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Sammandrag 

I denna uppsats görs främst en kvantitativ analys av utländska testtagares prosodiska kompe-

tens vid det test som ger utländska studerande behörighet till studier vid svenskt universitet 

eller högskola, det s.k. Tisus-testet. Studien har också ett mindre kvalitativt inslag i form av en 

näranalys. Syftet har varit att analysera hur godkända testtagare skiljer sig från underkända 

beträffande den prosodiska förmågan. Jämförelser har gjorts dels mellan dem som godkänts/ 

underkänts på Tisus muntliga del i dess helhet, dels mellan dem som godkänts/underkänts på 

själva uttalsdelen. Materialet består av inspelade testsamtal och transkriptioner som utökats 

med prosodiska markeringar vid genomlyssnandet. Fokus har lagts på betoning av rätt sta-

velse, förlängning av rätt ljud och realisering av accenter. Resultaten visar att alla som god-

känts på hela det muntliga testet uppvisar en genomsnittligt högre basprosodisk kompetens 

jämfört med de underkända. De som godkänts på själva uttalsdelen realiserar de prosodiska 

reglerna korrekt i större utsträckning. Ett undantag finns dock bland de för uttalet underkända 

varför en mindre näranalys gjorts. De slutsatser som kan dras från denna undersökning tyder 

på att en god basprosodi har betydelse för möjligheten att klara Tisus och att därmed få be-

driva akademiska studier i Sverige. Tonala drag i form av realisering av grav accent har 

emellertid ingen betydelse. 
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1 Inledning 
I denna uppsats undersöks i vilken utsträckning en god behärskning av svenskans prosodiska 

regler är avgörande för bedömningen av en invandrares uttal och den muntliga språkfärdig-

heten i stort i det prov som kan ge den utan svensk gymnasieexamen behörighet till högre 

utbildning i Sverige, det s.k. Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier). Med 

prosodiska egenskaper avses kort beskrivet talets rytm och melodi.  

 

1.1 Prosodin – språkets smörjolja 
Prosodin är den språkliga egenskap som hos människor vid förstaspråksinlärning grundläggs 

allra först. Redan i moderlivet utsätts det ofödda barnet för talets rytm och melodi. När det 

lilla spädbarnet sedan uttrycker sina första språkliga läten är det just det aktuella språkets 

prosodiska kännetecken som uttalas, inga riktiga ord. Under det första levnadsåret sker en 

fullständig etablering av språkets prosodi innan barnet är redo att börja uttala riktiga ord samt 

att lära sig språkets grammatik. Eftersom modersmålets prosodi grundläggs redan under de 

tolv första levnadsmånaderna blir barnet ”dövt” för ljud och rytmiska strukturer som inte finns 

i modersmålet. Grundläggandet av ett språks prosodi har alltså en ”kritisk ålder” men eftersom 

hjärnan har en viss plasticitet går det att lära sig att höra och producera språkljud som inte 

grundlagts från början om intensiv träning sätts in (Kjellin 2002:96–98). 

 En invandrare som kommer till Sverige har redan sitt eget modersmåls prosodi etable-

rad. För att dennes brytning ska bli så obetydlig som möjligt gäller det att vid språkinlärningen 

redan från början lägga stor vikt vid svenskans prosodi. På så sätt främjas hela språkutveck-

lingen. Man anser att den som lär sig det nya språkets prosodi bra också har bättre förutsätt-

ningar att tillägna sig övriga språkliga kunskaper som uttal av enskilda ljud, grammatik och 

ordkunskap. Prosodin är enligt detta synsätt grunden för all språkinlärning (Gårding & Kjellin 

1998:16, 67). 

 Olle Kjellin (2002:100) beskriver prosodin som språkets ”smörjolja”. Om prosodin är 

bra flyter kommunikationen obehindrat och det blir svårare för lyssnaren att uppfatta eventu-

ella avvikelser i vokalernas klangfärg och i konsonantkvaliteten. Är prosodin däremot dålig 

riskerar det att distrahera, irritera eller trötta ut lyssnaren vilket leder till att budskapet får 

svårare att gå fram. I ett större perspektiv kan detta leda till att invandrare med kraftig bryt-

ning tas på mindre allvar och att de får svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. 
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1.2 Tisus 
Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska som kan göras av den som i sitt hemland har 

genomgått skolutbildning motsvarande gymnasienivå och som vill söka till svenskt universitet 

eller högskola. Det är ett test som visar huruvida en studerande har tillräckliga kunskaper i 

svenska språket för att klara universitetsstudier på svenska. Testet ges vid sju olika lärosäten i 

Sverige. Testet är ett färdighetstest vilket innebär att man inte måste ha gått någon speciell 

kurs i svenska för att få göra testet. Hur kunskaperna har tillägnats spelar alltså ingen roll.  

 Tisus består av tre delar, läsförståelse, skriftlig språkfärdighet och muntlig språkfärdig-

het. Det är den muntliga språkfärdigheten som står i fokus för min undersökning. Den munt-

liga språkfärdigheten delas in i två huvuddelar där dels språkets funktionella sida bedöms, dels 

språkfärdigheten. Språkfärdigheten består i sin tur av tre olika delmoment: uttal, ordförråd och 

grammatik (Eklund Heinonen 2009:62–63). Jag kommer att titta närmare på uttalsdelen. 

 

1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att utröna hur testtagare som godkänts respektive underkänts i 

den muntliga delen av Tisus skiljer sig åt beträffande prosodisk förmåga. Jag kommer i min 

analys att främst fokusera på realiserandet av de prosodiska elementen betoning (tryck), 

duration (längd) och ordaccenter (grav och akut accent). I vilken utsträckning tar bedömarna 

hänsyn till prosodin då de betygsätter uttalet? Är en god prosodi avgörande för att godkännas 

på uttalsdelen av den muntliga testdelen i Tisus och hela den muntliga testdelen i stort?  

 Jag kommer även att undersöka om goda kunskaper i svenskans basprosodiregler sam-

tidigt innebär större kunskaper om språkets grammatik. Testtagarnas grammatiska kompetens 

är noga analyserad i Maria Eklund Heinonens doktorsavhandling Processbarhet på prov. 

Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare och jag kommer att 

jämföra mina resultat med hennes. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 
Efter detta inledande kapitel följer en kortfattad teoretisk bakgrund där svenskans prosodi be-

skrivs och förklaras. Därefter presenteras i kapitel 3 viktig forskning om bl.a. prosodins be-

tydelse. I kapitel 4 redogörs för den metod och det material som använts i denna undersök-

ning. Resultaten av undersökningen presenteras sedan i kapitel 5. En mindre näranalys görs av 

en av testtagarna i kapitel 6. Resultaten sammanfattas, värderas och diskuteras i kapitel 7 och 

följs i kapitel 8 av några ord om framtida forskning. Sist i uppsatsen återfinns en litteraturför-

teckning. 
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2 Teoretisk bakgrund: svenskans prosodi 
Prosodin i svenskan manifesteras med tre olika drag, dynamiska drag, temporala drag och 

tonala drag. De dynamiska dragen innefattar betoning på såväl ord- som satsnivå. Med beto-

ning avses tryckstyrka. Betonade stavelser får högre tryckstyrka än obetonade. De temporala 

dragen berör kvantiteten (längdkontraster) och de tonala dragen inbegriper svenskans ton-

accenter samt fras- och satsintonationen (Lundström Holmberg & af Trampe 1987:90–100; 

Elert 2000:118). 

 

2.1 Ord-, fras- och satsbetoning 
Svenskan är ett språk med s.k. ordbetoning. Detta innebär att vissa stavelser blir mer fram-

trädande än andra (Bruce 1998:27). Det som är utmärkande för betoningen i svenskan är att 

den betonade stavelsen är längre än den obetonade och att det samtidigt sker en påtaglig 

förändring av tonhöjden (Engstrand 2004:181). Betoningen i svenskan ligger inte fast på en 

viss stavelse utan kan variera vilket gör att svenskan räknas till språk med rörlig betoning 

(Bruce 1998:27–28). Detta betyder emellertid inte att betoningsmönstret är helt fritt från 

regler. Betoningsmönstret styrs av ordets morfologiska struktur. Alla ursprungligen svenska 

ord har alltid betoningen på första stavelsen och för sammansättningar och avledningar finns 

också bestämda regler. Vidare är böjningssuffix alltid obetonade (Engstrand 2004:178).  

 I språk med rörlig betoning kan betoningen utnyttjas distinktivt på ordnivå. Minimalt 

kontrasterande ordpar som banan (bestämd form av bana) och banan (frukt) och formel–

formell kan åskådliggöra detta. Vidare kan betoningen i språk med rörlig betoning användas 

konnektivt, viket innebär att ett yttrande kan bilda en syntaktisk enhet, ex. tvål och 'vatten, 

Emma 'Karlsson, sitter och 'sover (Garlén 1988:118). 

