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Abstrakt 

Toropainen, Outi (2008): Niondeklassare skriver brev – om svenskspråkiga elevers 
kommunikativa skrivfärdigheter i finska. 
 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra med ny kunskap om hur en-
språkigt svenska elever vid utgången av den grundläggande utbildningen kommunicerar 
på finska i en specifik skrivsituation. Dessutom fästs uppmärksamhet på bedömningen av 
elevernas skriftliga kommunikationskunskaper.  

Som material används 111 brev som är skrivna av enspråkigt svenska elever som följer 
den så kallade A-lärokursen. Breven handlar om skribentens upplevelser på en rysk 
katteaters föreställning, och de insamlades i samband med den nationella utvärderingen 
av inlärningsresultat i finska i årskurs 9 våren 2001. Utvärderingen genomfördes av ut-
bildningsstyrelsen. Breven bedömdes enligt för ändamålet utarbetad kriterieskala i sam-
band med utvärderingen.  

Breven studeras genom närläsning i två faser; under den första fasen ställdes så kal-
lade öppna frågor till de 111 breven. Genom denna interaktion utarbetades studiens teo-
retiska referensram som är tvärvetenskaplig. I studien möts nämligen ämnesdidaktiken 
inom vetenskapsområdet pedagogik och den tillämpade lingvistiken inom vetenskaps-
området språkvetenskap. Under den andra närläsningsomgången fokuserades på kom-
munikationen i breven. Kommunikationen i breven består av sociokulturell och situa-
tionsbunden kommunikation som fångas upp i språkhandlingar. Begreppet språk-
handling används i avhandlingen som benämning på analysenheten, eftersom begreppet 
reflekterar ett funktionellt kommunikativt synsätt.  

Den sociokulturella kommunikationen är avgörande för att de 111 elevtexterna kan 
förstås som privata brev. Sålunda kan de förstås som tecken på skribentens genremed-
vetenhet. Den sociokulturella kommunikationen förekommer i språkhandlingar som 
representerar interpersonell kommunikation. Språkhandlingarna har antingen en inle-
dande eller en avslutande roll i breven. De kan anses vara interpersonella språkhand-
lingar, eftersom de bland annat tilltalar mottagaren, förutsätter en reaktion av henne eller 
ersätter en handlig mellan avsändaren och mottagaren.  

Den situationsbundna kommunikationen utgörs av de språkhandlingar som uppfyller 
de krav som skrivuppgiften ställer. Det finns två faktorer som kan anses vara centrala 
med tanke på brevets innehåll. Den första är att mottagaren inte har sett katteater-
föreställningen, vilket ger avsändaren en orsak att skriva ett brev. Den andra är att avsän-
daren kan förväntas berätta om sina upplevelser av teaterföreställningen.  

Gemensamt för samtliga de språkhandlingar som uttrycker att mottagaren inte har 
sett katteaterföreställningen är interpersonalitet. Den uppstår i mötet mellan avsändaren 
och mottagaren, men också i det tolkningsutrymme som nollpersonighet i vissa 
konstruktioner bildar. Största delen av dessa språkhandlingar kan anses vara direktiver; 
de styr mottagaren till exempel till en eventuell handling. De är språkhandlingar som 
förmedlar skribentens upplevelser på katteaterföreställningen. För att en språkhandling 
skall kunna anses förmedla avsändarens upplevelse bör avsändaren själv vara närvarande 
i den. Närvaron kan naturligtvis vara explicit genom grammatiska tecken och implicit 
genom kontextbunden tolkning av innehållet i språkhandlingen. Upplevelserna berör 
själva föreställningen, aktörerna i den och priset på biljetten. Upplevelserna kan också 
förmedlas genom en återberättelse av scenhändelser, den egna aktiviteten eller publikens 
reaktioner.  



 

Bedömningen av breven baserar sig på en skala med fyra kriterier. Av de fyra kriteri-
erna verkar det som tar upp textens uttrycksförråd och mångsidighet att allra naturligast 
skulle inkludera också det genrebundna språkbruket, det vill säga de sociokulturella 
språkhandlingarna. Kriteriet för innehållet verkar däremot inkludera den situations-
bundna kommunikationen som skrivuppgiften förutsätter. För att analysera bedöm-
ningen av skribenternas kommunikationskunskaper valdes tolv brev för närmare gransk-
ning. Enligt analysen är bedömarnas tolkning av kriterierna varierande: brev som inte 
innehåller en enda sociokulturell språkhandling har tolkats vara till ordförrådet och kon-
struktionerna begränsat (tre poäng av fem enligt kriterieskalan). Samma brev har ansetts 
ha ett snävt innehåll (tre poäng av fem enligt kriterieskalan). Brevet består av två situa-
tionsbundna språkhandlingar; av en karaktärisering av föreställningen och av en 
berättelse om scenverksamhet. Ett annat brev inkluderar inte en enda situationsbunden 
språkhandling. Trots denna avsaknad av kontextbundet innehåll i behandlingen av ämnet 
tolkas det vara tydligt men tämligen konventionellt (fyra av fem poäng enligt kriterie-
skalan). 

Mera kunskap behövs om vad och hur eleverna i olika utvecklingsskeden av sina 
språkfärdigheter gör – och framförallt kan förväntas kunna göra – med det ifrågavarande 
språket. Genom den kunskapen ökar sannolikt också de praktiska möjligheterna att 
undervisa i och bedöma språkbruk, kommunikation och interaktion på ett lika självklart 
sätt som de språkliga bristerna. En viktig förklaring till undervisningen kan antas finnas 
förutom i läroplanen också i läromedlen. För att elevernas kommunikativa kunskaper ges 
möjlighet att utvecklas i språkundervisningen, torde det vara självklart att under-
visningen då borde basera sig på en kommunikativ syn på språket. En oersättlig del av 
förändringen mot en kommunikativ syn på språkundervisningen är fortbildning för lä-
rare, fortsatt vetenskaplig forskning och diskussion kring den kommunikativa under-
visningen av språk. 

 
 

Nyckelord: finlandssvensk – finska – inlärning; skriftlig - kommunikation – brev; 
språkhandling – bedömning – skolelever 
 



 

Summary 

Toropainen, Outi (2008): Ninth graders write letters – on Swedish-speaking pupils’ 
communicative writing skills in Finnish  
 
The overarching aim of this study is to produce new information on the ability of 
monolingual Swedish-speaking pupils to communicate in Finnish in a specific writing 
situation. Special attention is also paid to the assessment of communicative writing skills. 

Research materials for the study consist of 111 letters written by monolingual Swedish 
pupils following the so-called advanced language syllabus. The pupils were asked to 
write a letter to a friend expressing their imagined experiences of a Russian cat theatre 
performance, based on an authentic advertisement for the show. This evaluation, focusing 
on ninth grade pupils, was conducted by the Finnish National Board of Education in 
spring 2001. All letters were marked and assessed using a criterion scale developed 
specifically for the national evaluation. 

Analysis of the letters involved two close reading phases. In the first phase, open-
ended questions were posed to the 111 letters to construct a cross-disciplinary frame of 
reference for the study. Thus, subject didactics, representing the discipline of pedagogy, 
intersects with applied linguistics, representing the discipline of linguistics. During the 
second reading, particular attention was given to communication, which in these letters 
comprised a sociocultural and a situational dimension, expressed through speech acts. 
The term speech act, reflecting a functional-communicative view of language, refers to a 
unit of analysis. 

Sociocultural communication is essential for our understanding of the pupil-generated 
texts as private letters. Hence, they can be regarded as expressions of the writers’ genre 
awareness. Sociocultural communication is realized through speech acts calling for 
interpersonal involvement. Such speech acts often play either an introductory or a 
concluding role in the letters. They can be used to address the receiver, elicit a reaction 
from the receiver or replace an act between the sender and the receiver. 

Situation-specific communication, on the other hand, comprises speech acts that fulfil 
the requirements of the writing task at hand. In terms of letter contents, two factors are of 
central importance. The first one is that the receiver has not seen the cat theatre 
performance, giving the sender a reason for writing. The other is that the sender can be 
expected to describe his or her impressions of the performance. 

One feature that is shared by all speech acts which indicate that the receiver has not 
attended the performance is interpersonality. It emerges from the interaction between 
sender and receiver and from the interpretation space that impersonality may in some 
constructions give rise to. Most of these speech acts can be regarded as directives; they 
guide the receiver toward taking a particular action, for instance. But they also convey a 
sense of personal experience, reflecting the sender’s impression of the cat theatre 
performance. For a speech act to do that, the sender must somehow be present in it. This 
presence may be explicitly marked through grammatical means, or implicitly derived 
from a contextual interpretation of the speech act’s content. Here, the experiences relate to 
the performance, the actors and the ticket price and may involve a description of the 
events on the stage, the sender’s activities or reactions of the audience. 

Assessment of the letters is based on a scale involving four criteria. Of these criteria, 
the one dealing with the range and variety of expressions seems most apt to include 
genre-specific language use, i.e., sociocultural speech acts, while the criterion for content 
can be extended to contain the situation-specific communication aspect prompted by the 



 

writing assignment. To analyze the assessment of the writers’ communication skills, 
twelve letters were selected for more detailed examination. It turned out that the assessors 
held disparate views of the assessment criteria: a letter that included no sociocultural 
speech acts at all was considered to show a limited range of vocabulary and grammar 
(three points out of five on the used scale). This letter, consisting of two situation-specific 
speech acts, namely, a predicative construction focusing on the performance and an 
account of stage events, was also found to be narrow in content (three points out of five). 
Another letter did not contain a single situation-specific speech act. Yet, despite this lack 
of context-specific content, it was judged to be lucid although fairly conventional (four 
points out of five). 

More information is needed not only on what pupils at different proficiency levels do 
with the language they are learning and how they do it, but also on what they can be 
expected to do. This information can be used to increase the practical relevance of 
teaching and of assessing language use, communication and interaction, in much the same 
way as linguistic deficiencies can be used to guide syllabus revision. Moreover, in 
addition to syllabus design, such information also has implications for the development of 
teaching materials. And it goes without saying that affording pupils opportunities to 
enhance their communicative skills requires that the adopted teaching approach is 
communicative in orientation. Central agents in this transformation of language teaching 
toward a more communicative perspective include the provision of further professional 
training for teachers, continued academic research and active discussion around the topic. 

