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1. INLEDNING 

 

 

Denna pro gradu-avhandling handlar om finlandssvenska och rikssvenska som två olika 

varianter av det svenska språket. Jag forskar gymnasisters och filologistuderandes tankar om 

finlandssvenska och rikssvenska som undervisningsvarianter. Meningen är att redogöra för 

hurdana kunskaper universitetsstuderande och gymnasister tror sig ha om skillnaderna mellan 

finlandssvenska och rikssvenska. Jag fokuserar mig på skillnaderna i uttal eftersom 

finlandssvenskans och rikssvenskans skillnader gällande lexikon och syntax är mycket få. 

Reuter (1992: 17) säger att en finlandssvensk blir oftast igenkänd genom uttalet. 

 

Det finns många olika varianter och dialekter inom det svenska språket. I skolböcker i ämnet 

svenska delar man ofta svenskan i två huvudvarianter: finlandssvenska och rikssvenska. De 

båda varianterna är acceptabla i svenskundervisningen i Finland och båda också syns i 

undervisningen (se avsnitt 2.4). En del lärare använder finlandssvenska, en del rikssvenska och 

en del kanske en blandning av dessa.  

 

Fast jag i min avhandling indelar svenskan i finlandssvenska och rikssvenska, betyder detta inte 

att det finns endast två olika sätt att uttala svenska. I min avhandling innebär finlandssvenska 

det talesätt som används mest i Södra Finland. Som standard för rikssvenska använder jag 

centralsvenska, som inte är någon officiell norm men ändå presenteras ofta som ”riksspråkligt” 

uttal (Bruce 2010: 117).  

 

Man bör också iaktta skillnaderna mellan rikssvenskans och finlandssvenskans status, som 

spelar en stor roll i användningen av varianterna. Tandefelt (2013: 16) konstaterar att svenskan 

i Sverige är ett majoritetsspråk, medan svenskan i Finland är ett minoritetsspråk. Tandefelt 

kallar svenska för ett pluricentriskt språk, vilket innebär att det svenska språket har sitt 

normcentrum i Sverige (den tidigare västra riksdelen) och ett annat centrum i Finland (den 

tidigare östra riksdelen). Det är nyttigt att betrakta dessa två varianter inte endast ur ett språkligt 

perspektiv utan också från ett samhälleligt och kulturellt perspektiv, eftersom dessa påverkar 

och påverkas av själva språkanvändningen.  
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Det är viktigt att forska skälen till blivande lärares variantval och diskutera om beslutet sker 

med tanke på elever eller med tanke på lärarens egen bakgrund och identitet. Jag själv studerar 

för att bli lärare i svenska och engelska. Jag har tagit uttalskurser på båda språken och anser att 

variantval har mycket att göra med individens språkliga och kulturella identitet. Som litet barn 

bodde jag i en tvåspråkig stad där jag lärde mig att tala flytande finlandssvenska. Således känns 

det att varje gång jag talar finlandssvenska, uttrycker jag mina egna rötter och min 

barndomsmiljö. Jag har också alltid varit intresserad av den amerikanska kulturen och livsstilen 

och därför kändes det naturligt att välja tala enligt den amerikanska accenten i stället för den 

brittiska när jag började studera engelska på universitetet. Fast jag är intresserad av den 

amerikanska kulturen och valde den accenten, har jag inte lika starka känslor för den 

amerikanska accenten som för finlandssvenskan. Detta visar hur ens bakgrund och erfarenheter 

kan ha inverkan på känslorna för olika språk och olika uttalssätt. Jag har således alltid vetat 

vilken variant av ett visst språk jag vill tala, men skälen till mina variantval i olika språk har 

varierat. 

 

Även om det finns en klar motställning mellan finlandssvenska och rikssvenska i min pro gradu-

avhandling, är målet inte att avgöra vilkendera varianten som passar bäst för 

svenskundervisningen. Frågan omkring olika undervisningsvarianter behandlas på basen av 

litteratur, till exempel med hjälp av Kuronen & Leinonen (2011). Det finns många fördelar och 

nackdelar i båda varianterna, men det är omöjligt att helt objektivt bestämma att någondera av 

dem skulle vara bättre än den andra.  Också i den här frågan bör inlärarens egen motivation och 

syftet med undervisningen beaktas. Man bör också lägga märke till var svenskan undervisas, 

eftersom geografisk lokation kan påverka attityderna för och syften med undervisningen. I 

Finland finns det såväl enspråkigt finska, enspråkigt svenska som tvåspråkiga kommuner, och 

de svenskspråkigas andel i en kommun kan också ha en inverkan på de finskspråkigas 

motivation att lära sig svenska. 

 

Men varför lönar det sig att skilja finlandssvenska och rikssvenska så detaljerat från varandra? 

Räcker det inte att man på något sätt kan uttala svenska och klara sig av 

kommunikationssituationerna? Kautonen, Kuronen, UIlakonoja, Tergujeff & Dufva                 

(2015 [www]) presenterar många skäl varför det är viktigt att ha ett bra uttal. För det första när 

man behärskar uttalet, är det lättare att både bli förstådd och förstå andra i muntlig interaktion. 

Vi lever i en värld där det inte räcker att ha goda skriftliga kunskaper, då man ofta i arbetslivet 
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behöver tala främmande språk per telefon och via videokonferenser. Förtroende för sina 

muntliga språkkunskaper ökar också studerandes mod att använda språket. Ett vidare argument 

för varför ett bra uttal är viktigt är att ett muntligt test kommer att bli en del av studentexamen 

senast år 2019.  

 

Jag hoppas att min pro gradu-avhandling ger ett nytt perspektiv på varianterna för blivande eller 

nuvarande svensklärare. Jag hoppas också att de som studerar svenska som andraspråk får nya 

synpunkter till det svenska språket och speciellt till skillnaderna mellan finlandssvenska och 

rikssvenska. Uttal är ofta mycket spontant och man brukar kanske inte lägga så mycket märke 

till det. Som svensklärare är det ändå nyttigt att med jämna mellanrum reflektera sitt uttal och 

jämföra hur mycket det motsvarar den variant som man har valt i sin undervisning. Som 

språklärare måste man också kunna motivera sina studerande och uppmuntra dem att tala. Om 

studeranden är rädd för alla slags fel, blir svensklektionerna lätt en mardröm. I ett nötskal kunde 

man säga att tanken bakom min avhandling är att få svensklärarna att tänka på 

finlandssvenskans och rikssvenskans roll i sin undervisning som alltid borde följa läroplanernas 

målsättningar. 

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med min pro gradu-avhandling är att redogöra för hurdana tankar och åsikter gymnasister 

och studerande i nordisk filologi har om finlandssvenska respektive rikssvenska som 

uttalsvarianter i ämnet svenska som det andra inhemska språket. Jag redogör också för 

uttalsundervisningen förr och nu vid Uleåborgs universitet eftersom läroämnet nordisk filologi 

som utbildningsorganisation spelar en stor roll med tanke på blivande lärares uttalsvanor- och 

attityder och således påverkar också uttalsundervisningen i skolorna. Jag söker svar på följande 

frågor: 

 

- Hurdan syn på val av uttalsvariant har personalen i ämnet nordisk filologi haft vid Uleåborgs 

universitet? 

- Hurdana skäl har påverkat universitetsstuderandes val av finlandssvenska respektive 

rikssvenska som uttalsvariant i universitetsstudierna och hur förhåller sig studerandena till 

varianterna i skolundervisningen och i sitt eget uttal? 
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- Är gymnasister medvetna om skillnaderna mellan finlandssvenska respektive rikssvenska 

som två olika uttalsvarianter och hur förhåller de sig till dessa i skolundervisningen och i 

sitt eget uttal? 

 

1.2 Material och metod 

 

För att redogöra för uttalsundervisningen förr och nu i ämnet nordisk filologi vid Uleåborgs 

universitet intervjuades två lärare. Intervjuerna genomfördes i lärarnas egna arbetsrum. Jag 

inspelade inte intervjuerna, utan antecknade svaren på papper. Lärarna intervjuades inte 

samtidigt, det vill säga att de inte var närvarande under den andras intervju. Intervjuerna 

genomfördes på våren 2014. En intervju dröjde omkring 30 minuter.  

 

Som metod användes halvstrukturerad temaintervju. Detta innebär att jag presenterade samma 

frågor i huvudsakligen samma ordning för båda lärarna. I formalitetsgrad placerar sig denna 

dels öppna och dels organiserade intervju någonstans mellan en alldeles strukturerad 

formulärintervju och en helt fri temaintervju. Halvstrukturerad intervju passar till situationer 

där man vill få information av vissa teman samt till situationer där det inte finns något behov 

att ge de intervjuade mycket stora friheter i intervjusituationen. (KvaliMOTV [www]) 

 

Tankar om val av uttalsvariant hos studerande i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet 

kartlades med hjälp av ett frågeformulär. Svaren samlades in på vårterminen 2014 och var 

riktade till huvud- och biämnesstuderandena i nordisk filologi. Frågeformuläret bestod av 11 

frågor. Det fanns både slutna och öppna frågor i enkäten. Svaren samlades under föreläsningar 

på universitetet. Sammanlagt svarade 34 filologistuderande på frågeformuläret. Med den ena 

gruppen var jag själv med i salen och berättade om min undersökning, men med den andra 

gruppen var jag inte närvarande utan hade gett frågeformulären till universitetsläraren som höll 

föreläsningen.  

 

Gymnasisters tankar om finlandssvenska respektive rikssvenska i uttalsundervisningen 

kartlades också i en enkätundersökning som genomfördes under höstterminen 2014 och 

vårterminen 2014. Svaren samlades in i november 2014 i Norra Österbotten och i januari 2015 

i Kajanalandet. Jag valde att intervjua gymnasister på två olika orter eftersom på det sättet kan 

man jämföra om det finns skillnader mellan gymnasisters uppfattningar om finlandssvenska 
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respektive rikssvenska i Norra Österbotten och i Kajanalandet. Sammanlagt svarade 44 

gymnasister på frågeformuläret. Jag var med i klassen båda gångerna och presenterade min 

undersökning innan jag gav frågeformulären till gymnasisterna. Enkäten bestod av åtta frågor. 

Det fanns både slutna och öppna frågor i enkäten.  

 

Jag har tagit hänsyn till informanternas anonymitet. I bakgrundsfrågor frågade jag inte deras 

namn, utan i filologistuderandes frågeformulär frågade jag endast informanternas kön, årskurs 

och om de var huvudämnes- eller biämnesstuderande i nordisk filologi och i gymnasisters 

frågeformulär kön och ålder. Det fanns ganska många skrivfel i både filologistuderandes och 

gymnasisters svar. I allmänhet har jag inte rättat språket men några ganska grova fel har jag 

markerat med [sic!]. Jag har översatt gymnasisters exempelsvar från finska till svenska. 

 

Frågeformulären återfinns som bilaga 1 och 2 i denna avhandling. Mera om frågeformulär som 

materialinsamlingsteknik diskuteras i avsnitt 3.2. 
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2. TEORETISK BAKGRUND 
 

 

Denna teoriöversikt börjar med en genomgång av de viktiga begreppen genuina dialekter, 

regionalt standardspråk och register. Sedan går jag igenom finlandssvenskans historia i ett 

nötskal samt redogör för de viktigaste uttalsskillnaderna mellan finlandssvenska och 

rikssvenska. Därefter diskuterar jag svenskans ställning i det finländska samhället och går 

igenom vad Utbildningsstyrelsens läroplaner om undervisningen av svenska språket i 

finskspråkiga skolor. Sedan redogör jag för sambandet mellan kultur och uttalsundervisning 

eftersom språket knappt kan anses leva i ett bubbel utan att ha någonting att göra med kulturen 

omkring. I slutet av teoriöversikten diskuterar jag de viktigaste argumenten för 

finlandssvenskan och rikssvenskan som uttalsvarianter i finska skolor.  

 

 

2.1 Genuina dialekter, regionala standardspråk och register 

 

I detta avsnitt redogör jag för genuina dialekter och regionalt standardsspråk. Det är viktigt att 

iaktta att finlandssvenska och rikssvenska inte är dialekter eller egna språk utan snarare 

regionala standardsspråk som också kan kallas för varianter (Elert 1997: 21–22). 

 

Talspråket är inte enhetligt inom det område där svenskan talas, eftersom talspråket har 

splittrats under tidens gång och olika landsdelar har fått sina egna dialekter. För några 

generationer sedan var variationen även större men den har minskat genom påverkan från 

skriftspråket samt centrala former av talspråk. De lokala folkmålen har ändå inte försvunnit: de 

lever kvar och används vid sidan av talspråksformer på många håll. Äldre människor använder 

folkmål mer än de unga, och dialektala drag förekommer i allmänhet mer i talet hos män och 

pojkar än hos kvinnor och flickor. Man använder termen genuina dialekter för att beteckna de 

traditionella dialekterna, med andra ord folkmålen. (Elert 1997: 21) 

 

I offentliga sammanhang och i samtal utanför den närmaste kretsen har man i stor utsträckning 

bytt från genuina dialekter till ett lokalt talspråk som ligger närmare skriftspråket och talspråket 
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i Sveriges mellersta delar. Dessa talspråksformer kan anses vara ett talat standardspråk 

(riksspråk) som ändå bevarar speciella drag från traktens dialekter. Man kan kalla dem för 

regionalt standardspråk. (Elert 1997: 21–22) 

 

Skillnaderna mellan de genuina dialekterna och standardspråket är stora och gäller inte enbart 

de enskilda ljudens uttal och satsintonationen utan också ordförrådet samt ordens form och 

böjning. Skillnaderna mellan olika regionala standardspråksvarianter ligger mest i intonationen 

samt i sättet att uttala vokalerna och vissa konsonanter. Tidigare trodde man att genuina 

dialekter skulle försvinna, men så blev det inte eftersom den centrala talspråksnormen uppfattas 

ofta som alltför stel och formell i dagens läge då man uppskattar uppträdandets naturlighet. 

(Elert 1997: 21–22) 

 

De regionala standardspråksvarianterna är ganska enhetliga över större områden, medan de 

genuina dialekterna kan skilja sig ganska starkt mellan olika trakter. Elert indelar svenskan i tre 

omfattande standardspråkliga regionala varianter: sydsvenskt talspråk (som talas i Sverige i en 

linje som går ungefär från Varberg över Jönköping till Kalmar), centralsvenskt talspråk (som 

talas i övriga delar av Sverige) och finlandssvenskt talspråk (som talas bland svensktalande i 

Finland). (Elert 1997: 21–22) 

 

Man bör komma ihåg att finlandssvenskan inte heller är en totalt enhetlig variant. Bruce      

(2010: 179) indelar finlandssvenskan i olika dialekter. Han säger att det finns ganska stora 

fonetiska skillnader mellan åländska, åboländska, nyländska och österbottniska.  

 

Enligt Ivars (2005 [www]) har det finlandssvenska standardspråket alltid påverkats av 

dialekterna i det område där talaren bosätter sig. I stadsmålundersökningen tenderar 

regionalisering (närmande av dialekt och standardspråk) ske mest framträdande i Österbotten 

där det anses vara viktigt att markera avstånd till svenskan i Helsingfors. Ivars påstår att denna 

helsingforssvenska inte längre accepteras som en språknorm i norr. Standardspråkets närmande 

mot dialekterna sker också i Nyland, åtminstone i en informell talsituation med någon som man 

känner väl. Dialekttalandet sker mer spontant och okomplicerat i Österbotten än i Södra 

Finlands landskap. I Österbotten brukar man vara stolt över sin dialekt medan i Södra Finland 

förknippas dialekter ofta med skamkänslor. (Ivars [2005]) 
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Området för centralsvenskt talspråk är stort, och speciellt i uttalet av långa vokaler samt i 

satsintonationen finns det en hel del skiftningar. Den dominerande talspråksformen är den som 

förekommer i Stockholm och närtrakterna. Den mest centrala skillnaden mellan talspråket i 

östra och västra Mellansverige, Stockholm respektive Göteborg som huvudpunkter, har att göra 

med satsintonationen. Ändå kan talspråket inom det centralsvenska området anses vara en 

sammanhållen variant av standardspråket. Ett skäl för detta är att talarna i detta område brukar 

avlägsna sig från mer lokala former av uttal, och då närmar de sig det östmellansvenska 

standardspråket. (Elert 1997: 21–22) 

 

I detta avsnitt bör det också nämnas begreppet register, vilket innebär att man använder en 

variant av språket för ett särskilt syfte. Register fungerar som ett element som begränsar antalet 

möjliga språkliga val i en specifik kontext. (Hållsten, Rehnberg & Wojahn 2013 [www]) 

Begreppet är viktigt med tanke på min avhandling eftersom informanternas register (även 

varianten) kan variera beroende av kontexten, till exempel om man undervisar i ett klassrum 

jämfört med att man umgås med kompisar.  

 

I min avhandling motsvarar centralsvenskt talspråk begreppet rikssvenska medan den svenskan 

som talas mest i Södra Finland motsvarar termen finlandssvenska. 

 

 

2.2 Finlandssvenska och rikssvenska 

 

I detta avsnitt redogör jag för finlandssvenskans och rikssvenskans uttalsskillnader samt 

presenterar allmän information om dessa varianters användningsområden. Det är uttalet som 

mest skiljer finlandssvenska och rikssvenska från varandra. Till exempel Kuronen & Leinonen 

(2001: 125 [www]) säger: ”De standardvarianter som talas i Finland och Sverige skiljer sig 

markant åt både beträffande uttalet av enskilda ljud och prosodi.” 