 När ord uttalas enskilt i svenskan är alltid en eller flera stavelser betonade i olika grad 

men i sammanhängande tal lämnas många ord obetonade. Man brukar här skilja mellan inne-

hållsord som normalt betonas och funktionsord som normalt lämnas obetonade. Till innehålls-

orden räknar man de ord som ger ett semantiskt innehåll till satsen/frasen i fråga (Engstrand 

2004:174). Man säger att betoningen i svenskan har en morfemklassangivande funktion. När 

ett visst morfem betonas markerar det att det hör till en viss morfemklass (eller ordklass). 

Substantiv, adjektiv, huvudverb och vissa (främst adjektivavledda) adverb får betoning medan 

mindre innehållsrika ordklasser som prepositioner, pronomen och konjunktioner normalt läm-

nas obetonade (Garlén 1988:119). 

 På fras- och satsnivå uppbär de betonade orden olika betoningsgrader. Ett ord som 

särskilt ska framhävas får s.k. satsaccent. Normalt bygger satsaccentueringen på tema–rema-
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principen. Det är det nya i informationen (remat) som uppbär satsaccentuering. Remat place-

ras normalt mot slutet av satsen. I frasen Sixten ska flyga till Stockholm på söndag får i ett 

neutralt påstående satsaccent på ordet Stockholm under förutsättning att Sixten är bekant för 

lyssnaren. Om något av de andra orden i satsen får accentuering innebär det kontrast eller 

emfas. Om till exempel Sixten, flyga eller söndag uppbär satsaccentuering rör det sig om kon-

trastiv accentuering (kontrastbetoning). Ordet framhävs för att utesluta andra alternativ. Om 

ordet ska i meningen får accentuering rör det sig om emfasbetoning vilken används för att 

framhäva sanningshalten i ett påstående (Garlén 1988:147).  

 

2.2 Kvantitet och duration 
I de germanska språken är kvantiteten knuten till den betonade stavelsen medan den i vissa 

andra språk, däribland finska, kan realiseras i såväl betonad som obetonad stavelse (Garlén 

1988:123). Med kvantitet avses dels en längdkontrast, dels en spektral kontrast som innebär 

att de ingående vokalljuden ofta får olika klangfärg beroende på om vokalen är kort eller lång 

(Engstrand 2004:185). I svenskan råder ett komplementärt förhållande mellan vokal- och 

konsonantlängd. I betonad stavelse följs en kort vokal av en lång konsonant (VC:) och en lång 

vokal av en kort konsonant (V:C). I ordet matta är följaktligen vokalen kort medan konsonan-

ten är lång och det omvända förhållandet råder för ordet mata. Orden tar emellertid ungefär 

lika lång tid att uttala. De betonade stavelserna har ungefär samma duration. De obetonade 

stavelserna får aldrig någon förlängning av de ingående ljuden utan förblir korta (Engstrand 

2004:183). 

 

2.3 Ord- fras- och satsintonation 
I alla språk i världen utnyttjas röstens tonhöjd som ett fonetiskt uttrycksmedel. Detta kallas 

intonation (Engstrand 2004:56). Intonationen kan användas på olika nivåer i språket och man 

skiljer mellan ordintonation och fras- och satsintonation (Lundström Holmberg& af Trampe 

1987:98). 

För svenskans del omfattar ordintonationen s.k. ordaccent. Detta innebär att betonade 

stavelser har två olika tonala förlopp. Man skiljer mellan akut accent (accent 1) och grav 

accent (accent 2). I centralsvenskt uttal skiljer sig akut accent från grav accent genom att den 

akuta accenten har en stigande ton på den betonade stavelsen (en en-toppig tonkurva) medan 

den i ord med grav accent har en fallande ton på den betonade stavelsen (en två-toppig ton-

kurva) (Engstrand 2004:186–187). 
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 Det finns vissa regler för huruvida ett ord kan uppbära akut eller grav accent. Reglerna 
är i stora drag beroende av ordets morfologi. Enstaviga ord har alltid akut accent. Samman-
sättningar har nästan alltid grav accent med några få undantag av lexikaliserade sammansätt-
ningar som måndag, blåbär och trädgård. Även s.k. formella sammansättningar där de in-
gående leden inte kan betraktas som två separata ord, ex. paradis, äventyr och arbete, har grav 
accent. Avledningar kan ha antingen grav eller akut accent beroende på vilket avledningsaffix 
som läggs till huvudordet. Grav accent har bl.a. samspråk, språksam, läsbar och enhet medan 
avledningar som belasta, försäkra, typisk och tjockis har akut accent (Engstrand 2004:189). 
 Beträffande icke-sammansatta ord är huvudregeln att två- eller flerstaviga stammar 
uppbär grav accent, ex dator, flicka, pojke. Böjningssuffix påverkar accenten i olika grad. 
Bestämd form ändrar inte ett ord med akut accent till grav accent medan pluralsuffixet ofta 
gör det, jfr lagen och lagar (Engstrand 2004:190). 
 På grund av tonaccenten förekommer i svenskan vissa s.k. minimala par, d.v.s. två ord 
som är fonetiskt identiska med samma betoningsplacering och som endast skiljer sig åt beträf-
fande intonationen, t.ex. and-en (bestämd form av and) och ande-n (bestämd form av ande) 
samt bur-en (bestämd form av bur) och buren (perfekt particip av bära) (Engstrand 2004: 
187).  
 Olika toner kan också användas på fras- och satsnivå. En ja/nej-fråga har till exempel 
inte samma tonala förlopp som ett påstående. I en ja/nej-fråga används en s.k. stigton. Ton-
höjden stiger mot slutet av yttrandet. När man avslutar ett påstående gör man detta med en 
fallton. På så vis gör man klart att yttrandet är avslutat. Vid kontinuerligt tal är tonen jämn för 
att signalera att fortsättning följer (Elert 2000:129). Invandrare har ofta svårigheter att skilja 
satsintonationen i ja/nej-frågor från frågeordsfrågor. Enligt de svenska reglerna används inte 
stigton normalt för frågeordsfrågor utan de avslutas med fallton, i likhet med ett vanligt på-
stående, men många invandrare väljer stigton i bägge typen av frågor (Bannert 1990:27). 
 
2.4 Sammansättningar och avledningar  
Sammansättningars och många avledningars tonala förlopp är som beskrivits i 2.3 i regel 
överensstämmande med ord med grav accent. Det som vidare är utmärkande för samman-
sättningar och många avledningar är att de med hjälp av det tonala förloppet (grav accent) 
signalerar en samhörighet mellan de ingående leden. Sammansättningar och avledningar med 
grav accent i svenskan har två betonade stavelser, en huvudbetonad och en bibetonad (Thorén 
1994:17). Om sammansättningar och avledningar inte realiseras korrekt kan det leda till miss-
förstånd. Om en invandrare till exempel vill beskriva sig själv som ogift men förbiser att be-
tona och förlänga /o/ uppfattas personen lätt av lyssnaren som gift (Thoren 1994:19). 
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2.5 Partikelverb 
Partikelverb är en produktiv ordbildningsform i svenskan. För invandrare utgör partikelverben 

en svårighet och används ofta i mindre utsträckning än av infödda svenskar (Ekberg 2004: 

271). Partikelverb karakteriseras i prosodiskt hänseende av att verbet saknar betoning medan 

denna i stället hamnar på den efterföljande partikeln. Jämför 'hälsa på (verb med preposition) 

och hälsa 'på (verb med partikel). Det normala enligt svenskans betoningsregler är att lägga 

betoningen på de viktiga orden i satsen, och exempel som Vi ska bort och Upp med dig! (där 

verbet plockats bort) signalerar att partikeln faktiskt innehåller mer information och betydelse 

än vad man vid en första anblick kan ana (Bodegård 1994:5). För att inte missförstånd ska 

uppstå är det ofta viktigt att realisera partikelverben korrekt. Det är t.ex. stor skillnad mellan 

att säga Jag 'stötte på din fru igår och Jag stötte 'på din fru igår (Thorén 1994:16). 

 

 

3 Tidigare forskning 
I detta kapitel redogörs kort för tidigare undersökningar som rör svenskans prosodi och Tisus. 

Svenskans prosodi är ett välanalyserat område och det finns bl.a. flera läroböcker på området. 

Jag kommer endast att översiktligt presentera några böcker, artiklar och forskningsarbeten 

som jag finner särskilt intressanta för min undersökning. 

 

3.1 Varför är prosodin så viktig? 
I likhet med vad som tagits upp i avsn. 1.1 hävdar även Robert Bannert i artikeln Ordstruktur 

och prosodi hur en invandrare, som talar med en från svenskan avvikande prosodi, i allmänhet 

blir mycket tröttsam att lyssna till. Detta beror på att den felaktiga rytmen och melodin inte 

passar in i det fonologiska mönster som finns etablerat hos lyssnaren. Lyssnaren måste rekon-

struera det brutna talet i sitt huvud och troligen gissa sig till en del slutsatser, vilket innebär en 

extra ansträngning. Detta är något som aldrig måste göras då idiomatisk svenska eller svenska 

med endast ringa avvikelser talas. Prosodin har alltså en strukturerande funktion. Betonings-

systemet delar upp talflödet i bestämda, rytmiska delar. I svenskan är det stor skillnad mellan 

just betonade och obetonade stavelser och det gäller att som invandrare lära sig denna rytm 

som i svenskans fall även innefattar längdkontraster och olika tonala förlopp (Bannert 1981: 

138, 142). 