 
 
 

Key words: Finland Swedes – Finnish – learning; written - communication – letter; 
speech act – assessment – pupils 
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1 Inledning 

Den här avhandlingen handlar om svenskspråkiga niondeklassares kunskaper i skriftlig 
kommunikation på finska. Avhandlingen kan ses som en replik till den nationella utvär-
deringen av inlärningsresultat i finska som Utbildningsstyrelsen genomförde våren 20011. 
De nationella utvärderingarna genomförs i regel som sampelbaserade massmätningar. 
Därmed kan denna avhandling också uppfattas som en fördjupning av delområdet skrift-
lig produktion i den nationella utvärderingen.  
Enligt Finlands grundlag är finska språket i likhet med svenska språket ett av national-

språken i landet. Finskan undervisas därmed som det andra inhemska språket i de fin-
landssvenska skolorna och språket tillhör de obligatoriska ämnena i den grundläggande 
utbildningen i andra stadiets läroanstalter, såsom gymnasier och yrkesskolor samt på 
högskole- och universitetsnivå2. Eftersom finskan är det språk som majoriteten av landets 
befolkning använder, används svenskan av minoriteten. Därmed anses det naturligt att 
förvänta sig att den svensktalande befolkningen i landet behärskar finska. Kunskaperna 
är dock mycket varierande, vilket delvis beror på att de finlandssvenskar som bor i 
huvudstadsregionen har naturliga kontakter med finskan nästan under hela sin livstid, 
medan de som bor i Österbotten har betydligt mindre kontakt med finskan. Att lära sig 
finskans morfologi och syntax genom skolundervisningen – det vill säga utan naturliga 
kontakter med språket – tär på minnet och är betungande. Den inlärningsprocess som 
finska språket kräver är inte enkel för samtliga elever i den grundläggande utbildningen. 
Finskan är heller inte niondeklassares favoritämne enligt resultaten i den nationella 
utvärderingen (Toropainen 2002: 66). 
Undervisningen i finska i den grundläggande utbildningen har anpassats till befolk-

ningens behov genom att det finns tre olika lärokurser i finskan: två lärokurser för de en-
språkigt svenska eleverna3 och en för de elever som har en tvåspråkig bakgrund4. Denna 
avhandling fokuserar på skriftliga kommunikationskunskaper som elever som följer A-
lärokursen har i slutskedet av den grundläggande utbildningen. Studien bidrar med ny 
kunskap om finskundervisningen och bedömningen av skriftliga elevresultat. Använd-
ningen av finskan ur ett kommunikativt och funktionellt perspektiv studeras genom när-
läsning av elevtexterna Närläsningen kan anses vara ett färskt och nyskapande angrepps-
sätt. Tanken som har påverkat under närläsningsprocessen har varit att även de en-
språkigt svenska eleverna kan kommunicera skriftlig på finska bara deras avsikter kan 
tydas. En nyckel till att avslöja dessa kunskaper åskådliggörs i denna avhandling.  
Avhandlingen inleds med en beskrivning av mina personliga motiv till forsknings-

intresset och en inblick i språkundervisningens vardag i grundläggande utbildning. I 
centrum för studien har från första början varit materialet, elevtexterna5 som var insam-

                                                 
1 Resultaten av utvärderingen rapporteras i Toropainen 2002: Nationell utvärdering av inlärningsresultat i 
finska i årskurs 9 våren 2001.  
2 Lagstiftningen gäller enbart fastlandet, eftersom språklagen är annorlunda på Åland. För elever och 
studerande med invandrarbakgrund tillämpas lagstiftning som i vissa fall kan ge befrielse från deltagande i 
undervisningen av det andra inhemska språket.  
3 För de enspråkiga elever finns A-lärokursen (som inleds senast på årskurs 5 i den grundläggande 
utbildningen) och B-lärokursen (som inleds på årskurs 7 i den grundläggande utbildningen, och som följs 
närmast på Åland).  
4 För de tvåspråkiga eleverna finns den modersmålsinriktade lärokursen som kan karaktäriseras som en 
blandning av didaktiken i främmande språk och modersmål.  
5 Elevtexter hänvisar till skrivna texter som är forskningsmaterial och som redovisas noggrannare i 
avsnitt 1.3. 
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lade innan själva forskningsproblematiken utkristalliserades. Innan materialet presen-
teras, presenterar jag syftet med avhandlingen och de forskningsfrågor som syftet kon-
kretiseras i. Därefter övergår jag till att belysa själva forskningsproblematiken och dess 
bärande begrepp. Det inledande kapitlet avslutas med en översikt av genomförandet av 
forskningsprocessen.  
I kapitel 2 placerar jag inledningsvis studien i ett vetenskapligt sammanhang, i ett 

forskningsparadigm, för att därefter skissera upp den tvärvetenskapliga sammanhang 
som studien befinner sig i. Vidare redogör jag för de metoder som används i studiens 
empiriska del. Det andra kapitlet avslutas med att studiens tillförlitlighet och trovärdighet 
belyses.  
I kapitel 3 och 4 skapas grunden för studiens empiri. Den empiriska delen av studien 

utförs i kapitel 5 och kapitel 6. De avslutande kapitlen, kapitel 7 och kapitel 8, fokuserar 
på resultattolkning. En detaljerad översikt över studiens struktur ges som avslutning av 
metodkapitlet, i avsnitt 2.5 Struktur. Översikten åskådliggör förhållandet mellan den 
nationella utvärderingen av inlärningsresultat i finska i årskurs 9 och i den aktuella 
studien. Vidare sammanfattar översikten i tabellform strukturen i den aktuella studien 
och ger en helhetsbild av avhandlingens uppläggning.  
 
 

1.1  Bakgrund och motiv 

Att skilja mellan den personliga bakgrunden och den professionella bakgrunden är 
väsentligt i olika sammanhang. Att kunna skilja mellan det subjektiva och det objektiva i 
en forskningsprocess är befogat. Utan tvekan spelar de bägge en väsentlig roll även för 
denna studies motiv. Jag inleder med den personliga bakgrunden för att därefter belysa 
den objektiva, professionella bakgrunden till forskningsintresset. 

En viktig drivkraft har varit genomförandet av den nationella utvärderingen av inlär-
ningsresultat i finska i årskurs 9 vid Utbildningsstyrelsen år 2001. I slutskedet av det pro-
jektet uppstod en intressant tanke, nämligen frågan om vad utvärderarna och lärarna 
egentligen fick veta om elevers kunskaper i det andra inhemska språket då de avslutar 
den grundläggande utbildningen och därmed har fullgjort sin läroplikt. För mig person-
ligen blev resultatet vad gäller skillnaderna i bedömningen av finskkunskaper vid den 
grundläggande utbildningen både ett sorge- och ett hjärtebarn som jag ville veta mera om. 
Då det är frågan om masstestning med ett stort och mångsidigt material – som i nationell 
utvärdering – finns få möjligheter att koncentrera sig på ett heltäckande sätt på ett så 
mångfasetterat system som ett språk är. Det är naturligtvis inte de nationella utvärdering-
arnas uppgift heller att testa språkkunskap i detalj, utan i dem söker man kunskap om på 
vilket sätt den gällande läroplanens mål har uppnåtts (Toropainen 2002: 29). Det projektet 
gav mig materialet jag behövde för denna studie.  

Efter att rapporten om den nationella utvärderingen av inlärningsresultat i finska 
utkom 2002 blev jag intresserad av de möjligheter som enspråkigt svenska elever hade att 
delta på finska i interaktion med den finskspråkiga kulturkontexten. En betydande roll 
hade den så kallade tvåvitsordsskillnaden som kan anses vara ett av de betydelsefullaste 
resultaten i den nationella utvärderingen. Med tvåvitsordsskillnaden anses variationen i 
vad eleverna i Västra Finlands län och Södra Finlands län presterade i finska språket i 
utvärderingen i relation till deras vitsord i finska: prestationerna är likartade men vitsor-
den är i genomsnitt två steg högre i Västra Finlands län än i Södra Finlands län (Toropai-
nen 2002: 101–102). Dessutom tilltalades jag av resonemangen i läroplanen 1994 (GGrL 
1994: 57) om syftet med undervisningen i finska för de enspråkigt svenska eleverna. Syftet 
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är att ge elever sådana kunskaper att de klarar sig i vardagliga språksituationer på finska 
och kan uttrycka sig muntligt och skriftligt på finska. Som arbetsredskap för att uppnå 
målet nämns fördjupad och utvidgad strukturbehärskning på högstadiet och ämnen som 
kan intressera tonåringar (GGrL 1994: 58). Inget om vare sig kommunikation eller 
interaktion nämns. Förutom luckor i forskningsfältet i sig upptäckte jag också luckor i det 
styrdokument som min undervisningsvardag vilade på.  

Innan jag redogör för dessa styrdokument, de nationella läroplanerna och språk-
undervisningen i den grundläggande utbildningens årskurser 7–9, tydliggör jag begrep-
pen ett främmande språk, ett andra inhemska språk och ett andra språk. Avslutningsvis 
fördjupas redovisningen i finskundervisningens realiteter i den finlandssvenska skolvar-
dagen, för att därefter kunna konkretisera studiens övergripande syfte.  

Begreppen återspeglar lagstiftningen: Finland har enligt grundlagen två national-
språk, finska och svenska6, som utgör de inhemska språken. Därav kommer benämningen 
finska som andra inhemska språk7 i språkundervisningen. Med begreppet främmande 
språk anses i skolkontexten sådana språk som varken är språkinlärarens modersmål8 eller 
någotdera av de inhemska språken. Både finskan och svenskan som andra inhemska 
språk är till sin karaktär lika främmande för språkinlärarna som vilket som helst annat 
främmande språk. Den finländska grundskolan har under hela sin livstid, det vill säga 
drygt 30 år, genomfört ett språkundervisningsprogram med två främmande språk i 
tillägg till elevens modersmål – en målsättning som bland annat Europeiska unionen ställt 
upp (Luukka & Pöyhönen 2007: 10).  

Finska och svenska som andra språk är en lärokurs i nationalspråken som är avsedd 
för invandrarelever. En egen lärokurs för invandrarbarn i nationalspråken blev aktuell i 
och med det ökade antalet invandrare i början av 1990-talet. Ett av villkoren för finskt 
medborgarskap är nämligen "nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska eller 
svenska eller i stället för muntliga språkkunskaper motsvarande kunskaper i finskt 
teckenspråk" (Medborgarskapslag, 16.5.2003/ 359/2003, 13 §). I de nationella läroplans-
grunderna 2004 (GGrL 2004: 94–101, 118–146) finns det en separat läroplan för båda in-
hemska språken med tre olika lärokurser9 en för samtliga främmande språk med tre olika 
lärokurser10 och en separat för finska och svenska som andra språk. I avhandlingen har 
jag valt att inkludera även det andra inhemska språket finska i begreppet ett främmande 
språk om inget annat nämns.  

