
7 Preliminära resultat: anpassning

· deltagare med [lä::sa]-uttal visar högre grad av anpassning, men också fler exempel
på naboopposition (Larsen 1917) än deltagare med [lä:ssa]-uttal

8 Preliminära resultat: attityder och perception

· tendens till implicit preferens för röster med samma uttal som man själv har

· uttalsskillnaden är perceptuellt mer framträdande för modersmålstalare än för finsk-
språkiga

· assymmetri i de explicita attityderna mellan de två grupperna av finlandssvenskar
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1 Forskningsfrågor

· Vilka kognitiva processer styr språkförändring?

· Styrs språkbeteendet av implicita eller explicita attityder, eller både och?

· Vilka samband finns det mellan perception och språkproduktion?

2 Experimentellt upplägg

Uppgift: Mäter:

1) uppläsning eget uttal

2) skuggning av talare med annat uttal anpassningsgrad (Goldinger 1998)

3) implicit associationstest 1 implicita attityder

4) implicit associationstest 2 perception

5) enkätfrågor explicita attityder

(Jfr Babel 2010)



3 Språkvariabeln

· fonetisk kvantitet i V:C-sekvenser där C är en tonlös obstruent (ex. läsa, mata)

· kvantifieras till ett relativt värde: V:-längd / C-längd

· i stadsspråken i Helsingfors och Åbo har V:/C traditionellt varit signifikant lägre
(≈ 0,9 [lä:ssa]) än i de finlandssvenska dialekterna (≈ 1,7 [lä::sa]) (Reuter 1982,
Schaeffler 2005, Leinonen 2015)

Exempel:

Informant från Helsingfors Informant från Korsholm
V: 173 ms / C 183 ms = 0,95 V: 152 ms / C 75 ms = 2,03

4 Det implicita associationstestet

· det implicita associationstestet (IAT, Greenwald et al. 1998) mäter styrkan av auto-
matiska associationer mellan objekt

· deltagarna ska sortera stimuli i två kategorier genom att trycka på en höger- och en
vänster-knapp; reaktionstiderna och antalet fel registreras

· IAT 1: positiva och negativa skrivna ord + två kvinnliga talare (Elin och Ellen) med
olika uttal av V:C-sekvenser

· IAT 2: två kvinnliga (Elin och Ellen) + två manliga (Jonas och Johan)  talare med
olika uttal av V:C-sekvenser (jfr Cambell-Kibler 2013)

5 Deltagare

·  informanterna, födda 1988–1997, är indelade i tre grupper:
1) finlandssvenskar med [lä::sa]-uttal (V:/C > 1,4)
2) finlandssvenskar med [lä:ssa]-uttal (V:/C < 1,2)
3) finskspråkiga som studerar svenska (samtliga med [lä:ssa]-uttal)

· målet är 32 deltagare per grupp; grupp 2 svårast att få ihop, de övriga nästan klara

· deltagare med V:/C 1,2–1,4 inkluderas inte i attitydanalyserna

6 Preliminära resultat: uttal

· kartan visar V:/C-värden (median per informant) hos de finlandssvenska deltagarna
vid uppläsning enligt uppväxtort

· n = 74; >55 procent av materialet segmenterat