 I boken Uttalet språket och hjärnan ger Olle Kjellin en såväl teoretisk bakgrund om 

bl.a. tal, hörsel och akustik som en praktisk metodisk genomgång om uttalsundervisning till 

lärare i svenska som andraspråk. Kjellin beskriver prosodin som ”stommen som bär upp talet 
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och utgör en stor del av en persons fasad mot omgivningen”. Prosodin ger en ledtråd till lyss-

naren om talarens ursprung på såväl nationell, regional som social nivå. Enligt Kjellin är just 

prosodin det starkaste kännetecknet på hur en invandrares svenskkunskaper uppfattas men 

trots detta har prosodiundervisning ofta förbisetts inom andraspråksundervisningen. Om det 

finns brister i prosodin riskerar en invandrare trots en omfattande kunskap i grammatik och 

ordförråd att bedömas som dålig i svenska. På samma sätt kan en inlärare med en mycket god 

prosodi av omgivningen betraktas som mycket duktig på svenska trots stora brister i t.ex. 

grammatik eller ordförråd (Kjellin 2002:15–17). 

 

3.2 Basprosodi (BP) 
Bosse Thorén har i sin avhandling The priority of temporal aspects in L2-Swedish prosody: 

Studies in perception and production analyserat tillämpbarheten av en pedagogisk prosodisk 

modell vilken han benämner Basprosodi, i fortsättningen även kallat BP. Enligt BP prioriteras 

dynamiska och temporala aspekter före tonala vilket innebär att fokus läggs på att betona rätt 

stavelse och förlänga rätt ljud. Thorén (2008:134) sammanställer principen enligt följande: 

• Betona rätt ord i satsen. 

• Betona rätt stavelse i det betonade ordet [...] genom att göra den längre än omgivande, 

obetonade stavelser. 

• Förläng rätt ljud i betonade stavelser: vokalen eller närmast följande konsonant. 

Svenskans tonaccenter har enligt denna modell låg prioritet med motiveringen att accenterna 

varierar stort i de svenska dialekterna och inte existerar överhuvudtaget i t.ex. finlandssven-

ska. Dessutom påverkar de inte lyssnarvänligheten i samma utsträckning (Thorén 2008:133). 

Genom olika experiment har Thorén hittat stöd för att BP är tillämpbart som pedagogisk 

modell i andraspråksundervisningen. 

 

3.3 Attityder till brytning  
Sally Boyd har lett en undersökning som presenteras i artikeln Utländska lärare i Sverige – 

attityder till brytning. Undersökningen behandlar skolledares, lärarutbildares och elevers 

attityder till brytning hos utländska lärare. Slutsatserna som kunde dras från denna under-

sökning pekar på att uppfattningen om brytningen och språkfärdigheten spelar en stor roll för 

utländska lärares svårigheter att utöva sitt yrke i Sverige. De avvikelser som av informanterna 

påpekades beträffande uttalet påverkade även bedömningen av andra aspekter av språkfärdig-

heten i negativ riktning, vilket i sin tur bidrog till en negativ syn på deras yrkeskompetens. 
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Resultaten gav med andra ord en stark indikator på vikten av god uttalsundervisning för in-

vandrare. I undersökningen visade sig segmentella aspekter (enskilda ljud) vara lika avgöran-

de som prosodiska (Boyd 2003:421, 434). 

 

3.4 Studie av Tisus 
I en aktuell avhandling, Processbarhet på prov. Bedömning av muntlig språkfärdighet hos 

vuxna andraspråksinlärare, har Maria Eklund Heinonen analyserat den grammatiska kompe-

tensen hos Tisus-testtagare från ett flertal testomgångar som hållits vid ett mellansvenskt läro-

säte och tittat på hur godkända testtagare skiljer sig från underkända. För sin analysmetod har 

hon tillämpat den av Pienemann (1998) utvecklade Processability theory (PT) eller process-

barhetsteorin. Processbarhetsteorin bygger på att olika grammatiska förmågor utvecklas hos 

L2-inlärare i en bestämd ordning och att en inlärare bara är mottaglig för en nivå i taget. De 

nivåer som befinner sig högre upp i nivåskalan kan inte processas förrän alla de tidigare 

behärskas fullt ut. Kortfattat innefattas de olika stadierna av följande turordning (Håkansson 

2004:154–155): 

1. Inläraren använder sig av enstaka oböjda ord. 

2. Inläraren kan processa olika ordklasser samt använda plural, bestämdhet, presens, 

preteritum etc. 

3. Inläraren processar grammatisk information inom fraserna, ex. korrekt böjning av 

adjektiv i attributiv ställning. 

4. Inversionsreglerna behärskas, d.v.s. verb på plats 2 även vid objekt- och 

adverbialtopikalisering samt kongruens i predikativ ställning. 

5. Skillnad görs mellan huvud- och bisatser och negationen placeras rätt, d.v.s. preverbalt 

i bisatser.  

Eklund Heinonens resultat pekar, med några få undantag, på ett starkt samband mellan PT-

nivå och resultat godkänt/underkänt på den muntliga delen av Tisus. Vid en sammanslagning 

av de morfologiska och syntaktiska kännetecknen för de olika stadierna framkommer att de 

flesta underkända endast uppnått nivå 3 medan de flesta godkända uppnått nivå 4 och flera av 

dem är dessutom på väg att tillägna sig eller har redan tillägnat sig nivå 5 (Eklund Heinonen 

2009). 
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4 Material och metod 
4.1 Material 
För min undersökning har jag fått möjlighet att använda mig av en del av det material som 

Maria Eklund Heinonen använt för sin avhandling Processbarhet på prov. Bedömning av 

muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare (se avsn. 3.4). Det rör sig dels om 

inspelningar, dels om transkriptioner. Transkriptionerna har jag utökat med prosodiska ele-

ment, intressanta för min analys. Jag har använt mig av materialet från en testomgång med 

sammanlagt 14 testtagare. 

 Av de 14 testtagare jag analyserat blev 7 godkända på hela den muntliga språkfärdig-

heten medan 7 blev underkända. Fyra av dem som fått underkänt på uttalsdelen har också fått 

underkänt på hela den muntliga språkfärdigheten och en har trots ett underkänt betyg i själva 

uttalet blivit godkänd på den muntliga språkfärdigheten. Beträffande de för uttalet godkända 

testtagarna har 6 av 9 fått godkänt på hela den muntliga språkfärdigheten medan tre elever fått 

underkänt trots godkänt på själva uttalsdelen. Jag har använt mig av samma kodnamn som 

Maria Eklund Heinonen gjort i sin avhandling för att underlätta för den som vill jämföra test-

tagarna med hennes resultat. Betygen ges enligt en femgradig skala där 1 och 2 står för under-

känt och 3,4 och 5 står för godkänt. Som påtalats i avsnitt 1.2 görs en bedömning vid det 

muntliga testet på dels den funktionella sidan av språket där man bl.a. bedömer om kommuni-

kationen fungerar bra, dels språkfärdigheten som består av tre delar, uttal, grammatik och 

ordförråd. I tabell 1–2 framgår testtagarnas betyg i de olika färdigheterna. U står för en under-

känd testtagare beträffande hela den muntliga språkfärdigheten och G för en godkänd. 

Tabell 1. De godkända testtagarnas betyg i muntlig språkfärdighet. Frågetecknet står för en viss 
osäkerhet i bedömningen. 

 

Godkända 
testtagare 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

Funktion 3? 3 4–5 4 3 4 2–3 

Språkfärdighet        

Uttal 4 2–3 4–5 3 2 4 3 

Ordförråd 4? 3 4–5 4 3 4 4 

Grammatik 4? 3 4–5 4 3 4 4 
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Tabell 2. De underkända testtagarnas betyg i muntlig språkfärdighet. Frågetecknet står för en viss 
osäkerhet i bedömningen. 
 

Underkända 
testtagare 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

Funktion 2–3 2–3 3 4 2–3 2–3 3–4 

Språkfärdighet        

Uttal 3 3 3 1 2 2 2 

Ordförråd 2 2 2 4 3? 3? 3 

Grammatik 2 3 2 4 3? 3? 2 

 

De testtagare jag analyserat befinner sig på en relativt hög språklig nivå. De har sju olika 

modersmål: spanska, engelska, tyska, ryska, polska, arabiska och persiska. 

 

4.2 Metod 
För min analys har jag plockat ut satser och fraser från ca 10 minuter av varje inspelat test-

samtal. Fokus beträffande min prosodianalys har lagts på betoning av rätt stavelse och för-

längning av rätt ljud, realisering av eventuell grav accent, sammansättningar och partikelverb. 

Jag har även undersökt i vilken utsträckning testtagarnas fel beror på att de lägger betoningen 

på fel stavelse eller förlänger fel ingående ljud i den betonade stavelsen samt analyserat 

antalet felaktigt betonade ord. 