Nationella läroplaner är politiska beslut som baserar sig på lagstiftning. I bakgrunden 
existerar även en allmänt accepterad värdegrund och en omfattande mängd forsknings-
resultat. Den nationella läroplanen skall användas, dess innehåll tillämpas och dess prin-
ciper följas i skolan. Den innehållsmässiga tillämpningen av läroplanen sker i hög grad 
via läromedel, medan lärarna förväntas sköta den didaktiska tillämpningen. Med andra 
ord tillämpas och överförs innehållet i läroplanen via två kanaler till klassrummen11: Å 
ena sidan genom den tolkning som läromedelsförfattarna gjort av främst de innehålls-
mässiga faktorerna, men också genom uppgifter som en del av de didaktiska faktorerna. 
Å andra sidan genom lärarens tolkning av läromedlen och läroplanen men främst genom 

                                                 
6  Finlands grundlag 1.3.2000: 17 §. 
7  På ett motsvarande sätt används uttrycket svenska som andra inhemska språk. 
8   I den finska skolkontexten används begreppet modersmål för det som är elevens första språk (eng. language 
one, L1). 
9  Dessa är så kallad B-lärokurs, A-lärokurs och modersmålsinriktad lärokurs. 
10  Dessa är så kallad B1- och B2-lärokurs och A-lärokurs. 
11  Naturligtvis kan inte bortses från den kunskap som eleverna har från livet utanför skolan: den uppfattar 
jag som en del av förverkligade läroplanen.  
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de didaktiska lösningarna.12 Hansén och Sjöberg (2003: 34) anser att kontakten mellan 
läroplanen och den konkreta undervisningen har varit svag. I den finlandssvenska kon-
texten finns det skäl att minnas att den nationella läroplanen förnyas snabbare än läro-
medlen i många ämnen. I samband med den nationella utvärderingen i finska på årskurs 
9 gav lärarna i finska positiv respons på målen och kraven i Grunderna för grundskolans 
läroplan 1994 för finskan (Toropainen 2002: 45–47)13. I den nationella utvärderingen i 
engelska på årskurs 9 angav lärarna att av läroplanens (GGrL 1994) innehåll poängteras 
lexikografin och centrala uttryck mycket i undervisningen, till och med varje lektion (Tu-
okko 2000: 110–111).  

Man kan påstå att grundskolan är en institution eftersom dess verksamhet baserar sig 
på lagar och förordningar. Den har ett speciellt uppdrag, och den är en traditionell, 
etablerad inrättning i samhället. Skolan förbereder barn och ungdomar för medborgar-
skap och vuxenhet (Gordon, Holland & Lahelma 2000: 9). Läroplikten är nioårig i Finland, 
och majoriteten av eleverna fortsätter sina studier efter avslutad grundskola. Skolan kan 
uppfattas förutom som en plikt också som en allmänbildande rättighet som varje barn och 
ungdom har (GGrL 1994: 11). Skolverksamheten styrs naturligtvis av olika nationella 
styrdokument som lagstiftning och grunderna för läroplanen, men också av etablerad 
social organisering och tradition som till exempel sittordningar, ordningsregler och 
invanda kommunikationsstrategier mellan elever och lärare (Gordon, Holland & Lahelma 
2000: 148–149; Salo 1999: 131-138). Dessa traditioner kan uppfattas i den dagliga skol-
verksamheten motsvara lagstiftningen, läroplanens värdegrund och de nationella och 
lokala särdragen. Skolan kan också uppfattas som ett miniatyrsamhälle (Metso 1992: 271–
272) som på många olika nivåer genom sin mångfasetterade verksamhet reflekterar sam-
hällets värden.  

Under 1980-talet diskuterades den dolda läroplanens roll i skolan i de nordiska län-
derna, speciellt i Sverige och Norge. En arena för diskussionen var tidskriften Krut14. Med 
den dolda läroplanen avsågs den implicita uppfostran som skolans undervisning inne-
håller men som inte explicit kunde avläsas i läroplanen. I diskussionen berördes den 
kontroversiella relationen mellan att förmedla information och uppfostra samt hur läraren 
i sin undervisning genomför de bägge. (Broady 1989: 99–102, 115–116, 127–128.)  

                                                 
12  Kangasniemi (1985: 4–6) skriver om läroplanens fem nivåer. Modellen baserar sig på den modell som 
använts i de internationella utredningarna av inlärningsresultat (IEA, International Association for the Evaluation 
in Educational Achievement) (Takala 2007). Den högsta nivån i modellen representeras av den nationella 
läroplanen, det vill säga (1) den skrivna läroplanen som reflekterar grundläggande principer och 
målsättningar för undervisningen. Den nationella läroplanen överförs till enskilda skolor genom lärare, 
undervisningsmaterial och undervisningsformer. Denna nivå kallas för (2) den avsedda läroplanen: den 
konkretiserar det innehållsliga i undervisningen i enskilda skolor. På basis av den avsedda läroplanen 
utarbetar enskilda lärare sin individuella undervisning, sina period- och lektionsplaner som är knutna till 
undervisningsgruppen. Konkret kan detta till exempel betyda att parallellgrupper som följer samma avsedda 
läroplan inte framskrider exakt i samma takt och med samma material. Denna konkreta nivå kallas för (3) den 
läroplan som verkställs. På den lägsta nivån av läroplanen är eleven närvarande: nivån består av den konkreta 
undervisningen och kallas för (4) den verkställda läroplanen. I den ingår både lärarens undervisning och 
elevens inlärning. Själva elevens inlärningsprocess och inlärningsresultat representerar (5) den förverkligade 
läroplanen.  
13  Resultatet är sannolikt positivare än vad verkligheten egentligen är, eftersom Utbildningsstyrelsen genom 
frågan ifrågasatte sina egna styrdokument. 
14  Krut står för Kritisk utbildningstidskrift som tar upp centrala och aktuella skolfrågor för diskussion. I det 
första numret Vad lär man sig egentligen i skolan (1977) lanserade Mette Bauer och Karin Borg begreppet 
dold läroplan. Några år senare diskuterade Donald Broady begreppet i sin artikel (1980) för att år 2007 i en 
nyutgåva med en ny text fråga sig Vad har hänt under 30 år? (Broady 2007). Själva diskussionen om den 
dolda läroplanen (eng. the hidden curriculum) uppstod på 1960-talet i USA och lanserades i den europeiska 
diskussionen ett decennium senare (Broady 1989: 101). Inom finsk forskning har bland annat Matti Meri 
redogjort för hur den dolda läroplanen förverkligas (Meri 1992).  
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Läroplanernas uppgift har ur ett historiskt perspektiv enbart varit att definiera 
utbildningens målsättningar och undervisningens innehåll. Den första läroplanen för den 
finländske grundskolan, som då kallades för enhetsskolan, undertecknades i mars 197015, 
men i hela riket fungerade grundskolan först i slutet av 1970-talet. I samband med grun-
dandet av den nioåriga grundskolan blev det också aktuellt att akademisera lärarutbild-
ningen. År 1974 grundades fem nya pedagogiska fakulteter med tillhörande övnings-
skolor i Finland16 (Nurmi 1989: 179).  

Grundskolan i Finland har under sin 30–40-åriga historia ansvarat bland annat för 
barns och ungdomars grundläggande formella språkundervisning. Grundskolans språk-
undervisning har ofta varit föremål för diskussion. Främst har man berört de två 
inhemska språkens ställning bland övriga främmande språk. Svenskans ställning som det 
första främmande språket i de finskspråkiga skolorna förändrades innan grundskol-
reformen på 1970-talet. Då passerade antalet elever som valde engelska till sitt första 
främmande språk antalet elever som valde svenska som första främmande språk. Efter en 
omfattande diskussion om grundskolans språkprogram beslutade riksdagen att 
programmet skulle innehålla två obligatoriska språk. Eleverna i de finskspråkiga skolorna 
inledde sina studier i det första främmande språket på årskurs 3 och i det andra på 
årskurs 7. De svenskspråkiga skolorna kunde inleda undervisningen i båda obligatoriska 
främmande språken redan på lågstadiet17. (Nurmi 1989: 57, 145, 153–154.) Den första läro-
planen för grundskolan innehöll en ämnesspecifik läroplan för de båda inhemska språken 
samt för engelskan, tyskan, franskan och ryskan18. I den första läroplanen gavs också vissa 
språkspecifika rekommendationer och förslag till exempel för undervisning i muntlig 
färdighet, undervisning i uttal, intonation och rytm samt i det skrivna språket (GGrL 1970 
II: 55, 69, 77, 80, 82–83, 88). Till läroplanskommitténs betänkanden utarbetades även 
ämnesvisa guider för att handleda lärarna och skolorna i undervisningen. 

Språkundervisningen i Finland har traditionellt betonat den formella kunskapen (Ja-
akkola 1997: 58). Finskundervisningen gör inget undantag i detta; den präglas av gram-
matik och strukturer, temaformer och objekt så att "[...] finskan envist biter sig fast i 
grammatiken som en väsentlig del av grunderna [...]" (Geber 1994: 24). Förutom att 
språkundervisningen överlag framhäver de formalistiska dragen har grammatik-
undervisningen dessutom en stark formalistisk prägel (Jaakkola 1997: 58). Detta trots att 
redan den första grundskoleläroplanen presenterade begreppet allsidig språk-
undervisning (GGrL-70, Handledning 18: 5; POPS-7019/1976, 3d: 9), som betonar språkfär-
dighetens fyra komponenter: att förstå tal, att kunna uttrycka sig i tal, att förstå text och 
att kunna använda språket i skrift. Språket uppfattades i läroplanen främst som ett 
kommunikationsmedel, den muntliga framställningen betonades och grammatiken 
uppfattades som "ett hjälpmedel till att förstå språket och speciellt dess funktion; den får 
inte bli ett självändamål." (GGrL 1970 II: 91). Trots detta ansågs kunskaper till exempel i 
finska vara produktion av för talspråket eller det skrivna språket typiska korrekta for-
mer20. Sättet att närma sig kunskaper i finska språket präglades av den lingvistiska och 
mer specifikt av den kontrastivt lingvistiska synen. Inom didaktiken skrevs det om tal-

                                                 
15  Grundskolans läroplanskommittés betänkanden som föregicks av en temporär läroplan från 1967. 
16  Dessa grundades vid universiteten i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och vid Åbo Akademi i Vasa. 
Universitetet i Jyväskylä hade sedan 1934 en pedagogisk högskola. Nuförtiden finns lärarutbildning dessutom 
vid universitetet i Lappland och universitetet i Joensuu.  
17 Lågstadiet omfattar årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen.  
18  Av dessa var det enda obligatoriska språket ett inhemskt språk. De övriga främmande språken var valbara 
och studierna i ettdera av språken kunde inledas på högstadiet i de finskspråkiga skolorna. 
19  POPS = peruskoulun opetussuunnitelma (grundskolans läroplan). 
20  En korrekt form i talspråket skulle vara me mentiin (sv. vi for) medan i skriftspråket och i den formella 
normativa grammatiken motsvaras den av me menimme.  
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språksövningar, och fördelningen mellan tal och skrift uppfattades som ett sätt att nöta in 
grammatiska mönster21. Målet för finskundervisningen var dock språkfärdighet i 
kommunikationsformer och -situationer samt till dem hörande konkret språkstoff, ord 
och strukturer. Dessa motsvarade de materiella målen för finskundervisningen, medan de 
fyra delfärdigheterna stod för de formella målen. (Geber 1974: 3, 8, 10, 15–18, 58–60.)  

