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Plan: Et helt semester på 3 timer?

Del 1: Teori

– Hvorfor undervise i uttale?

– Hva påvirker uttale?

– Kræsjkurs i fonetikk og fonologi

– Undervisningsmetoder fra 60-tallet til nå

Del 2: Uttaleundervisning og praktiske tips

– Meningsdrevet uttaleundervisning

– Ymse tips og ressurser

• www.uttale.no

• www.facebook.no/uttaleno

• https://medium.com/uttale-no

http://www.uttale.no/
http://www.facebook.no/uttaleno
https://medium.com/uttale-no


HVORFOR UNDERVISE I 

UTTALE?

“hvorvidt flyt og uttale bør være blant de første læringsmålene, eller

om det holder å utvikle disse ferdighetene på sikt” (2011:141)

“uttalen er stort sett tydelig nok til at folk forstår, enda den 

fremmede aksenten er merkbar” (ibid)
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• Identitet

• Sanksjoner

• Å forstå

• Å være funksjonell

• Økt selvtillit

• Strategier

• Selvmonitorering



HVA PÅVIRKER UTTALE?
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1. Morsmålet (overraskelse!)

Kopiering

– Full kopiering – lyder oppfattet som morsmålslyder

– Semantisk læring = slutt på kopiering

– Mellomspråk: begge aktive samtidig

– To separate, unike systemer

Assimilering eller dissimilering

– Like lyder smelter sammen

– Litt ulike lyder frastøtes

Speech Learning Model (Flege), L2LP (Escudero)

Native Language Magnet Model (Kuhl), 

Perceptual Assimilation Model (Best)

kʌntrɪ

kœntrɪ

kɔntrɪ
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Paris in 
the the
spring

Once in a 
a lifetime
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Husby (2014)

Paris in 
the the
spring

Once in a
a lifetime
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Eksponering og statistikk
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Jeg hører ikke forskjell!

Filtrerer ut signaler (cues) som ikke er morsmål

Mulig å ende opp med en hybridlyd (composite category)

Speech Learning Model (Flege)

Native Language Magnet Model (Kuhl), 
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2. Fysiologien påvirker

Uttale (produksjon)

• Koordinering av muskulaturen

• th - t

Lytte (persepsjon)

• Nevrologi – grad av plastisitet

• Eldre –> vanskeligere å lage nye bindinger
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Kritisk periode
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3. Sosio-psykologiske faktorer

• Identitet

– Kan gå begge veier!

• Holdning til kulturen

• Egoet – korrekthet viktig, å bli forstått er viktig

• Hvor nyttig er språket?

– Lite språk på verdensbasis

– Nødvendig for innpass i samfunnet

– Formell nødvendighet (statsborgerskap)
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4? Tredjespråk

• Fremmed (‘Foreign language effect’)

• Nylig (‘Recency’)

• Språklig avstand (typologi)

• Et eksempel: Aspirasjon

– Morsmål har ikke aspirasjon 

– Andrespråket har aspirasjon

– Tredjespråket har ikke aspirasjon, men får det!

• Arabisk, engelsk, dialekter?



KRÆSJKURS I FONETIKK OG 

FONOLOGI
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Markerthet

• 317 språk (UPSID)

– i, o og a i 250 språk

– m i nesten 300 språk

– u i bare en håndfull, deriblant norsk

– Faryngal h i bare 12 språk, deriblant arabisk

• Frekvens i språk henger sammen med vanskelighet i 

tilegnelse 



VOKALER



18

• Hertz-verdi endres med tunga og leppene

• Formant er frekvensene vi hører

– Første og andre formant er viktigst
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KONSONANTER
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Hvor og hvordan

Hvor

• 4 hovedområder for artikulasjon: Leppe, tunge, gane, 

hals

• Ett ekstra ord som er veldig nyttig: Alveolar 
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Hvordan

• Full stopp eller noe luft

• Luft over eller ved siden av tunga

• Stemt og ustemt

• Aspirert
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Snakk sammen

• Hvordan underviser du i uttale?

• Hvor ofte underviser du i uttale?



PAUSE



UNDERVISNINGSMETODER
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Språkbad eller språkdrukning?

Stille periode

Innputt

Frem til 1960 – tallet: imitasjon, memorering

– Kritikere: Meningsløse driller, frarevet kontekst

1970-tallet: personlig engasjement, selvovervåking etc.

1980-tallet: Kommunikativ kompetanse og motivasjon

1990-tallet: Meningsfulle øvelser, lytteferdigheter

I dag? Jeg foreslår meningsfylt imitasjonsundervisning
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Dobbelt fokus

• Ovenfra og ned – opprettholde samtale, gjøre seg 

forstått, grammatikk

• Nedenfra og opp – modifikasjon av uttalen



MENINGSDREVET

UTTALEUNDERVISNING
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Hva er tanken bak opplegget?

• Meningsdrevet uttaleundervisning

– Semantisk bevisstgjøring

• Kjapp og effektiv

• Mengdetrening – «error-driven learning»
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Kategorier fra morsmål til norsk

• Morsmålsfilter

• /θ/  /t/

• Bli klar over ny kontrast = ny kategori i norsk

• norsk /y/  - kinesisk /y/  ikke identiske = 2 kategorier
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Errordrevet læring

• Nye kategorier 

– Opprette u

• Justere kategorigrenser

– Hvor stor er y nå? Og o?

