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Kautonen, Maria, 2019: Finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska i fritt
tal på olika färdighetsnivåer. (JYU Dissertations 90.) Diss. 115 s. Jyväskylä
universitet. ISSN 2489-9003, ISBN 978-951-39-7778-8.

Maria Kautonens doktorsavhandling i nordiska språk handlar om finskspråkiga perso-
ners uttal av finlandssvenska och kopplingen mellan uttal och nivån på muntlig färdig-
het. Det är fråga om en sammanläggningsavhandling som består av en kappa och fyra
artiklar. Kautonen är intresserad av vad som vållar svårigheter i uttalet på olika nivåer
och hur svårigheterna avtar när språkfärdigheten ökar. Den mer övergripande frågan i
avhandlingen gäller hur finskspråkiga inlärare som har lärt sig svenska som andraspråk/
främmande språk uttalar finlandssvenska. Dessutom utreder Kautonen hur uttalet är
kopplat till nivåerna i muntlig färdighet enligt den europeiska referensramen (s. 16–17).
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Avhandlingen har ett tydligt empiriskt fokus där författaren söker efter svar som kan
tillämpas inom undervisning och bedömning.

Syftet är väl motiverat eftersom ämnet har undersökts rätt lite även om det är av stor
betydelse för undervisning i svenska i Finland. Alla elever som går i skola i Finland lär
sig svenska i grundskolan, i yrkesskolan eller i gymnasiet. Antalet och längden på kur-
serna varierar, men frågan om hurdan muntlig kompetens eleverna får gäller all under-
visning. Under de senaste åren har muntliga färdigheter i främmande språk ökat i bety-
delse. Till exempel studentexamen, som avslutar den finländska gymnasieutbildningen
och som hittills har saknat ett muntligt prov i främmande språk, kommer att få sådana
om några år. Kautonen konstaterar dock att även om muntliga färdigheter värderas högt
»har uttalet länge haft en marginell roll i språkundervisning» (s. 13).

Den första artikeln som Kautonen har skrivit tillsammans med Mikko Kuronen och
Riikka Ullakonoja (2016) visar tydligt hur lite forskning det finns om ämnet. Förfat-
tarna har sammanställt en litteraturstudie om forskning i uttalsinlärning i finska,
svenska och engelska där de beaktar forskning i perception och produktion. Det är
uppenbart att undersökningar av finskspråkiga talares uttal av svenska främst gäller
sverigesvenska (se t.ex. Bannert 1980) och mycket sällan finlandssvenska (s. 210),
men författarna har också noterat kunskapsluckor mellan andra språkpar, t.ex. i
studier av svenskspråkiga talares perception och produktion av engelska eller hur
svenskspråkiga hör finska.

Kautonens delstudier bildar en komplex väv där de enskilda artiklarna bidrar till hel-
heten på olika sätt. Eftersom artiklarna har olika material och metoder kan det i någon
mån vara svårt att överblicka alla aspekter i avhandlingen. Det som är klart förtjänstfullt
är att alla artiklar utgår från fritt tal. I och med att det hade varit för arbetsamt att samla
in, analysera och bedöma olika talprov har Kautonen i mån av möjlighet utnyttjat mate-
rial som spelats in och bedömts i andra sammanhang. 

Artikel 2 (Kautonen 2016) bygger på en auditiv analys av 68 elever i årskurs 9.
Materialet samlades in i ett prov i svenska som arrangerades av Utbildningsstyrelsen.
Enligt bedömningen som gjordes av elevernas lärare och kontrollerades av en expert be-
fann sig eleverna på nivå A1–B1. Den auditiva analysen som Kautonen presenterar har
genomförts av fyra finskspråkiga fonetikexperter. Experterna ombads kommentera
elevernas uttal fritt angående färdigheter och brister på segmentell och prosodisk nivå,
och dessutom gav de betyg för uttalets målspråkslikhet på skalan 1–5. Kautonen foku-
serar i artikeln på vilka fonetiska drag som är typiska för finskspråkiga grundskole-
elevers S2-uttal av finlandssvenska. Hon vill veta vad eleverna kan och vad de inte kan.
Dessutom intresserar hon sig för vad som sker med uttalet när den muntliga färdigheten
utvecklas. Enligt resultaten behärskar eleverna uttal av segment bättre än prosodi.
Uttalsproblemen gäller närmast enstaka ord, såsom att eleverna inte vet vilka vokaler de
ska ha i ord som Sverige och lärare, eller vilken konsonant i gymnasiet (s. 69). Svårig-
heterna verkar alltså höra ihop med att koppla uttal med skriftbild. De vanligaste bris-
terna i prosodi är felaktig pausering och målspråksavvikande intonation (s. 69). Det fö-
rekommer inte klara skillnader i uttal mellan de olika nivåerna, men prosodin är mer
målspråksliknande på de högre nivåerna (s. 69).

I den tredje artikeln har Kautonen (2017) analyserat vuxna finskspråkiga talares into-
nation på färdighetsnivåerna B1 och B2. Hon har jämfört talarnas (S2) intonation med
infödda finlandssvenska talares (S1) intonation. Analysen fokuserar på grundtons-
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frekvens och konturtyper. Den vanligaste konturtypen hos S1-talarna är konturer med
en f0-topp i slutet (t.ex. jag håller på med en kampsport) och jämna konturer (t.ex. det
tog så mycket tid och energi), medan konturtypen med flera f0-toppar är vanligast hos
S2-talarna (t.ex. jag promenerar i staden) (s. 54). S2-talarna har också signifikant större
f0-variation samt kraftigare f0-ändringar än S1-talarna. Kautonen konstaterar att S2-
talarna emellanåt har problem med att betona den viktigaste delen av satsen. 