Skolstyrelsens förslag till basmål och innehåll för finska språket i grundskolan (Skol-
styrelsen 1979/18a: 1) fortsätter: Som målsättning för finskundervisningen anses "[…]en 
språkfärdighet med vilken eleverna kan komma till rätta på finska i vardagliga språk-
situationer." För att uppnå detta ändamål bör eleverna "[…]utveckla ett ordförråd kring 
centrala vardagliga motiv […]" och "[…] behärska språkets nyckelstrukturer […]". Lärar-
handledningen gällande förslagen systematiserar bas- och tilläggsstrukturerna, 
exemplifierar dem och skriver ut en målbeskrivning för dem. Målbeskrivningen mot-
svaras av en verbal förklaring av den grammatiska strukturen22. De didaktiska råden om 
undervisningsarrangemangen förespråkar korrekta strukturer. Samtidigt efterlyser man 
en kommunikativ språkfärdighet i finska hos eleverna och avviker från undervisningen 
av de främmande språken, inkluderat svenska i de finskspråkiga skolorna. Detta moti-
veras med att finskan är en livsnödvändighet för de svenskspråkiga eleverna, medan de 
främmande språken (inkluderat svenska) har mera en roll som turistspråk. (Skolstyrelsen 
1979/18a: 1, 24–40.)  

I den andra nationella läroplanen för grundskolan (GGrL 1985) är den grundläggande 
synen på undervisningen i finska lik den första (GGrL 1970). Enligt de allmänna rikt-
linjerna för undervisningen i finska fokuseras det centrala finska ord- och uttrycksförrådet 
och finskans basstrukturer med hjälp av läromedel och audiovisuellt material. Samtidigt 
konstateras att formläran skall presenteras och undervisas utgående från ett naturligt 
språkbruk. Skriv- och taluppgifterna uppfattas som fostran till att lösa språkliga problem, 
formulera egna tankar och bedöma sin egen uttrycksförmåga. Synen på kunskaper i 
finska styrs av det språkliga grundmaterialet genom språkfärdighetens olika sidor som 
skall uppövas integrerat. Det anses att de grammatiska fenomenen och ordförrådet 
tillägnas genom muntliga och skriftliga övningar. (GGrL 1985: 91–93.) Inlärningen av 
finska sker via läraren och yttre stimulus. Några tecken på eller tankar kring en aktiv och 
målinriktad elev som skapar egna kunskapsstrukturer finns inte i denna ämnesläroplan. 
Intressant är att begreppet kommunikation eller kommunikativt språkbruk inte längre 
existerar för finska språkets del i GGrL 1985. Däremot är det en utgångspunkt i läro-
planen för engelska som främmande språk; i den skriver man om elevens kommunika-
tionsbehov och kommunikationsfärdigheter. Läroplanen för finska språket avviker från 
de främmande språken, och anser att eleverna behöver en mera omfattande kunskap att 
uttrycka sig i tal och skrift på finska än på de främmande språken. (GGrL 1985: 92, 100–
101.) 

Fokuseringen på strukturerna, ord- och uttrycksförrådet syns även i sättet att närma 
sig kunskaper i finska språket i grundskolan i de så kallade decentraliserade läroplanerna, 
det vill säga läroplanen från 1994 och 2004 (GGrL 1994; GGrL 2004). Utgångspunkten är 
det grundläggande ord- och uttrycksförrådet samt strukturbehärskningen. Dessa kan 
därefter tillämpas i det som läroplanerna kallar för alldagliga språksituationer. Begreppet 
kommunikation eller kommunikativt språkbruk existerar inte i ämnesläroplanen som 

                                                 
21  Uppfattningen om att muntlig kunskap i finska motsvarar aktivt kunnande av strukturer och ordförrådet 
framgår också i handledningen för lärarna (GGrL-70, Handledning 18: 3–4).  
22  Som till exempel "att använda partitivobjekt även i jakande sats, främst vid ämnesord och i en del andra 
fall då partitivbruket är högfrekvent, såsom i fraser och vissa känsloverb" (Skolstyrelsen 1979/18a: 11). 
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både indirekt och direkt23 präglar och styr den konkreta undervisningen i klassrummen. 
(GGrL 1994: 57–59; GGrL 2004: 119–121.) Den ämnesvisa läroplanen för de främmande 
språken använder däremot den allsidiga kommunikationen och elevens kulturella 
identitet som utgångspunkt för undervisningen och inlärningen. Målsättningen är en 
fungerande språkkunskap som möjliggör växelverkan, skapande verksamhet, tänkande 
och informationssökning. Ord- och strukturinlärningen styrs av deras kommu-
nikationsvärde och användbarhet. Till undervisningen hör också kommunikations-
förmåga, språkinlärningsstrategier och kulturell kompetens. (GGrL 1994: 69–72; GGrL 
2004: 138–142.) 

Uppfattningen om kommunikativ språkförmåga präglar fortfarande undervisningen i 
främmande språk där den numera syns som betoning på det muntliga språkbruket. Talet 
ställs i centrum och man prioriterar det muntliga språket framför det skrivna språket 
(Hammarberg 2004: 38). En följd av denna förändring i att betrakta elevens kunskaper i de 
främmande språken har noterats i niondeklassarnas kunskaper i engelska språket. De 
hade luckor i ord- och strukturbehärskningen vilket ansågs bero på att det i undervis-
ningen prioriteras förmedlingen av budskap framför exakthet i språkformen (Pasanen 
1994: 16–18). Främmandespråkundervisningens syfte var och är fortfarande en funge-
rande kommunikationskunskap. Där läroplanen 1994 (GGrL 1994: 69) betonar språk som 
uttrycksmedel, redskap för interaktion, tänkande och skapande verksamhet, tillägger den 
nyaste läroplanen (GGrL 2004: 138) fostran till att värdesätta livsformen i andra kulturer.  

Avslutningsvis konstateras det i läroplanen 2004 att främmande språk är ett kultur- 
och färdighetsämne. Läroplanen för svenska språket som andra inhemska språk poäng-
terar språket som ett verktyg för växelverkan och samarbete enligt den främmande kultu-
rens förutsättningar och ställer förutom språkfärdigheter också kulturell kompetens och 
inlärningsstrategier som mål för undervisningen i årskurserna 7–9 (GGrL 2004: 127–133). 
Ett motsvarande metaresonemang kring finska språkets uppgift och bidrag till läro-
planens helhetssyn på kunskap och lärande förs varken i läroplanen 1994 (GGrL 1994)24 
eller läroplanen 2004 (GGrL 2004).  

Takala (2006: 220–225) skriver att de nationella läroplanerna i främmade språk25, bil-
dar de ett kontinuum trots ändringar. Den nya läroplanen bygger alltid på den före-
gående: de egentliga förnyelserna och reformen är färre än de kvarstående traditionerna. 
Samtliga fyra läroplaner för undervisningen av främmande språk poängterar enligt Ta-
kala (ibid.) språkbruk, men för varje enskild läroplan har uppfattningen dock modifierats. 
Den första läroplanen (GGrL 1970) uppmuntrade bland annat till mod att använda språ-
ket och en positiv attityd till kulturer. Den andra läroplanen (GGrL 1985) såg språket som 
ett kommunikationsmedel. I den tredje läroplanen (GGrL 1994) uppmuntrades språk-
brukarna att reflektera kring och utvärdera sin språkinlärning. Den nyaste läroplanen 
(GGrL 2004) fäster sin uppmärksamhet på bedömningen av de olika språkfärdigheterna 
genom kriterieskalor som baserar sig på den europeiska referensramen för språk26. 

Enligt min tolkning har innebörden av begreppet kommunikativ språkförmåga 
förändrats från grundskolans början. I stället för att använda det talade språket som ett 
inövningssätt att nöta in grammatiska strukturer, har man i dagens språkundervisning 
som mål att förstärka elevens egen aktivitet, problemlösningsförmåga och kreativitet. Till-
sammans med dessa förmågor och de egna kunskaperna i språket gör sig eleven förstådd 

                                                 
23  Indirekt genom läromedel som torde motsvara läroplanen och direkt bland annat genom 
bedömningsgrunder och -kriterier.  
24  I läroplanen 1994 (GGrL 1994: 57) påstås följande: "Finskundervisningen stöder den allmänna fostran i 
grundskolan genom att utveckla elevernas språkliga iakttagelse- och uttrycksförmåga [...]". 
25  Takala inkluderar inte finska språket i de främmande språken.  
26  The Common European Framework of Reference for Languages (2001). 
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i en raskt föränderlig värld. Denna uppfattning om språkkunskap och -inlärning kan 
anses motsvara den konstruktivistiska synen på inlärning. Enligt den skapar eleven 
kreativt och aktivt ny kunskap på basis av de tidigare inlärda kunskaperna. Samtidigt 
skall dessa kunskaper motsvara elevens inre och yttre verklighet. Det vill säga att eleven 
har en realistisk uppfattning om och attityd både till sina egna kunskaper och till världen 
runtomkring sig. En sådan syn på inlärning kan uppfattas som realistisk. (Puolimatka 
2002: 41, 44, 238, 291–292.) 