 

Svenska har cirka 300 000 modersmålstalare i Finland, och de svensktalande är huvudsakligen 

bosatta i tre delar av Finland: Åland, Österbotten och längs den södra kusten                                

(Elert  1997: 38).  De svenskatalandes bostadsområden har varit nästan oförändrade från 

medeltiden till våra dagar. Till följd av 700 år av statlig kontakt med Sverige fick svenskan en 

officiell status i Finland och blev ståndsfolkets språk. (Elio 2004: 219) Finlandssvenskarnas 
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tillägnande av det svenska språket samt socialiseringen in i gruppen sker oftast via hemmet, 

dagvård och skolan. Det finlandssvenska kulturlivet innehåller drag från såväl den 

sverigesvenska som den finska kulturen. Exempel på finlandssvenska kulturtraditioner är 

majstången som reses till midsommar och Lucia-dagen den 13 december. (Tandefelt 2000: 55, 

57) 

 

I Sverige som i många andra länder finns det en relativt enhetlig talspråksform som används av 

stora delar av befolkningen, speciellt i städerna. Dahl (2000) säger att man kunde använda 

beteckningen det svenska allmänspråket för detta. Enhetligheten innebär att allmänspråket är 

förståeligt över hela det svenska språkområdet men att det inte utesluter betydande variationer, 

i synnerhet i uttalet men också ifråga om ordförråd och grammatik. Att tala rikssvenska var 

tidigare ett krav för anställning på Sveriges Radio men detta har liberaliserats. Dahl ifrågasätter 

vad som egentligen kan menas med rikssvenskan. Han undrar om man måste ha uppvuxit i 

Mälardalen för att tala riktig rikssvenska. Till slut konstaterar han att rikssvenskan på något sätt 

påminner om den ”perfekta cirkeln” och andra abstraktioner som man aldrig träffar på i 

verkligheten. (Dahl 2000: 124–125)  

 

I detta avsnitt jämför jag således det finlandssvenska uttalet med det centralsvenska. 

Finlandssvenskt standardtalspråk skiljer sig från det centralsvenska talspråket bland annat i 

vokalljud. De korta och långa e- och ä-ljuden har sammanfallit (utom före r). Ordet lätt uttalas 

således [´let:] och ordet läka [´le:ka]. Däremot i ord som lera och lära har man ändå behållit 

skilda uttal, [´le:ra] och [´læ:ra]. I finlandssvenskt uttal har det korta e-ljudet klangfärgen av ett 

öppet e-ljud, alltså med dragning mot [ɛ], till exempel hästen. Detta uttal av e-ljudet gäller de 

trycksvaga ändelsestavelserna. (Elert 1997: 39–40) 

 

Till skillnad för centralsvenskan är de tonlösa klusilerna p, t och k oaspirerade i 

finlandssvenskan. Således har dessa klusiler samma uttal i ord som kor och skor. 

Finlandssvenskans sj-ljud är mycket likt det centralsvenska tj-ljudet [ç], till exempel i ordet 

kärna. Som fonetiskt tecken kan användas [ʃ] eller [ç]. Finlandssvenskans tj-ljud är en affrikata 

som innebär ett ljud som börjar med en klusil och därefter fortsätter som en frikativa. I 

finlandssvenskan används inte de retroflexa ljud som är mycket typiska för centralsvenskan, 

och som svarar skriftens rd, rl, rn, rs och rt. I finlandssvenskan uttalas ord som barn och stort 

med antingen med ett främre rullande r [r], eller frikativt r [ʐ], följt av dentaler, alltså [´ba:rn] 

och [´stuːrt]. (Elert 1997: 40) 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Lavea_v%C3%A4lj%C3%A4_etuvokaali
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lavea_puoliv%C3%A4lj%C3%A4_etuvokaali
http://fi.wikipedia.org/wiki/Soinniton_palataalinen_frikatiivi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Soinniton_postalveolaarinen_sibilantti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Soinniton_palataalinen_frikatiivi
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Soinnillinen_retrofleksinen_sibilantti&action=edit&redlink=1
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Också finlandssvenskans kvantitetsförhållanden skiljer sig från det centralsvenska 

standardtalspråket. Den tonlösa konsonanten blir lång när en vokal följs av 

konsonantkombinationer med ett l-, r-, m-, n- eller ng-ljud, till exempel salt [’salt:]. Några 

enskilda ord i finlandssvenskan kan uttalas med en annan fördelning av långa och korta ljud än 

i centralsvenskt standardtalspråk. Vokalen är lång till exempel i ord som fort, men kort i ord 

som tårta. Ett annat drag som är mycket typiskt för finlandssvenskan är så kallad kortstavighet, 

vilket innebär att vissa ord uttalas med kort vokal följd av kort konsonant också i tryckstark 

ställning. Till exempel orden bara, medan och göra uttalas ofta med kort vokal.                         

(Elert 1997: 41) 

 

Gällande satsprosodiska skillnader bevarar de semantiskt viktiga orden i finlandssvenska sin 

lexikala betoning medan i rikssvenska faller betoningen ofta bort. Således är det mycket vanligt 

i rikssvenskan att det finns bara en betoning per kort talsats. Till följd av detta blir 

betoningsgrupperna korta i finlandssvenska och långa i rikssvenska. Detta innebär att det i 

finlandssvenskan normalt finns två eller tre obetonade stavelser mellan de betonade stavelserna, 

medan det i rikssvenskan uppkommer även åtta obetonade stavelser mellan de betonade 

stavelserna. I rikssvenska är graden av reduktion utanför en fokuserad stavelse mycket 

kraftigare än i finlandssvenska. Detta leder till att skillnaden mellan sats-, huvud- och obetonad 

stavelse blir mycket större i rikssvenska än i finlandssvenska. Dessutom föredrar man i 

finlandssvenskan ett mönster där betoningen ligger åt vänster i satsen medan betoningen i 

rikssvenska är den motsatta. Således uttalar man inledningen av en talsats mycket snabbt och 

ofta utan betonade stavelser i rikssvenskan, och lägger den prosodiska tyngden mot höger i en 

talsats, det vill säga mot slutet av satsen. (Kuronen & Leinonen [www]) 

 

Ett viktigt drag som skiljer finlandssvenskan från svenskan som talas i Sverige är att det i 

finlandssvenskan inte förekommer grav accent, varken i vanliga eller sammansatta ord. Alla 

ord uttalas med akut accent. (Elert 1997: 41) Akut accent och grav accent har att göra med 

ordbetoningen. Den sänkning i tonen, som följer den betonade stavelsen, ligger tidigt i ord som 

uttalas med akut accent och sent i ord som har grav accent. I några dialekter kan distinktionen 

mellan grav och akut accent också ske i enstaviga ord. (Dahl 2000: 197–198) 
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2.3 Svenskans ställning i det finländska samhället 

 

Finland har två officiella språk: finska och svenska. Situationen skiljer sig från de övriga 

nordiska länderna men också från andra tvåspråkiga nationer. Drygt 5 % av finländarna har 

svenska som modersmål, medan 91 % har finska som modersmål. Ändå har båda språken en 

helt likvärdig status i lagstiftningen. Alla elever i svenskspråkiga skolor läser finska, och också 

svenskan studeras i alla finskspråkiga skolor. (Juurakko-Paavola & Palviainen 2011: 9)  

 

Över 1,5 miljoner invånare bor i tvåspråkiga kommuner i Finland. 37 000 finskspråkiga bor i 

en kommun där majoritetens modersmål är svenska, medan cirka 140 000 svenskspråkiga bor 

i en kommun där majoritetens modersmål är finska. Statsrådet definierar kommunernas 

språkliga status för tio års tidsperiod per gång. Detta sker på grund av officiella invånarstatistik. 

Kommunerna är antingen enspråkiga (finska eller svenska) eller tvåspråkiga. För att en 

kommun ska bli officiellt tvåspråkig, förutsätter det att minst 3000 invånare eller 8 % av alla 

invånare talar minoritetsspråk som sitt modersmål. (Kommunerna [www]) 

 

Här bör också nämnas Åland som är ett självstyrt, demilitariserat och neutraliserat örike i 

Finland. På Åland finns det omkring 25 000 invånare varav mer än 90 procent bor på huvudön 

där också Mariehamn ligger. Språkligt är befolkningen mycket homogent eftersom cirka 94 % 

talar svenska som sitt modersmål. Medan det på fastlandet är obligatoriskt för de 

svenskspråkiga att studera finska som andraspråk, är finskan på Åland ett frivilligt läroämne. 

Den svenska som talas på Åland är mycket annorlunda än de finlandssvenska dialekterna. 

Svenskan på Åland influeras av rikssvenska, och lånord från finskan förekommer endast sällan 

i talspråket. (Eriksson 2000: 75–79) 

 

De svenskspråkiga har naturligtvis iakttagits i undervisningsväsendet. Det finns cirka 300 

svenskspråkiga grundskolor i Finland. Dessutom finns det svenskspråkiga gymnasier, 

yrkesinstitut och folkhögskolor. I Finland finns det fyra svenskspråkiga yrkeshögskolor samt 

två universitet (Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan) och tvåspråkiga universitet, till 

exempel Helsingfors universitet och Konstuniversitet (förra Teaterhögskolan). (Elio 2004: 225) 

 

Finska och svenska är Finlands nationalspråk enligt grundlagen. I praktiken innebär detta att 

alla finländare har rätt att använda finska eller svenska i sina kontakter med såväl statliga som 

tvåspråkiga kommunala myndigheter. Alla har också rätt att bli hörda på finska eller svenska 
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även hos enspråkiga myndigheter. Språklagen (423/2003) förnyades år 2003, och den anger hur 

dessa rättigheter förverkligas i praktiken. I denna lagreform var det inte mening att öka eller 

minska någons språkliga rättigheter utan att koncentrera sig på hur den språkliga servicen ska 

ordnas i praktiken. (Juurakko-Paavola & Palviainen 2011: 9)  

 

Språklagens syfte är att ta hänsyn till att både den finsk- och svenskspråkiga befolkningen har 

möjlighet att leva ett fullödigt liv på sitt eget modersmål. Språklagen innehåller minimikraven 

som gäller myndigheternas skyldigheter på god förvaltning. När en person anställs i någon 

myndighet, ska han/hon visa sådana språkkunskaper som arbetsuppgifterna kräver. 

Myndigheten bör också se till att personalen upprätthåller sina språkkunskaper. Enligt 

språklagen ska statsrådet under varje valperiod lämna en berättelse till riksdagen om språkliga 

rättigheters förverkligande. Syftet med denna berättelse är att ge beslutsfattarna, myndigheterna 

och medborgarna information om hur situationen ser ut gällande finska, svenska och andra 

språk i dagens Finland. (Juurakko-Paavola & Palviainen 2011: 10, Språklagen 423/2003 

[www]) 

 

 

2.4 Svenskans läroplaner 

 

I detta avsnitt går jag igenom undervisningens mål i läroämnet svenska som det andra inhemska 

språket. Jag redogör för den gamla läroplanen (Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen 2004 [www]) och den nya läroplanen (Grunderna för den 

grundläggande utbildningen 2014 [www]). Jag går igenom både A-svenskans och B-svenskans 

innehåll i högstadiet och i gymnasiet, men inte i lågstadiet. Fokusen ligger på mitt 

forskningstema, och därför redogör jag inte för alla mål i undervisningen, utan betonar de mål 

där det talas om finlandssvenska och rikssvenska som olika varianter och språkmiljöer.   

 

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 sägs det att A-svenskans 

undervisningsuppgift i årskurserna 7–9 är att elevens färdigheter sträcker sig till mer krävande 

sociala situationer samt till områden som fritidssysselsättning, tjänster och det offentliga livet. 

I undervisningens mål nämns att eleven ska lära sig att bli medveten om de centrala skillnaderna 

mellan den svenska som talas i Finland och den som talas i Sverige. Eleven ska också lära sig 

om finlandssvensk, svensk och annan nordisk kultur och förstå vad som ligger bakom de 
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kulturella skillnaderna. B-svenskans syfte är att eleven ska uppnå grundläggande färdigheter i 

svenska, och tyngdpunkten ligger i muntlig interaktion. Med tanke på finlandssvenska och 

rikssvenska nämns det i B-svenskans mål endast att eleven ska lära sig om finlandssvenska, 

svenska och övriga nordiska livsformer. Någonting om lärandet av livsformers skillnader sägs 

inte. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 [www]: 129–130, 

132–133)  

 

Den 22 december 2014 fastställde Utbildningsstyrelsen nya grunder för läroplaner för 

förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen för läropliktiga och för 

påbyggnadsundervisningen. I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 

2014 sägs det att A-svenskans syfte i årskurserna 7–9 är att uppmuntra eleverna att använda 

svenska i mångsidig interaktion samt i informationsanskaffning. Det är kanske litet förvånande 

att man i måldelen inte alls nämner skillnaderna mellan den finlandssvenska och rikssvenska 

livsformerna, utan man ser svenskan främst som en enhetlig kulturmiljö. I B-svenskans mål 

sägs det inte heller direkt om finlandssvenska och rikssvenska som olika varianter. Det sägs 

bara att eleven ska bekanta sig med den nordiska språkmiljön samt med värden som förenar de 

nordiska länderna. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 

[www]: 377–379, 394–396) Man bör lägga märke till att den obligatoriska svenskan börjar 

redan från sjätte klass från och med hösten 2016.  

 

Den största skillnaden mellan dessa läroplaner, med tanke på mitt forskningstema, är att i den 

äldre läroplanen (2004) skildes den finlandssvenska och rikssvenska livsformen tydligare från 

varandra medan i den nya läroplanen (2014) har man i mycket stor utsträckning nöjt sig att 

sammanslå dessa livsformer i en enhetlig språkmiljö. Med andra ord tycks det i den nya 

läroplanen vara viktigare att lära skillnaderna mellan den finska kulturen och den svenska 

livsformen än att lära skillnaderna mellan olika svenska livsformer.  

 

I Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 [www] sägs det i allmänna mål (både för A- och B-

svenskan) att studeranden kan kommunicera på svenska på ett sätt som är karakteristiskt för 

svenskan och den svenska kulturen. Det sägs också att kursers teman ska behandlas så att de 

ger möjligheter för studeranden att jämföra det finlandssvenska och det nordiska 

kulturområdets språkmiljöer. Detta tema kommer tydligaste fram på kursen 3 i A-svenskan: 

Finland – en del av Norden och Europa. Där jämförs finlandssvenska förhållanden med 

förhållandena i de övriga nordiska länderna och i Europa. Kulturell identitet och 
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kulturkännedom betonas. Kurs 3 i B-svenskan heter Finland, Norden och Europa och där 

behandlas mycket likadana teman som i motsvarande kurs i A-svenskan. I temaområdet betonas 

också kulturell identitet och kulturkännedom. I kursen jämförs hemlandet, finlandssvenskarna 

och de andra nordiska länderna. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 [www]: 94–95, 97) 

 

I fråga om gymnasiets nya läroplan använder jag Utkast till grunderna för gymnasiets läroplan 

14.4.2015 (tillgänglig endast på finska: Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015/ 

Luonnostekstiä 14.4.2015 [www]). Detta utkast publicerades den 14 april 2015 och kan således 

ännu förändras före läroplanens sista version, som kommer i kraft på hösten 2016. I de allmänna 

målen (både för A- och B-svenskan) nämns att svenskundervisningen på gymnasiet fördjupar 

grundskolans språkuppfostran och utvecklar språkmedvetenhet. På A-svenskans kurs 4 talar 

man om samhälleliga fenomen samt individens och samhälles verksamhetsmöjligheter i det 

tvåspråkiga Finland. Kursen heter Yhteiskunta ja ympäröivä maailma. På B-svenskans kurs 3 

bekantar man sig med olika finlandssvenska och andra nordiska kulturfenomen och medier ur 

ett aktuellt perspektiv som intresserar de unga. Kursen heter Kulttuuri ja mediat. På kurs 6 

betonas muntliga färdigheter men i utkastet sägs inte om det gäller att skilja finlandssvenska 

och rikssvenska från varandra. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015/ Luonnostekstiä 

14.4.2015: 94–97 [www])  

 

En stor skillnad mellan den nuvarande läroplanen (2003) och utkastet av den nya (2015) är att 

när man i A-svenskans nuvarande mål placerar Finland på sin plats bland de andra nordiska 

länderna, vänder man lite mera inåt i utkastet av den nya läroplanen så att man behandlar 

samhälleliga frågor och påverkningsmöjligheter i Finland. I B-svenskans kursinnehåll betonas 

medier mer än tidigare, vilket inte är någon överraskning med tanke på att sociala medier har 

blivit mycket populära efter den nuvarande läroplanen publicerades. Det är lite problematiskt 

att definiera hur viktigt det är i läroplaner att studerande kan skilja finlandssvenska och 

rikssvenska från varandra eftersom beskrivningarna av kursinnehåll- och mål ofta är ganska 

vaga. Vad menas med muntliga färdigheter? Eller vad innebär kulturmiljöer?  

 

Till sist bör man lägga märke till det faktum att det i Finland inte kontrolleras hur lärare 

tillämpar läroplanerna i sin undervisning. Detta ger lärarna ganska breda möjligheter att 

uppfylla läroplaners mål. Ändå måste man minnas att läroböckerna ändå är författade efter 

läroplanerna, så om läraren utnyttjar läroboken i stor utsträckning i sin undervisning, är det 

mycket sannolikt att läraren således följer läroplanen noggrant. 
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2.5 Sambandet mellan varianter och kulturundervisning 

 

Kultur och språk är en kombination, och båda påverkar varandra. Man kan knappt tala om 

finlandssvenska och rikssvenska som varianter som inte har något att göra med en viss 

kulturmiljö. Därför är det viktigt med tanke på min avhandling att diskutera sambandet mellan 

kultur och varianter. Alanen (2000: 187) konstaterar att fast det står i läroplanen att svenska är 

det andra inhemska språket, är det ur lingvistiskt perspektiv egentligen fråga om ett främmande 

språk för finska elever. Enligt Alanen betonar man nuförtiden kommunikativ kompetens i 

svenskundervisningen. Eftersom språket har mycket att göra med den kultur där den används, 

innebär kommunikativ kompetens också behärskning av lokala kommunikationsregler.  