• Positiv og negativ evidens fra omgivelser og/eller 

kontekst  korrigering

– Lys eller lus? 
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Akustisk rom i tre forskjellige språk
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Semantisk bevisstgjøring 

• Fra to til tre kategorier

• Y – O  Y – U – O 

• Minimale par

• Lys - Lus

• Nivåtilpassing



Y - U

Gå til bloggen for tips om hvordan man kan 

gjennomføre dette i klasserommet: 

https://medium.com/uttale-no/uke-3-lus-eller-lys-

e1ffac452085

https://medium.com/uttale-no/uke-3-lus-eller-lys-e1ffac452085
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Y

• Sett tungespissen bak fortennene nede 

• Den fremre del av tunga er nesten mot taket av munnen

• Leppene er rundet og framskutt.
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Y

• KYSS!
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U

• Sett tungespissen bak fortennene nede. 

• Den fremre del av tunga er nesten mot taket av munnen, men litt lenger bak 

enn for /y:/. 

• Leppene er rundet, men du senker overleppa litt.
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U

• Plystre!
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Lys
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Lus



43

Myr
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Mur
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Mygg



46

Mugg
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Frykt



48

Frukt
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Øv i par!

• lus – lys

• mur – myr

• mugg  - mygg

• frukt - frykt

Kyss for Y
Plystre for U
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Kategorijustering
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Persepsjonsgrammatikk - filteret

1900 Hz [1900 Hz] er ikke

/ʉ/

[1900 Hz] er ikke 

/y/

lys *

lʉs *!
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Optimalitetsteori

• Innputt

– Lydsignalet

• Kandidater

– Hva er det sannsynlig at jeg kan høre her?

• «constraints» 

– er det lov med to konsonanter etter hverandre?

• Rangering 

– skiller språk fra hverandre
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Persepsjonsgrammatikk

1900 Hz [1900 Hz] er ikke

/ʉ/

[1900 Hz] er ikke 

/y/

lys *

lʉs *!
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Gjenkjennelsesgrammatikk - kontekst

/lys/

Ment: ‘lus’

*LEX 

|lʉs| ‘lus’

*LEX 

|lys| ‘lus’

/lys/ ‘lus’ *

/lʉs/ ‘lus’ *! 
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Omrangering

1900 Hz

Gjenkjennelse: /ʉ/

[1900 Hz] er ikke /ʉ/ [1900 Hz] er ikke /y/

lys *

lʉs *!
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Så, hvordan øve?

• Kahoot! 

– https://play.kahoot.it/#/?quizId=afe5b212-d3cc-4505-85c0-

5e31e2a8d0c4

• Quizlet

– https://quizlet.com/_2ncaqb

• Lærerpresentasjon

• Studentdiktat

https://play.kahoot.it/#/?quizId=afe5b212-d3cc-4505-85c0-5e31e2a8d0c4
https://quizlet.com/_2ncaqb
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58
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60



61



62



63
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Studentdiktat

Les til partneren: Skriv det partneren sier:

Trygg

Mur

Tull

Frykt

Frukt

Lus

Myr

Mugg
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Si og pek

lys lus

mygg mugg
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Opplegget

Dag 1, 10 minutter: 

semantisk bevisstgjøring ved lærerpresentasjon

Studentdiktat?

Lekse: Quizlet-flashcards etc.

Dag 2, 10 (-25) minutter: 

plenumsuttale og avslutnings-Kahoot. 

Studentdiktat?

Må du bruke alt? Nei! 
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Resultat fra to klasser

Trinn 2: 

• 85 % riktig første runde

• 90 % riktig andre runde

Nybegynnerklasse: 

• 76 % riktig første runde

• 95 % riktig andre runde
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Uttale.no
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70
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Quizlets
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Blogg

• Presentasjon av oppleggene

• Tips

• Poster med faglig påfyll



PAUSE



YMSE TIPS OG RESSURSER
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Det skal være moro og ufarlig!

• Bruk knaggene for det de er verdt. Ikke avbryt, men vis 

med munnen – kyss, måp, smil!

• Rullér ved studentdiktat: Av og til leser du, av og til 

skriver du – én og én.

• Bytt snakkepartner OFTE, gjerne flere ganger i løpet av 

en dag. 

– Forskjellig innputt, forskjellig korrigering

– Mindre ‘farlig’ å prate i klassen hvis du er vant til å prate med alle
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Se utdelte ark

• Løpediktat

• Battleships (lyder og tall) 

• Følelsessetninger (intonasjon)

• Selvdiktat

• Nye CALST

• Multisensorisk uttaleundervisning
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Utforsk og snakk sammen

• Finn knagger som fungerer for deg!

– Må kunne enkelt illustreres

– Må indikere hvordan man uttaler lyden

• Lag Kahoot!: https://create.kahoot.it/

• Spill Kahoot!: https://kahoot.it/

• Lag kort og øv med Quizlet: https://quizlet.com/

• Hva trenger dere av uttale.no? 

https://create.kahoot.it/
https://kahoot.it/
https://quizlet.com/
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Kj eller sj?

• Et blikk på uttale.no

• Er den verdt å kjempe for?
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Følg uttale.no videre!

• www.uttale.no

• Facebook: https://www.facebook.com/uttaleno/

• Blogg: https://medium.com/uttale-no

– Begynn gjerne med artikkelen om arabiske vokaler- 600 leste

http://www.uttale.no/
https://www.facebook.com/uttaleno/
https://medium.com/uttale-no
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