Att undervisningen i ett språk har sin utgångspunkt i den naturliga kommunikationen 
betyder inte att grammatikundervisningen slopas. Däremot kan undervisningen av 
grammatik förändras från formalistisk mot en mera funktionell. Under 1980- och 1990-
talet är det närmast engelskan som tagit steget mot en mera funktionell grammatik-
undervisning (Jaakkola 1997: 58). Detta har bland annat visats genom studier av elevernas 
kunskaper i engelska språket i den grundläggande utbildningen (Pasanen 1994). Enligt 
resultaten i den nationella utvärderingen av kunskaper i engelska språket27 som A1-språk 
behärskar dock eleverna sämst förståelsen av talat språk, inte strukturer (Tuokko 2000: 
32). Detta är intressant: trots att undervisningen av strukturer och grammatik förändrats 
från ett formalistiskt mot ett mera funktionellt sätt har inte kunskaperna i språkets struk-
tur i grundskolan försämrats i förhållande till andra delområden av språkkunskap. 
Tuokko påstår (2007: 264) att undervisning i kommunikativa språkkunskaper i engelska 
inte har påverkat elevernas grammatiska kompetens.  

Resultat kan nås oberoende av hur språket – eller grammatik och strukturer – upp-
fattas och undervisas. Däremot visade resultaten i utvärderingen av kunskaperna i 
svenska att de grammatikaliska strukturerna behärskades sämst av alla delområden i A-
lärokursen (Tuokko 2002: 41). Som redan konstaterats har inte en motsvarande förändring 
ägt rum för finska språkets del – eller i varje fall inte i samma grad som det kunde ha 
ändrats eller det har ändrats i främmande språk.  

Lärarna i finska har undervisat sitt ämne enligt traditionen, det vill säga genom att 
envist bita sig fast i grammatiken som en väsentlig del av grunderna ända fram till dessa 
dagar - precis enligt den tidigare (s. 10) citaten av Geber (1994: 24). Tecken på denna 
tradition kan identifieras i läromedlen, läroplanen, olika utvärderingar och nationella 
tester både i den grundläggande och gymnasiala utbildningen. Det populäraste bedöm-
ningssättet till exempel i finska språket i den grundläggande utbildningen är skriftliga 
grammatikprov (Toropainen 2002: 48). Mycket tid och möda sätts i struktur- och gram-
matikundervisningen i den läroplan som verkställs i klassrummen: ett grammatiskt kor-
rekt språk verkar vara ett mål som värdesätts – och den verkställda läroplanen testas 
också flitigt genom skriftliga grammatikprov. Trots denna satsning behärskar eleverna i 
grundskolan finska språkets strukturer sämst i jämförelse med de övriga delområdena av 
språkfärdigheten (Toropainen 2002: 16–22). Läroplanerna följs i och med att ord- och 
strukturinlärningen poängteras och som följd till detta bedöms eleverna genom skriftliga 
grammatikprov, och trots det klarar de sämst av det som de fått mest undervisning i. 
Brunell (1977: 54, 58) efterlyste redan 1977 en mera funktionell finskundervisning med 
tanke på det stora behovet av kommunikativ kompetens de svenskspråkiga i landet har. 
Han ifrågasatte även den grammatiska korrekthetens värde. Jag delar hans kritiska syn – 
ännu efter trettio år.28 

                                                 
27  Uppgifterna i den nationella utvärderingen av kunskaper i engelska bestod av likartade uppgifter som 
utvärderingen av finska och svenska som andra inhemska språk.  
28  Ett intressant fenomen på finskundervisningens väg mot det kommunikativa finns i ett verb i läroplanen 
2004 (GGrL 2004: 118) där det inledningsvis skrivs att ett av syftena i undervisningen i finska i den 
grundläggande utbildningen är att enspråkigt svenska elever vågar börja ta del av information, aktuella 
frågor och underhållning i massmedier även på finska. Som läsare och lärare i finska språket och med finska 
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Det är intressant att man undervisningen i finska som andra språk29 ändrade didaktik 
och undervisningssätt till att framhäva praktik och muntlig kommunikationskunskap då 
antalet elever och studerande markant ökade i början av 1990-talet (Mikkonen 2003: 7). I 
samma veva fick S2-undervisningen i grundskolan en egen nationell läroplan. Enligt den 
nyaste läroplanen (GGrL 2004: 98) betonas kommunikationen i S2-undervisningen. Trots 
detta lär det finnas en tudelning i uppfattningarna huruvida S2-undervisningen skall 
framhäva de formella eller de funktionella dragen i språket (Milovidova 2002: 13). I en 
nyligen utkommen handledning gällande S2-undervisnignen har man valt att diskutera 
språket ur perspektivet för smidighet, exakthet och komplexitet. Dessa tre perspektiv 
tillämpas och presenteras ur fyra kunskapsområden, hörförståelse, läsförståelse, 
skrivande och talande. (Nissilä et al. 2006.) 

Problematiken i undervisningen mellan läroämnet S2 och läroämnet finska är olika: de 
finlandssvenska elevernas svårigheter i att lära sig finska är mera av strukturell art än av 
kulturell och funktionell medan de sistnämnda är aktuella svårigheter för invandrarelever 
(Martin 1999: 67). Syftet med undervisningen är trots allt i det stora hela detsamma; att 
lära sig finska så att det är möjligt att klara sig i det finskspråkiga samfundet. Man bör 
dock komma ihåg att finskan för många enspråkigt svenska elever är ett främmande 
språk, ett språk som inte existerar i omgivningen och som inte förvärvas på naturlig väg. 
Detta är en viktig skillnad mellan undervisningen av S2 och finska enligt A-lärokursen. 
Däremot är det möjligt att se likheter mellan undervisningen av S2 och finska enligt 
modersmålsinriktad lärokurs.  

Läroplanen från 2004 (GGrL 2004: 101, 121, 282–288) ger bedömningskriterier för 
elevernas kunskaper i både S2-undervisningen och finska som A-språk för svensk-
språkiga elever. Det finns en förståelig skillnad i vad man kan förvänta sig att eleverna 
behärskar i språket efter den grundläggande utbildningen. Naturligt verkar vara att S2-
eleverna kan förväntas befinna sig på en högre färdighetsnivå än elever som följer läro-
planen för A-finska. S2-eleverna är kontinuerligt verksamma i en finskspråkig miljö efter-
som de fullgör sin läroplikt i en finskspråkig grundskola.  
 Finskan i de svenskspråkiga skolorna kan vara elevens officiella modersmål30, ett 
andraspråk31 eller ett främmande språk32 som lärs i huvudsak genom formell skol-
undervisning (Viberg 2001). Allt detta är till största delen beroende av de geografiska 
skillnaderna i både finskans och svenskans dominans. Dessutom kan finskan vara ett så 
kallat andraspråk för främst invandrarelever i de finskspråkiga skolorna (S2-språk). 
Däremot har benämningen det andra inhemska språket en officiell och samhällelig bety-
delse enbart för att beteckna finskans och svenskans jämställdhet i landet. Dessa språk-
förhållanden påverkar även undervisningen i finska.  

De tvåspråkiga eleverna fick en egen lärokurs – så kallad modersmålsinriktad finska – 
i den nationella läroplanen för grundskolan år 1994 (Geber 1994: 23–24) och enligt Grön-
holm (1995: 43) redan år 1988. I GGrL 1994 (1994: 61) definieras en tvåspråkig elev som en 
individ som på naturlig väg förvärvat sig de praktiska kunskaperna i det andra inhemska 
språket hemma eller i sin närmiljö. Till att vara tvåspråkig i skolmiljön räcker så kallade 
på gatan tillägnade kunskaper i finska. Detta betyder för finskundervisningen att även 

                                                                                                                                                    
som modersmål undrar man främst vad läroplansutarbetarna har tänkt eller förutsatt att eleverna skall vara 
rädda för i finskspråkig information, underhållning och finskspråkiga aktualiteter.  
29  Lärokurs i finska för elever med invandrarbakgrund (fi. suomi toisena kielenä). Lärokursen förkortas S2 i 
fortsättningen.  
30  Begreppet modersmål kan vara problematiskt eftersom man även kan ha två (eller flera) samtidigt i 
naturliga sammanhang tillägnade språk (t.ex. Skutnabb-Kangas 1988: 35). I officiella sammanhang kan man 
dock ange enbart ett språk som sitt modersmål.  
31  Ett efter det första språket naturligt tillägnat språk. 
32 Ett språk som inte finns i elevens naturliga omgivning (se Sajavaara 1999a: 75). 
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dylika tvåspråkiga elever skulle undervisas i ett naturligt tillägnat andraspråk. Dessa 
elever följer lärokursen i modersmålsinriktad finska. Elevernas första språk, modersmål, 
är svenska33. Hur undervisningen av den modersmålinriktade lärokursen genomförs och 
anordnas i landet varierar beroende på till exempel de kommunala resurserna eller 
bristen på för ändamålet utarbetat undervisningsmaterial. Det finns i mycket ringa grad 
till exempel utskrivna tankar om, riktlinjer för eller betydelsefulla forskningsresultat om 
den modersmålsinriktade lärokursen.  

De enspråkigt svenska eleverna skall däremot följa den långa så kallade A-lärokursen i 
finska. De elever som inte på något naturligt sätt tillägnat sig det språk som majoriteten i 
landet använder finns närmast i Svenskösterbotten. Landskapet Åland utgör ett undantag 
i detta, eftersom finskan inte är ett obligatoriskt skolämne där, och av den anledningen 
följer landskapet Åland delvis också en annan läroplan. I den nationella läroplanen har de 
åländska eleverna beaktats genom en kort B-lärokurs i finska sedan 1994 som också kan 
följas på fastlandet (Geber 1994: 23). Undervisningen av finska i dessa enspråkigt svenska 
trakter följer riktlinjerna i främmande språkens didaktik, vilket innebär till exempel 
explicit undervisning av faktakunskaper i det ifrågavarande språket (t.ex. grammatik och 
lexikologi). De enspråkiga eleverna inleder vanligen sina studier i finska i årskurs tre i 
den grundläggande utbildningen. A-lärokursen följs också i andra delar av landet trots att 
sannolikheten för att eleverna utanför Svenskösterbotten tillägnat sig finska i sin närmiljö 
innan den formella undervisningens början är större. Målen för undervisningen inom 
samma lärokurs är förstås likadana oberoende av var eleven geografiskt befinner sig. Den 
lärokurs i finska som eleven följer har samband med elevens språkliga bakgrund; största 
delen av A-lärokursens elever i årskurs 9 anger att de har svenska som modersmål (95 %), 
att de är svenskspråkiga (74 %) och att svenskan dominerar hemma (90 %). Av de elever 
som följt A-lärokursen är ungefär en fjärdedel tvåspråkiga, finskan dominerar i vart 
tionde hem och ungefär fem procent anger sig ha finska som modersmål. (Toropainen 
2002: 51.)  

