Litteratur om svenskt uttal och uttalsundervisning
Abrahamsson, Niclas Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och svenska som andraspråk, i
Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.). Svenska som andraspråk – i
forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur, Lund 2004. [artikel om
forskningsrön och mekanismer som underlättar eller försvårar inlärningen av ett
andraspråksuttal]

Bannert, Robert

På väg mot svenskt uttal. Studentlitteratur, Lund 1990. [Forskningsresultat och
pedagogiska hypoteser, sammanställda till en lärobok för lärare i svenska som andraspråk
och svenska som främmande språk. Boken innehåller en katalog med typiska uttalssvårigheter för 25 invandrarspråk. Till boken hör en CD med prov på svenska med utländsk
brytning]

Bruce, Gösta

Allmän och svensk prosodi. Institutionen för lingvistik vid Lunds universitet 1998. [Mycket ingående orientering om prosodi, huvudsakligen inriktad
på att förklara den svenska, men även med exempel från andra språk.]

Engstrand, Olle

Fonetik light [lajt]. Studentlitteratur 2007 [Grundbok i fonetik]

Garlén, Claes

Svenskans fonologi. Studentlitteratur 1988 [Noggrann genomgång av svensk
fonologi + översikter över fonologin hos några invandrarspråk]

Kjellin, Olle

Svensk prosodi i praktiken. Hallgren & Fallgren, Uppsala 1978.
[Borde vara obligatorisk för alla som sysslar med svenskt uttal inom svenska som
främmande språk eller svenska som andraspråk. Pedagogiskt fungerande förklaringar och
övningar på svensk prosodi, passar både lärare och studerande som kommit en bit på väg]

Kjellin, Olle

Uttalet, språket och hjärnan. Teori och metodik för språkundervisningen.
Hallgren & Fallgrens förlag 2002. [Fascinerande läsning om språkinlärning i
lingvistiskt, neurologiskt, biologiskt, fysiologiskt och pedagogiskt perspektiv. Dessutom
presenteras en handfast metod för uttalsundervisning]

Littman Catarina

Så ska det låta. Interaktiva uttalsövningar på CD-rom. Bilda förlag

(Persson numera)

[Övningar på allt man kan tänka sig inom svenskt uttal. Mycket användbart].

Rosenqvist Håkan

Uttalsboken – Svenskt uttal i praktik och teori. Natur och kultur 2007.
[Praktisk, handfast och kunnig handleding för inlärare och lärare]

Slagbrand & Thorén Övningar i svensk basprosodi. Semikolon, Boden 1998. [Lärarhandledning i
prosodiundervisning + systematiskt utbyggda satsbetoningsövningar. Alla exempel och
övningar på kassettband]

Thorén, Bosse

Betoningshandboken. BT Bättre svenska, Stockholm 1988. 2:a reviderade
upplagan 1994. [Kortfattad prosodihandbok för lärare]

Thorén & Pettersson Uttalsanvisningar, ingår i Svenska utifrån. Svenska institutet,
Stockholm 1992. [Genomgång av svensk uttalslära; beskrivningar, exempel och
övningar, kassett finns.]

Några hemsidor:

http://www.bossethoren.se

(Bosses info och reklam)

http://www.ling.su.se/staff/hartmut/tur.htm (bra introduktion till fonetik)
http://www.lhs.se/sfi

(Nationellt Centrum för sfi och
svenska som andraspråk)

