Hur undervisar vi i de främmande
språkens prosodi?
Berit Aronsson
En aspekt av språkundervisning som ofta glöms bort är tillägnandet av språkets
prosodi, d v s hur man ska uttala övergripande ljudsekvenser med målspråkslika
betoningsmönster och en målspråkslik användning av stigningar och fall i tonhöjd.
Under 70-talet sades det att den delen av språktillägnandet inte var så viktig att
öva på, att prosodin faller på plats ”automatiskt”. Även inom den kommunikativa
synen på språkundervisning som tog över under åttiotalet och fortfarande
dominerar, har uttalsundervisning haft låg prioritet. Ett argument som brukar
framföras när det gäller uttalsundervisning är att det inte är så nödvändigt att
ägna sig åt prosodi, eftersom en talare av ett främmande språk har rätt att behålla
sin identitet i form av sin främmande brytning, ja, enligt Kjellin, 2000, skulle det
rent av vara kränkande för eleven att uppmanas att träna bort sin accent!
Men hur står det egentligen till med detta? Lär sig eleverna det främmande
språkets prosodi automatiskt? Och om de inte gör det, spelar deras accent någon
roll för hur de blir uppfattade när de kommunicerar på det främmande språket?
När det gäller spanska som främmande språk så är den målgrupp eleverna
kommer att ha kontakt med till större delen infödda talare av språket. Sålunda är
de infödda språkvarieteterna rimliga att sträva mot. Där skiljer sig spanska, tyska
och franska från engelska, där den infödda modellen kanske är mindre central,
eftersom språket i stor utsträckning även används som internationellt
kommunikationsmedel. I min forskning har jag studerat kommunikativa effekter
av svenska elevers prosodiska mönster i spanska, samt hur prosodi uppmärksammas i våra styrdokument och läromedel, och det är det senare jag tänkt att
denna artikel framför allt ska handla om.
Den gemensamma europeiska referensramen
för språk, GERS, liksom våra styrdokument
och våra läromedel, baseras på den kommunikativa synen på språkundervisning, d v s att vi
lär oss språk för kommunikation och interaktion med andra, och inte i första hand för formens skull. I den muntliga kommunikationen
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blir då inte bara förmågan att använda ord,
artighetsfraser och andra fasta uttryck viktig,
utan även förmågan att klä dessa i rätt prosodisk språkdräkt. Det synsättet genomsyrar
märkligt nog varken GERS, våra styrdokument
eller våra läromedel i spanska. Förvisso finns
en mycket komplett redogörelse för vilka
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aspekter av språkets uttalssida som inläraren
approaches-teaching-stream-speech).
Han
bör tillägna sig som en del av den lingvistiska
liknar uttalsundervisningen i engelska vid
kompetensen, men när det gäller de metodoloundervisning om plantor i blomkrukor, varje
giska förslag som GERS ger för hur språkets
ord för sig, isolerade från talkontexten. När
uttalssida ska läras in, saknas det kommunikatisedan eleverna utsätts för hela sekvenser av
va perspektivet. Metodförslagen är lösryckta
naturligt tal kommer de i stället ut i en djungel,
från det kommunikativa sammanhanget och det
och får svårt att avkoda vad som sagts. Det uttal
föreslås att uttal ska övas till exempel via högde tränat på är bitvis väsensskilt från hur ordet
läsning, individuella drillövningar i ett språklauttalas i ett spontant kommunikativt sammanboratorium eller via den ortoepiska konventiohang. Därmed inte sagt att repetition, drill och
nen, d v s förståelse av hur den skrivna formen
övning av enstaka ord som metod är fel – dessa
ska uttalas. Dessa övningar går i sann behavioövningar kan mycket väl ha sin givna plats i
ristisk anda ut på repetition
undervisningen. Det som är
I den muntliga
och drill och är baserade
problematiskt är att det inte
kommunika
tionen
blir
då
huvudsakligen på det skrivna
finns någon tydlig progression
språket. Det är i det samman- inte bara förmågan att
för prosodi i de läromedel jag
hanget inte konstigt att varken
använda ord, artighetsfraser tittat på. Eleverna kommer
våra styrdokument eller våra
aldrig förbi repetitionsstadiet
läromedel i spanska – även de och andra fasta uttryck
(baserat huvudsakligen på
producerade utanför Sverige – viktig, utan även förmågan
skrivet språk), där de härmar
integrerar språkets fonolo- att klä dessa i rätt
strukturer utan att nödvändigtgiska och fonetiska form i de
vis internalisera dem.
prosodisk
språkdräkt
kommunikativa kompetenserna (som i de svenska styrdokumenten
Att prosodiska aspekter saknas i de kommunihuvudsakligen presenteras som språkliga strakativa kompetenserna beror kanske på att det
tegier för interaktion). Den fonologiska kompesaknas forskning kring vilka exakta interaktiotensen övas generellt helt frikopplat från dessa
nella funktioner prosodin har och hur dessa
aspekter.