Utgående från denna bakgrund och dessa motiv har det övergripande syftet för stu-
dien framvuxit. Det preciseras och operationaliseras med två forskningsfrågor i följande 
avsnitt.  
 
 

1.2  Syfte  

Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra med ny kunskap om hur 
enspråkigt svenska elever vid utgången av den grundläggande utbildningen 
kommunicerar på finska i en specifik skrivsituation. Jag strävar vidare utgående från det 
övergripande syftet att dryfta frågor kring bedömning av och undervisning i skriftlig 
kommunikation på finska som det andra inhemska språket i den finlandssvenska 
grundskolan. Min ambition är att utveckla ett sätt att djupare förstå de enspråkiga 
elevernas kunskaper i finska språket i en specifik skriftlig kommunikationssituation. Då 
materialet inte ger möjlighet till att fokusera på skribentens och mottagarens inbördes 
interaktion, koncentrerar jag mig på kommunikationen ur skribentens, avsändarens 
perspektiv i en kommunikativ kontext. Jag uppfattar elevtexten som en kommunikativ 
handling och ser värdet i att analysera kommunikationen och bedömningen av den som 
ett initierande led i en fortsatt språkdidaktisk verksamhet. Elevtexterna består av 111 på 

                                                 
33   Finskan dominerar i drygt sex procent av hemmen (Toropainen 2002: 51).  
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finska skrivna brev om skribentens upplevelser på den ryska katteaterns föreställning. Jag 
återkommer till materialet i följande avsnitt.  

Svar på det övergripande syftet söker jag med hjälp av två forskningsfrågor genom 
vilka syftet konkretiseras och operationaliseras. Båda dessa forskningsfrågor förutsätter 
god deskription. 
 
Fråga 1 Hurdan kommunikation består elevtexterna, breven av? 
Fråga 2 Hurdant är förhållandet mellan kommunikationen i elevtexterna, breven och 

bedömningen av dem? 
 
Forskningsfrågorna fokuserar naturligtvis på det material som studien baserar sig på. 
Materialet består av noggrant utvalda elevtexter som har sitt ursprung i den nationella 
utvärderingen av inlärningsresultat i finska. Utvärderingen genomfördes av Utbildnings-
styrelsen våren 2001. I det följande kommer jag att redogöra för studiens material, de 111 
brev som är skrivna på finska av svenskspråkiga niondeklassare.  
 
 

1.3  Material 

I detta avsnitt presenteras forskningsmaterialet samt hur det samlats in. Eftersom 
forskningsmaterialet ursprungligen är insamlat för ett annat ändamål, presenteras först i 
korthet helhetsmaterialet och insamlingen av det. Därefter presenteras det aktuella mate-
rialet, de 111 breven, mer detaljerat. 

Denna avhandling baserar sig alltså på materialet Utbildningsstyrelsen samlade in 
under våren 2001 i samband med den nationella utvärderingen av kunskaper i finska 
språket på årskurs 9 i den grundläggande utbildningen. Rapporten om resultaten i utvär-
deringen publicerades våren 2002 i Utbildningsstyrelsens serie Utvärdering (Toropainen 
2002). Resultatredovisningen i rapporten baserar sig i huvudsak på kvantitativ analys av 
de olika delområden34 som det samlades information om. 

Den nationella utvärderingen genomfördes våren 2001 så att samtliga elever i årskurs 
9 i 17 finlandssvenska grundskolor deltog i den. Dessa skolor utgjorde ett sampel av de på 
fastlandet befintliga 44 svenskspråkiga grundskolorna med undervisning i årskurserna 7–
9. Landskapet Åland deltog inte i utvärderingen. Samplet var representativt med hänsyn 
till språkområde, län, kommuntyp och EU-stödområde. Ytterligare var ett speciellt krav 
för finskans del att de elever som följer A-lärokursen (i fortsättningen A-finska) och de 
elever som följer den modersmålsinriktade lärokursen (i fortsättningen mofi) var propor-
tionellt rätt representerade35. Därmed bestod samplet av 365 mofi-elever och 728 elever 
från A-lärokursen från Södra Finlands län och Västra Finlands län. Uppgifterna om elev-
antalet i skolorna baserade sig på de uppgifter som rektorerna vid skolorna gav. (Toro-
painen 2002: 27–28.)  

Alla språkuppgifter36 i det nationella utvärderingsmaterialet var valda ur en större 
uppsättning efter förhandstestning vid tre finlandssvenska skolor och en statistisk analys 
av dessa resultat. Bedömningskorrelationens reliabilitet på skrivuppgiften i den nationella 

                                                 
34  Förutom språkliga uppgifter bestod materialet av information om elevers attityder till finska språket och 
undervisningen i finska samt av förklarande och kartläggande bakgrundsinformation om eleverna. 
35  Ungefär en tredjedel av eleverna i de finlandssvenska skolorna följer den modersmålsinriktade lärokursen.  
36  Uppgifter i text- och hörförståelse, skriftlig och muntlig färdighet samt i språkets struktur. Av de för 
samtliga elever gemensamma uppgifter kunde man få sammanlagt 80 poäng. Skrivuppgiftens andel var 20 
poäng, strukturuppgiftens 30 poäng, uppgifterna i text- och hörförståelse gav bägge 15 poäng. 
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utvärderingen var hög, Cronbachs alfa 0,95 (Toropainen 2002: 31). Detta betyder att 
skrivuppgiften uppfyllde sin funktion och roll väl. I det skedet utvärderingsmaterialet 
utarbetades vid Utbildningsstyrelsen var en av de ledande tankarna gällande den skrift-
liga delen att försöka få till stånd kommunikativa uppgifter. Genom att eleven styrdes 
mot till exempel en viss genre antogs att bedömningen skulle vara enklare: elevtexterna 
skulle likna varandra till en viss del. Lärarna vid sampelskolorna bedömde elevernas 
alster i enlighet med de angivna bedömningsgrunderna37. På basis av dessa poäng kan 
konstateras att eleverna i A-lärokursen i genomsnitt fick 59 % av maximipoängantalet 
(Toropainen 2002: 21).  

I den nationella utvärderingen kunde eleven fritt välja den rubrik av fyra som till-
talade henne38 mest. Av de fyra alternativen instruerades enbart en på finska. Eleven 
skulle oberoende av sitt val skriva en sammanhängande text på finska omfattande 
ungefär hundra ord enligt givna anvisningar. Skrivuppgiften i den nationella 
utvärderingen fyller de kriterier39 som Hamp-Lyons (1991a: 5–6) ställer för ett "direkt" 
skrivtest (eng. direct test of writing, timed impromtu writing test) som hon anser vara en av 
de vanligaste metoderna att testa skrivande både i första och främmande språk. Samtliga 
uppgifter innehöll också så kallat styrande material som en annons eller en tabell. 
Informationen från detta material skulle användas i texten. Inledningen och själva 
uppgiften var skriven på finska i en av de fyra rubrikerna, i de resterande på svenska. 
Sådant material erbjuder skribenten innehåll till sin text. Det kan fungera antingen som ett 
slags lockbete och tankeväckare till tematiken eller som ett förutsatt innehåll i den färdiga 
texten. Enligt Weigle (2002: 94) lämpar sig stimulusmaterial väl för skribenter vars språk-
kunskaper är på en relativt låg nivå (eng. low-proficiency learners). 
 Den här avhandlingen begränsades att gälla enbart det fjärde alternativet i den 
skriftliga uppgiften i den nationella utvärderingen. I skrivuppgiften ombeds eleverna  
skriva ett traditionellt brev till en bekant i norra Finland som skribenten brukar brevväxla 
med. Skribenten instrueras på svenska att berätta om sina upplevelser under en rysk 
katteaterföreställning som mottagaren inte hade möjlighet att se. Skrivuppgiften 
inkluderar en tidningsannons på svenska om katteatern (aktörer, biljetter, plats och tid). 
Vidare instrueras skribenten att använda sig av informationen i annonsen i sitt brev. 
Själva skrivuppgiften är sekretessbelagd och kan av den anledningen inte publiceras 
(skriftligt kontrakt om forskningsmaterialet, OPH 1/427/2004, i Helsingfors 30.1.2004). 

                                                 
37  Bedömningsgrunderna bestod av en femgradig kriterieskala med fyra perspektiv på texten vilka var 
behandling av ämnet, uttrycksförråd, språkliga brister, läsbarhet (se bilaga 2). Det maximala poängantalet var 
tjugo (= summapoäng). Kriterieskalan användes för samtliga skrivuppgifter i de nationella utvärderingarna 
på årskurs 9 i både finska och svenska som inhemska språk. Kriterieskalan kan anses vara analytisk, eftersom 
den granskar texten från flera olika perspektiv och ger sålunda också detaljerad information om skribentens 
kunskaper. Att bedöma elevtexter skrivna på ett främmande språk med hjälp av en analytisk skala anses vara 
lämpligt eftersom skribentens kunskaper kan vara varierande (Hamp-Lyons 1991b: 254–255). Alderson (1992) 
karaktäriserar en sådan skala som bedömarorienterad (eng. assessor-oriented scale) eftersom dess ändamål är 
att handleda bedömningsprocessen och bedömaren till att jämföra den skrivna texten med skalans 
beskrivningar. Den kanske två kändaste sätten att bedöma skriftlig produktion är genom att använda en 
holistisk skala eller en analytisk skala. Den förstnämnda fäster sin uppmärksamhet på texten som helhet och 
den andra i olika kunskaper som kan anses väsentliga för genomförandet av skrivuppgifter. För bedömningen 
av en specifik skrivuppgift kan en så kallad primary trait -skala (fi. kohdistettu piirrearviointi) användas: enligt 
den bedöms vissa i förväg bestämda retoriska drag i en specifik skrivuppgift. (Weigle 2002: 109–121.)  
38  Jag kommer att använda pronomenet hon/henne för att hänvisa till eleven, skribenten och mottagaren av 
brevet - oberoende av kön. 
39  Enligt dessa kriterier förutsätts av skribenten en sammanhängande text på minst hundra ord som baserar 
sig på en "okänd" uppgift som samtidigt både styr och lämnar utrymme för skribenten. I tillägg är tiden för 
genomförandet av uppgiften begränsad och den färdiga texten läses av åtminstone en utbildad utvärderare 
(till exempel språkläraren). Själva utvärderingen av texten baserar sig på en nivåskala och resultatet anges i 
sifferform som kan kompletteras med verbalt feedback.  
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I skrivuppgiften konkretiseras genren genom att den färdiga texten skall vara ett 
traditionellt brev (formella aspekter) och genom att skribenten förväntas beskriva sina 
upplevelser (kommunikativ funktion) (se mera t.ex. i Weigle 2002: 96–97). Uppgiften var 
redan i planeringsskedet tänkt för samtliga elever oberoende av vilken lärokurs de följer 
då det ansågs att brevskrivning lämpar sig väl för de mål som läroplanen 1994 för den 
grundläggande utbildningen ger. Dessutom är brevskrivning en gammal kommunika-
tionsform som existerar modifierat i olika sammanhang även i det moderna samhället40. 
Sålunda kan brevskrivning också anses vara en autentisk skrivuppgift41 för nionde-
klassare i den grundläggande utbildningen.  