 

Den finlandssvenska och rikssvenska kommunikationskulturen skiljer sig från varandra i en 

viss utsträckning. Alanen hänvisar till Saari (1995), som säger att ”Trots det gemensamma 

språket talar man i vissa avseenden olika språk.” Skillnaderna mellan den finska och svenska 

kommunikationen är inte lika stora och klara som skillnaderna mellan mera fjärran språk. Ändå 

kan det vara svårare att tolka mindre skillnader som kulturbundna. Då kan skillnaderna orsaka 

olika tolkningar och missförstånd. Därför kan man inte nedsätta kulturundervisningen i ämnet 

svenska. (Saari 1995, Alanen 2000: 187–188) 

 

Ett syfte med svenskundervisningen är att bekanta studerande med målspråkets kultur och 

kommunikation. Således möter man både finlandssvenska och rikssvenska i 

svenskundervisningen. Alanen har forskat olika texttyper där kommunikationskultur kommer 

fram i gymnasiets skolböcker. För det första finns det texter som inte är bundna till någondera 

kommunikationskulturen, till exempel hälsningssituationer. Å andra sidan reflekterar sådana 

här uppgifter ofta brist på autenticitet. För det andra finns det texter där kommunikativt material 

strider mot kulturkontexten, vilket beror på brist på autenticitet, men också på författarnas 

otillräckliga kulturkunskaper. För det tredje finns det texter där kommunikativt material har 

integrerats till kulturkontexten. Ändå kan detta orsaka att kulturkontexten blir oklar eftersom 

man inte tydligt skiljer vilka kulturdrag som är typiska för en viss kommunikationskultur. 

(Alanen 2000: 201–203) Således spelar också skolböckerna en stor roll i hur man tar fram den 

finlandssvenska och den rikssvenska kulturen i svenskundervisningen. Och skolböckerna 

reflekterar kraftigt den nuvarande läroplanen. 
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2.6 Uttal och andraspråksinlärning 

 

Jag redogör för andraspråksinlärning med betoning på uttalet i detta avsnitt. De flesta 

informanterna i min undersökning har lärt sig svenska som det andra inhemska språket i skolan, 

och eftersom uttalet och variantvalet spelar så stor roll i min undersökning, är det viktigt med 

tanke på min avhandling att gå igenom dessa tema. En fråga i filologisstuderandes 

frågeformulär gällde korrigeringen av blandning av varianterna, och därför är det viktigt att 

redogöra för hurdana åsikter olika språkvetare har om uttalskorrigering.  

 

Gällande uttal och andraspråksinlärning är det viktigt att skilja begreppen andraspråk och 

främmande språk, som i några sammanhang tycks betraktas som en och samma sak. Ett 

andraspråk lärs genom användningen medan ett främmandespråk lärs genom att man lär sig 

grammatikregler och glosor. Ett andraspråk lärs utan hjälp av lärare och utan stöd av läroböcker, 

medan ett främmandespråk lärs under ledning av en lärare och med stöd av läroböcker. (Dahl 

2007: 270) Att skilja dessa begrepp från varandra är viktigt med tanke på min avhandling 

eftersom den miljö där man har lärt sig svenska (hemmet, skolan) kan påverka variantvalet.  

 

Ett centralt begrepp i andraspråksinlärningen är hypotesen om den kritiska perioden, CPH 

(Critical Period Hypothesis), vilket innebär en empiristisk hypotes om att människorna är mera 

effektiva språkinlärare i tidigt barndom än senare i tonårs- eller vuxenålder. Med andra ord 

innebär CPH att inlärningsåldern är en viktig förutsättare för den kompetens som inläraren 

slutligen når. Således fungerar CPH som en potential förklarare till åldersskillnader i 

andraspråksinlärningen. (Pallier [www]) 

 

Enligt Singleton (2001) är de flesta forskare i andraspråksinlärningen mycket eniga om det att 

de andraspråksinlärare som har börjat språkinlärningen tidigt i barndom når högre språknivå än 

de som börjar språkinlärningen senare i tonårs- eller vuxenålder. Frågorna som skiljer åsikter 

bland språkvetare är om detta ovannämnda påstående är en absolut lag eller endast en bred 

tendens samt hur man egentligen kan förklara ålderns inverkan på andraspråksinlärningen. 

Också de inlärare som har börjat lära sig språket som litet barn, brukar ofta skilja sig från 

målspråkets modersmålstalare i språkkunskaper. Singleton konstaterar att man borde jämföra 

vuxeninlärare med de som har börjat lära sig språket i barndom i stället för att jämföra 
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vuxeninlärare med infödda talare. Singleton är av den åsikten att fast förändringar i hjärnan kan 

ha någon roll i språkinlärningens åldersskillnader, är det mycket osannolikt att man kan förklara 

dessa åldersskillnader endast med neurologiska perspektiv. (Singleton 2001: 84–85) 

 

Cook (2008) konstaterar att uttalsundervisningen är inte bara undervisning av olika fonem utan 

också till exempel formande av stavelser. Enligt Cook borde uttalsundervisningen basera sig 

mera på de allmänna dragen av uttalet. Undervisning av uttal borde motsvara inlärares 

språknivå. (Cook 2008: 80–81)  

 

I nybörjarnas uttalsundervisning bör man betona uttalet av individuella ord. Denna nivå kallar 

Cook för presystemic, vilket innebär att inläraren inte lär sig några allmänna uttalsregler utan 

mest uttal av enstaka ord. På den andra nivån borde uttalet av andraspråket jämföras med uttalet 

av inlärares förstaspråk. Denna nivå kallar Cook för transfer, vilket betyder att inläraren börjar 

lära sig uttalet av andraspråket genom sitt förstaspråk. På högre nivå borde målspråkets 

ljudsystem behandlas som sin egen helhet utan att längre ta hänsyn till inlärares förstaspråk. 

Denna nivå kallar Cook för approximative, vilket innebär att inläraren börjar omstrukturera sitt 

uttal för att motsvara en infödd talares uttal i så hög grad som möjligt. I uttalsundervisning för 

studerande på högre nivå kan man börja utnyttja fonetiska transkriptioner av orden, till exempel 

IPA (International Phonetic Alphabet), för att förbättra uttalskunskaper och även skriva 

transkriptioner själv (Use of phonetic script). (Cook 2008: 71, 80–81) 

 

En mycket använd metod i uttalsundervisningen är imitation (Imitation), vilket innebär 

repetition efter läraren eller bandet. Repetition anses inte vara nyttigt utan feedback eftersom 

inläraren nödvändigtvis inte vet om hon/han gör några uttalsfel om läraren inte påpekar 

inlärares felaktiga uttal. En ytterligare metod för uttalsundervisningen är diskriminering av 

ljuden (Discrimination of sounds). Detta innebär att man ger inlärare uppgifterna i minimala 

par, det vill säga att inlärarna måste kunna skilja mellan ord som lice och rice. Detta 

undervisningssätt anses vara nyttigt om det behandlas som ett verktyg för att bilda en allmän 

uppfattning om ljudsystemet och inte som ett sätt att skilja endast mellan två enstaka fonem. 

(Cook 2008: 81–82) 

 

En metod för uttalsundervisningen är att höja inlärares medvetenhet om målspråkets 

uttalssystem (Consciousness raising). Detta innebär att man gör inlärare mer medvetna om det 

allmänna uttalet genom att lyssna på band och lära dem sådana variationer i uttalet som har att 
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göra med talarens kön, ålder, utbildning, region samt diskussionens formalitetsgrad. I stället av 

att koncentrera sig på några specifika drag i uttalet lär man studerande att höra saker bättre. Ett 

sätt att undervisa uttalet är kommunikation (Communication). Detta betyder att man använder 

de verkliga problemen i uttalet som basis för undervisning. Ett exempelfall är orden fifty och 

fifteen som även nativtalare blandar ibland på grund av det sista n i ordet fifteen. Detta beror på 

att det sista n är tonlös, och därför kan det vara svårt även för en infödd talare att definiera om 

det överhuvudtaget finns ett n i slutet av ordet. (Cook 2008: 82) 

 

Cook påstår att det i språkundervisningen är viktigt att man inser de olika nivåerna i uttalet av 

ett språk, till exempel fonem, stavelser och intonation. Uttalsundervisning innebär att läraren 

tar hänsyn till aspekter av inlärares förstaspråk. (Cook 2008: 85) 

 

Thorén (2007 [www]) säger att läraren i uttalsundervisningen behöver balansera mellan höga 

inlärningsmål och realistiska förväntningar för studerandes språktillägnande. 

Uttalsundervisning beror på målet för inlärningen. Om man strävar efter ett brytningsfritt uttal, 

måste i praktiken alla detaljer i uttalet vara svenska. Om målet för inlärningen i stället är ett 

lyssnarvänligt uttal, räcker det då att koncentrera sig på vissa uttalsdrag. (Thorén 2007:1 

[www]) I finska skolor tycks man föredra det sistnämnda alternativet, då målet inte är ett perfekt 

svenskt uttal utan det att man blir förstådd i en diskussion. 

 

Det råder inte någon klar konsensus mellan språkvetare om och hur läraren borde korrigera 

studerandes felaktiga uttal. Cook (2008: 80) säger att en direkt korrigering av uttalet har varit 

ur stil i flera decennier. Den direkta korrigeringen kan förbättra studerandes medvetenhet om 

korrekt uttal men samtidigt förnedra de allra känsligaste studerande. Lindberg (1988: 9–10) 

presenterar olika korrigeringsmönster i den lärarstyrda undervisningen där det spelar en viktig 

roll att värdera och korrigera inlärarnas svar. Korrigeringen kan ske genom att läraren gör 

inläraren uppmärksam på ett korrigeringsbehov, och låter inläraren själv utföra korrigeringen. 

Man kan också använda en så kallad delegerad korrigering, vilket innebär att en annan inlärare 

än den som har producerat felet utför korrigeringen. Det är förstås också möjligt att läraren själv 

korrigerar det felaktiga uttalet. En vidare möjlighet är kvasiförhandling, vilket betyder att 

läraren upprepar inlärarens felaktiga struktur med frågeintonation för att markera brist på 

förståelse. Samtidigt begär läraren förtydligande, vilket i idealt fall resulterar i korrekt struktur. 
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Tedick & de Cortari (1998 [www]) konstaterar att det är väldigt viktigt för läraren att ta hänsyn 

till undervisningskontexten. På nybörjarnivå borde man uppmuntra inlärarna att producera 

språket, och då lönar det sig inte att använda några korrigeringstekniker. På högre nivån kan 

man ge feedback på uttalet. Det är också viktigt för läraren att bli medveten om sina egna 

korrigeringssätt för tillfället. Detta kan ske till exempel genom att läraren ber någon annan 

lärare observera språklektionen. Tedick & de Cortari påpekar också att en bra lärare förstår att 

”en storlek passar inte för alla”, det vill säga att läraren använder olika korrigeringssätt med 

tanke på inlärares egna behov. Man bör också låta inläraren själv korrigera språket. Det allra 

sämsta sättet att korrigera uttalet är att helt enkelt ge det rätta svaret.  

      

Det finns många olika sätt att undervisa svenskt uttal. Under min praktikperiod i Oulun 

Normaalikoulu bekantade jag mig med många av dessa sätt. I gymnasiet innehöll läroböckerna 

uttalsövningar där meningen var att repetera orden på cd:n. Denna övning fanns både i 

finlandssvensk och rikssvensk form. Övningen innehöll ofta ljuddiskriminering genom 

minimala par. Dessutom fanns det också sådana övningar där studerandena upprepade ord efter 

läraren (imitation).  

 

I grundskolan (högstadiet) höll vi tillsammans med en kurskamrat en hel kurs till elever på 

hösten 2014. Kursen innehöll fyra muntliga prov där meningen var att lära sig en dialog utantill 

och sedan presentera den utan några anteckningar med klasskompisen. I provbedömningen lade 

vi endast en liten vikt på uttalet. Elevens betyg blev sämre på grund av uttalet endast om eleven 

gjorde så grova fel att det inverkade på förståelsen.  

 

 

2.7 Andraspråksidentitet hos språkinläraren 

 

Identitet är ett viktigt begrepp med tanke på min avhandling. En fråga i universitetsstuderandes 

frågeformulär gällde blivande lärares variantval, och eftersom språket är ett sätt att uttrycka sin 

identitet, kan det för några informanter vara ett väldigt viktigt skäl för variantvalet. Därför är 

det viktigt att kartlägga sambandet mellan språk och identitet. Det bör betonas att i detta avsnitt 

redogör jag speciellt för andraspråksidentiteten. Detta betyder inte att svenskan är ett 

andraspråk för alla informanter i min undersökning.  

 



 

24 
 

Enligt Block (2007: 39–40) innebär den språkliga identiteten (language identity) förhållandet 

mellan ens uppfattning om sig själv och språket som kommunikationsverktyg. Block hänvisar 

till Leung, Harris & Rampton (1997), som har delat olika dimensioner gällande språket som 

kommunikationsverktyg i tre olika grupper. Den ena är expertis i språket (language expertise), 

vilket har att göra med att hur kunnig inläraren är i språket, dialekten eller sociolekten, det vill 

säga hur väl inläraren accepteras av dem andra som använder språket, dialekten eller 

sociolekten.  

 

Den andra kallas för känslan av språktillhörigheten (language affiliation), vilket innebär 

inlärares attityder till och känslorna för språket, dialekten eller sociolekten. Egentligen är det 

fråga om hur väl inläraren identifierar sig och känner tillhörighet med språket, dialekten eller 

sociolekten. Den tredje gruppen heter språkarv (language inheritance), vilket har att göra med 

språket eller dialekten i den familj och den gemenskap där inläraren har sina rötter i. Block 

konstaterar att födelseorten nödvändigtvis inte definierar inlärares expertis i språket. Det är 

också möjligt att inläraren har goda kunskaper i det språk eller dialekt som anses vara 

hans/hennes språkarv, men inte ändå känner starka och affektiva känslor för själva språket eller 

dialekten. Språkinlärares språkliga identiteter kan förändra även dramatiskt under livet. (Block 

2009: 40) 

 

 

 

         2.8 Uttalsundervisning i grundskolan och i gymnasiet i Finland 

 

Med tanke på mitt forskningstema är det mycket viktigt att redogöra för uttalsundervisning vid 

det finska skolväsendet eftersom en stor del av undersökningens informanter är antingen 

blivande svensklärare eller gymnasister. Dessutom handlade mina frågeformulär i mycket stor 

utsträckning om uppfattningar om uttalsundervisningen. Efter genomgång av viktiga 

synpunkter i uttalsundervisningen presenterar jag olika fördelar för finlandssvenskan (avsnitt 

2.8.1) och rikssvenskan (avsnitt 2.8.2) som undervisningsvarianter. Detta är också nyttigt med 

tanke på min undersökning eftersom blivande svensklärares skäl för deras variantval frågas i 

universitetsstuderandes frågeformulär. 
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Kautonen, Kuronen, Ullakonoja, Tergujeff & Dufva (2015 [www]) påstår att betoningen på 

kommunikativ kompetens i språkundervisningen har skett på bekostnad av uttalet. Eftersom 

många lärare anser att det är för krävande att undervisa uttal, lämnas uttalsundervisning ofta i 

bakgrunden eller i värsta fall helt bort. Ett bra uttal utgör ändå en viktig del av muntliga 

språkkunskaper. Kautonen et al. jobbar i ett projekt som heter FOKUS (Fokus på 

uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk). Projektets syfte är att öka vetande på 

både uttalsinlärning- och undervisning. (Kautonen et al. 2015 [www]) 

 

Tergujeff (2013) forskade uttalsundervisningen i läroämnet engelska som ett främmande språk 

i sin doktorsavhandling. Resultaten visade att lärare använder mest de traditionella metoderna 

i sin undervisning: imitationsuppgifter, textuppläsning och fonetiska uppgifter. De talenheter 

som är större än enstaka fonem blir ofta nästan utelämnade i uttalsundervisningen. Man satsar 

på fonetiska övningar mest i lågstadiet. Att undervisa uttal med hjälp av fonetiska 

transkriptioner delar åsikter: å ena sidan anser man att transkriptioner hjälper studerande i att 

själv studera uttal, men å andra sidan är man rädd för att fonetiska transkriptioner kan förstöra 

språkriktighet i skriftlig produktion. Forskningen visade också att läroböcker spelar en stor roll 

i uttalsundervisningen. Övningar i intonation var mycket få i läroböcker, och därför blev 

intonationsövningar på bakgrunden också i själva uttalsundervisningen. (Tergujeff 2013: 63) 

Här bör det betonas att Tergujeffs doktorsavhandling handlade om uttalsundervisningen i 

engelska. Det finns ändå många likheter med uttalsundervisningen i svenska, till exempel 

användning av fonetiska transkriptioner.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.8.1 Argument för finlandssvenskan som undervisningsvariant 

 

Det finns flera saker som talar för finlandssvenska som undervisningsvariant. En viktig sak är 

att det för finskspråkiga är lättare att lära sig finlandssvenska än rikssvenska. Det finns flera 

tydliga fonetiska likheter mellan finlandssvenska och rikssvenska. Därför är det lättare för en 

finskspråkig att tillägna sig det finlandssvenska uttalet. Man kan också påstå att genom att välja 

finlandssvenska som norm sparar man resurser och tid som kan användas till att lära sig andra 

saker, till exempel strukturer och ord. (Kuronen & Leinonen 2011: 61) 
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Det har ofta framförts från finlandssvenskt håll att eftersom rikssvenska är så svårt för 

finskspråkiga är det bäst att inte ens försöka lära sig det. Resultatet kan bli ett dåligt blandspråk, 

med andra ord ett halvdant försök. Ändå måste man komma ihåg att det perfekta uttalet sällan 

är ett realistiskt mål vid inlärning. Finlandssvenskar har ofta lyft fram svårigheter att lära sig 

det rätta accentuttalet i rikssvenskan. Detta betraktas ofta som det tyngsta argumentet mot 

rikssvensk språknorm i uttalsundervisning. För finskspråkiga kan accentreglerna vara krångliga 

vid inlärningen, eftersom finskan inte är ett tonspråk. Också satsrytmiska och kvantitativa 

skillnader mellan finska och svenska är stora, och kan därmed orsaka problem för finskspråkiga 

inlärare. (Kuronen & Leinonen 2011: 67–68) 

 

Ett vidare argument för den finlandssvenska normen i undervisningen är att finlandssvenska 

ofta är ett naturligt val för finskspråkiga. Omgivningen stöder inlärningen, och finskspråkiga 

hör mycket oftare det finlandssvenska uttalet än det rikssvenska uttalet. Detta argument är dock 

inte så starkt längre, eftersom det finns så många slags kommunikationsmöjligheter (till 

exempel Sveriges television och Sveriges radio) som är lätt tillgängliga så att man nuförtiden 

hör också mycket det rikssvenska uttalet. Om en finskspråkig inlärare dessutom kommer från 

en nästan totalt finskspråkig ort, är det ofta så att de finskspråkiga inte har ett starkt argument 

mellan finlandssvenska och rikssvenska. (Kuronen & Leinonen 2011: 62) 

 

Enligt af Hällström-Reijonen (2009 [www]) anser många andra nordbor att finlandssvenskan 

är lättare att förstå än sverigesvenska eftersom man i finlandssvenskan brukar uttala alla ljud 

och tala långsammare än sverigesvenskar. Ändå tillägger af Hällström-Reijonen att den som 

talar sverigesvenska måste vänja lite för att förstå finlandssvenska. 