 Ovan nämnda prosodiska element har jag analyserat genom att göra markeringar i de 

transkriptioner jag haft till hands. Beträffande betoningen kan denna, som påtalats under 2.1 

variera beroende på var man som talare vill lägga fokus eller om det är något man vill fram-

häva. Utifrån kontexten har jag kunnat dra slutsatsen om betoningen/accentueringen är rimlig 

i sammanhanget. Jag har inte gjort någon skillnad på betonade och eventuellt accentuerade ord 

utan sammanfört bägge företeelser under kategorin betoning. Jag har inte heller tagit hänsyn 

till spektrala kontraster. Jag har alltså inte noterat eventuellt felaktig allofon, ex [*ma˘t a] i 

stället för [mA˘ta]. Endast förlängning av rätt ljud har räckt för att få ordet godkänt. Jag har 

dessutom valt att bortse från satsintonationen. 

 Analysmetoden kan betraktas som subjektiv men för att öka reliabiliteten har jag an-

vänt så pass många betonade ord i min analys (mellan 223 och 299) att några enstaka ”missar” 

inte borde påverka slutresultatet. För rätt betonade stavelser har jag analyserat om testtagarna 

förlängt rätt ljud och hur eventuell grav accent realiserats. Jag har sedan räknat ihop alla be-

tonade ord och räknat ut hur många korrekta realiseringar av ovannämnda prosodiska element 
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som återfinns i procent vilka presenteras i tabellform i kapitel 5. 

 För att läsaren ska få en inblick i mitt tillvägagångssätt presenterar jag nedan ett kort 

utdrag av några fraser och satser som analyserats av två testagare, en godkänd och en under-

känd. Jag har lyssnat på samtalen upprepade gånger och gjort prosodiska markeringar enligt 

följande: 

Betonad stavelse: » 
Bibetonad stavelse: « 
Förlängning av ett ljud: ˘ 

Alla avvikelser, exempelvis utelämnad förlängning av det aktuella ljudet i den betonade sta-

velsen, utelämnad betoning och felaktig betoning har markerats med * 

 För analysen av accenter har jag funnit det enklast att efter ordet i fråga markera reali-

sering av grav accent inom parentes (grav), ej realisering med (ej grav) och övergeneralisering 

med (fel grav). Den akuta accenten har jag inte markerat och de ord som inte markerats med 

något av det ovanstående är följaktligen akuta. Partikelverb har markerats med fetstil och efter 

felbetonade ord står (fel bet.). 
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Exempelanalys: underkänd testtagare 

1. nej ni kan 'väl˘ja (ej grav) vilken som 'hel˘st 
2. så kan se om ja-kan 'argumente*ra lite'grann* 
3. 'jätt*eintres'san˘t (ej grav) 
4. ja har alltid tror att / 'trott˘ / att eh 'mell˘an (ej grav) 'jäm˘ställd«he˘t (grav) och  

'jäm˘lik«he˘t (grav) det finns en / en eh  'när˘mare (ej grav) rela'tio˘n  
5. men 'så˘ tänker 'in˘te (ej grav) / eh tjän*ste'mann˘en (ej grav)/ eh centra*lorganista'tio˘n 

(ej grav) va 
6. i va ['ja˘ har 'upp˘täck*t  (ej grav)/ via in*ter'*net˘*] är att eh / dom eh / dom kan- dom 

'*lägg˘*er (fel bet.) en en 'sto˘r 'vik˘t i / 'skill*naden (ej grav) mellan 'män* och 
'kvinn*or (ej  grav) 

7.  [ja tror] 'in˘te (ej grav)att / att eh / att 'fak˘tumet(ej grav) att 'männ˘en '*ligg˘*er (fel 
bet.)'upp˘åt / är en 'frå˘ga (ej grav) om om att vara 'kvinn˘a (ej grav)eller att vara 'man˘ 
/  

8. de på*'ver˘kar (ej grav)/ *själ*v'fall˘et (ej grav) 
9. men ja tror inte att de er 'hu*vud«sa*kliga (ej grav) de e för'kla*ringen / utan att det 

'finn˘s eh nå eh nån slag eh / hhe 'o*jämlikhe*t (grav, ej dur)i sam*'häll˘et (ej grav)/ 
10.  alla indi'vi˘der är 'in˘te (ej grav)lika 'vä˘rda (ej grav)/  
11. alla indi'vi˘der är/ har 'in˘te (ej grav) lika ['in˘«fly˘tande] (ej grav)/ inför olika 

[pro'ble˘m] /  
12. å ja 'tro˘r att en 'kvinn˘a (grav)/ i den po'li˘tiska och eko'no*miska e'li*ten / har 'bätt˘re / 

fö*rut'sätt˘ningar (ej grav)att *på'ver˘ka (ej grav)i *sam*'häll˘et (ej grav) än en vanlig 
'man˘  

13.  / ja e 'man* / men eh / ja skulle 'al˘drig (ej grav) bli 'ar˘g på en sån kam'pan˘j / därför 
att / dom 'ho˘tar (ej grav) inte min 'mak˘t / 

14.  ja har ingen 'mak˘t /  
15. ja e 'he˘l mak*t'lö˘s (ej grav)/  
16. å ja är man / så ja tror 'in˘te (ej grav) att / att de 'stämm˘er inte 'rik˘tig (ej grav) va va va 

va dom 'säg˘er /  
17. för mig e bara propa'gan˘da (ej grav) / a de a därför att de finns 'myck˘e (ej grav) som 

är subjek'ti*v [i] / va dom 'säg˘er 
18. de e tjän*ste'mann˘en (ej grav) 
19. å den e 'kvinn*or (ej grav) som ligger i 'topp˘en  va som 'le*der  
20.  å de e 'sex˘ti (ej grav)pro'cen˘t 'kvinn˘or (ej grav) som är med i- / i själva 'fack*et  
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Exempelanalys: godkänd testtagare 

1.  ja 'dju˘rrättsakti«vis˘ter (ej grav) /  
2. ja ja har läst en hel 'de˘l faktiskt å / '*titt˘*at (fel bet.) på 'te˘«ve˘ (grav)här i 'Sver˘ige  
3. å då / har ja / 'upp˘«täck˘t ( ej grav) att de e / ja ett / aktu'ell˘t / ja nåt aktu'ell˘t 'lik˘som 

som 'hän˘der (fel grav)här /  
4. att de 'fann˘s ve'ga˘ner (fel grav)de visste ja inte 'förr˘ 
5. [såna] mili'ta˘nta (fel grav) vegetari'a˘ner (fel grav) 
6. de har vi 'in˘te (grav) i Ös*ter'ri˘ke (ej grav)/ 
7. de finns 'tro˘ligt«vi˘s (ej grav)vegetari'a˘ner (fel grav) men inte ve'ga˘ner (fel grav)[som 

eh] som attac'ke˘rar 'kor˘v«kios˘ker (ej grav)å sånt  
8. då/[skulle dom] ju ha *o*'tro˘ligt (ej grav) mycke att 'gö˘ra (grav)  
9. man kan ju 'näs˘tan (ej grav)'sä˘ga (ej grav)att 'Ös˘ter«ri˘ke (ej grav)ligger i 'kött˘«bäl˘tet 

(ej grav)så  
10. de e ju väldigt- / ja mycke / öum 'kor˘v å 'kött˘ vi äter eller 'bru˘kar (ej grav) äta  
11. eller dom 'fles˘ta (ej grav)brukar äta  
12. de e inte 'all˘a (grav) som 'gill˘ar (grav) 'kött˘ men- / 
13.  ja då 'tyck˘te (ej grav)ja att /också att dom dom e så mili'tan˘ta (fel grav)  
14. de e / för'mo˘dligen inte- / inte så 'mång˘a (grav) som e mili'tan˘ta (fel grav) 
15. de e bara en 'han˘d«full˘ (grav) liksom som / gör 'brott˘sliga (grav)'grej˘er (grav)/  
16. ja har 'hö˘rt att dom / eh släppte / 'fri˘«släpp˘te (ej grav) 'min˘kar (grav) i 'dju˘r«far˘mar 

(grav) 
17. att dom emm / 'e˘-mejl«bom˘bade (ej grav)en- / eh Karo'li˘nska (fel grav) insti'tu˘tet (fel 

grav)  
18. de har ja läst i '*da˘*gens (fel grav, fel bet.)'ny*he*ter (ej grav) 
19. dom hade ju 'sto˘r eh 'sto˘rt pro'ble˘m eh stora pro'ble˘m å de va ganska 'krång˘ligt 

(grav) för dom hade- / ja / '*slå˘* ihjä*l dom här / 'da˘torsys«te˘met (ej grav) sen 
20. de va i 'fjo˘l tror ja om ja minns 'rätt˘ /  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras olika prosodiska företeelser och kompetensen av dessa hos test-

tagarna i tabeller med efterföljande kommentarer. Jämförelser görs dels mellan godkända och 

underkända beträffande hela den muntliga språkfärdigheten, dels mellan godkända och under-

kända beträffande uttalet.  