realiseras i olika språk, eller på att den forskning som finns inte varit tillräckligt tydligt
De övningar som ägnas åt prosodi i de läromeriktad mot undervisning i främmande språk och
del i spanska jag studerat1 gäller ofta ordnivån
därför inte nått ut till författarna av dessa styrdokument. Kanske beror det även på att vi
(”hitta rätt betoning i ordet”), utgår ifrån skrivet
saknar tydliga strategier för hur man undervisar
språk (”läs dialogen högt”), samt baseras på
repetition (”lyssna och repetera”). Ingenstans
kommunikativt i uttal. När de styrande dokumenten inte behandlar prosodin som en del av
hittar jag aspekten prosodi inkluderad i kommmunikativa övningar där fri interaktion övas. En
den kommunikativa kompetensen är det naturligt att läromedelsförfattarna inte heller brytt
rolig metafor för denna metodologi, som synes
sig om att göra detta. Mot den här bakgrunden
långt ifrån begränsad till undervisning i spanska, presenteras av Richard Cauldwell
blir det svårt för lärare att låta eleverna öva den
prosodiska kompetensen mot ett utvärderings(http://englishagenda.britishcouncil.org/semibart mål, eftersom det saknas konkreta mål i
nars/jungle-listening-high-and-low-tech-
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Caminando (nivå 1), Amigos uno., (nivå 1), Aventuras (nivå 1), Vistas (nivå 3) La plaza (nivå 3)
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ordet guitarra, ord som börjar på h: hermano;
hacer”. Uppenbarligen behärskar inte författarna
bakom detta dokument fullt ut skillnaden
mellan bokstäver och ljud – h kan aldrig utgöra
ett uttalsproblem i spanska, det är uteslutande
en effekt av att övandet kopplats till skriftspråket.
De exempel där uttal kommenteras är slarvigt
formulerade och utan precision: ”mycket bra
uttal och intonation och behärskar även till viss
del de i spanskan delvis svåra konsonantljuden,
vilket man kan höra i uttrycken muy bien; club;
partido”. På förvånansvärt många ställen i
Språkets uttalssida utvärderas mycket knappdetta dokument står att intonationen är bra, men
händigt i Skolverkets Kommentarmaterial till
utan exemplifiering om vad som är bra. När det
kunskapskraven inom ramen för språk/muntgäller de övriga språkliga kompetenserna finns
ligt. Även i detta material är skriftspråkets
tydliga exempel angivna i
dominans tydlig. Uttalets
I min forskning har jag anslutning till kommentaren.
klassificering som lingvistisk
Kan man verkligen vara säker
kompetens för dessutom med studerat kommunikativa
på att författarna vet vad det
sig att denna färdighet utvär- effekter av svenska
var som var ’mycket bra’ med
deras med fokus på form snaelevers prosodiska
elevens intonation när de inte
rare än funktion, och kommenkan exemplifiera det? Komtarer kring uttal görs endast mönster i spanska
mentarmaterialet som rör den muntliga färdigunder rubriken Språklig precision, och inte t ex
heten borde självfallet, åtminstone delvis, inte
under Flöde av interaktion eller Språkliga stravara i skriven utan i talad form. Det faktum att
tegier. De kommentarer som görs angående
kommentarmaterialet rörande de muntliga
dessa mer interaktionsinriktade färdigheter rör
aspekterna på språket är alltigenom skriftligt gör
endast tempusbildning, ordval, fasta fraser och
att man misstänker hos författarna en viss brist
uttryck, d v s delar av språket som även kan
på kunskap kring vad muntlig färdighet bygger
uttryckas i skrift. Kanske detta är en följd av att
på. Det visar dessutom på den obetydliga vikt
hela kommentarmaterialet presenteras i skrift,
som tillskrivs prosodiska språkdrag i våra styrtrots att det är den muntliga kompetensen som
dokument. Det är för övrigt även oklart vilka
ska kommenteras. Detta för med sig att den
’svåra konsonantljud’ som avses i exemplet ovan.
vägledning som ges för bedömning av elevens
fonologiska kompetens begränsas till att beröra
Påverkan av det skrivna språket tycks vara svårt
endast de uttalsaspekter som upplevs som möjliga
att komma undan i undervisningen, kanske för
att illustrera i skrift. När uttal beskrivs via skrift
att vår västerländska undervisningstradition så
hamnar, som synes i kommande stycke, fonetiskt
starkt är knuten till alfabetiseringstraditionen.
omedvetna personer lätt i förvirring över vad
Att gå i skola har initialt handlat om att lära sig
som är effekter av skrift och vad som verkligen
läsa och skriva och räkna, något som lett till att
rör uttal i en elevs muntliga produktion.
de språkfunktioner som till stor del saknar en
grafisk representation lätt blir bortglömda.