 

Ett argument är att psykologiska hinder är lägre vid inlärning av finlandssvenskt uttal. För en 

finskspråkig kan det finlandssvenska uttalet kännas mer hemtamt än rikssvenska. Detta 

argument hänger också ihop med argumentet av fonetiska likheter. Det är ett välkänt faktum att 

inlärare kan ha psykologiska hinder som försvårar inlärningen. Ibland möter lärare visst 

motstånd hos finskspråkiga elever att tillägna sig till exempel en dorsopalatal mörk allofon av 

/sje/-ljudet som är vanligt i rikssvenskan. Från ett arkulatoriskt perspektiv är ljudet inte svårt 

att uttala, men det finns en mental spärr hos vissa inlärare. Man bör komma ihåg att 

motivationen är det allra viktigaste i uttalsinlärning. (Kuronen & Leinonen 2011: 62) 
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Det är viktigt att diskutera syftet med inlärningen. Var ska språket användas? Finlandssvenska 

som uttalsnorm kan anses vara ett naturligt val om svenskan är avsedd att användas i Finland. 

Också finlandssvenskar själva utgår ofta från att en finskspråkig inlärare försöker följa den 

finlandssvenska uttalsnormen. Om en finne talar rikssvenska, kan detta orsaka negativa 

reaktioner bland finlandssvenskarna. En allmän inställning bland sverigesvenskarna är att 

finlandssvenskan är fullt likställd med Sveriges regionala varianter. Ibland har svenskar även 

hävdat att finlandssvenska väcker positiv genklang och har hög prestige. (Kuronen & Leinonen 

2011: 63) 

 

Loman (1979) säger att han har några gånger hört finnar klaga över att deras finlandssvenska 

inte förstås i Sverige. Loman påstår att ”den bristande förmågan att göra sig förstådd beror nog 

på helt andra orsaker än valet av finlandssvenskan som målspråk vid uttalsundervisningen”. 

(Loman 1979: 139) I slutet av sin artikel presenterar Loman kortfattat de tre viktigaste skälen 

varför finnar borde lära sig uttala på ett finlandssvenskt sätt i svenskundervisningen. Dessa skäl 

är att finlandssvenskan står närmare det finska ljudsystemet och är därför lättare för finnar att 

tillägna sig, finlandssvenskan kan lätt övas i Finland genom media och kontakter med 

finlandssvenskar, och att finlandssvenskan är en förståelig variant i Sverige. (Loman 1979: 142) 

Som utgångspunkt för Lomans artikel är att han hade hört många klaga på det finlandssvenska 

uttalssättet, och därför fokuserar artikeln att försvara det finlandssvenska uttalssättet i 

undervisningen. 

 

Nyström (1981) hävdar att det finns en gammal tradition i Finland att praktiskt taget alla 

universitetslärare i ämnet svenska talar den finlandssvenska normen. Detta gör det nästan 

omöjligt för studerande att övergå till det rikssvenska uttalet. Enligt Nyström borde man också 

lägga märke till att finlandssvenskan alltid har varit den finskspråkiga befolkningens svenska. 

Således konstaterar Nyström att finska skolmyndigheter förutsätter att man använder den 

finlandssvenska normen i skolundervisningen. Det finlandssvenska uttalet får också stöd i 

massmedierna, speciellt på radion. (Nyström 1981: 26) Man bör lägga märke till att Nyström 

skrev sin artikel i början av 1980-talet, och som det i avsnitt 3.1 kommer fram, är 

uttalsundervisningssituationen nuförtiden annorlunda än vad Nyström skrev i sin artikel för 

över 30 år sedan. Också Nyström utgår i sin artikel från att finlandssvenskan på något sätt anses 

vara en sämre variant än rikssvenska, och därför koncentrerar Nyström sig på att presentera 

fördelarna i det finlandssvenska uttalssättet. 
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2.8.2 Argument för rikssvenskan som undervisningsvariant 

 

Eftersom norska och danska ligger fonetiskt klart närmare rikssvenska än finlandssvenska, är 

det lättare att förstå norska och danska när man behärskar rikssvenskan. Till många 

finskspråkiga elever kan undervisningen på rikssvenska ge ett mer motiverande och fräscht 

nordiskt perspektiv än undervisningen på finlandssvenska. Detta gäller framför allt de finnar 

som bor i en enspråkig finsk miljö och upplever att rikssvenska är åtminstone lika viktigt och 

levande som finlandssvenskan. (Kuronen & Leinonen 2011: 66) 

 

Man bör också fundera på syftet med inlärningen. Om det primära användningsområdet 

kommer att vara Sverige i stället för Finland, är det säkert nyttigare att lära sig den rikssvenska 

varianten. Detta innebär också en identitetsfråga: Vill man låta som en finne eller en svensk i 

Sverige? Oftast är svaret ju det sistnämnda, men om man har en stark finlandssvensk identitet, 

kan det då gälla det första alternativet. (Kuronen & Leinonen 2011: 65)  

 

Finlandssvenskan kan också anses vara på något sätt vulgärt och ovårdat. En av de första 

finlandssvenska språkvetarna, Hugo Bergroth, säger i sin bok Finlandssvenska (1928) att 

finlandssvenskan borde vårdas mer eftersom det ger ett vulgärt intryck: ”--att vårt talspråk, 

framför allt vardagstalet, företer en del egenheter som göra ett mer eller mindre vulgärt intryck, 

samt att vårt sätt att använda talorganen utmärkes av en viss energilöshet, i följd varav vårt 

föredrag lätt blir monotont och vårt uttal i vissa avseenden icke tillräckligt distinkt.” (Bergroth 

1928: 29) 

 

 

2.8.3 En kort sammanfattning av de finlandssvenska och rikssvenska uttalssätten i  

undervisningen 

 

Det finns olika skäl varför en del språkvetare föredrar en viss variant. De viktigaste skälen för 

varför finnar borde lära sig det finlandssvenska talesättet är att på grund av ljudsystemet är 

finlandssvenskan mycket lättare för finnar att tillägna sig och det att finlandssvenskan är helt 

gångbar också i Sverige, och kan även anses ha hög prestige i andra nordiska länder. Det påstods 
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också att för de övriga nordborna är finlandssvenska en mer förståelig variant än rikssvenska.  

De viktigaste skälen för rikssvenskan som undervisningsvariant var att rikssvenskan på något 

sätt kan anses vara det ”äkta” sättet att tala svenska medan finlandssvenskan kan anses vara en 

mer ovårdat variant samt det att om man i framtiden kommer använda svenska mest i Sverige, 

då lönar det att lära sig det rikssvenska talesättet.  

 

I ett nötskal kunde man säga att det uttalssätt som man presenterar olika argument för eller emot 

beror mycket på skribentens utgångspunkt för artikeln: Är skribentens uppgift att försvara 

argument för det finlandssvenska eller rikssvenska uttalssättet eller att redogöra för olika 

argument helt objektivt? Som det redan har framförts i denna teoridel, är svenskan i Sverige ett 

majoritetsspråk, medan svenskan i Finland är ett minoritetsspråk. Med tanke på detta kan det 

anses vara endast naturligt att skribenterna presenterar mera argument för att försvara 

finlandssvenska än att försvara rikssvenska som har betydligt flera talare än finlandssvenskan. 



 

30 
 

       3. RESULTAT 
 

 

I detta kapitel presenterar jag först intervjuer med två universitetslärare. En intervju 

koncentrerar sig på hur uttalsundervisningen vid Uleåborgs universitet ser ut nuförtiden på 

2010-talet, och den andra intervjun fokuserar sig på hur uttalsundervisningen såg ut på 1980- 

och 1990-tal.  

 

Sedan redogör jag för viktiga teoretiska begrepp (kvalitativ och kvantitativ undersökning, 

frågeformulär som materialinsamlingsmetod) med tanke på min avhandling. Därefter går jag 

igenom svar på universitetsstuderandes frågeformulär med hjälp av figurer. Efter figurerna 

sammanfattar jag kort de viktigaste resultaten i undersökningen. Sedan behandlas gymnasisters 

frågeformulär på exakt samma sätt, först figurer med förklaringar och sedan en kort 

sammanfattning av resultaten. De viktigaste resultaten i min undersökning diskuteras vidare i 

kapitel 4. 

 

 

3.1 Uttalsundervisning vid Uleåborgs universitet 

 

Jag har intervjuat två medlemmar av personalen från ämnet nordisk filologi vid Uleåborgs 

universitet. Den ena var ansvarig för uttalsundervisningen år 2014, medan den andra 

informanten var ansvarig för uttalsundervisningen på 1980- och 1990-talet. Genom att intervjua 

professionella uttalslärare når man ett nytt perspektiv för temat i frågan. Intervjuerna 

genomfördes under januari och februari 2014.  

 

Informant 1 undervisade uttalskursen i nordisk filologi på 2010-talet.  Hon har själv vuxit upp 

i Sverige, men lärt sig också finskan sedan hon var liten, eftersom hennes föräldrar är 

finskspråkiga. Hon flyttade till Finland när hon var 20 år gammal, för hon ville lära sig mera 

finska. Hon studerade vid Uleåborgs universitet och blev filosofie magister inom nordisk 

filologi. Informant 1 blev universitetslärare år 2011 och hann således undervisa i uttal i nästan 

tre år. Från och med hösten 2014 tog en annan universitetslärare över uttalsundervisningen. 
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Enligt Informant 1 beror det på året hur många studerande som väljer den finlandssvenska 

varianten och hur många den rikssvenska varianten. Hon säger att i genomsnitt väljer cirka       

80 % först den finlandssvenska varianten, men att andelen växer under kursens gång till ungefär 

90 %. Många väljer först den rikssvenska varianten, men vill senare byta varianten, eftersom 

den finlandssvenska varianten tycks vara lättare att tillägna sig. Informant 1 konstaterar att 

nästan alla som väljer den rikssvenska varianten har någon rikssvensk bakgrund (har bott i 

Sverige, har släktingar där eller dylikt). Under sin karriär som uttalslärare har Informant 1 

endast ett par gånger sett att någon väljer den rikssvenska varianten utan att ha tidigare 

erfarenhet av livet i Sverige. Andra skäl som kan påverka ens variantval är att den studerande 

anser att någondera varianten har högre prestige eller låter finare än den andra.  

 

Fast någon studerande skulle råka ha stora svårigheter med den rikssvenska varianten, försöker 

Informant 1 alltid vara diskret mot studerande och inte säga till dem vilken variant som skulle 

passa bäst för dem. I början av uttalskursen frågar hon alltid studerandena: ”Vilken variant 

skulle du vilja prata?” Hon anser att det är viktigt att studerandena helt själv får välja vilken 

variant hon/han börjar tala.  

 

Informant 1 är av den åsikten att uttalskursen är mycket viktig för studerande och att 

studerandes uttal förbättras under kursen. Blandning av den finlandssvenska och rikssvenska 

varianten uppstår ibland speciellt bland de studerande som väljer den rikssvenska varianten, 

eftersom finskans påverkan är så stor. Man bryter sig finskt. Men blandspråk kan ändå uppstå 

också på det andra sättet: studerande som har valt den finlandssvenska varianten deltar i hennes 

lektioner och kopierar något rikssvenskt drag ur hennes tal. Informant 1 säger att hon ibland har 

ett ganska dåligt samvete eftersom hon tror att hennes talesätt har orsakat att studerande blandar 

de två varianterna. Hon anser att blandspråk egentligen inte är så gravt i praktiken, men att man 

bör kunna teorin väl. Hon har ingen stark åsikt om vilkendera varianten studerande skulle mest 

behöva i framtiden. Det beror på många saker, till exempel var man jobbar, på vilken bransch 

osv. Det är svårt att förutsäga under studietiden var man ska jobba efter att man blivit magister.  

 

Informant 1 anser att uttalsundervisningen i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet har 

ordnats på ett bra sätt. Ändå anser hon att det skulle vara viktigt för studerande att ha mera 

kurser i uttal. Enligt hennes åsikt borde betygsättningen tas bort från uttalsundervisningen 

eftersom studerandenas tidigare erfarenheter och kognitiva egenskaper varierar kraftigt. 

Undervisningen borde ordnas så att studeranden får godkänt betyg efter att ha varit närvarande 



 

32 
 

på lektionerna. Informant 1 säger att det viktigaste i uttalsundervisningen är att studerande 

uppmuntras att tala svenska genom att ge positiv feedback och också på ett diskret sätt några 

förslag till förändringar. Hon har aldrig gett underkänt eller betyget 1 till någon studerande; 

således varierar hennes bedömningsskala från 2 till 5.  

 

Informant 2 har studerat nordisk filologi vid Uleåborgs universitet och tagit examen därifrån. 

Hon har undervisat på uttalskurser på 1980- och 1990-talet. Hon är ursprungligen helt 

finskspråkig. Informant 2 anser att det inte är nödvändigt att uttalslärare är modersmålstalare. 

Det viktigaste är att man kan tala flytande den variant som man har valt och att man känner till 

uttalsskillnaderna mellan olika varianter. Hon säger att teknologin har utvecklats kraftigt sedan 

hon undervisade i uttal, men att annars är undervisningen i uttal mycket likadant som tidigare.  

 

En sak som dessa två informanter har olika åsikter om är blandning av olika uttalsvarianter i 

undervisningen. Informant 1 tyckte att det inte är ett grovt fel om man blandar olika varianter 

bara man själv vet huvudskillnaderna mellan varianterna, medan Informant 2 ansåg att det är 

mycket viktigt att läraren håller sig strikt vid en variant i undervisningen. Enligt Informant 2 är 

detta mycket viktigt för att studerandena ska lära sig de viktigaste uttalsskillnaderna mellan 

finlandssvenska och rikssvenska.  

 

 

3.2 Kvalitativ och kvantitativ undersökning samt frågeformuläret som 

materialinsamlingsmetod 

 

Min frågeformulärsundersökning har drag av både kvalitativ och kvantitativ metod, och i detta 

avsnitt presenterar jag kortfattat vad det innebär. Hedin (1996 [www]) konstaterar att man i 

kvalitativ undersökning utgår från att verkligheten kan upplevas på olika sätt, och att det därmed 

inte finns någon absolut och objektiv sanning. Kvalitativ undersökning omfattar endast en liten 

mängd informanter, men strävar efter att forska dessa desto djupare. Forskaren själv är ett 

viktigt redskap när det gäller analysering och tolkning av forskningsmaterialet, och därför blir 

metoden mer subjektiv. Hedin sammanfattar att syftet med en kvalitativ undersökning är nästan 

alltid att nå en bred och noggrann beskrivning av det fenomen som forskaren vill belysa. (Hedin 

1996: 3 [www]) Min undersökning innehöll också kvantitativa drag. Jag redogör för svaren 

numeriskt med figurer, både i alternativfrågor och öppna frågor. I den kvantitativa metoden är 

frågorna mer detaljerat strukturerade än i den kvalitativa metoden (Statistikcentralen [www]). 
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Kortfattat kunde man säga att alternativfrågorna representerar den kvantitativa metoden och 

öppna frågor den kvalitativa metoden.  

 

För att en vetenskaplig undersökning ska lyckas, förutsätter det att forskaren tar hänsyn till   

informanternas tid, vilja och kunskaper att svara på frågorna (KvantiMOTV [www]). Detta har 

jag gjort genom att ställa ett svenskspråkigt frågeformulär till universitetsstuderande men ett 

finskspråkigt frågeformulär till gymnasister eftersom jag ansåg att gymnasister ännu inte har 

tillräckliga kunskaper att svara på frågeformulärets frågor på svenska.  

 

Det är ytterst viktigt för både forskaren och informanterna att frågeformulärets längd är rimlig 

och att layouten är tydlig. Ett överlångt frågeformulär väcker inte vilja att svara på frågorna. 

(KvantiMOTV [www]) Detta har jag iakttagit i mina frågeformulär på det sättet att formulären 

inte är allt för långa (11 frågor för universitetsstuderande och 8 frågor för gymnasister), och det 

tog endast 5–10 minuter för informanterna att svara på frågorna.  

 

Forskaren bör planera frågeformuläret på det sättet att frågorna är relevanta med tanke på 

forskningsämnet, men också sträva efter att frågeställningen blir enkel och lättbegriplig. Oftast 

vet informanterna lika mycket om forskningsämnet som själva forskaren. (KvantiMOTV 

[www]) Jag har planerat frågeformuläret så att det inte finns några onödiga frågor med tanke 

på mitt forskningsämne. Jag har också tagit hänsyn till att frågorna inte är för komplicerade 

utan att alla kan svara på frågorna med sina egna kunskaper.  
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3.3 Filologistuderandes åsikter om val av uttalsvariant i språkstudierna och i 

läraryrket 

 

 

I detta avsnitt redogör jag filologistuderandes svar på frågeformuläret. Materialet samlades in 

under våren 2014 vid Uleåborgs universitet bland huvud- och biämnesstuderande i nordisk 

filologi. I frågeformuläret fanns sammanlagt 11 frågor, varav de tre första frågorna var 

bakgrundsfrågor.  