 

5.1 Betoning av rätt stavelse och förlängning av rätt ljud 
Den procentandel som anges i tabell 3 är ett mått på testtagarnas s.k. basprosodiska kompetens 

(BP, jfr avsn. 3.2), d.v.s. deras förmåga att betona rätt stavelse och förlänga rätt ljud utan hän-

syn till eventuell grav accent. Som antytts under avsnitt 3.2 är detta det centrala i svenskans 

prosodi. I tabellen redovisas alla ord inklusive sammansättningar och avledningar vilka även 

tas upp specifikt i avsnitt 5.6 och 5.7.  

Tabell 3. Andel ord med betoning på rätt stavelse och förlängning av rätt ljud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg Antal         Varav korrekta
Testtagare uttal ord antal %

G1 4 245 237 97
G2 2-3 244 226 93
G3 4-5 261 251 96
G4 3 238 230 97
G5 2 299 284 95
G6 4 261 228 87
G7 3 239 229 96

Medelvärde, godkända testtagare: 94
U1 3 234 190 81
U2 3 252 242 96
U3 3 260 235 90
U4 1 293 178 61
U5 2 240 171 71
U6 2 223 124 56
U7 2 247 149 61

Medelvärde, underkända testtagare: 74

Vid en analys av tabell 3, beträffande skillnader godkända och underkända emellan utan hän-

syn till betyg, ser man att de godkända i genomsnitt har betydligt högre frekvens korrekta 

realiseringar beträffande förmågan att betona rätt stavelse och förlänga rätt ljud. Alla som 

godkänts har korrekta realiseringar mellan 87 % och 97 %. Den genomsnittliga nivån för de 

godkända testtagarna ligger på hela 94 % medan siffran för de underkända endast kommer upp 

till en nivå av 74 % korrekta realiseringar i genomsnitt. U2 och även U3, som visar en baspro-

sodisk kompetens i paritet med de godkända testtagarna, är dock exempel på att prosodin inte 

alltid räcker för att godkännas. Den som av de underkända tydligast avviker är testtagare U2. 
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Hon har en mycket hög frekvens korrekta realiseringar (96 %). Även i Eklund Heinonens 

undersökning utgjorde U2 ett undantag då hennes grammatik var på samma höga nivå som de 

godkändas. Vid en näranalys kom Eklund Heinonen fram till att det främst var kommunikativa 

brister, bl.a. stor osäkerhet, som resulterade i ett underkänt betyg. U2 fick dock en andrahands-

bedömning åtta år efter testtillfället där hon faktiskt godkändes (Eklund Heinonen 2009:138). 

Om hänsyn tas till detta borde hon alltså höra till kategorin godkända varpå ett än tydligare 

mönster beträffande den basprosodiska förmågan i relation till godkänt eller underkänt resultat 

framträder. Räknar vi alltså in henne bland övriga godkända blir den genomsnittliga frekven-

sen av korrekta realiseringar 94 % för de godkända men endast 70 % för de underkända. Test-

tagarna U1 och U3 som fick godkänt på uttalsdelen men alltså underkändes på provet i stort 

uppvisar en något lägre genomsnittlig frekvens av korrekta realiseringar jämfört med god-

kända (86 % mot 94 %). Om man endast räknar de underkända testtagare som också under-

känts på uttalsdelen framkommer ett genomsnittligt resultat på endast 62 % korrekta realise-

ringar.  

 Om vi istället fokuserar på godkänt/underkänt betyg för själva uttalet råder det en 

tydlig skillnad mellan dem för uttalet godkända testtagarna och dem som underkänts beträf-

fande förmågan att betona rätt stavelse och förlänga rätt ljud. Det är uppenbart att bedömarna 

rent generellt premierar en testtagare som betonar rätt stavelse och förlänger rätt ljud med ett 

för uttalet godkänt betyg än dem som har sämre förmåga på detta område. De som godkänts 

för själva uttalsdelen (minst betyg 2–3) har mellan 81 % och 97 % korrekta realiseringar 

medan de underkändas behärskning på detta område ligger mellan 56 % och 71 % om G5 

räknas bort. G5 som fått godkänt på hela den muntliga språkfärdigheten men endast fått 

betyget 2 för uttalet sticker alltså ut i sammanhanget med sina 95 % korrekta realiseringar. 

G5:s förmåga att betona rätt stavelse och förlänga rätt ljud ligger helt i nivå med dem som fått 

godkänt på uttalsdelen. Jag återkommer till G5:s avvikande resultat i nästa kapitel. 

 

5.2 Ord med betoning på fel stavelse eller förlängning av fel ljud 
I tabell 4 redovisas testtagarnas andel ord med betoning på fel stavelse eller förlängning av fel 

ljud. Genom att analysera testtagarnas andel ord med betoning på fel stavelse, ex männi'skor 

istället för 'människor eller förlängning av fel ljud, ex ordet skydd uttalat /Óy˘d/ istället för 

/ÓYd˘/, går det att utröna i vilken utsträckning avvikelserna beror på detta. Fel av denna art 

skulle kunna tyda på en större medvetenhet om de prosodiska reglerna än utelämning av 

betoning och förlängning. 
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Tabell 4. Antal ord med betoning på fel stavelse eller förlängning av fel ljud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg Antal Ord med betoning på fel stavelse
Testtagare uttal ord eller förlängning av fel ljud

G1 4 245 0
G2 2-3 244 3
G3 4-5 261 0
G4 3 238 1
G5 2 299 5
G6 4 261 0
G7 3 239 5
U1 3 235 8
U2 3 252 1
U3 3 260 0
U4 1 293 4
U5 2 240 1
U6 2 223 0
U7 2 247 4

 

 

 

 

 

 

 

Som utläses i tabell 4 är endast få av inlärarnas fel beroende på fel betonad stavelse i ordet 

eller fel förlängda ljud. Ingen större skillnad kan heller hittas mellan godkändas och under-

kändas missar med felplacerad betoning i ord eller förlängningar av fel ljud. De fel testtagarna 

gör beror alltså i liten utsträckning på detta.  

 

5.3 Felaktigt betonade ord 
I tabell 5 redovisas testagarnas antal felaktigt betonade ord, dvs. ord som målspråksavvikande 

får betoning. Anledningen till att detta analyseras är att en betoning av vissa innehållsfattiga 

ord ex pronomen, prepositioner och negationer i neutrala påståenden kan bidra till en störd 

satsrytm (Bannert 1990:27). Även felaktigt betonade verb i partikelverbkonstruktioner tas med 

här.  

Tabell 5. Antal felaktigt betonade ord. 

Godkända betyg Antal felaktigt Underkända betyg Antal felaktigt
testtagare uttal betonade ord testtagare uttal betonade ord

G1 4 0 U1 3 3
G2 2-3 2 U2 3 2
G3 4-5 2 U3 3 0
G4 3 1 U4 1 6
G5 2 0 U5 2 3
G6 4 5 U6 2 5
G7 3 2 U7 2 14

 

I tabell 5 framgår det att det är vanligare att underkända testtagare betonar vissa ord mål-
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språksavvikande, i synnerhet gäller detta för testtagare som även underkänts på själva uttals-

delen. 

 

5.4 Realisering av grav accent 
I tabell 6 redovisas i vilken utsträckning testtagarna behärskar svenskans grava accent.  

Tabell 6. Realisering av grav accent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg Antal          Varav korrekta
Testtagare uttal ord antal %

G1 4 88 62 71
G2 2-3 107 67 63
G3 4-5 112 1 1
G4 3 100 34 34
G5 2 95 4 4
G6 4 131 60 46
G7 3 95 70 74

Medelvärde, godkända testtagare: 42
U1 3 114 58 51
U2 3 112 30 27
U3 3 82 41 50
U4 1 142 6 4
U5 2 98 11 11
U6 2 90 33 37
U7 2 86 0 0

Medelvärde, underkända testtagare: 26

Som framgår av tabell 6 varierar förmågan att realisera grav accent mycket hos både godkända 

och underkända testtagare. Huruvida en testtagare har förmågan att använda grav accent eller 

ej har som tabellen visar ingen betydelse för betyget. Den testtagare (G3) som erhållit det 

högsta betyget är också en av de testtagare som har sämst förmåga att realisera den grava 

accenten.  

 Om vi jämför godkända med underkända finner vi dock en högre genomsnittlig för-

måga att realisera den grava accenten, 42 % för dem som blivit godkända på hela den munt-

liga språkfärdigheten jämfört med 26 % för de underkända.  

 Beträffande de underkända testtagarna är det just också två av dem som godkänts på 

själva uttalsdelen, U1 och U3 som uppvisar bäst behärskning på detta område (51 % respek-

tive 50 %). 

 G5 har visserligen en förmåga i likhet med övriga för uttalet godkända testtagare att 

betona rätt stavelse och förlänga rätt ljud men han klarar inte den grava accenten i någon 

större utsträckning.  

 Gör vi således en strikt indelning av de som underkänts på uttalet (G5, U4, U5, U6 och 
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U7) och de som godkänts på uttalet (G1, G2, G3, G4, G6, G7, U1, U2 och U3) finner vi en 

tydligare kontrast. De för uttalet underkända får en genomsnittlig behärskning av den grava 

accenten på endast 11 % medan de godkända kommer upp till en nivå av 46 % korrekta reali-

seringar i genomsnitt. De för uttalet godkända testtagarna realiserar alltså i genomsnitt den 

grava accenten i högre utsträckning. 

