
Att lära sig ett språk

Svensk prosodi i praktiken



Jag kan om jag vill

• Jag måste lära mig själv

• Läraren kan hjälpa till

• Jag måste veta mycket om mitt eget språk

• Hur talar jag? Med munnen? Med händer?

• Hur lyssnar jag? Hur uppfattar jag vad andra 
säger? 

• Hör jag vad jag själv säger?

• När talar jag? Varför talar jag?



Att börja med

• Lyssna i tre månader

• Lyssna på radio, folk på bussen, folk i affären

• Gå på ställen där jag kan lyssna på svenska

• Lyssna hur de talar

• Vänd örat till så jag hör

• Börja noggrant och sakta

• Drilla mig själv i 9 månader

• Sen kan jag prata flytande svenska



Rytmen

• Börja med att räkna till tio på ditt eget språk 

• Känner du hur du räknar rytmiskt?

• Försök igen!

• Markera rytmen med handen i luften, repetera 
många gånger

• Sluta inte för att andas, fortsätt markera!

• Byt språk, räkna på svenska med samma rytm

• Ått, nij, tij, istället för åtta, nio, tio

• Rytmen är pulsen, din puls



Betoning

• Orden är betonade, de har betoning

• Alla betonade stavelser kommer rytmiskt

• Ett, två, tre. Ett o två e tre…..

• O och e hamnar mellan betonade stavelser, 
hinner inte säga och är utan reducerar

• De som är betonade måste uttalas rätt annars 
blir det fel



Kontrasten

• Säg rytmiskt ”Alla starka stavelser måste va 
långa”

• Det som är långt är vokalen eller konsonanten

• De långa stavelserna är rytmen

• Det är kontrasten mellan lång och kort som är 
viktigast!



Intonation 

• Intonation är en ton, en sorts melodi

• Går intonationen upp´

• Går intonationen ne`r

• Går intonationen rakt fram - - - -

• Går intonationen i vågor



Ett, två, tre

• Intonationen går upp, upp, ner

• Ett´, två´, tre`

• Intonationen är en uppförsbacke i den långa 
stavelsen

• När satsen är slut går intonationen ne`r

• Annars betyder det att du tänker fortsätta att 
räkna: ett´, två´, tre´, fyr´, fem´…



Två viktiga intonationer

• Vanlig betonings-intonation, som är som en 
uppförsbacke:

• Slutintonation, som är som en nerförsbacke

.

• Hur är det i ditt språk?

• Har turkiskan uppifrån och ner? Eller bara rakt 
fram? --------------



Exempelmeningar

• Ett, två, tre.

• Ett och två är tre.

• Vad läser Berit?

• Berit läser boken. 

• Katten dricker mjölken.

• Katten sitter i fönstret.

• Är det katten som sitter i fönstret?



• När kommer du?

• Jag vet inte.

• Komiska kompisar gläder mig.

• Kompisar är bättre än bedragare.

• Borås är en stad som ligger öster om Göteborg.

• Kompisarna demonstrerade mot diktaturerna i 

Skandinavien.



Lär dig livets stora gåta
älska, glömma och förlåta.



Hur många ton järn gör Robert?

Han gör fem ton om dan. (dan = dagen)

Hur många bord gör Emil?

Han gör femton om dan.

Mamma matar Lillan. 

Pappa tittar på klockan.

Matar mamma Lillan?

Tittar pappa på klockan?



• Är det Lillan som mamma matar? –Ja det tror jag.

• Är det mamma som matar Lillan? –Ja, jag tror 

det.

• Är det klockan som pappa tittar på?

• Katterna letar bland tunnorna.

• Lena och Lasse ska gifta sig.



• Katterna som letar ibland tunnorna är magrare än 

råttorna.

• De säger att de har en flicka som heter Mimmi.

• Alla starka stavelser måste vara långa.

• Hyresgästen i rivningshuset ska tvångsförflyttas.



• Lasse läser men undrar hur han ska klara 

provet.

• Arbetsgivareföreningen har meddelat att detta 

är den avgörande punkten.



• Tack ska du ha.

• Förstår du?

• Jag ser dig.

• Ta på dig hatten.

• Har du den?

• Hur står det till?

• Är det katten…

• Vad sa de?

• Såg du dem?