 

Frågeformuläret var fyra sidor långt. Det innehöll 11 frågor varav 3 var bakgrundsfrågor, 4 

alternativfrågor och 4 öppna frågor.  

 

3.3.1 Informanternas bakgrund  

 

Sammanlagt 34 personer svarade på frågeformuläret. Av dessa var 31 kvinnor (91 %) och tre 

män (9 %). 27 informanter (79 %) studerade nordisk filologi som huvudämne och sju 

informanter (21 %) som biämne. 19 informanter (55 %) studerade första året vid Uleåborgs 

universitet, 3 informanter (9 %) andra året, 6 informanter (18 %) tredje året, 3 informanter         

(9 %) fjärde året, 1 informant (3 %) femte året och två informanter (6 %) något annat år. 24 

informanter (71 %) tänkte bli lärare, och svarade således på frågorna 4 och 5, medan de 10 

övriga informanterna hoppade över dessa frågor. Se figurer 1, 2 och 3. 
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Figur 2. Andelen huvudämnes- och biämnesstuderande. 

 

Figur 3. Informanternas årskurs. 

 

 

3.3.2 Informanternas val av finlandssvenska respektive rikssvenska i det blivande 

läraryrket  

 

Fråga nummer 4 (Vilkendera varianten (finlandssvenska eller rikssvenska) har du tänkt 

använda i undervisningen?) var avsedd för blivande ämneslärare. 24 informanter svarade på 

denna fråga. 15 informanter (63 %) hade tänkt använda finlandssvenska i undervisningen, 

medan 9 informanter (37 %) hade valt rikssvenskan till undervisningsvariant. Se figur 4.  
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Figur 4. Vilkendera varianten (rikssvenska eller finlandssvenska) har du tänkt använda i 

undervisningen? 

 

 

I fråga nummer 5 frågade jag blivande svensklärare vilka skäl som har påverkat deras 

variantval. De som inte tänkte bli lärare fick hoppa över denna fråga. Jag gjorde på detta sätt 

eftersom jag ville redogöra för vilka skäl som har påverkat just blivande lärares variantval. Är 

blivande lärares utgångspunkt för variantvalet mer studerandes nytta eller lärares egen 

bakgrund? Sammanlagt 23 informanter svarade på denna fråga. Informanternas uppgift var att 

välja de tre viktigaste skälen av 13 alternativ som jag gav. Uppgiften var att ge nummer 1 till 

det alternativ som var det viktigaste skälet till variantvalet, nummer 2 till det näst viktigaste och 

nummer 3 till det tredje viktigaste. Det blev sammanlagt 71 svar, vilket beror på att en informant 

valde tre alternativ för det viktigaste. I figur 5 visas hur många svar varje alternativ fick. I figur 

6 redogör jag för det viktigaste alternativet.  
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          Alternativen var följande: 

 

1) Familjens värderingar 

2) Jag har gått grundskola eller gymnasium på svenska 

3) Jag lärde mig denna variant först 

4) Min hemstad var tvåspråkig 

5) Jag har bott i Sverige 

6) Denna variant låter finare 

7) Denna variant var lättare för mig att lära 

8) Jag tycker att eleverna kommer att ha mera nytta av denna variant i framtiden 

9) Denna variant utgör en viktig del av min språkliga identitet 

10) Jag är mycket intresserad av den kultur där varianten talas 

11) Denna variant förstås bättre i Norden än den andra varianten 

12) Min uttalslärare vid universitetet rekommenderade denna variant 

13) Något annat, vad? 

 

 

Jag har indelat de tolv första alternativen i fem olika kategorier. Till kategorin identitets- och 

ursprungsskäl hör alternativ nummer 1, 2, 3, 4, 5 och 9. Till kategorin praktiska skäl hör 

alternativ nummer 3 och 7. Kategorin opinionsskäl hör alternativ nummer 6 och 10. Dessutom 

finns det kategorin utifrån påverkade skäl, vilket innebär alternativ 1 och 12 samt kategorin 

elevberoende skäl som innebär alternativen 8 och 11. Som man kan se, är dessa kategorier dels 

överlappande: till exempel alternativet 3 hör både till identitets- och ursprungsskäl och 

praktiska skäl. 

 

I figur 5 kan man se hur två skäl var tydligt de mest populära. Dessa skäl var nummer 3 (Jag 

lärde mig denna variant först) och nummer 7 (Denna variant var lättare för mig att lära). Båda 

alternativen hör till kategorin praktiska skäl och är kanske inte så medvetna val. Man har således 

valt den variant som har varit lättare eller som man har lärt sig först. Dessa två skäl visar också 

hur informanter oftast har gjort variantvalet utgående från sina egna synpunkter och kunskaper, 

inte med tanke på eleverna. Detta betyder inte att informanterna inte bryr sig om elevernas 

bästa, utan kan också betyda att informanterna kanske helt enkelt inte tycker att någondera 

varianten är absolut den bästa för eleverna. Och då gäller det ofta att välja ”det enklaste” 

alternativet. De två populäraste alternativen fick 16 (23 %) och 14 (20 %) svar, vilket var 
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betydligt fler jämfört med att det tredje populäraste alternativet (nummer 9) fick endast 7 (10 

%) svar.  

 

Det populäraste skälet för variantvalet var således att man hade lärt sig en viss variant först. Det 

fanns sammanlagt 16 informanter som valde detta alternativ, och av dessa var det 3 informanter 

(19 %) som också hade valt alternativet 9 (Denna variant utgör en viktig del av min språkliga 

identitet). Av detta kunde man dra den slutsatsen att de flesta informanterna hade lärt sig en 

viss variant först, men att denna variant inte utgör en viktig del av deras språkliga identitet. 

Ändå bör man komma ihåg att informanterna fick välja endast tre skäl som har påverkat deras 

variantval, och att det i verkligheten kan finnas även flera skäl. Det finns också flera alternativ, 

till exempel 3, 5 (Jag har bott i Sverige) och 9 som kan dels vara överlappande med varandra 

beroende på informantens bakgrund och uppfattningar.  

 

 

Figur 5. Vilka av följande skäl har påverkat ditt variantval (rikssvenska, finlandssvenska) i framtidens 

undervisning? Välj de tre viktigaste (1 – det viktigaste, 2 – det näst viktigaste, 3 – det tredje viktigaste). 

 

 

Enligt informanterna tycks rikssvenska låta finare än finlandssvenska eftersom alla som valde 

alternativet 6 (Denna variant låter finare) hade valt att använda rikssvenska i undervisningen. 

Detta hänger ihop med Hugo Bergroths tankar om finlandssvenska och rikssvenska (se avsnitt 

2.8.2) gällande det att finlandssvenskan på något sätt låter ovårdat och kan ge ett vulgärt intryck. 

Man bör också lägga märke till att varje alternativ fick minst två svar. Detta visar att det finns 
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många olika skäl som påverkar ens variantval. Tre personer skrev också sina egna alternativ till 

nummer 13. Dessa alternativ var 

 

Exempel 1. ”lättare för eleverna att lära (kanske)” 

Exempel 2. ”denna variant är för eleverna lättare att lära sig” 

Exempel 3. ”jag tycker att finlandssvenska är en del av finska kulturen och vi måste 

respektera språket” 

Exempel 4. ”det beror lite på området där jag kommer att undervisa: om det är fråga om 

ett tvåspråkigt område t ex Karleby, skulle jag kanske välja finlandssvenska, men t ex i 

Torneå hör man mer rikssvenska och då skulle jag välja den.” 

 

I exempel 1, 2 och 4 har man tydligen tänkt på saken ur elevernas perspektiv: Vilkendera 

varianten är lättare för elever och vilkendera varianten kommer de att behöva mest? Exempel 

1, 2 och 4 kunde kategoriseras till elevberoende skäl och exempel 3 till opinionsskäl. I fråga 

nummer 4 valde informanterna sammanlagt 15 alternativ som har påverkat deras variantval. Av 

dessa 15 alternativ blev de praktiska alternativen de mest populära. 

 

I figur 6 presenteras det viktigaste skälet till variantvalet. Denna figur hänger ihop med fråga 

nummer 5. I figur 5 syns alla de tre viktigaste skälen som informanterna hade valt, medan i 

figur 6 finns endast det viktigaste skälet som har påverkat informanternas variantval (det 

alternativ som informanten har märkt med nummer 1). 22 informanter svarade på frågan (en 

informant indelade inte sina svar i rangordning), och när en informant skrev tre skäl som det 

viktigaste, blev det sammanlagt 24 svar. 38 % av informanterna svarade att det viktigaste skälet 

till variantvalet var att de hade lärt sig denna variant först. Det andra populäraste alternativet 

var att denna variant var lättare för informanter att lära sig. Om man jämför med figur 5, är 

alternativ 3 och 7 fortfarande de mest populära alternativen (21 %). Medan alternativen 3 och 

7 i figur 5 fick nästan lika många svar (alternativet 3 fick 16 svar medan alternativ 7 fick 14 

svar), ser man i figur 6 hur alternativ 3 är tydligt det viktigaste skälet till variantvalet. Således 

fick alternativ 3 (jag lärde mig denna variant först) och alternativ 7 (denna variant var lättare 

för mig att lära) nästan lika många svar i figur 5 där informanterna skrev de tre viktigaste skälen 

till variantvalet, medan i figur 6, som handlade endast om det viktigaste skälet till variantvalet 

var alternativ 3 klart det populäraste alternativet.  

 

På tredje platsen med 3 svar står alternativ nummer 5 (”jag har bott i Sverige”) och nummer 9 

(”denna variant utgör en viktig del av min språkliga identitet”). Här kan man se hur blivande 

lärares egen identitet påverkar variantvalet. Tre av dessa fyra populäraste alternativ 
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(alternativen nummer 3, 5 och 9) har att göra med informantens eget ursprung och egen 

identitet. Alternativ nummer 7 handlar däremot mera om praktiska saker. Alternativ nummer 3 

kan dock också handla om praktiska saker.  

 

Av figur 6 kan man dra den slutsatsen att det viktigaste skälet till variantvalet baserar sig oftast 

på informantens egen bakgrund samt på praktisk enkelhet och elevernas behov att lära sig en 

viss variant. Från teoretiskt perspektiv är informantens egen bakgrund viktig och intressant. Till 

exempel Jaspal (2009: 18) konstaterar att språket kan innebära tillhörighet i en viss grupp, och 

samtidigt markera avståndet till andra etniska eller kulturella grupper. Ur detta perspektiv är 

det mycket förståeligt att studerandes egen språkliga bakgrund påverkar variantvalet mer än 

elevberoende skäl.  

 

Med tanke på det andra populäraste alternativet (denna variant var lättare för mig att lära) är 

det viktigt att ta hänsyn till forskningen kring andraspråksinlärning. I avsnitt 2.6 refererade jag 

Singleton (2001) som konstaterade att det råder en bred konsensus bland språkvetare att de som 

börjar språkinlärningen tidigt i barndomen når högre språknivå än de som börjar 

språkinlärningen först vid tonårs- eller vuxenålder. Här bör betonas att alla informanter som 

valde detta alternativ hade bestämt sig att använda finlandssvenska i undervisningen. 

Antagligen flera av informanterna har börjat lära sig svenska först i högstadiet. I det här ljuset 

kan det anses vara mycket naturligt att dessa informanter som har börjat språkinlärningen först 

i tonårsålder har valt att tala finlandssvenska i stället av rikssvenska, vilken ofta anses vara den 

svårare varianten på grund av till exempel grav accent samt många fonem som inte förekommer 

i finskan.  

 

Ingen informant hade valt alternativ nummer 4, 6, 10, 12 eller 13 som det viktigaste skälet. Fast 

figur 5 visar hur alla alternativ hade fått åtminstone ett svar var, visar figur 6 hur det fanns fem 

alternativ (4, 6, 10, 12 och 13) som inte fick ett enda svar. Fast det finns många olika skäl till 

variantvalet, så när det gäller det viktigaste skälet, blir skälen till variantvalet mer likadana.  
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Figur 6. Det viktigaste skälet till variantvalet. 

 

 

3.3.3 Informanternas uppfattningar om blandning av olika varianter  

 

I fråga nummer 6 frågades informanterna hur viktigt det är att läraren inte blandar rikssvenska 

och finlandssvenska i sitt tal. 8 informanter (24 %) tyckte att det är mycket viktigt, medan nästan 

hälften av informanterna (49 %) tyckte att det är ganska viktigt. 7 informanter (21 %) var av 

den åsikten att det inte är så viktigt och 2 informanter (6 %) att det inte alls är viktigt. Således 

tyckte nästan tre fjärdedelar (73 %) att det är mycket eller ganska viktigt att läraren håller sig 

strikt till en variant i undervisningen. En informant hade inte svarat på denna fråga, och därför 

blev det 33 svar sammanlagt.  
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Figur 7. Hur viktigt tycker du det är att läraren håller sig strikt till en variant i undervisningen? 

 

 

I fråga nummer 7 frågades informanterna hur lätt det är för dem att inte blanda finlandssvenska 

och rikssvenska när de talar. 5 informanter (15 %) ansåg det vara mycket lätt, medan nästan 

hälften (44 %) tyckte det var ganska lätt. 12 informanter (35 %) tyckte att det inte är så lätt, och 

två informanter (6 %) tyckte att det inte alls är lätt. Av alla informanter tyckte 59 % att det är 

mycket lätt eller ganska lätt att inte blanda två varianter när de talar. Det är intressant att lägga 

märke till att fast 73 % av informanterna ansåg det vara mycket eller ganska viktigt att inte 

blanda varianterna, så endast 59 % av informanterna tyckte att det är mycket eller ganska lätt 

att inte blanda rikssvenska och finlandssvenska.  

 

Det fanns en klar skillnad mellan huvudämnes- och biämnesstuderandena. 2 av 7 (29 %) 

biämnesstuderande tyckte att det är mycket eller ganska lätt att inte blanda rikssvenska och 

finlandssvenska. 18 informanter (67 %) av huvudämnesstuderandena ansåg det vara lätt att inte 

blanda dessa två varianter.  
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Figur 8. Hur lätt är det för dig att inte blanda två varianter när du talar?  

 

 

 

3.3.4 Informanternas uppfattningar om undervisning av och medvetenhet om olika 

varianter i skolundervisningen  

 

I fråga nummer 8 frågades informanterna om deras lärare i grundskolan och i gymnasiet. Frågan 

var öppen, det vill säga att det inte fanns några alternativ utan informanterna skrev själva sina 

svar. I figur 9 motsvarar ”Ja” alla de svar där informanten har uttryckt med sitt svar att 

hans/hennes lärare gjorde en klar skillnad mellan rikssvenska och finlandssvenska. De svar där 

informanten tydligt har uttryckt att hans/hennes lärare inte har gjort en klar skillnad mellan 

dessa två varianter märks i tabellen som ”Nej”. Alla informanter svarade inte direkt till frågan 

”ja eller nej?”, och de svaren syns i figur 9 som ”Något annat”. 5 informanter (15 %) tyckte att 

läraren hade gjort en klar skillnad mellan rikssvenska och finlandssvenska, 12 informanter (35 

%) tyckte att läraren inte hade gjort en klar skillnad mellan dessa varianter och i kategorin 

”Något annat” tillhör 17 informanter (50 %). De kunde ”mellan raderna” säga att deras lärare 

hade eller inte hade gjort en klar skillnad, men de svarade inte direkt till frågan (ja/nej).  

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mycket lätt Ganska lätt Inte så lätt Inte alls lätt Kan inte säga

Fråga nummer 7



 

44 
 

Ett exempel på ett svar i kategorin ”Något annat” är följande: 

 

Exempel 5. ”Jag lade inte märke till saken då. Det viktigaste var att läraren talade relativt 

långsamt och tydligt.” 

 

Alla informanter kunde inte således svara på frågan eftersom de inte kom ihåg vilken variant 

som deras lärare talade. Några informanter hade gått skolan i Sverige och kunde därför inte 

direkt svara på frågan:  

 

Exempel 6. ”Jag gick i en svensk grundskola och gymnasie. Där talade vi, alla lärare och 

elever, bara rikssvenska.”  

 

Några informanter i denna kategori sade att lärarna ibland hade pratat något om skillnaderna 

mellan finlandssvenska och rikssvenska, men de sade inte direkt om de tyckte att skillnaden var 

klar eller inte. Ett exempel på sådant svar är:  

 

Exempel 7. ”Hon talade alltid finlandssvenska, men nämde ibland hur skulle man säga 

några ord på rikssvenska.” 

 

 

 

Figur 9. När du studerade svenska i grundskolan och i gymnasiet, tycker du att dina lärare gjorde en 

klar skillnad mellan rikssvenska och finlandssvenska? Beskriv situationen med några meningar. 
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Ett exempel på ett svar i kategorin ”Ja” är följande: 

 

Exempel 8. ”Ja, hon gjorde en skillnad. I undervisning använde hon enbart en variant.” 

 

Det var flera informanter i kategorin ”Ja” som sade att skillnaden var klar eftersom man hörde 

bara en variant. En informant skrev att skillnaden var klar eftersom hon hörde båda varianterna 

i undervisningen:  

 

Exempel 9. ”Det gjorde dom. En lärare pratade riksvenska (grundskolan), och annan 

finlandsvenska (gymnasiet).”  

 

Dessa svar visar hur skillnaden mellan finlandssvenska och rikssvenska kan tydliggöras på flera 

sätt i undervisningen: den ena informanten ansåg att skillnaden var klar eftersom läraren 

använde endast en variant i undervisningen och den andra informanten tyckte att skillnaden 

mellan dessa varianter var klar eftersom en lärare pratade finlandssvenska och en lärare 

rikssvenska. Dessutom svarade några informanter att skillnaden mellan varianterna var klar 

eftersom de hade gått i en svenskspråkig skola:  

 

Exempel 10. ”Ja, i vår svenskspråkiga skola var alla lärare finlandssvenska. Vi lyssnade 

dock ibland på rikssvenska/såg rikssvenska filmer under modersmålslektionerna.” 