 

5.5 Övergeneralisering av grav accent 
I tabell 7 redovisas i vilken utsträckning testtagarna använder den grava accenten felaktigt för 

ord som ska ha akut accent. 

Tabell 7. Andel felaktig användning av grav accent på ord med akut accent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betyg Antal Varav övergeneraliseringar
Testtagare uttal ord antal %

G1 4 157 3 2
G2 2-3 137 7 5
G3 4-5 149 0 0
G4 3 138 1 1
G5 2 205 0 0
G6 4 130 27 21
G7 3 144 1 1
U1 3 121 8 7
U2 3 140 2 1
U3 3 178 3 2
U4 1 151 0 0
U5 2 142 5 4
U6 2 133 5 4
U7 2 161 0 0

 

Resultaten tyder på att eventuell överanvändning av grav accent för ord som ska ha akut 

accent inte påverkar betygsättningen. Den testtagare (G6) som har störst felfrekvens (21 %) på 

detta område har ändå fått ett högt betyg (4). För övrigt finns få belägg hos de övriga test-

tagarna och det syns ingen större skillnad underkända och godkända emellan. 

 

5.6 Sammansättningar och avledningar med två betonade stavelser utan 
hänsyn till grav accent 
I tabell 8 redovisas testtagarnas basprosodiska förmåga vid sammansättningar, dvs. deras för-

måga att realisera såväl huvud- som bibetoning som att förlänga de två aktuella ljuden utan 

hänsyn till de tonala aspekterna, dvs. realisering av grav accent. 
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Tabell 8. Sammansättningar/avledningar med två betonade stavelser och två förlängda ljud utan 
hänsyn till grav accent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg Antal          Varav korrekta
Testtagare uttal ord antal %

G1 4 27 22 82
G2 2-3 37 31 84
G3 4-5 38 30 79
G4 3 38 34 89
G5 2 28 22 79
G6 4 60 37 62
G7 3 40 37 93

Medelvärde, godkända testtagare: 81
U1 3 47 25 53
U2 3 60 49 82
U3 3 33 19 58
U4 1 55 9 16
U5 2 28 15 54
U6 2 38 19 50
U7 2 18 1 6

Medelvärde, underkända testtagare: 46

När ingen hänsyn tas till de tonala aspekterna (realisering av grav accent) framträder en tydlig 

skillnad mellan godkända och underkända beträffande förmågan att i sammansättningar och 

avledningar med två betonade stavelser realisera betoningen med korrekt duration. G5 är dock 

även på denna punkt ett undantag som trots betyg 2 ligger helt i nivå med de övriga för uttalet 

godkända testtagarna.  

 Om vi bara ser till godkända och underkända för hela den muntliga språkfärdigheten 

framkommer en genomsnittlig skillnad på 81 % för de godkända och 46 % för de underkända. 

Om vi dessutom lägger U2 till de godkända (jfr avsn. 5.1) blir skillnaden än större; 81 % för 

de godkända (med U2) och 40 % för de underkända (utan U2).  

 Väljer vi att se strikt till endast betyget för uttal får vi följande skillnader. De för uttalet 

underkända (betyg 1 eller 2) (G5, U4, U5, U6 och U7) får en genomsnittlig frekvens på 41 % 

och de för uttalet godkända (betyg 2–3 eller högre) (G1, G2, G3, G4, G6, G7, U1, U2 och U3) 

kommer upp till en genomsnittlig nivå av 76 %.  
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5.7 Sammansättningar och avledningar med två betonade stavelser och grav 
accent realiserad  
I tabell 9 redovisas testtagarnas förmåga utöver basprosodin att realisera den grava accenten i 

sammansättningar och huvud- och bibetonade avledningar. 

Tabell 9. Sammansättningar/avledningar med två betonade stavelser och två förlängda ljud och 
korrekt användning av grav accent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg Antal  Varav korrekta med acc. 2
Testtagare uttal ord antal %

G1 4 27 15 56
G2 2-3 37 20 54
G3 4-5 38 0 0
G4 3 38 17 45
G5 2 28 4 14
G6 4 60 7 12
G7 3 40 25 63

Medelvärde, godkända testtagare: 35
U1 3 47 19 40
U2 3 60 10 17
U3 3 33 15 45
U4 1 55 2 4
U5 2 28 4 7
U6 2 38 17 45
U7 2 18 0 0

Medelvärde, underkända testtagare: 23

En betydligt större variation uppträder då man räknar sammansättningar och huvud- och bibe-

tonade avledningar med grav accent realiserad. Kontrasten godkända och underkända emellan 

blir inte lika entydig. Den testtagare som fått högst betyg (G3) har noll realiseringar i likhet 

med U7. De två högsta realiseringarna återfinns dock hos två godkända testtagare, G1 (56 %) 

och G7 (63 %). U6 kommer emellertid upp till en i sammanhanget ganska hög nivå med sina 

45 %.  

 De som godkänts på hela den muntliga språkfärdigheten kommer dock upp till en 

något högre genomsnittlig nivå, 35 % jämfört med de underkända som når en nivå av 23 %. 

Inga större skillnader framkommer om U2 flyttas till de godkända. Hon har endast 17 % 

realiserade sammansättningar med rätt betoning, duration och grav accent. Räknas alltså U2 

till de godkända blir genomsnittsnivån 33 % för de godkända och 24 % för de underkända.  

 Om vi istället endast ser till betyget i uttal får de som ansetts ha ett godtagbart uttal 

(betyg 2–3 eller högre) en genomsnittlig nivå på 37 % och de som ansetts ha ett undermåligt 

uttal får en genomsnittlig nivå på 14 %. Här ser vi alltså en större skillnad. 
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5.8 Partikelverb 
I tabell 10 redovisas testtagarnas korrekta realiseringar av partikelverb.  

Tabell 10. Antal korrekt realiserade partikelverb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg Antal Antal korrekta
Testtagare uttal partikelverb realiseringar

G1 4 4 4
G2 2-3 2 1
G3 4-5 5 3
G4 3 10 9
G5 2 3 3
G6 4 9 5
G7 3 9 7
U1 3 4 1
U2 3 4 4
U3 3 11 11
U4 1 4 2
U5 2 3 2
U6 2 5 2
U7 2 2 0

Den testtagare som använt flest partikelverb och dessutom realiserat dem alla korrekt med 

obetonat verb och betonad partikel är intressant nog en underkänd testtagare (U3). Generellt 

kan dock sägas att de för hela den muntliga språkfärdigheten underkända testtagarna är något 

sämre att realisera betoning korrekt vid användning av partikelverb. Om deras resultat räknas 

samman framkommer en genomsnittlig behärskning på 67 % korrekta realiseringar medan 

siffran för de godkända uppgår till 76 %. Räknas U2 till de godkända blir skillnaden 78 % för 

de godkända och 62 % för de underkända.  

 Väljer vi istället att endast se till betyget för uttal framkommer att de som ansetts ha ett 

bra uttal också är betydligt bättre på att realisera partikelverben korrekt. För dem som har fått 

betyg 2 eller mindre blir den genomsnittliga andelen korrekta realiseringar 53 % och för dem 

som fått godkänt betyg för uttalet (2–3 eller högre) uppgår denna andel till 78 %. De som 

ansetts ha ett dåligt uttal realiserar i genomsnitt alltså endast ungefär hälften av partikelverben 

korrekt medan de som har ett bra uttal kommer upp till en nivå av drygt tre fjärdedelar korrek-

ta realiseringar. Förmågan att betona rätt vid partikelverb är således genomsnittligt större hos 

de testtagare som fått godkänt på uttalet.  

 

5.9 PT i relation till BP 
I kapitel 3 har såväl Processbarhetsteorin (PT) som det pedagogiska begreppet basprosodi, 

d.v.s. andel rätt betonade ord med rätt förlängda ljud (BP), tagits upp. I tabell 11 visas en 
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jämförelse mellan kompetensen enligt PT och den basprosodiska kompetensen för de olika 

testtagarna. När det gäller det förra anger tabellen dels testtagarnas andel korrekta belägg på 

PT-nivå 4 (behärskning av inversionsregeln och kongruensböjning av predikativa adjektiv, jfr 

avsn. 3.4), dels vilken PT-nivå testtagarna har nått upp till, utifrån ett kriterium med 80 % 

korrekta belägg. BP-kompetensen avser andelen ord med betoning på rätt stavelse och för-

längning av rätt ljud som ovan presenterats i tabell 3 (avsn. 5.1). 

