, så kallad vanlig svenska, är av yttersta vikt, även om det 

möjligen inte är den som står i centrum i undervisningen. Korrekt perception förbättrar 

möjligheterna att talarens egna produktion blir mer korrekt och källspråksenlig, men den främsta 

fördelen med förbättrad perception är inlärarens möjlighet att delta i samhället. De små 

nyanserna, de obetonade orden, innehåller ofta viktig nyanserad social information. Missförstånd 

försvårar deltagandet i samhället och leder till både kortsiktiga och långsiktiga problem för 

individen. Oförmåga att höra nyanser i formuleringar isolerar även talaren från det sociala 

sammanhanget. God språkperception är därmed en fråga om självständighet, frihet, agens och 

delaktighet i sitt eget liv och samhället. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Inspelningsmanus 
Ordningen är densamma som spelades för deltagarna i experimentet. Inom parantes står deras 
variabelkategorisering.  

1. Katten är svart. (C5) 
2. TV:n är trasig. (C7) 
3. Flickan öppnade fönstret. (C9) 
4. Hon tittade in i affären. (B2) 
5. Vi gick till festen. (B3) 
6. Jag kom inte till jobbet igår. (A5) 
7. Han hittade inte till sjukhuset. (A8) 
8. Han gick in till chefen. (B4) 
9. Vi gick inte till festen. (A3) 
10. Vi köpte mat i butiken. (C10) 
11. Han gick in till läkaren. (B11) 
12. Hon gav inte brevet till honom. (A6) 
13. Jag såg honom i butiken. (C8) 
14. Hon tittade inte in i affären. (A2) 
15. Han hittade till sjukhuset. (B8) 
16. Barnen sprang in till mamma. (B12) 
17. Han gick inte till läkaren. (A11) 
18. Jag lämnade inte böckerna till biblioteket. (A1) 
19. Hon gav brevet till honom. (B6) 
20. Hon hämtade sin väska. (C12) 
21. Jag gillar godis. (C4) 
22. Han lämnade inte sin ansökan till kontoret. (A9) 
23. Flickan kikade in i köket. (B7) 
24. Vi hittade till stugan. (C1) 
25. Han gick inte till chefen. (A4) 
26. Barnen sprang inte till mamma. (A12) 
27. Han kommer till festen. (C6) 
28. Jag lämnade in böckerna till biblioteket. (B1) 
29. Jag skickade inte brevet till honom. (A10) 
30. Jag hoppade på tåget. (C2) 
31. Flickan kikade inte in i köket. (A7) 
32. Jag kommer på träningen imorgon. (C11) 
33. Han lämnade in sin ansökan till kontoret. (B9) 
34. Jag kommer på mötet. (C3) 
35. Jag skickade brevet till honom. (B10) 
36. Jag kom in till jobbet igår. (B5) 
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Bilaga 2 - Frågor 

1. Är katten svart? 
2. Är TV:n trasig? 
3. Öppnade flickan fönstret? 
4. Tittade hon in i affären? 
5. Gick de till festen? 
6. Kom han till festen igår? 
7. Hittade han till sjukhuset? 
8. Gick han till chefen? 
9. Gick de till festen? 
10. Köpte de mat i butiken? 
11. Gick han till läkaren? 
12. Gav hon brevet till honom? 
13. Såg han honom i butiken? 
14. Tittade hon in i affären? 
15. Hittade han till sjukhuset? 
16. Sprang barnen till mamma? 
17. Gick han till läkaren? 
18. Lämnade hon böckerna på biblioteket? 
19. Gav hon brevet till honom? 
20. Hämtade hon sin väska? 
21. Gillar han godis? 
22. Lämnade han sin ansökan till kontoret? 
23. Kikade flickan in i köket? 
24. Hittade de till stugan? 
25. Gick han till chefen? 
26. Sprang barnen till mamma? 
27. Kommer han till festen? 
28. Lämnade han böckerna på biblioteket? 
29. Skickade han brevet till honom? 
30. Hoppade hon på tåget? 
31. Kikade flickan in i köket? 
32. Kommer han på träningen imorgon? 
33. Lämnade han in sin ansökan till kontoret? 
34. Kommer han på mötet? 
35. Skickade han brevet till honom? 
36. Kom han till jobbet igår? 
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Bilaga 3 - Frågeenkät 

Fråga Svar Allmänna frågor

1 Ja  Nej  Vet ej  Hur länge har du studerat svenska?

2 Ja  Nej  Vet ej  

3 Ja  Nej  Vet ej  

4 Ja  Nej  Vet ej  

5 Ja  Nej  Vet ej  Hur länge har du bott i Sverige?

6 Ja  Nej  Vet ej  

7 Ja  Nej  Vet ej  

8 Ja  Nej  Vet ej  

9 Ja  Nej  Vet ej  Vad har du för modersmål?

10 Ja  Nej  Vet ej  

11 Ja  Nej  Vet ej  

12 Ja  Nej  Vet ej  

13 Ja  Nej  Vet ej  
Kan du några andra språk? I så fall 
vilka?

14 Ja  Nej  Vet ej  

15 Ja  Nej  Vet ej  

16 Ja  Nej  Vet ej  

17 Ja  Nej  Vet ej  

18 Ja  Nej  Vet ej  

19 Ja  Nej  Vet ej  

20 Ja  Nej  Vet ej  

21 Ja  Nej  Vet ej  

22 Ja  Nej  Vet ej  

23 Ja  Nej  Vet ej  

24 Ja  Nej  Vet ej  

25 Ja  Nej  Vet ej  

26 Ja  Nej  Vet ej  

27 Ja  Nej  Vet ej  

28 Ja  Nej  Vet ej  

29 Ja  Nej  Vet ej  
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Fråga Svar Allmänna frågor

30 Ja  Nej  Vet ej  

31 Ja  Nej  Vet ej  

32 Ja  Nej  Vet ej  

33 Ja  Nej  Vet ej  

34 Ja  Nej  Vet ej  

35 Ja  Nej  Vet ej  

36 Ja  Nej  Vet ej  
                                                             
XC01 [informantkod]
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