Skrivuppgiften innehåller inte något kommunikativt ändamål som till exempel att 
övertyga mottagaren eller locka mottagaren till att se föreställningen. En sådan kommu-
nikation kunde karaktäriseras som utåtvänd, alltså mot mottagaren. Däremot är kommu-
nikationens intresse riktat mot skribenten som instrueras skriva om sina egna upplevelser 
till mottagaren – utan något specifikt kommunikativt syfte. I allmänhet kan uppgiften 
anses motsvara högst nivå B1 enligt kriterierna för skriftlig interaktion inom den 
europeiska referensramen (Eurooppalainen viitekehys 2003: 121). Enligt kriterierna i 
GGrL 2004 kan uppgiften tolkas förutsätta språkkunskap som motsvarar nivåerna A2.2 
och B1.1 av vilka den förstnämnda nivån motsvarar vitsordet åtta vid slutbedömningen 
av kunskaper i skrift i A-lärokursen i finska vid utgången av den grundläggande utbild-
ningen (GGrL 2004: 121, 285, 287). 

Sammanlagt fanns det 207 brev i det nationella utvärderingsmaterialet. Av dem har 
jag valt ut de som är skrivna av elever som följer A-lärokursen i finska, som är avsedd för 
enspråkigt svenska elever. Enligt Utbildningsstyrelsens statistik finns sådana brev 128 
stycken. Detta är ca 17 % av eleverna som följer A-lärokursen. Efter en noggrann manuell 
genomgång både av det statistiska och av det skrivna materialet hade jag godkänt 
sammanlagt 111 brev som material till denna studie. Bortfallet berodde antingen på att 
eleven inte hade utfört uppgiften eller att den statistiska informationen inte stämde 
överens med verkligheten, på grund av till exempel vilseledande information i uppgifts-
numreringen. De 111 handskrivna breven har jag renskrivit med textbehandlings-
programmet Microsoft Office Word 2000. Originalbreven är arkiverade på Utbildnings-
styrelsen i Helsingfors. I samband med att jag genom ett skriftlig kontrakt42 fick tillstånd 
till att använda breven från den nationella utvärderingen som forskningsmaterial numre-
rade jag de 111 breven slumpmässigt. Den numreringen använder jag i samband med 
exemplen i min avhandling. I slutet av denna av handling, i bilaga 3, finns ett exempel på 
ett originalbrev. Brevet finns också publicerat i Utbildningsstyrelsens rapport (Toropainen 
2002: 81).  

                                                 
40  Bazerman (2000: 15) uppfattar ett privat brev som ett slags bas för genrer och annan "korrespondens" i 
vilken han inkluderar till exempel tidningar, tidskrifter och räkningar. Att skriva fiktiva brev har använts som 
undervisningsmetod för att skapa och utveckla kommunikation eftersom ett brev ansågs vara tillräckligt 
flexibelt för ändamålet (Stirewalt 1993: 20–25 via Bazerman 2000: 18). Trots att ett privat brev inte längre är det 
primära sättet att kommunicera kan det fortfarande framträda som ett effektivt verktyg att uttrycka sig själv 
och upprätthålla sociala kontakter (Maybin 2000: 151). Som kuriositet kan också nämnas att Äidinkielen 
opettajain liitto r.y., Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tillsammans med Finlands Post ABp i flera år har 
årligen ordnat en skrivtävling Kirjoita kirje (sv. Skriv ett brev) för elever vid finskspråkiga grundläggande 
skolor och andra stadiets läroanstalter. (www.posti.fi/kirjoitakirje/index.html [läst, 27.4.2007].) Enligt Klinge 
(1996: 28) konstruerar privata brev verkligheten genom att formulera upplevelser och uppfattningar till ord, 
brev ger uttryck för skribentens tankevärld som också skapas genom skrivandet.  
41  Autentiskhet i språkundervisning och -inlärning återkommer jag till i följande avsnitt där nyckelbegreppen 
i studien diskuteras. 
42  Kontraktet är underskrivet av mig, en representant för Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi och en 
representant för Utbildningsstyrelsen i Helsingfors den 30 januari 2004 (Skriftligt kontrakt OPH 1/427/2004).  
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Lärarnas poängsättning av breven enligt den redan nämnda kriterieskalan utgör 
grunden för indelningen av breven i olika nivåer av språkfärdighet. Dessa färdighets-
nivåer är elementär språkfärdighet, självständig språkfärdighet och avancerad språk-
färdighet enligt den europeiska referensramen för språkundervisning43 (se Eurooppalai-
nen viitekehys44 2003: 46–47). Indelningen i olika färdighetsnivåer baserar sig på det sam-
manlagda poängantalet det vill säga summapoängen som i sin tur utgörs av fyra olika 
kriterier med gradering från noll till fem poäng. Texter med 0–10 summapoäng kan 
bedömas att bilda gruppen elementär språkfärdighet, det vill säga att om brevet erhållit 
högst hälften av de möjliga poängen representerar det den lägsta språkfärdighetsnivån. 
Texter med 11–15 poäng representerar nivån självständig språkfärdighet och texter med 
16–20 poäng representerar den avancerade språkfärdighetsnivån (tabell 1). Med hjälp av 
denna indelning kan jag följa med den förväntade utvecklingen av kommunikations-
förmågan (språkinlärningen). 
 
Tabell 1: Antalet brev och poäng på de tre språkfärdighetsnivåerna 

NIVÅN FÖR SPRÅKFÄRDIGHET SUMMAPOÄNG ANTALET BREV 

elementär språkfärdighet 0–10 31 

självständig språkfärdighet 11–15 51 

avancerad språkfärdighet 16–20 29 

 
Det kan noteras att breven inte fördelar sig jämnt mellan de olika färdighetsnivåerna: 
fördelningen påminner om en normal fördelningskurva där de yttersta nivåerna är 
symmetriska och mellannivån mest frekvent. Detta ser ut att ytterligare bekräfta att de 
kriteriebaserade poäng som texterna tilldelades i samband med den nationella utvär-
deringen har fungerat: A-lärokurserna i finska och svenska ligger med stor sannolikhet 
kunskapsmässigt mitt emellan lärokursen i modersmålinriktad finska och i B-läro-
kurserna i svenska och finska45. Att jämföra summapoängen över lärokursgränser kan ge 
en liten antydan om den språkfärdighetsnivå som elevtexten reflekterar: entydig kunskap 
är svårt att fånga eftersom skrivuppgifterna naturligtvis varierar beroende på innehållet 
och målbeskrivningarna i läroplanerna (jfr Tuokko 2002: 52–53). Däremot tyder bedöm-
ningen av den gemensamma skrivuppgiften mellan A-lärokurserna i bägge språken på en 
likartad kunskapsnivå (Tuokko 2002: 84).  

                                                 
43  Den europeiska referensramen för språk skapar en ram för språkinlärning, -undervisning och -bedömning. 
Referensramen definierar och beskriver språkfärdigheten på tre färdighetsnivåer. Referensramen är utarbetad 
av Europarådet. I den nyaste läroplanen (GGrL 2004: 278–295) är språkfärdighetsnivåerna anpassade till 
nationella behov genom en noggrannare och mera detaljerad skala med tio nivåer av vilka hälften tillhör 
nivån för elementär språkfärdighet och en tillhör nivån för avancerad språkfärdighet (C1.1.)  
44  Den finska översättningen av The Common European Framework of Reference for Languages. Learning, teaching, 
assessment (2001). 
45  De nationella utvärderingarna i årskurs 9 av inlärningsresultat i båda inhemska språken gällde samtliga 
lärokurser förutom B-lärokursen i finska, som följs närmast på Åland. Med andra ord utvärderades 
lärokursen i B-svenska som har inletts i årskurs 7 i grundskolan. Lärokurserna i A-finska och A-svenska 
ingick i utvärderingen. Undervisningen i dessa lärokurser har inletts senast i årskurs 5 i den grundläggande 
utbildningen. Inlärningsresultaten i modersmålsinriktad finska utvärderades också. Undervisningen i 
modersmålsinriktad finska har inletts också senast i årskurs 5 i den grundläggande utbildningen. Dessa tre 
lärokurser kan uppfattas bilda ett kontinuum med tanke på kunskaper i språket: elever som följer B-
lärokursen har fått minst undervisning i språket, elever som följer A-lärokurser eller den 
modersmålsinriktade lärokursen har fått mest undervisning i språket. De tvåspråkiga elever som följer den 
modersmålsinriktade lärokursen har på naturlig väg förvärvat sig praktiska kunskaper i finska hemma eller 
sin närmiljö (GGrL 1994: 61) och skiljer sig sålunda kunskapsmässigt från elever som följer A-lärokursen.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att materialet för denna avhandling består av 111 
brev som skrevs i samband med den nationella utvärderingen av inlärningsresultat i 
finska på årskurs 9. Dessa brev är skrivna av elever som följer den för enspråkigt svenska 
elever avsedda A-lärokursen i finska. För den nationella utvärderingen ansvarade 
Utbildningsstyrelsen, konkret genomfördes utvärderingen av lärare i sampelskolorna 
våren 2001.  
 
