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Abstrakt till föredrag
Att översätta teori till praktik – uttalsundervisningen ur ett lärarperspektiv
I föredraget presenteras funderingar kring hur uttalsundervisningen i svenska som tredjespråk
kan modifieras för att ännu bättre stödja inlärare på nybörjarnivån. Fokusen ligger på inlärare
med tyska som L1 som lär sig svenska i Tyskland. Inlärarna stöter på flera utmaningar som
talförståelse (ordgränsmarkering), nya fonem-grafem relationer och suprasegmentella
företeelser. Den teoretiska bakgrunden vilar på forskning om faktorer som påverkar
tredjespråksinlärningen (Falk/Bardel 2010; Hammarberg 2001; Jarvis/Pavlenko 2008),
Hammarbergs (1993) studie om hur tyska inlärare tillägnar sig svenskt uttal och forskning om
inlärning av uttal och effekterna av explicit fonetisk information i övningar med meningsfull
kontext (t.ex. Saito 2013). Med utgångspunkt i dessa forskningsresultat diskuteras olika
möjligheter på vad som kunde tas upp i undervisningen, t.ex. för- och nackdelar med att
kombinera text och audio under hörförståelsen, användning av fonetisk transkription för att
minska benägenheten till läsuttal och ökad medvetenhet (‘noticing’) om vissa uttalsfenomen
eller kunskap om viktiga icke-målspråksenliga uttalsdrag. Dessutom granskas uttalsövingar
och fonetisk/fonologisk information i några utvalda läromedel i svenska.
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