 

Ett exempel på ett svar i kategorin ”Nej” är följande:  

 

Exempel 11. ”Skillnaden var inte alls klar och lärarna betonade inte att det 

överhuvudtaget finns olika varianter. De själva talade finlandssvenska (men inte som 

modersmål).” 

 

Det kommer tydligt fram hur skillnaden kan också vara oklar fast man hör bara en variant. Flera 

informanter var av den åsikten att skillnaden inte var klar eftersom lärarna blandade dessa två 

varianter. En informant skrev på följande sätt:  

 

Exempel 12. ”Mina lärare gjorde inte en så klar skillnad mellan rikssvenska och 

finlandssvenska, utan de blandade de två varianterna även om de sade att de pratade 

finlandssvenska. De använde till exempel supradentaliseringar även om de inte hör till 

finlandssvenska.” 
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En informant tyckte att läraren borde betona vilken variant hon/han själv använder:  

 

Exempel 13. ”Jag tycker att de inte gjorde en klar skillnad. Alla mina lärare berättade t. 

ex. inte om de talade rikssvenska eller finlandssvenska och jag tycker att det skulle ha 

varit viktigt att veta.” 
 

I fråga nummer 9 frågades informanterna om de själva var medvetna om vilken variant de 

använde när de talade. Frågan var en öppen fråga, och informanterna fick beskriva sin situation 

med några meningar. Några färdiga alternativ fanns således inte. 14 av informanterna (41 %) 

svarade att de var medvetna om vilken variant de använde när de talade, 13 informanter (38 %) 

svarade att de inte var medvetna om den variant som de använde i sitt tal, medan 7 informanter 

(21 %) svarade något annat, det vill säga att inte uttryckte tydligt ett ja/nej-svar. 

 

I gruppen ”Ja” finns de informanter som var medvetna om vilken variant de använde i 

grundskolan och i gymnasiet. Det fanns olika förklaringar till hur informanten hade blivit 

medveten om sin variant. Ett skäl var att de helt enkelt hade bestämt sig att lära sig en viss 

variant:  

 

Exempel 14. ”Ja, det var jag. Mitt syfte var redan i grundskolan att lära mig rikssvenska, 

eftersom jag ansåg att denna variant låter finare.” 

 

Några informanter hade inte haft någon möjlighet att lära sig den andra varianten, och därefter 

var de medvetna om sin egen variant:  

 

Exempel 15. ”Finlandssvenskan, jag hade inte ens haft möjlighet att höra eller tala 

rikssvenskan.” 

 

 Några informanter var medvetna om sin variant eftersom de hade en svenskspråkig bakgrund:  

 

Exempel 16. ”Svenska är mitt modersmål och jah [sic!] har pratat/pratar den 

finlandssvenskan jag alltid talat.” 
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I gruppen ”Nej” finns de informanter som inte var medvetna om sin variant i grundskolan och 

i gymnasiet. I frågan uppkom det många skäl till detta. Ett viktigt skäl var att lärarna inte hade 

pratat om olika varianter i undervisningen:  

 

Exempel 17. ”Vi talade inte om dessa varianter så jag skulle säga nej. Nuförtiden vet jag 

att jag talade finlandssvenska men då tänkte jag inte om saken.”  

 

En informant sade att hon visste att det finns två varianter men visste inte i praktiken deras 

skillnader:  

 

Exempel 18. ”Jag var inte medveten om min variant, och det var ibland svårt att bestämma 

hur ska jag uttala ett ord. Jag visste att det finns två möjligheter, men jag visste inte vilken 

var finlandssvensk och vilken rikssvensk.” 

 

En informant svarade att hon för det mesta pratade finlandssvenska men överdrev melodin och 

accenten eftersom hon trodde att man borde prata så: 

 

Exempel 19. ”Nej, inte alls! Jag talade finlandssvenska eftersom det kom naturligt. Men 

om jag försökte prata som en riktig svensk, överdrifte jag meloden och accenten för jag 

tyckte att man borde prata på det sättet.” 

 

I kategorin ”Något annat” finns de informanter som inte svarade ett tydligt ”Ja” eller ”Nej” på 

frågan men beskrev sin situation med egna ord. Några informanter hade inte lagt märke till 

saken då de studerade i grundskolan eller i gymnasiet:  

 

Exempel 20. ”Jag tänkte inte alls på saken. De kände inte relevant.”  

 

Några informanter svarade att de blandade varianter:  

 

Exempel 21. ”Jag tror att jag använde mest den finlandssvenska varianten, men jag 

blandade varianter eftersom jag visste inte skillnader. (t. ex. jag uttalades ordet barn 

rikssvenska [sic!]).” 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

Det är lite komplicerat om blandning av varianterna räknas som att vara medveten om egen 

variant eller inte. Därefter hör alla sådana svar till gruppen ”Något annat”. I många svar kom 

det fram att informanterna hade blandat varianterna men det var inte alltid tydligt om de då var 

medvetna om saken eller om de märkte det senare:  

 

Exempel 22. ”Först blandade jag finlandssvenska och rikssvenska när jag talade svenska 

eller praktiserade till exempel i uttalslektioner. Men sen märkte jag att rikssvenska 

varianten är så knepig att lära sig åt en gång så bytte jag till finlandssvenska.” 

 

 

 

Figur 10. Var du medveten om vilken variant du själv använde när du talade? Beskriv situationen med 

några meningar.  

 

 

3.3.5 Informanternas uppfattningar om korrigering av uttalsvariant  

 

I fråga nummer 10 frågades informanterna om läraren borde korrigera om studeranden blandar 

två olika varianter i sitt tal. Frågan var en öppen fråga. 10 informanter (30 %) tyckte att läraren 

borde korrigera i ovannämnda fall, 15 informanter (46 %) tyckte att läraren inte borde korrigera, 

medan 8 informanter (24 %) var av den åsikten att läraren i några fall borde korrigera 

studerandes uttal. En informant svarade inte på denna fråga, därför blev det 33 svar sammanlagt. 
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Det fanns flera skäl varför informanter i kategorin ”Ja” tyckte att läraren borde korrigera 

studerandenas tal. En informant tyckte att det är lättare att korrigera talet genast när ett fel 

uppkommer än att korrigera senare:  

 

Exempel 23. ”De skulle säga någonting, eftersom det är svårare att korrigera senare.” 

 

 En annan informant tänkte redan på studerandenas framtid i sitt svar:  

 

Exempel 24. ”Ja, jag tycker att läraren borde korrigera. Om man fortsätter studier i 

universitet, är det bra att veta att man måste inte blanda två olika varianter.” 

 

En informant tyckte att korrigeringen kunde vara nyttigt för studeranden, men att uttal inte får 

påverka bedömningen:  

 

Exempel 25. ”Det skulle kanske vara nyttigt för studeranden. Fast man blandar olika 

varianter, får det ändå inte påverka betyg eller bedömning.” 

 

I kategorin ”Nej” fanns det också många skäl varför informanterna tyckte att läraren inte borde 

korrigera studerandes tal. En informant var av den åsikten att ordförrådet är viktigt i 

svenskundervisningen, men att man ändå borde tala förståeligt:  

 

Exempel 26. ”Nej, ordförrådet är viktigare än uttalet (bara man uttalar så att andra 

förstår).” 

 

Några informanter skrev att det viktigaste är att eleverna vågar tala svenska:  

 

Exempel 27. ”Jag tycker att det inte är nödvändigt. Det viktigaste är ju att studerander 

[sic!] lär sig och vågar använda språket.” 

 

En informant påpekade också att när man lägger så liten vikt på skillnader mellan olika 

varianter, kan man inte förvänta sig att studerande vet hur rikssvenska och finlandssvenska 

skiljer sig från varandra:  

 

Exempel 28. ”Jag tycker att man inte borde korrigera om det ändå är förståeligt. På skolan 

lägger man inte mycket vikt på skillnader mellan finlandssvenska och rikssvenska, och 

därför kan de inte veta dem.” 

 



 

50 
 

Nästan en fjärdedel av informanterna tyckte att läraren i några fall borde korrigera om 

studeranden blandar två varianter i sitt tal. En informant tyckte att man inte borde korrigera 

studerandes tal på grundnivån, men att det lönar sig att betona och berätta om de två varianterna 

och deras skillnader i gymnasiet:  

 

Exempel 29. ”Det är inte så viktigt på grundnivån, men på gymnasienivån borde lärarna 

berätta att det finns olika sätt att tala på grund av varifrån man kommer, och att 

rikssvenska inte är det enda ”riktigt” sätt att prata.” 

 

En annan informant tyckte att det inte är så viktigt att överhuvudtaget skilja mellan varianterna. 

Informanten betonar inlärares egen vilja gällande variantinlärningen :  

 

Exempel 30. ”Jag vet inte om det är så viktigt att skilja varianterna. Jag studerade i en 

liten skola och jag tycker att vi inte talade mycket om olika varianter och deras skillnader. 

Visst om man vill absolut träna varianten, kan det vara viktigt, men annars inte så mycket. 

Vi tränade inte så mycket uttal heller.”  

 

En informant var av den åsikten att det beror på elevens motivation och flitighet om man borde 

eller inte borde korrigera felaktigt uttal:  

 

Exempel 31. ”Om eleven är inte motiverad/duktig på svenskan är det lite onödigt att börja 

korrigera om eleven annars pratar förståeligt. Men, om eleven är duktig och vill vara så 

bra som möjligt, är det nödvändigt att korrigera = hjälpa henne få så bra språkkunskaper 

som möjligt.” 

 

En informant betonade att man i variantkorrigeringen alltid borde ta hänsyn till det att 

studerande överhuvudtaget vågar tala: 

 

Exempel 32. ”Kanske litet. Läraren kunde berätta om skillnaderna, men i alla fall tycker 

jag att det är viktigare att studeranden talar svenska ”fel” än att han/hon talar inte alls.” 
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Figur 11. Tycker du att läraren borde korrigera om studeranden på gymnasienivå blandar två olika 

varianter i sitt tal? Varför? Varför inte? 

 

 

3.3.6 Informanternas uppfattningar om användning av dialekt i språkundervisningen  

 

I fråga nummer 11 frågades informanterna om läraren får använda någon stark dialekt när 

han/hon undervisar. Med en stark dialekt menar jag en sådan dialekt som skiljer sig kraftigt från 

ett regionalt standardspråk (se avsnitt 2.1). Jag valde som exempel närpesdialekt och skånska 

som från många håll anses vara svåra att förstå för utomstående. Till exempel Bruce (2010:25) 

säger att det i Närpes råder en slags tvåspråkighetssituation, vilket innebär att man i vissa 

samtalssituationer pratar det lokala målet som är svårbegripligt för en utomstående och i vissa 

situationer använder man i stället en standardspråklig variant av svenska. Till exempel Niclas 

Zachrisson (2014 [www]) säger att skånskan har likheter med danskan och att skånskan ”har 

ansetts vara svår att förstå och grötig som en grishals”.  

 

Frågan var en öppen fråga. 5 informanter (15 %) tyckte att läraren får använda någon stark 

dialekt i sin undervisning, 14 informanter (42 %) tyckte att läraren inte får använda en stark 

dialekt, medan 13 informanter (39 %) tyckte att läraren i några fall kan använda någon stark 

dialekt. 1 informant (3 %) kunde inte säga.  
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Det fanns olika skäl till varför informanterna som svarade ”Ja” tyckte att läraren kan använda 

en stark dialekt i undervisningen. En informant påstod att dialekt utgör en del av lärarens 

personlighet och därför kan man använda även en stark dialekt:  

 

Exempel 33. ”Ja, för det är en del av lärarens personlighet.” 

 

 En annan informant ansåg att läraren borde använda den dialekt som är hans/hennes ”egen”:  

 

Exempel 34. ”Ja, om det är hennes egen dialekt. Det skulle bli jättesvårt att behålla sig 

till en variant som inte kommer naturligt.” 

 

En informant var av den åsikten att läraren får använda en stark dialekt men att hon/han också 

borde kunna tala ”vanlig” svenska:  

 

Exempel 35. ”Ja, det tycker jag. Men läraren ska då också kunna ”helt vanligt” svenska 

för man kan inte kräva eleverna att lära sig den skårrande R:n osv.” 

 

De informanter som svarade ”Nej” hade många olika åsikter om varför läraren inte får använda 

en stark dialekt i sin undervisning. Flera informanter nämnde att studerande alltid borde förstå 

vad läraren säger. En informant svarade:  

 

Exempel 36. ”Nej. Helst inte. Alla ska förstå vad läraren säger.” 

 

     

En annan informant var av den åsikten att läraren kan använda mildare dialekter men inte starka:  

 

Exempel 37. ”Inte om det förorsakar missförstånd. ”Mildare” dialekter är helt okej.” 

 

En informant ansåg att studerande borde höra det standardsvenska uttalet i undervisningen:  

 

Exempel 38. ”Det är inte OK eftersom studerande inte förstår läraren och de hör inte 

”standard”svenska uttal.” 
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En informant tyckte att standardspråkligt uttal representerar språkets ”enkla delar”, och att 

därför man inte borde använda någon dialekt i grundskolan eller i gymnasiet: 

    

Exempel 39. ”Nej. Inte i grundskolan och gymnasiet. Då är det fråga om att lära sig språkets 

enkla delar. Dialekter kan man prata om men dialekter kan vara svåra att förstå. Det är inte 

bra om studerandena inte lär sig eftersom de inte förstår vad läraren säger.” 

 

13 informanter tyckte att läraren i några fall kan använda någon stark dialekt i sin undervisning. 

Några informanter nämnde att det beror på studerandes nivå om läraren kan eller inte kan 

använda någon stark dialekt. En informant skrev:  

 

Exempel 40. ”Beror på elevernas nivå. Om de har tillräckligt goda kunskaper till att förstå. 

Rekommenderas dock inte om eleverna inte ännu har hittat sitt eget sätt att tala.” 

 

En informant tyckte att läraren inte får använda någon stark dialekt om han/hon undervisar 

svenska som B-språk:  

 

Exempel 41. ”Nej, om läraren undervisar B-språk. Hörförståelsen och allmänna 

förståelsen kan sen vara svårt.” 

  

En informant tyckte att läraren å ena sidan borde prata så neutralt som möjligt men å andra 

sidan ansåg informanten att det gör undervisningen mer levande om läraren har lite dialekt i sitt 

tal:  

 

Exempel 42. ”Enligt min åsikt borde läraren försöka prata så neutralt som möjligt så att 

alla kan förstå men det gör undervisningen mer levande om läraren har ändå lite dialekt i 

sitt tal.” 

 

 

 



 

54 
 

 

Figur 12. Får läraren använda någon stark dialekt (till exempel skånska eller närpesdialekt) när han/hon 

undervisar? Varför? Varför inte? 

 

3.3.7 Kort sammanfattning av resultaten 

 

Av blivande svensklärare hade 63 % tänkt använda finlandssvenska i undervisningen medan  

37 % hade valt rikssvenskan. I min pro gradu-avhandling är just denna fråga mycket central 

och viktig, men ändå viktigare var skälen som hade påverkat blivande ämneslärares variantval. 

Av olika alternativ till dessa skäl var två tydligt de mest populära. Dessa var alternativen Jag 

lärde mig denna dialekt först och Denna variant var lättare för mig att lära. Det allra viktigaste 

skälet för variantvalet var alternativet Jag lärde mig denna dialekt först, vilket kommer fram i 

figur 3. Det förenämnda alternativet valdes till det viktigaste skälet av 27 % av informanterna 

medan det andra viktigaste skälet Denna variant var lättare för mig att lära valdes till det 

viktigaste skälet av 15 % av informanterna. 

 

Nästan hälften (44 %) av informanterna ansåg att det är ganska viktigt att läraren håller sig strikt 

till en variant i stället för att blanda varianter. 59 % av informanterna tyckte att det är för dem 

själva mycket eller ganska lätt att inte blanda olika varianter när de pratar svenska. Påfallande 

i fråga nummer 8 var att hälften av informanterna (50 %) inte gav något direkt svar på frågan 

om deras svensklärare i grundskolan och i gymnasiet gjorde en klar skillnad mellan olika 

varianter, utan de placerades i kategorin ”något annat”. På fråga nummer 9 blev svaren ganska 
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jämna: 41 % ansåg att de var medvetna om vilken variant de själv använde i tidigare studier i 

svenska, medan 38 % tyckte att de inte var medvetna om vilken variant som de använde. De 

flesta (21 %) svarade något annat.  

 

46 % av informanterna ansåg att läraren inte alls borde korrigera om en studerande blandar två 

olika varianter i sitt tal (fråga nummer 10). 42 % av informanterna tyckte att läraren inte alls 

använda någon stark dialekt i undervisningen, medan 39 % var av den åsikten att läraren i några 

fall kunde använda en stark dialekt. De flesta (19 %) tyckte att läraren får använda någon stark 

dialekt i undervisningen.  

 

 

3.4 Gymnasisters åsikter om val av uttalsvariant i språkstudierna 

 

Undersökningen gjordes med ett frågeformulär, och materialet samlades under november 2014 

i ett gymnasium i Norra Österbotten samt under januari 2015 i ett gymnasium i Kajanaland. Jag 

valde att utföra undersökningen i två olika landskap för att få en mer omfattande uppfattning 

om gymnasisters tankar och åsikter omkring de två varianterna av det svenska språket. 

Skillnaderna i resultat på dessa två landskap diskuteras i avsnitt 3.4.6. Informanterna studerade 

svenska som B-språk. Informanterna i det förstnämnda gymnasiet gick på kurs 4 och 

informanterna på det sistnämnda gymnasiet gick på kurs 5. 

 

Frågeformuläret innehöll 2 bakgrundsfrågor, 4 alternativfrågor och 2 öppna frågor. Mera 

information om frågeformulärundersökningar finns i avsnitt 3.2.  