För det spanska materialet görs t ex kommenProsodi brukar beskrivas som omedveten och
taren: ”uttalet är påverkat av modersmålet t ex i
riktlinjerna. Som lärare blir man i hög grad
utlämnad åt sin egen intuition, något som har
allvarliga nackdelar. Empiriska studier behövs
ofta för att styrka (eller förkasta) det man
”känner på sig”. Studier behövs också för att
kunna sätta upp tydliga utvärderingsbara mål
för uttalsundervisningen. Och visst skulle det
vara roligt att även kunna ta upp de rytmiska
och melodiska aspekterna på språket mer explicit
i undervisningen?
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därför svår att komma åt, men beror inte detta
antagande på att vi är ovana att beskriva prosodin explicit och tydligt? För visst vet vi ganska
väl hur vi ska låta för att uttrycka känslor som
irritation, undran, emfas eller vänlighet, fast vi
kanske saknar ord för att beskriva exakt vad vi
gör med rösten för att uttrycka dessa känslor.
Så länge synen på kommunikativ kompetens
inte på ett tydligt sätt inkluderar de drag som
förknippas med språkets melodi vingklipps de
mål som satts upp för den kommunikativa kompetensen. För att kunna interagera så lyckosamt
som möjligt med infödda talare av målspråket, i
detta fall spanska, krävs mer än kunskaper i
tempusbildning, ordval och fraser. Interaktionen
påverkas även av de prosodiska mönstren.

ningston. Vad resultaten pekar mot är att det i
svenska och spanska verkar finns olika diskursiva preferenser, där stigton har delvis olika
betydelse. Medan den i spanska oftast signalerar informationssökande så tycks en stigande
ton i svenska främst signalera vänlighet, och
behöver inte innebära att talaren efterfrågar
information. Den ”svansviftning” som en stigton kan innebära i svenska, tycks kunna läggas
”utanpå” det mer lingvistiska budskapet, oavsett om meddelandet är en fråga eller ett påstående. I spanska är en kraftig stigton i högre grad
än i svenska kopplad till informationssökning.

De fonetiska korrelaten, d v s tonhöjds- och
durationsmönster som hör ihop med dessa stigande gränstoner, skiljer sig också mellan språken, vilket innebär att även
” Det uttal de tränat på är
om en L2-talare lyckas proMen, för att man som lärare
bitvis
väsensskilt
från
hur
ordet
ducera en stigton där den
ska kunna inkludera prosonormalt förekommer i
din i ett kommunikativt uttalas i ett spontant
perspektiv, krävs (1) att kommunikativt sammanhang ” spanska, så är det inte
säkert att de fonetiska korrelaten stämmer öveläraren behärskar de mest framträdande prosorens med det förväntade mönstret. Förutom
diska dragen som ingår i en interaktionell komskillnader i stigningsnivå så skiljer sig duratiopetens på målspråket, och (2) att läraren kan
nen på finala vokaler i dessa stigtoner, de är
beskriva hur prosodisk form och funktion i ett
avsevärt mer förlängda i de svensktalandes
visst sammanhang i L2 förhåller sig till form
spanska. Dessutom visar sig både funktion och
och funktion i L1. Det kommunikativa sammform av dessa mönster vara känsliga för överfömanhanget bör alltid vara utgångspunkten,
ring till det främmande språket.
eftersom en viss form/funktion kan finnas i
båda språken men användas i olika kontexter
De experiment jag gjort visar att elever som gått
eller på olika sätt. Detta är grannlaga när det
igenom skolsystemet i spanska inte tillägnat sig
gäller prosodi eftersom det inte finns något
de viktigaste prosodiska dragen i målspråket. De
skrivet språk som tydliggör formen. Resultaten
visar också att bristen på behärskning av de profrån de experiment jag genomfört visar till
sodiska mönstren bidrar till främmande brytning
exempel att svenska L2-talare i spanska inte
i spanska, där vissa transfererade mönster kan
tillägnat sig de mönster som signalerar frågor
störa kommunikationen med infödda talare –
utan frågeord. Stighöjden är i många fall inte
inte bara för att de bidrar till brytning. L2tillräcklig för att yttrandet ska tolkas som en
talarna producerar även vissa mönster som tenfråga. L2-talarna i spanska producerar dessutderar att uppfattas som mindre vänliga än en L1om stigande intonationsmönster i sammanhang
talares. Kanske är det dags att vidga synen på
där infödda talare producerar falltoner och har
språkundervisning till att även omfatta de inforsvårt att skilja mellan frågeton och fortsätt46
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mationsstrukturerande och emotionella aspekterna på språket? Dessa uttrycks framförallt
genom vår prosodi. Som forskning visar karaktäriseras prosodin i hög grad av språkspecifika
egenskaper, även om den också kan innehålla
vissa universella drag.
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