Fokus i den sista artikeln är på uttalet hos finskspråkiga inlärare som befinner sig på
färdighetsnivåerna B2–C2. Syftet är att kartlägga vilka uttalsdrag, vad gäller både seg-
ment och prosodi, som orsakar svårigheter hos avancerade inlärare. Men artikeln har
också ett annat syfte: Kautonen har låtit finskspråkiga och svenskspråkiga lyssnare
evaluera talproven och hon undersöker också ifall lyssnarna som har olika S1 bedömer
talproven på olika sätt. Lyssnarna är universitetsstuderande och kan karakteriseras som
halvprofessionella utvärderare. Vid bedömningen har de utnyttjat en evalueringsmatris
där de bl.a. har bedömt vokaler, konsonanter, satsbetoning och ordbetoning i talproven
på en skala mellan 1 och 5. Resultaten visar att också avancerade inlärare har målspråks-
avvikelser i segment och i prosodi. Talarna behärskar kvantitet och ordbetoning bäst,
medan vokaler, konsonanter och satsprosodiska drag förorsakar mest svårigheter. Det
finns vissa skillnader mellan de olika nivåerna. Också mellan lyssnargrupperna före-
kommer det skillnader. De svenskspråkiga lyssnarna med svenska som S1 värderar ut-
talet strängare och är säkrare på sina värderingar än gruppen som har svenska som S2.
Helhetsvärderingarna för uttalet är relativt lika mellan lyssnargrupperna, men gruppen
med svenska som S1 är strängare särskilt i fråga om ordbetoning och kvantitet.

Kautonen kommer fram till flera intressanta resultat i sin avhandling. Svaret på den
första frågan om hur de finska inlärarna uttalar finlandssvenska är att deras uttal är rätt
så bra. De ljud som vållar problem är inte direkt några överraskningar, åtminstone inte
för dem som undervisar i svenska: det handlar om /ʉ/, /ʃ/ och /tʃ/ samt de tonande klu-
silerna /b/, /d/ och /g/ (s. 58). Därtill blandar elever ihop vokaler som /u/ och /o/ respek-
tive /e/ och /æ/, t.ex. i ord som bo och är. På satsnivån har inlärarna problem med sats-
betoning, intonation, taltempo och rytm (s. 58). Många av problemen hör ihop med
muntlig kompetens överhuvudtaget, dvs. förmåga att planera och producera tal. 

Det finns ingen direkt koppling mellan uttal och nivåerna i den europeiska referens-
ramen (s. 60). Även om uttalet och prosodin utvecklas på de högre nivåerna, går det inte
att konstatera att vissa drag hör ihop med vissa nivåer. Kautonen konstaterar att »samma
typ av segmentella och prosodiska S2-drag [förekommer] oavsett om talarna är på nivå-
erna A1–B1 […] eller B2–C2» (s. 60). Svårigheterna minskar dock och hörs mindre tyd-
ligt på de högre nivåerna. Också transfer från andra språk minskar.

Maria Kautonen har skrivit en avhandling som tydligt fyller en kunskapslucka och på
ett berömvärt sätt bidrar till vår kunskap om finskspråkiga personers finlandssvenska ut-
tal, prosodi och intonation och över lag om uttalets betydelse för behärskning av muntlig
färdighet. Kautonens avhandling erbjuder framför allt nya empiriska rön som med för-
del kan tillämpas inom undervisning och bedömning av uttal. Även om tillämpbarheten
av resultaten inte direkt nämns i syftet i avhandlingen diskuterar författaren ingående
hur resultaten kan stödja uttalsinlärningen, undervisningen och bedömningen av uttal.
Kautonen efterlyser mer utbildning för lärarna och betonar vikten av att också beakta
prosodin i undervisningen och inte enbart individuella ljud. Hon avslutar avhandlingen
med att konstatera (s. 68): »Den viktigaste slutsatsen med avhandlingen är att uttalet inte
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ska förbises vid språkundervisning och vid bedömning av muntlig färdighet.» Det är lätt
att instämma i påståendet. 
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Lita Lundquist, professor emeritus vid Copenhagen Business School (CBS), har forskat
inom ett flertal språkvetenskapliga fält. I ett drygt decennium har ett av hennes forsk-
ningsintressen varit humor, särskilt i tvärspråkliga och tvärkulturella sammanhang. I sin
nya bok tar hon sig an ämnet humorsocialisering. Med detta begrepp menar hon att en
persons humor är präglad av både personens modersmål och det omgivande samhället.
Hypotesen om en relation mellan humor, språk och samhälle utvecklas sedan parallellt
på två nivåer: en generell nivå som gäller interaktionen mellan två aktörer av olika na-
tionalitet och en mer specifik nivå som rör danskars humor vid interaktion med icke-
danskar.

Boken är ordnad i tre delar med tre kapitel i varje del. Del 1 (kapitel 1–3) behandlar
humor, del 2 språket och del 3 samhället. Utöver dessa kapitel finns även ett onumrerat
inledande och avslutande kapitel.

I bokens inledning berättas om när filmregissören Lars von Trier under en filmfesti-
val i Cannes misslyckades så kapitalt med några ironiska uttalanden att incidenten fick
allvarliga konsekvenser för såväl von Trier själv som marknadsföringen av hans film.
Denna händelse är ett extremt exempel på hur en typiskt dansk form av humor – ironi
och självironi – kan leda till ett rent haveri i ett internationellt sammanhang. Ytterligare