 

3.4.1 Informanternas bakgrund  

 

44 gymnasister svarade på frågeformuläret. 31 informanter var män och 13 informanter 

kvinnor. 5 informanter (11 %) var 16-åringar, 11 informanter (25 %) var 17-åringar, 28 

informanter (64 %) var 18-åringar och 2 informanter (5 %) var 19-åringar. Se figurer 13 och 

14. 
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Figur 13. Informanternas kön. 

 

 

 

Figur 14. Informanternas ålder.  

 

3.4.2 Informanternas uppfattningar om sin kännedom av finlandssvenska respektive 

rikssvenska och om sin egen användning av variant  

 

I fråga nummer 3 frågades informanterna hur väl de tror sig veta de viktigaste uttalsskillnaderna 

mellan finlandssvenska och rikssvenska. En informant (2 %) tyckte att hon vet mycket bra de 

viktigaste uttalsskillnaderna, 8 informanter (18 %) tyckte att de vet skillnaderna ganska bra, 16 

informanter (36 %) ansåg att de vet skillnaderna ganska dåligt, 14 informanter (31 %) tyckte 

att de vet skillnaderna mycket dåligt. 6 informanter (13 %) kunde inte säga. En informant 

svarade både ”melko huonosti” (”ganska dåligt”) och ”en osaa sanoa” (”kan inte säga”), och 

det blev sammanlagt 45 svar. Man bör lägga märke till att 67 % av informanterna tyckte att de 
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vet de viktigaste uttalsskillnaderna mellan finlandssvenska och rikssvenska ganska eller mycket 

dåligt.  

 

 

 

Figur 15. Ruotsin kieli jaetaan suomalaisessa kieltenopetuksessa usein kahteen päävarianttiin: 

suomenruotsiin ja riikinruotsiin. Kuinka hyvin koet tietäväsi näiden varianttien keskeisimmät 

ääntämyserot? I den finländska undervisningen delas svenska ofta i två huvudvarianter: 

finlandssvenska och rikssvenska. Hur väl tror du dig veta de centralaste uttalsskillnaderna mellan dessa 

varianter? 

 

 

I fråga nummer 4 frågades informanterna vilken variant de själva använder när de pratar 

svenska. 24 informanter (53 %) svarade att de använder den finlandssvenska varianten när de 

pratar svenska. Endast en informant (2 %) sade sig använda den rikssvenska varianten. 4 

informanter (9 %) svarade att de använder båda varianterna när de talar svenska. 16 informanter 

(36 %) kunde inte säga. En informant svarade både ”suomenruotsia” (”finlandssvenska”) och 

”en osaa sanoa” (”kan inte säga”), och således blev det sammanlagt 45 svar fast det fanns endast 

44 informanter.  
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Figur 16. Kumpaa varianttia käytät itse puhuessasi ruotsia? Vilkendera varianten använder du själv när 

du pratar svenska? 

 

 

3.4.3 Informanternas uppfattningar om val av variant och om undervisningen av 

skillnaderna mellan de två huvudvarianterna  

 

I fråga nummer 5 frågades informanterna om de anser att de har haft möjligheten att bestämma 

över vilkendera varianten de använder utan att läraren skulle ha påverkat saken. 20 informanter 

(44 %) svarade ”ja”, medan 9 informanter (20 %) svarade ”nej”. 15 informanter (33 %) kunde 

inte säga. Således tyckte de flesta informanter i figur 17 att de har haft möjligheten att helt själv 

bestämma över vilkendera varianten de använder när de pratar svenska. Man bör lägga märke 

till att en tredjedel av informanterna inte kunde säga om de hade helt själv haft möjligheten att 

välja varianten. Det kan vara svårt att definiera om läraren har eller inte har påverkat 

studerandes variantval eftersom skälen till variantvalet ofta kan vara ganska omedvetna val. 

Det är också möjligt att studerande inte har lagt märke till saken då, och därför kan inte komma 

ihåg om de helt själva har fått välja varianten. 
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Figur 17. Koetko, että olet täysin itse saanut päättää, kumpaa varianttia haluat käyttää ilman, että 

opettaja olisi vaikuttanut valintaasi? Anser du att du har helt själv fått bestämma vilkendera varianten 

du använder utan att läraren skulle ha påverkat ditt val? 

 

 

I fråga nummer 6 frågades informanterna om de anser att deras lärare har betonat tillräckligt de 

mest centrala skillnaderna mellan finlandssvenska och rikssvenska. 13 informanter (32 %) 

tyckte att lärare hade betonat tillräckligt de mest centrala skillnaderna, medan 22 informanter 

(50 %) tyckte att lärare inte hade gjort det. 9 informanter (20 %) kunde inte säga. Således ansåg 

hälften av informanterna att skillnaderna mellan rikssvenska och finlandssvenska inte hade 

betonats tillräckligt mycket. Se figur 18. 
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Figur 18. Koetko, että opettajasi on opetuksessaan ottanut tarpeeksi esille suomenruotsin ja 

riikinruotsin erot? Anser du att din lärare har betonat tillräckligt tydligt skillnaderna mellan 

finlandssvenska och rikssvenska i sin undervisning? 

 

 

 

3.4.4 Informanternas uppfattningar om användningen av finlandssvenska respektive 

rikssvenska i undervisningen  

 

I fråga nummer 7 frågades informanterna om de tycker att det är bra att man använder olika 

varianter i undervisningen eller om man borde använda endast en variant i undervisningen. 

Frågan var en öppen fråga. 18 informanter (41 %) tyckte att det är bra att man använder båda 

varianterna i undervisningen. 14 informanter (32 %) tyckte att man borde använda endast en 

variant i undervisningen. 11 informanter (25 %) svarade något annat. En informant svarade inte 

på frågan. 

 

Det fanns olika skäl varför en del av informanterna tyckte att det är bra att man använder båda 

varianterna i undervisningen. En informant tyckte att det är bra eftersom man själv blir van vid 

olika varianter och får friheten att prova båda:  

 

Exempel 43. ”On se ihan hyvä kun siinä sitten tottuu eri variantteihin ja saa itellekin 

vapauden kokeilla molempia.” ”Det är helt bra eftersom man blir van vid olika varianter 

och får också själv helt friheten att prova båda varianterna.” 
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En annan informant tyckte att det är bra att man använder båda varianterna i undervisningen 

eftersom språkets mångsidighet kommer fram tydligt och kanske gör undervisningen mer 

intressant:  

 

Exempel 44. ”Mielestäni varianttien erot tulisi mainita selvästi. On hyvä asia, että eri 

variantteja käytetään, näin kielen monipuolisuus tulee enemmän esille. Ehkä se on myös 

mielenkiintoisempaa.” ”Jag anser att man borde tydligt nämna skillnaderna mellan 

varianterna. Det är bra att man använder olika varianter, på det sättet kommer språkets 

mångsidighet bättre fram. Kanske det är också mer intressant.” 

 

En informant var av den åsikten att man lär sig förstå bättre olika varianter när man hör dem i 

undervisningen, fast det kan bli några missförstånd:  

 

Exempel 45. ”Paremmin osaa erottaa erilaisia ääntämyksiä kun opettajat puhuvat 

eritavoilla ruotsia, mutta tietenkin sekaannuksia voi tulla.” ”(Jag) kan bättre skilja olika 

uttalssätt när lärare talar svenska på olika sätt men förstås kan det uppkomma några 

missförstånd.” 

 

14 informanter ansåg att man borde använda endast en variant i svenskundervisningen. Det 

fanns många motiveringar för detta. En informant tyckte att det skulle bli mindre missförstånd 

om man använde endast en variant i undervisningen:  

 

Exempel 46. ”Sama variantti olisi parempi ettei menisi sekaisin ja tajuaisi ehkä vähän 

paremmin.”  ”Samma variant vore bättre för att man inte skulle bli förvirrad utan kanske 

förstå (svenskan) bättre.” 

 

En annan informant var av den åsikten att man borde använda finlandssvenska i undervisningen 

eftersom det är lättare att tala och förstå än rikssvenska:  

 

Exempel 47. ”Mielestäni Suomessa pitäisi puhua suomenruotsia, sillä se on suomalaisille 

helpompaa puhua, sekä ymmärtää. Se on myös huomattavasti mielekkäämpää 

kuunneltavaa.” ”Jag anser att man i Finland borde tala finlandssvenska eftersom den är 

lättare att både tala och förstå. Den är också betydligt trevligare att lyssna på.” 
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En informant ansåg att läraren borde basera sin undervisning absolut på rikssvenska:  

 

Exempel 48. ”Mielestäni opettajan pitäisi pohjustaa opetus riikinruotsiin helpottaakseen 

kuuntelun ja lausumisen oppimista.” ”Enligt min åsikt borde läraren basera sin 

undervisning på rikssvenska eftersom det skulle underlätta inlärningen av hörförståelse och 

uttal.” 

 

Av 9 informanters svar kom det inte tydligt fram om de tyckte att man borde eller inte borde 

använda båda varianterna i undervisningen. En informant uttryckte att svenskan är 

överhuvudtaget så svårt att det inte spelar någon roll vilken variant man använder i 

undervisningen:  

 

Exempel 49. ”Minun ruotsin taidoillani opettaja puhuu siansaksaa variantista riippumatta, 

joten en osaa sanoa.” ”Med mina kunskaper i svenska talar läraren rotvälska oberoende 

av varianter, så jag kan inte säga.” 

 

En annan informant tyckte att det viktigaste är bara att man förstår, och att båda varianterna 

ändå är svenska:  

 

Exempel 50. ”Kumpikin on ruotsia eli kai se tärkein asia on vain, että ihmiset ymmärtää.” 

”Båda är svenska så det viktigaste är väl det att människorna förstår.” 

 

 En informant betonade undervisningens kvalitet och ansåg att det inte spelar någon större roll 

vilken variant läraren använder:  

 

Exempel 51. ”Saavat puhua, miten haluavat, kunhan opetus on laadukasta. Minkäs 

opettaja voi sille mikä hänestä tuntuu luontevalta hänelle.” ”(Lärarna) får tala hur de vill 

så länge som undervisningens kvalitet är bra. Vad kan läraren göra åt det att någondera 

varianten känns mer naturligt för henne/honom.” 
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Figur 19. Jotkut opettajat puhuvat suomenruotsin ääntämyksellä ja toiset taas riikinruotsin. Onko 

mielestäsi hyvä, että opetuksessa käytetään eri variantteja? Vai koetko, että kaikkien ruotsinopettajien 

tulisi puhua samaa varianttia? Miksi? En del lärare använder finlandssvenskt uttal och en del 

rikssvenskt uttal. Tycker du att det är bra att man använder olika varianter i undervisningen? Eller anser 

du att alla lärare borde använda samma variant? Varför? 

 

 

3.4.5 Informanternas uppfattningar om nyttan av finlandssvenska respektive 

rikssvenska  

 

I fråga nummer 8 frågades informanterna vilkendera varianten de tror sig ha mera nytta av i 

framtiden. 16 informanter (37 %) tyckte att de skulle ha mera nytta av finlandssvenska, 13       

(30 %) informanter svarade rikssvenska och 14 informanter (33 %) svarade något annat. En 

informant svarade inte på frågan.  

 

Det fanns olika motiveringar varför en del av informanterna tyckte att de skulle behöva 

finlandssvenska mera i framtiden. En informant ansåg sig behöva mera finlandssvenska 

eftersom några kompisar är finlandssvenska:  

 

Exempel 52. ”Suomenruotsi, koska jotku kaveritki on s. ruotsalaisia.” ”Finlandssvenska, 

eftersom några kompisar är också finlandssvenska.” 
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En annan informant tyckte att man hör mera finlandssvenska än rikssvenska i Finland:  

 

Exempel 53. ”Suomenruotsi, sillä Suomessa on enemmän suomenruotsin käyttäjiä kuin 

riikinruotsin, ainakin näin uskoisin.” ”Finlandssvenska, eftersom det i Finland finns mer 

de som använder finlandssvenska än rikssvenska, åtminstone tror jag så.” 

 

 En informant tyckte att finlandssvenska är mer förståeligt än rikssvenska och att således har 

man mer nytta av finlandssvenska:  

 

Exempel 54. ”Suomenruotsista. Se on ymmärrettävämpää.” ”Finlandssvenska. Den är 

mer förståelig.” 

 

En informant ansåg sig behöva mera finlandssvenska i framtiden med tanke på framtidens 

studier och arbete: 

 

Exempel 55. Suomen ruotsi [sic!], jos menen länsi Suomeen [sic!] töihin tai opiskelemaan. 

Finlandssvenska, om jag kommer att jobba eller studera i Västra Finland.” 

 

13 informanter tyckte att de kommer att ha mera nytta av rikssvenskan i framtiden. En informant 

hade en dröm att jobba i Sverige, och således ha mera nytta av rikssvenskan:  

 

Exempel 56. ”Riikinruotsista. Haaveenani on joskus päästä Ruotsiin töihin ainakin osa-

aikaisesti.” ”Av rikssvenska. Min dröm är att någon dag att få jobba i Sverige, åtminstone 

i ett deltidsjobb.” 

 

En informant tyckte att rikssvenskan talas mera än finlandssvenskan och är därför nyttigare i 

framtiden:  

 

Exempel 57. ”Molemmilla varmasti pärjää, mutta riikinruotsia puhutaan enemmän niin 

varmaan siitä on enemmän hyötyä.” ”Man klarar sig väl med båda (varianterna), men 

rikssvenskan talas mer så kanske har man mer nytta av den.” 

 

Av ett svar kom det tydligt fram hur läraren i undervisningen kanske inte har betonat tillräckligt 

mycket att de största skillnaderna mellan finlandssvenska och rikssvenska gäller uttal, inte 

lexikon:  
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Exempel 58. ”Riikin. Koska se on ainoa jota saatan joutua käyttämään mm. lukiessani.” 

”Rikssvenska. Eftersom den är den enda variant som jag kan hamna använda till exempel 

när jag läser.” 

 

14 informanter svarade inte vilkendera varianten de kommer att ha mera nytta av i framtiden. 

En informant var av den åsikten att hon helt enkelt inte kommer att behöva svenska i framtiden:  

 

Exempel 59. ”Ei mitään hajua, en tule luultavasti Ruotsia käyttämään, Englantia 

enemmän.” ”Ingen aning, antagligen kommer jag inte att använda svenska, mera 

(kommer jag att behöva) engelska.” 

 

En annan informant var av den åsikten att han i framtiden kommer att endast behöva      

tjänstemannasvenska, och att då spelar uttalet inte någon stor roll:  

 

Exempel 60. ”Oikeastaan sillä ei liene merkitystä, sillä yli-opiston [sic!] jälkeen tulisi 

osata virkamiesruotsia, eikä suomalaisella/ruotsalaisella korostuksella ole merkitystä.” 

”Egentligen spelar det (variantvalet) inte någon stor roll, eftersom man efter studierna på 

universitetet endast borde kunna tjänstemannasvenska, och då spelar 

finlandssvensk/rikssvensk accent faktiskt inte någon roll.” 

 

En informant kunde inte säga vilkendera varianten skulle vara nyttigare i framtiden eftersom 

han ansåg att hans kunskaper i svenska i varje fall är mycket bristfälliga:  

 

Exempel 61. ”En kyllä tiedä, koska olen niin huono itse ruotsin kielessä, että en ymmärrä 

siitä mitään.” ”Jag vet inte, eftersom jag själv har så dåliga kunskaper i svenskan att jag 

inte förstår någonting.” 

  

Det fanns också en informant som svarade att hon inte vet eftersom man skulle behöva båda 

varianterna i framtiden:  

 

Exempel 62. ”En tiedä, koska kumpaakin tarvisi.” ”Jag vet inte eftersom man skulle 

behöva båda (varianterna).” 
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Figur 20. Kummasta variantista, suomenruotsista vai riikinruotsista, uskot olevan enemmän hyötyä 

itsellesi tulevaisuudessa? Miksi? Av vilkendera varianten, finlandssvenska eller rikssvenska, tror du dig 

ha mera nytta av i framtiden? Varför? 

 

 

3.4.6 Geografiska skillnader i resultaten 

 

Av 44 informanter var 16 gymnasister från Norra Österbotten och 28 gymnasister från 

Kajanaland. I detta avsnitt redogör jag för de viktigaste skillnaderna mellan dessa landskaps 

resultat i min undervisning. Jag presenterar endast de svar vars skillnader mellan landskapen är 

över 10 procentenheter. Svaren som är mycket likadana i båda landskapen gås inte igenom 

vidare.  

 

I fråga nummer 3 (Hur väl tror du dig kunna veta de centralaste uttalsskillnaderna mellan 

finlandssvenska och rikssvenska?) var det 24 % av gymnasister i Norra Österbotten som svarade 

”kan inte säga”, medan endast 7 % av informanterna i Kajanaland valde detta alternativ. I fråga 

nummer 4 (Vilkendera varianten använder du själv när du talar svenska?) svarade 43 % av 

informanterna i Kajanaland ”kan inte säga”, medan bara 23 % av informanterna i Norra 

Österbotten valde samma alternativ.  

 

I fråga nummer 5 (Anser du att du har helt själv fått bestämma vilkendera varianten du 

använder utan att läraren skulle ha påverkat ditt val?) var det 44 % av informanterna i Norra 
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Österbotten som svarade ”kunde inte säga”, medan det var endast 29 % av informanterna i 

Kajanaland som valde detta alternativ. I fråga nummer 6 (Anser du att din lärare har betonat 

tillräckligt tydligt skillnaderna mellan finlandssvenska och rikssvenska i sin undervisning?) 

svarade 36 % av informanterna av Kajanaland ”Ja”, medan endast 19 % av informanterna i 

Norra Österbotten valde alternativet ”Ja”.  

 

I fråga nummer 7 (En del lärare använder finlandssvenskt uttal och en del rikssvenskt uttal. 

Tycker du att det är bra att man använder olika varianter i undervisningen? Eller anser du att 

alla lärare borde använda samma variant? Varför?) svarade 50 % av informanterna i Norra 

Österbotten ”Ja”, medan bara 39 % av informanterna i Kajanalandet valde detta alternativ. I 

fråga nummer 8 (Av vilkendera varianten, finlandssvenska eller rikssvenska, tror du dig ha 

mera nytta av i framtiden? Varför?) var det inte stora skillnader mellan Norra Österbotten och 

Kajanalandet. Här ser man att det inte fanns några större skillnader i svaren mellan dessa 

landskap. De största skillnaderna gällde oftast alternativet ”kan inte säga”.  