Tabell 11. Testtagarnas PT-nivå och andel korrekta belägg på PT-nivå 4 (efter Eklund Heinonen 
2009) i förhållande till den basprosodiska kompetensen (BP) i procent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andel korrekta Uppnådd PT-nivå BP-kompetens 
Testtagare belägg på PT-nivå 4 (80%-kriterium) (%)

(%)
G7 100 4 96
G3 94 5 96
G4 93 4 95
G1 91 4 97
G6 90 4 87
U2 90 4 96
G2 88 4 93
U6 75 3 56
U3 71 3 90
U4 70 3 61
U7 62 3 61
U1 55 3 81
U5 50 3 71
G5 25 3 95

 

Av de som uppnått nivå 4 eller 5 i processbarhetsstegen ligger procentandelen korrekta reali-

seringar med rätt betonade stavelser och rätt förlängda ljud på mellan 87 % och 97 %. För dem 

som fortfarande befinner sig på nivå 3 ligger andelen mellan 56 % och 95 %. Detta visar på att 

sambandet mellan basprosodisk kompetens och nivå i PT inte är entydigt. Vid en närmare 

analys ser vi dock att alla som befinner sig på den högre nivån också har en bra basprosodisk 

förmåga med en genomsnittlig BP-kompetens på 94 %. Ett starkt samband mellan hög PT-

nivå och hög basprosodisk kompetens framträder med andra ord. Däremot uppvisar de test-

tagare som befinner sig på PT-nivå 3 en varierande basprosodisk kompetens. G5 med 95 % 

korrekta realiseringar och U3 med 90 % avviker klart från de övriga. G5 sticker ut allra mest 

då hans grammatiska förmåga som synes i tabellen ligger långt under alla de övrigas. Han har 

endast 25 % korrekta belägg på PT-nivå 4, en siffra som långt underskrider de övrigas kompe-

tens. 

 Anmärkningsvärt är också att testtagare U2 enligt tabellen uppvisar såväl hög gramma-

tisk som prosodisk förmåga. Enligt betygsunderlaget (se avsn. 4.3) har hon dock fått godkänt 
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betyg för såväl grammatik som uttal och hennes underkända slutbetyg för den muntliga kom-

petensen baserades på den funktionella sidan av språket samt på ordförrådet. För den intres-

serade hänvisar jag till Maria Eklund Heinonens avhandling där U2 tas upp i en näranalys.  

 

 

6. Näranalys av testtagare G5 
Hur kommer det sig att G5 bara fått betyg 2 trots att han har en basprosodisk förmåga i likhet 

med dem för uttalet godkända? För att se om betyget har att göra med segmentella strukturer 

(enskilda ljud) redovisas här en kortfattad sammanfattande analys med utgångspunkt i G5:s 

realisering av enskilda språkljud. G5:s modersmål är amerikansk engelska. 

 

6.1 Realisering av konsonantljuden 
De konsonantljud som i G5:s tal avviker mest från det svenska uttalssättet är lateralen /l/, klu-

silerna /t/ och /d/ och nasalen /n/. Dessa har ett dentalt artikulationsställe i svenskan (tung-

spetsen mot tänderna) men G5 överför modersmålets alveolara artikulationsställe (tungspetsen 

mot tandvallen) (Lundström Holmberg & af Trampe 1987:73). 

 R-ljudet får i G5:s tal ett mer frikativt uttalssätt i enlighet med hans modersmåls uttal. 

Han realiserar alltså varken mellan- och nordsvenskans retroflexa tremulant eller sydsven-

skans uvulara tremulant (Engstrand 2004:168). 

 G5 realiserar rikssvenskans sje-ljud /Ó/ utan problem trots att det är vanligt att engelsk-

talande ersätter detta ljud med ett [ß] precis som i norrländska dialekter (Bannert 1990:110). 

 

6.2 Realisering av vokalljuden 
G5 har i många kontexter problem att realisera det korta a-ljudet [a]. Ljudet ersätts med ett [´] 

vilket är vanligt hos inlärare med amerikansk engelska som modersmål (Bannert 1990:110), 

exempel [´ l ˘ t i ˘ d] istället för [al˘ti˘d], och [´l˘a] istället för [a l ˘ a]. 

 Utöver detta uppvisar G5 en ganska god förmåga att realisera de svenska vokalljuden. 

Han har bl.a. inga problem med det långa a-ljudet [A˘]. Det är annars vanligt att personer med 

amerikansk engelska ersätter detta ljud med ett [æ˘] (Bannert 1990:110), vilket G5 alltså inte 

gör. Ord som pratar och jag uttalas målsspråksenligt: [jA˘g] och [prA˘tar]. 

 G5 har vidare inga problem med vokalfonem som /y/, /E/, /o/ och /¨/. Ord som tycker, 

tänker, åsikt, håller och hudfärg uttalas målspråksenligt [t Y k ˘ ´ r], [tEN˘k´r], [o˘sIk˘t], [hol˘´r], 

[h¨˘dfQr˘j]. 
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6.3 Övriga iakttagelser 
För övrigt märks endast avvikelser på vokal- och konsonantnivå i ord som ser likadana eller 

nästan likadana ut i engelskan och svenskan, en mycket vanlig avvikelse hos engelskspråkiga 

(Bannert 1990:33). Nato, Kosovo och Afrika uttalas helt på engelska utan någon anpassning 

till det svenska uttalssättet för dessa namn. Ord som familj, resurser, plus, artikel och eko-

nomisk uttalas med motsvarande engelska ljud och betoningsregler. Detsamma gäller för 

sammansättningar med god-, exempelvis godkänd, vilket uttalas motsvarande engelskans 

good. Vidare kodväxlar G5 när han inte finner det rätta uttrycket på svenska, exempelvis 

säkerhet council istället för Säkerhetsrådet och red korset i stället för Röda korset.  

 

6.4 Slutsatser av näranalysen 
G5 har en hel del kunskaper om svenskt uttal men han låter ofta engelskan lysa igenom ganska 

starkt. Han drar sig inte för att kodväxla till engelska då han inte finner det rätta uttrycket och 

anpassar inte ord som är lika i de bägge språken till det svenska uttalssättet. Jag finner det 

troligt att det är just denna brist på anpassning snarare än generella brister i de segmentella 

strukturerna som bidragit till det låga betyget.  

 
 
7 Diskussion av resultaten  
Det som kommit fram i denna undersökning visar att den basprosodiska förmågan (BP) verkar 

vara av avgörande betydelse för huruvida en testtagare ska anses ha ett bra eller godtagbart 

uttal och att den även påverkar möjligheten att klara Tisus muntliga del i stort. Alla de som 

klarat hela den muntliga språkfärdigheten i Tisus har uppvisat en basprosodisk förmåga mot-

svarande lägst 87 % korrekta realiseringar och den genomsnittliga nivån för de godkända test-

tagarna låg på hela 94 %. Ingen med korrekta realiseringar under 87 % har alltså godkänts. 

Detta tyder på att bedömarna tar stor hänsyn till den basprosodiska förmågan. I förlängningen 

kan alltså basprosodin påverka en invandrares möjlighet att få bedriva högre studier i Sverige. 

 En god basprosodisk förmåga är, som påtalats, också betydelsefull för att få godkänt på 

själva uttalsdelen i Tisus. De med godkänt betyg i uttalet uppvisade en betydligt mer utvecklad 

basprosodisk förmåga jämfört med dem som underkänts på själva uttalsdelen. Endast ett 

undantag från detta kunde hittas i materialet, nämligen G5. G5 hade, trots sitt låga uttalsbetyg 

(2), en BP-kompetens överensstämmande med den hos dem för uttalet godkända. 

 Även om alla de som godkänts på hela den muntliga språkfärdigheten uppvisat en hög 

basprosodisk förmåga hittades i undersökningen även testtagare som inte godkänts trots en 
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hög BP-nivå. U2 med 96 % korrekta realiseringar och U3 med 90 % lyckades inte klara testet 

i stort trots godkänt på uttalsdelen och hög BP- nivå. Hänsyn tas alltså även till övriga munt-

liga språkfärdigheter och det är således inte självklart att hela den språkliga repertoaren upp-

visar hög kvalitet trots att den prosodiska förmågan gör det. Vid en första anblick förefaller 

detta strida mot vad som påtalats i avsnitt 1.1, att övriga språkfärdigheter lärs in automatiskt 

om en god prosodi etableras. Det intressanta här är emellertid att U2 vid en andrahandsbedöm-

ning faktiskt visade sig vara ”felaktigt” underkänd (jfr avsn. 5.1) och borde ha räknats in bland 

de övriga godkända testagarna. Hennes grammatiska förmåga var mycket hög, så bristerna 

fanns åtminstone inte inom denna språkfärdighet. U3 hade dessutom förhållandevis många 

belägg i Eklund Heinonens undersökning på PT-nivå 4 (jfr avsn. 5.9). Eftersom U3:s bas-

prosodi ligger något under U2:s verkar det således som att deras basprosodiska förmåga följs 

av en utveckling åtminstone beträffande grammatiken. Det går med andra ord inte att utesluta 

ett samband mellan prosodin och övriga språkfärdigheter utifrån dessa två testtagare.  

 Vidare kunde det konstateras i undersökningen att testtagarnas fel i relativt liten ut-

sträckning berodde på att betoningen hamnade på fel stavelse och att fel ljud förlängdes. Den 

slutsats vi kan dra är således att den prosodiska medvetenheten brister vid de flesta avvikelser-

na. När fel görs rör det sig alltså i första hand om utelämnad duration av den betonade stavel-

sen och/eller utelämnad betoning. 