 

 

3.4.7 Kort sammanfattning av resultaten 

 

67 % av informanterna tyckte att de vet de viktigaste uttalsskillnaderna mellan finlandssvenska 

och rikssvenska ganska eller mycket dåligt. Endast 20 % av informanterna tyckte att de vet 

mycket bra eller ganska bra de viktigaste uttalsskillnaderna mellan dessa varianter. Över hälften 

av informanterna (53 %) svarade att de själva använder finlandssvenska när de pratar svenska. 

Det var endast en informant som sade sig använda rikssvenska. De flesta använde båda 

varianterna eller kunde inte säga.  

 

20 informanter (45 %) ansåg att de helt själv har fått välja vilken variant som de använder utan 

att läraren skulle ha påverkat valet, medan 14 informanter (32 %) tyckte att läraren har påverkat 

deras variantval. De flesta kunde inte säga. 22 informanter (50 %) ansåg att läraren inte hade 

tagit upp tillräckligt tydligt de viktigaste uttalsskillnaderna mellan finlandssvenska och 

rikssvenska. 13 informanter (30 %) tyckte att läraren hade betonat tillräckligt tydligt de 

viktigaste uttalsskillnaderna mellan dessa varianter. De flesta kunde inte säga. 

 

18 informanter (41 %) tyckte att det är bra att man tar upp båda varianterna i 

svenskundervisningen, medan 14 informanter (32 %) tyckte att det inte är bra att man använder 
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båda varianterna i undervisningen. De flesta kunde inte säga. 16 informanter (36 %) svarade att 

de tror sig ha mera nytta av finlandssvenska, medan 13 informanter (30 %) tyckte att de skulle 

ha mera nytta av rikssvenska i framtiden. De flesta svarade något annat på frågan.
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4. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION  
 

 

I denna pro gradu-avhandling har jag kartlagt blivande svensklärares och gymnasisters 

uppfattningar om finlandssvenska och rikssvenska som undervisningsvarianter. 

Forskningstemat är aktuellt eftersom svenskundervisningen lever hela tiden. Den största 

förändringen med kort tidsperiod är den nya läroplanen som kommer i kraft på hösten 2016. 

Uttal och intonation är viktiga delområden i språken, men olika lärare tar hänsyn till dem på 

olika sätt. Läroplaner ger inte direkta, detaljerade regler till hur man borde undervisa 

skillnaderna mellan finlandssvenska och rikssvenska, vilket ger läraren mycket frihet i sin 

undervisning. 

 

Man kan presentera olika argument för och emot finlandssvenska och rikssvenska men det är 

omöjligt att hitta något ”rätt” svar. Det är viktigt att språkinläraren tänker på sitt eget syfte med 

inlärningen och funderar om användning av någondera varianten ökar motivationen att studera 

språket. Det är förstås en fördel att kunna tala en variant utan att blanda två, men det viktigaste 

i språkinlärningen är att man vågar tala ett främmande språk, och att man inte är alltför rädd att 

göra fel. Att skaffa bättre självförtroende för användningen av svenska är enligt min åsikt det 

viktigaste målet i språkinlärningen i grundskolan och i gymnasiet.  

 

I min undersökning var de viktigaste skälen för universitetsstuderandes variantval att man hade 

lärt sig en viss variant först samt det att en viss variant var lättare för informanten att lära sig. 

Språket utgör en viktig del av våra identiteter, och därför är det naturligt att om man till exempel 

har vuxit upp i Sverige (som några informanter hade gjort), att man också senare som lärare vill 

uttrycka sig på rikssvenska.  

 

En femtedel av alla informanter som hade valt alternativet ”Jag lärde mig denna variant först” 

hade också valt alternativet ”Denna variant utgör en viktig del av min språkliga identitet”. 

Således tycks de flesta ha valt den variant som de lärt sig först utan att den där varianten skulle 

vara en viktig del av deras identitet. Som redan kom fram i resultatdelen, kan några alternativ 

vara överlappande med varandra. Detta understryker hur det kan vara svårt att preciserat nämna 

något enskilt skäl som mest har påverkat variantvalet. Om man är till exempel född i Sverige 

och lärt sig rikssvenska som barn, kommer vi omkring höna eller ägget-frågan. Är det viktigaste 
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skälet för variantvalet det att man är född i Sverige eller det att man lärt sig rikssvenska först? 

I teoridelen hänvisade jag till Block (2007) som indelade språkidentiteten till tre delar: expertis 

i språket, språktillhörigheten och språkarv. Detta visar hur den språkliga identiteten kan bestå 

av olika delar och därefter betyda många olika saker för olika personer. För en person kan det 

innebära en viss kunskapsnivå i språket, och för en annan person kan det betyda att fortsätta 

familjens språktraditioner.  

 

Enligt informanterna tycks finlandssvenska vara en lättare variant att tillägna sig eftersom alla 

som valde det sistnämnda skälet hade valt finlandssvenska som uttalsvariant. I undersökningen 

fanns det mera de som ansåg det vara viktigt att läraren inte blandar två varianter i sitt tal än de 

som ansåg sig själv kunna tala svenska utan att blanda varianterna. Här kunde man dra den 

slutsatsen att universitetsstuderande skulle vilja ha ännu bättre kunskaper i uttalet och att hålla 

sig till en variant. Kunde man kanske satsa mer på uttalsundervisningen på universitetet? I det 

nuvarande kursinnehållet för nordisk filologi vid Uleåborgs universitet finns det bara en kurs i 

uttal. Visst bör man komma ihåg att uttalet också kommer fram i många andra kurser men 

kanske inte så tydligt som i uttalskursen.  

 

Det är också viktigt och intressant att diskutera hur uttalsundervisning skulle ske. Nästan hälften 

av informanterna vid universitetet ansåg att läraren inte alls borde korrigera studerandes uttal 

på gymnasienivå. Många informanter ansåg att korrigeringen försämrar studerandes 

självförtroende gällande uttal. Det fanns flera informanter som tyckte att läraren borde berätta 

om skillnaderna mellan finlandssvenska och rikssvenska utan att direkt korrigera studerandes 

uttal. Detta hänger ihop med till exempel Tedick & de Gortaris (1998) tankar om att det värsta 

sättet att korrigera studerandes uttal är direkt korrigering. Men hur behandlar lärare en situation 

där studeranden gör så grova uttalsfel att det inverkar på förståelsen? Hur hittar man en balans 

mellan att göra studerande medvetna om de två varianterna och deras skillnader samt att vara 

så diskret och uppmuntrande som möjligt? Dessa är sådana frågor som varje svensklärare måste 

tänka på ibland. Till slut är det väl så att alla studerande är olika och då blir lärarens uppgift att 

behandla studerande som individer med olika kunskaper och olika behov. 

 

I såväl teoridelen som i analysdelen har det framförts hur identiteten påverkar språket och 

tvärtom. Språket kan inte anses som en enskild enhet i ett tomrum, utan språket påverkar och 

påverkas av kulturen omkring sig. I den sista frågan i universitetsstuderandes frågeformulär 

frågades informanterna om läraren får använda någon stark dialekt i undervisningen. Det fanns 
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endast få informanter som ansåg att läraren i vilket som helst fall får använda en stark dialekt i 

undervisningen. Får lärarens personlighet inte synas i undervisningen? Kan läraren tvingas att 

tala någon dialekt som känns främmande för henne/honom? Men hur kan undervisningen lyckas 

om läraren talar någon stark dialekt som många studerande inte förstår? I ett nötskal kunde man 

säga att lärarens personlighet får synas i språkundervisningen så länge som det inte försämrar 

studerandes möjligheter och motivation att lära sig språket.  

 

I gymnasisters frågeformulär ansåg över hälften av informanterna att de vet de viktigaste 

uttalsskillnaderna mellan finlandssvenska och rikssvenska mycket eller ganska dåligt. Av detta 

kunde man dra den slutsatsen att man å ena sidan borde satsa mer på uttals- och 

förståelseövningar i gymnasiets undervisning. Å andra sidan måste man komma ihåg det faktum 

att muntliga kunskaper inte ännu testas i studentskrivningarna och med tanke på detta är det 

nyttigt att prioritera de språkområden som testas i studentskrivningarna. Det bör också tilläggas 

att antingen Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 eller Utkast till läroplansgrunder för 

gymnasiet 14.4.2015 (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015/ Luonnostekstiä) säger inte 

någonting om att man i undervisningen borde genomgå skillnaderna mellan den 

finlandssvenska och den rikssvenska varianten, utan att man snarast borde bekanta sig med den 

finlandssvenska och rikssvenska kulturmiljön, vilket också innebär uttalet. Men här kunde 

också diskuteras syftet för språkinlärningen i skolor, speciellt i gymnasiet: Är det bara 

studentskrivningarna som man lär sig svenska för? Är svenskundervisningen inte för hela det 

livet som väntar de unga efter studentskrivningarna? 

 

Man bör lägga märke till att endast en informant sade sig använda den rikssvenska varianten. 

Det är intressant att diskutera vad detta beror på. Finlandssvenskan anses ofta vara den lättare 

varianten för de finskspråkiga eftersom den liknar finska mycket mera än rikssvenska (till 

exempel Kuronen & Leinonen 2011). Har de flesta informanter således valt den 

finlandssvenska varianten eftersom de anser den vara en lättare variant än rikssvenska? Eller 

identifierar informanter sig mera till finlandssvenska eftersom de bor i Finland där man höra 

mera finlandssvenska än rikssvenska? Eller talar informanters lärare finlandssvenska som de 

har då också tillägnat sig? Det bör också tas hänsyn till det att Uleåborg ligger mycket nära 

Sveriges gräns. Till följd av detta kunde man ha förväntat sig att flera informanter skulle ha 

sagt sig använda den rikssvenska varianten. 
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Många gymnasister ansåg sina kunskaper i svenska vara så dåliga att det inverkade på deras 

förmåga att svara på frågorna i frågeformuläret. Några informanter skrev att oberoende av 

varianten förstår de inte alls vad läraren säger. Om en studerande förstår inte alls vad läraren 

säger, lönar det då sig att ens börja lära studerande skillnaderna mellan finlandssvenska och 

rikssvenska? Frågan är problematisk på det sättet att det knappast är möjligt att undervisa 

svenska utan att använda någon variant eller dialekt. I sådana här fall är det säkert viktigaste att 

man först hittar ett sådant sätt att undervisa och tala att alla studerande håller med, och sedan 

efter börja betona skillnaderna mellan de två huvudvarianterna. Läraren bör således hitta en rätt 

tidpunkt för en mer detaljerad uttalsundervisning.  

 

Den sista frågan i gymnasisters frågeformulär handlade om vilkendera varianten som 

informanterna tror sig behöva mera i framtiden. Det fanns många informanter som utryckte att 

de inte tror sig behöva svenska alls i framtiden. Detta kan ha att göra med det att Kajanaland 

och Norra Österbotten är i ganska stor utsträckning finskspråkiga landskap, och således anser 

man inte ha så stort behov av att kunna svenska. Detta ställer också en utmaning till lärare: Hur 

kan man övertyga studerande om att det i framtiden är nyttigt att kunna svenska om studerande 

bor i nästan helt finskspråkiga kommuner? Lärarens uppgift i svenskundervisningen kan således 

av en stor del anses vara att motivera studerande i svenskinlärningen och göra studerande 

medvetna om på hurdana sätt de kan komma att behöva svenska i framtiden. Detta kan innebära 

genomgång av finlandssvenska och rikssvenska och de geografiska områden där varianterna 

huvudsakligen talas.  

 

Det bör också understrykas att undersökningen var i hög grad kvalitativ och omfattade endast 

en liten mängd informanter. I verkligheten kan informanternas uttalskunskaper vara bättre eller 

sämre än vad de svarar på frågeformuläret. I gymnasisters frågeformulär fanns inte en fråga om 

gymnasisters vitsord på svenska. Man kunde förvänta sig att gymnasisters självförtroende 

angående det svenska språket är desto högre ju bättre vitsord de har. 

 

Jag ser fram emot att fortsätta med temat i en doktorsavhandling någon dag. Då kunde jag forska 

mer objektivt universitetsstuderandes och gymnasisters uppfattningar om sina uttalskunskaper 

i svenska genom att inspela deras uttal och göra en detaljerad fonetisk analys om det. Det skulle 

också vara intressant att forska erfarna lärares uppfattningar och kunskaper i det svenska 

språket. I det här fallet kunde man utvidga undersökningen till att kartlägga om lärares 
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uttalkunskaper förbättras under deras arbetskarriärer eller om uttalskunskaper stannar nästan 

oförändrade efter studierna på universitetet.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Frågeformulär för universitetsstuderande i nordisk filologi 

 

 

Ronda Sjöblom 

Frågeformulär för universitetsstuderande i nordisk filologi 

Jag är tredjeårets studerande i nordisk filologi. I min pro gradu- avhandling forskar jag 

svenskstuderandes tankar och åsikter om finlandssvenska och rikssvenska som 

undervisningsspråk. Om du inte tänker bli lärare, kan du hoppa över frågorna 4 och 5. 

Tack för ditt svar! 

1. Jag är en kvinna/ en man. 

2. Det här är mitt första/andra/tredje/fjärde/femte/något annat år vid Uleåborgs universitet.  

3. Jag studerar svenska som huvudämne/biämne.  

4. Vilkendera varianten (rikssvenska eller finlandssvenska) har du tänkt använda i 

undervisningen? 

      rikssvenska __ 

      finlandssvenska __ 

      Jag vet ännu inte __ (hoppa till frågan 6) 

 

 

5. Vilka av följande skäl har påverkat ditt variantval (rikssvenska, finlandssvenska) i 

framtidens undervisning? Välj de tre viktigaste (1 – det mest viktigaste, 2 – det andra viktigaste, 

3 – det tredje viktigaste).  

Familjens värderingar __ 

Jag har gått grundskola eller gymnasium på svenska__ 

Jag lärde mig denna variant först__ 

Min hemstad var tvåspråkig__ 

Jag har bott i Sverige__ 



 

 
 

Denna variant låter finare__ 

Denna variant var lättare för mig att lära__ 

Jag tycker att eleverna kommer att ha mera nytta av denna variant i framtiden__ 

Denna variant utgör en viktig del av min språkliga identitet__ 

Jag är mycket intresserad av den kultur där varianten talas__ 

Denna variant förstås bättre i Norden än den andra varianten__ 

Min uttalslärare vid universitetet rekommenderade denna variant__ 

Något annat, vad? __________________________________________________ 

 

6. Hur viktigt tycker du det är att läraren håller sig strikt till en variant i undervisningen? Det 

vill säga att han/hon inte blandar rikssvenska och finlandssvenska i sitt tal. Understryk det 

alternativ som passar bäst för dig. 

          Mycket viktigt 

          Ganska viktigt 

          Inte så viktigt 

          Inte alls viktigt 

          Kan inte säga 

 

 

 

7. Hur lätt är det för dig att inte blanda två varianter när du talar? Det vill säga att du inte blandar 

finlandssvenska och rikssvenska när du talar. Understryk det alternativ som passar bäst för dig.  

            

            Mycket lätt 

            Ganska lätt  

            Inte så lätt  

            Inte alls lätt  

            Kan inte säga 

 

 



 

 
 

8. När du studerade svenska i grundskolan och i gymnasiet, tycker du att dina lärare gjorde en 

klar skillnad mellan rikssvenska och finlandssvenska? Beskriv situationen med några meningar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

   9. Var du medveten om vilken variant du själv använde när du talade? Beskriv situationen 

med några meningar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

10. Tycker du att läraren borde korrigera om studeranden på gymnasienivå blandar två olika 

varianter i sitt tal? Varför? Varför inte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 
 

11. Får läraren använda någon stark dialekt (till exempel skånska eller närpesdialekt) när 

han/hon undervisar? Varför? Varför inte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2: Frågeformuläret för gymnasister 

 

Frågeformuläret för gymnasister/Kyselylomake lukiolaisille 

 

1. Olen:     

Mies___ 

Nainen___  

(Rastita oikea vaihtoehto) 

 

2. Ikäni on _____ vuotta. 

 

3. Ruotsin kieli jaetaan suomalaisessa kieltenopetuksessa usein kahteen päävarianttiin: 

suomenruotsiin ja riikinruotsiin. Kuinka hyvin koet tietäväsi näiden varianttien keskeisimmät 

ääntämyserot? (Rastita oikea vaihtoehto) 

Erittäin hyvin___ 

Melko hyvin___ 

Melko huonosti___ 

Erittäin huonosti___ 

En osaa sanoa___ 

 

4. Kumpaa varianttia käytät itse puhuessasi ruotsia? (Rastita oikea vaihtoehto) 

Suomenruotsia__ 

Riikinruotsia___ 

Molempia___ 

En osaa sanoa___ 

 

5. Koetko, että olet täysin itse saanut päättää, kumpaa varianttia haluat käyttää ilman, että 

opettaja olisi vaikuttanut valintaasi? 

Kyllä___ 

En____ 

En osaa sanoa___ 

 

 



 

 
 

6. Koetko, että opettajasi on opetuksessaan ottanut tarpeeksi esille suomenruotsin ja 

riikinruotsin keskeisimmät erot? (Rastita oikea vaihtoehto) 

Kyllä___ 

En____ 

En osaa sanoa___ 

 

7. Jotkut opettajat puhuvat suomenruotsin ääntämyksellä ja toiset taas riikinruotsin. Onko 

mielestäsi hyvä asia, että opetuksessa käytetään eri variantteja? Vai koetko, että kaikkien 

ruotsinopettajien tulisi puhua samaa varianttia? Miksi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Kummasta variantista, suomenruotsista vai riikinruotsista, uskot olevan enemmän hyötyä 

itsellesi tulevaisuudessa? Miksi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