 Beträffande analysen av de grava accenterna kunde konstateras, i enlighet med BP-

modellen, att bedömarna inte lägger någon vikt vid prosodins tonala drag. Utelämning av grav 

accent tycks inte störa lyssnarvänligheten och inte heller övergeneralisering av grav accent 

förefaller göra det (jfr avsn. 5.4 och 5.5). I materialet finns exempel på en testtagare som helt 

utelämnat den grava accenten och en som i stor utsträckning övergeneraliserat den grava 

accenten men trots detta fått höga betyg. Denna undersökning ger alltså stöd till Bosse Tho-

réns uppfattning att det är den basprosodiska kompetensen som bör utgöra huvudfokus inom 

uttalsträningen för svenska som andraspråksinlärare (jfr avsn. 3.2 ) och att fokuseringen på de 

tonala dragen kan ges mindre utrymme. Den grava accenten visade sig dock hos många ut-

vecklas i takt med ökad basprosodi då de som godkänts på uttalsdelen också hade genomsnitt-

ligt fler korrekta realiseringar jämfört med underkända testtagare.  

 Den basprosodiska förmågan är också av avgörande betydelse för realisering av sam-

mansättningar och avledningar varför en skillnad uppkom också här beträffande de godkändas 

och underkändas förmåga på detta område. När de tonala aspekterna inte beaktades framkom 

en tydlig skillnad mellan godkända och underkända. De godkända testtagarna visade sig vara 

avsevärt bättre på att betona de två aktuella stavelserna och förlänga de två aktuella ljuden i 
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dessa ord. Skillnaden blev emellertid inte lika påtaglig då hänsyn togs till den grava accenten 

men de godkända uppvisade ändå en genomsnittligt högre behärskning även om stora indivi-

duella skillnader förekom bland såväl godkända som underkända. Den grava accenten ute-

lämnades hos de godkända i något större utsträckning för sammansatta och avledda ord än när 

grav accent generellt undersöktes, dvs. i alla ord med grav accent, såväl ord med en betoning 

som med två (jfr avsn. 5.4). Att realisera det tonala förloppet i sammansättningar och avled-

ningar tycks alltså vara något svårare än i accent 2-ord med endast en betoning. 

 Vidare manifesteras den basprosodiska förmågan vid realiserandet av partikelverb 

vilket visade sig i att de för uttalet godkända testtagarna uppnådde cirka tre fjärdedelar korrek-

ta realiseringar i genomsnitt, jämfört med cirka hälften hos dem med ett underkänt uttal. Lika-

så var de för uttalet underkända testtagarna mer benägna att målspråksavvikande betona ord 

jämfört med de godkända. 

 Slutligen visade undersökningen på ett samband mellan BP och PT så till vida att alla 

de testtagare som befann sig på de högre nivåerna i processbarhetsteorin också hade en väl 

utvecklad basprosodi. Undersökningen visade emellertid också att basprosodin kan vara väl 

utvecklad utan att den grammatiska förmågan uppvisar samma kvalitet. I materialet fanns två 

testtagare (G5 & U3) som avvek genom att ha en god basprosodi trots att de fortfarande be-

fann sig på PT-nivå 3. Det finns med andra ord ingen nödvändig överensstämmelse mellan 

hög BP och hög PT även om det oftast återfinns ett samband. Som påtalats ovan var U3:s 

grammatik ändå på en jämförelsevis hög nivå och avsevärt mycket bättre än G5:s. Det är alltså 

G5 som utgör det enda tydliga undantaget.  

 

7.1 Diskussion av G5:s avvikande resultat 
G5 har en basprosodisk förmåga på hela 95 % korrekta realiseringar och placerar sig därmed 

bland de bästa i detta avseende. Trots detta uppvisar han den sämsta grammatiken av de 

analyserade testtagarna. Enligt Eklund Heinonens undersökning uppvisade G5 endast 25 % 

korrekta belägg på PT-nivå 4 (jfr avsn. 5.9) och var därmed långt sämre än alla andra analyse-

rade testtagare i denna testomgång, såväl godkända som underkända. De övriga hade belägg 

på mellan 50 % och 100 %. Trots detta fick alltså G5 godkänt på själva grammatikdelen 

medan flera andra fick underkänt betyg (jfr avsn. 4.3). I Eklund Heinonens undersökning 

motsvarade inte G5:s grammatiska kompetens det som normalt krävs för att godkännas på 

Tisus muntliga del. Hans prosodiska behärskning motsvarade emellertid en nivå som främst 

återfinns hos godkända testtagare. I kapitel 6 har troliga skäl anförts till varför hans uttal 

underkändes. Hans språk karakteriserades av en påtaglig brist på anpassning genom flera 
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kodväxlingar och ett engelskt uttal av ord som är snarlika i de bägge språken svenska och 

engelska. Avvikelserna beträffande de segmentella strukturerna återfanns alltså främst i sådana 

ord. I likhet med Sally Boyds undersökning (se avsn. 3.3) kan alltså även segmentella struk-

turer inverka negativt på uppfattningen av kvaliteten i ett uttal. Däremot har, till skillnad mot 

det som kom fram i Boyds undersökning, detta inte lett till vidare ifrågasättande av hans kom-

munikativa kompetens inom andra områden, t.ex. grammatik. Bedömarna ansåg hans uttal 

undermåligt men har trots det godkänt hans grammatik som i jämförelse med övriga testtagare 

var förhållandevis undermålig. 

 På grund av den starkt avvikande grammatiska kompetensen lät Eklund Heinonen göra 

en näranalys av testtagare G5. Hon kom fram till att det främst var en mycket god kommuni-

kativ förmåga som resulterat i ett godkänt betyg för hela den muntliga språkfärdigheten. G5 

var skicklig i att föra samtalet framåt, han var inte rädd att ta ordet och intresserade sig mer för 

vad han sa än hur han sa det. Samtalet fick en prägel av ”äkta debatt”. Samtalet hade också en 

snabb och jämn samtalsrytm och G5 byggde ut sina repliker i längre resonemang. Eklund 

Heinonen lät göra en andrahandsbedömning av G5 åtta år efter testtillfället och bedömaren vid 

det tillfället ansåg i likhet med de tidigare bedömarna att G5 förtjänade godkänt på den munt-

liga delen av Tisustestet. ”Flytet, ordförrådet och förståelsen. Det är ett fungerande samtal” var 

bedömarens sammanfattande kommentar (Eklund Heinonen 2009:139, 163–164). 

 Man kan spekulera i om inte ”flytet” och ”förståelsen” också hade mycket att göra med 

den goda prosodin. Med Olle Kjellins konstaterande i bakhuvudet, att en god prosodi kan 

dölja brister i övriga språkfärdigheter, ligger det nära till hands att misstänka att G5 lyckats 

överskugga sina stora grammatiska begränsningar med en skicklig basprosodi (jfr avsn. 3.1). 

Det är ganska anmärkningsvärt att han fått sin grammatik godkänd trots att han uppvisar en 

grammatisk förmåga långt ifrån de övriga testtagarnas och långt sämre än dem som faktiskt 

också underkänts på grammatikdelen. Tyvärr går det inte att dra några definitiva slutsatser 

med tanke på det begränsade materialet. Vid en större undersökning och fler fall liknande G5 

hade spekulationerna kanske kunnat konstateras som fakta.  

 Mycket talar dock för att det går att lyckas i samhället om en god prosodi etableras. 

Som påtalats i inledningen tas en invandrare med en god prosodi på större allvar och riskerar 

inte att stängas ute från karriärmöjligheter i Sverige. Kanske är G5 ett exempel på just detta. 
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8 Framtida forskning 
I denna undersökning har det visat sig att en god basprosodi förefaller ha betydelse för möjlig-

heten att klara den muntliga delen av Tisus. För att få en säkrare bild av att så verkligen är 

fallet i ett större perspektiv, skulle det vara intressant att analysera fler Tisus-testtagare från 

flera olika testomgångar och flera olika lärosäten.  

 Dessutom har i denna undersökning framkommit ett visst samband mellan basproso-

disk kompetens och grammatiska färdigheter. En intressant uppföljningsstudie vore därför att 

även analysera ordförrådet i Tisus-testtagarnas muntliga språkfärdighet samt de enskilda 

ljuden och se om man kan utläsa ett större samband mellan basprosodi och kunskaper inom de 

övriga språkfärdigheterna.  

 Det vore även intressant att göra en studie i praktisk undervisning där en nybörjargrupp 

får extra intensiv prosodiundervisning och jämföra den med en grupp där mindre fokus läggs 

på prosodi och sedan mäta utvecklingen hos de bägge grupperna i de övriga 

språkfärdigheterna: grammatik, ordförråd och uttal av enskilda ljud. Dessa studier skulle i så 

fall, i mer omfattande utsträckning än vad som varit fallet i denna studie, kunna påvisa om det 

finns ett samband, i likhet med vad Olle Kjellin och Eva Gårding hävdar (jfr avsn.1.1), mellan 

de prosodiska kunskaperna och övriga språkfärdigheter. I det sistnämnda fallet skulle man 

även kunna undersöka hur tidig fokusering på prosodi i undervisningen påverkar utvecklingen 

av de övriga språkfärdigheterna.  
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