 

1.4 Nyckelbegrepp 

Det inledande kapitlet i sin helhet handleder läsaren in i studiens tematik. I det före-
gående har jag redogjort för studiens bakgrund och motiv, syfte samt det material som 
studiens empiri baserar sig på. I det följande redogör jag för de centrala begrepp som 
själva forskningsproblematiken i studien ger anledning till. Forskningsproblematiken tar 
avstamp i tematiken kring skriftlig kommunikation på ett främmande språk. 
Inledningsvis diskuterar jag relationen mellan skriftlig och muntlig kommunikation och 
interaktion för att därefter fokusera på skolskrivandet. Avsnittet avslutas med att jag skis-
serar upp den kommunikativa kontext i vilken breven skrevs.  

Kommunikation förutsätter åtminstone två parter med en gemensam kod som de båda 
kan knäcka i det budskap som överförs (Sperber & Wilson 1986: 3). Denna kod motsvaras 
ofta av ett verbalt språk, men även det nonverbala som kroppsspråket, intonationen eller 
typografin förmedlar information – men dessutom det som kallas för common ground (sv. 
gemensam grund) som består av gemensam delad information så som inbördes kunskap, 
kännedom och värden (Clark 1992: xvii, 3; Sperber & Wilson 1986: 16). I en kommunikativ 
situation måste deltagarna vara villiga och kunniga att koordinera sitt kommunikativa 
samspel med en eller flera mottagare för att uppnå ett gemensamt mål med sin kommu-
nikation (Clark 1992: xvii, 103). En förutsättning för en stor del av all kommunikation är 
en informationslucka: den ena parten saknar information som den andra eventuellt har. 
Traditionellt har man skilt muntlig kommunikation och skriftlig kommunikation åt. Den 
moderna teknologin möjliggör även sådana kommunikationsformer som inte är vare sig 
rent skriftliga eller muntliga som chattande46 och kommunikation via snabbmeddelanden 
med till exempel klientprogrammet MSN Messanger. Dessa har satt sina spår bland annat 
i språket till exempel genom bruket av så kallade humörsymboler.  

Där den muntliga kommunikationen baserar sig på samtidigt utbyte av repliker 
mellan avsändaren och mottagaren präglas den skriftliga av ett tidsperspektiv, en för-
dröjning. I direkt muntlig kommunikation eller samtal är deltagarna i samma tid och rum 
samt beroende av varandra, av kontexten och av kunskapen att tolka både verbalt och 
nonverbalt språk47. Det nonverbala stöder det verbala, vilket kan leda till att de verbala 
uttrycken är oprecisare än i en skriftlig situation. Förutom att avsändaren och mottagaren 
kommunicerar i en muntlig kontext är de sannolikt också i interaktion med varandra 
eftersom de är kontinuerligt beroende av den andra parten. De är samtidigt närvarande i 
kommunikationen. Gränsdragningen mellan kommunikation och interaktion i en muntlig 
kontext är svår: enligt min tolkning är parterna i en interaktiv kontext i ett tydligare bero-

                                                 
46  Ett försök till ett svenskt uttryck är datormedierade skrivna realtidssamtal 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Chat [läst 23.5.2007]). 
47  Det muntliga baserar sig på ett språkspecifikt ljudsystem (fonem, prosodi, intonation) som förmedlas 
genom ljudvågor. Det nonverbala språket består av kroppsspråk, olika kultur- och kontextspecifika "ljud" 
såsom sch (att be om tystnad) och fy (att uttrycka ogillande) och av för språket avvikande prosodi som t.ex. 
förlängning av vissa fonem (det var jäääätttegott!). 
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endeförhållande med varandra än i en kommunikativ kontext som präglas av överfö-
rande av ett budskap. Under en språklektion i skolan kunde en muntlig kontext som 
präglas av överförande av information representeras av en enkla fråga–svar-sekvenser48 
medan en interaktiv kontext enligt min uppfattning förutsätter mångsidigare problem-
lösning eller en informationslucka49. En muntlig interaktionssituation förutsätter en 
samtidig produktiv och receptiv process av deltagarna, det vill säga att innan avsändaren 
har avslutat sin replik har mottagaren redan påbörjat tolkningen (Eurooppalainen viite-
kehys 2003: 133). 

Situationen är annorlunda då avsändaren når mottagaren genom en skriftlig text. De 
skrivna texterna blir sällan tolkade och förstådda vid samma tidpunkt och på samma 
plats, i samma rum eller fysiska miljö som de produceras i. En skriven text är statisk och 
hellre spatialt organiserad än temporärt, den är relativt explicit och autonom, eftersom 
den inte är beroende av den fysiska omgivningen (jämfört med talade texter). (Linell 2005: 
21–23.)  

I skriftlig kommunikation arbetar avsändaren och mottagaren ensamma, utan 
samtidig interaktion. För att kommunikationen skall lyckas måste deltagarna förutom att 
behärska själva koden (språket) också kunna idén med att skriva och idén med att läsa50. 
Avsändaren kan planera och bearbeta sin skrivna text i princip flera gånger. Likaledes 
kan mottagaren läsa texten flera gånger och även tolka texten på olika sätt – oberoende av 
avsändarens närvaro. För förståelsens skull är läsaren också tvungen att placera texten i 
en bredare kontext och använda sig av mångsidig bakgrundskunskap som till exempel 
kulturbundna genreegenskaper. Den skriftliga interaktionen föds i den stunden en 
skriven text blir besvarad. I traditionell korrespondens hålls den produktiva och motta-
gande processen åtskilda hos de parter som deltar i interaktionen. De moderna medierna 
(t.ex. Internet) möjliggör även skriftlig interaktion i realtid som har alltmera gemensamma 
drag med den kumulativa muntliga interaktionen. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 132–
143.) 

Det är motiverat att kalla skoltexter för kvasitexter, eftersom de existerar och repre-
senterar en oäkta situation jämfört med skriftlig kommunikation och interaktion utanför 
skolans väggar. Däremot kan de anses representera en äkta skrivsituation i skolan och på 
det viset vara en naturlig situation för eleverna. Skolverkligheten i sig kan nämligen anses 
vara autentisk: skolan representerar sig själv – en samhällelig institution som styrs 
förutom av lagstiftning också av läroplanen, det centrala styrdokumentet. Skolan kan 
knappast uppfattas som en miniatyrkopia av samhället omkring, utan den lever ett eget 
liv och bildar ett eget samfund med en majoritet av individer i en viss begränsad ålders-
grupp (elever). Ur detta perspektiv är skoltexter inga kvasitexter: de representerar skol-
samfundet där elevernas verklighet styrs utgående från den verklighet som läroplanen i 
grund och botten skapar.51  

Många texter som elever producerar i den grundläggande skolan kan anses vara 
autentiska om de har en personlig betydelse för eleven och om de är relaterade till den 

                                                 
48  Dessa sekvenser motsvaras till exempel av uppgifter där eleverna i tur och ordning ställer frågor och 
besvarar dem. 
49  Sådana uppgifter kan till exempel motsvaras av en hitta tio skillnader-uppgift som genomförs parvis under 
en språklektion). 
50  En skriven produkt baserar sig på grafem och ortografin i ett språk. Dessa varierar beroende på språk och 
kombineras enligt språkspecifika regler till större helheter med ett innehåll (lingvistik) vars betydelser är 
beroende av kontexten (kommunikation/interaktion). 
51  Enligt Hansén och Sjöberg (2003: 31) är "läroplanens grundläggande syfte att ge anvisningar om vilken 
kunskap elever och studerande förväntas tillgodogöra sig." Den politiska arenan formulerar ramarna för 
läroplanen: den använder makt för att definiera vad som är värdefull kunskap (Hansén & Sjöberg 2003: 31, 
33).  
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reella världen utanför skolan (Shaffer & Resnick 1999). Frågan om autenticitet är dock 
mera komplicerad, speciellt om språkets roll och funktion i skrivandet beaktas. I skriv-
uppgifter som uppfattas som kommunikativa styrs främmandespråksinläraren eller 
eleven i regel till att producera en text av en förutbestämd genre med ett visst innehåll – 
och ofta med ett begränsat antal ord. Genom dessa begränsningar (eng. constraint) ökar 
reliabiliteten i bedömningen: det finns förväntningar som utgör en grund för bedöm-
ningen. Då autenticitet definieras ur testandets och bedömningens synvinkel kan den 
uppfattas som graden av motsvarighet mellan syftet med bruket av målspråket och syftet 
med uppgiften i ett språktest (Bachman & Palmer 1996: 23–24). I praktiken betyder detta 
att man väljer till exempel sådana texter till läsförståelse som testdeltagarna sannolikt 
också läser utanför testsituationen. Ur språkinlärarens synvinkel kan en begränsad 
kommunikativ skrivuppgift uppfattas som genuin, om dess innehåll verkar möjligt och 
centralt i ifrågavarande kontext. Skrivuppgiftens autenticitet är däremot beroende av 
språkinlärarens perspektiv. Uppgiften är autentisk enbart om textuppgiften fortfarande 
motsvarar elevens värld och hennes normala kommunikativa aktiviteter. (Widdowson 
1978: 79–81.) Problematiskt är alltså att definiera vad som är autentiskt språkbruk 
eftersom autenticitet kan uppfattas vara beroende av synvinkeln. Det språk som en infödd 
språkanvändare (eng. native speaker) använder är med stor sannolikhet autentiskt för 
andra infödda språkanvändare, men inte nödvändigtvis för en språkinlärare. En språk-
inlärare tillhör en annan gemenskap än den infödda, och har således inte heller kunskap 
om de nödvändiga kontextbundna språkförhållandena. De kontextkunskaper som 
språkinläraren har är bundna till det första språket (modersmålet) och kulturen. Sålunda 
bör autentiska språkinlärningssituationer byggas ur det första språkets perspektiv. 
(Widdowson 1996: 67–68.) Med tanke på den skrivuppgift som materialet för denna 
studie är tagen från är uppgiften genuin. Däremot är graden av autenticiteten i uppgiften 
svår att fastställa. Ur uppgiftsutarbetarens synvinkel är uppgiften så gott som autentisk, 
eftersom den på olika sätt bygger på språkinlärarens kunskaper i sitt första språk och dess 
kulturomgivning. Ur språkinlärarens synvinkel är frågan svår att besvara bland annat på 
grund av gruppens heterogenitet: elevernas världar och kommunikativa aktiviteter är 
individuella.  

Forskningsmaterialet, de 111 breven, är självständiga skriftliga produkter, det vill säga 
de har aldrig blivit besvarade av en annan text, ett brev. Av den anledningen kan de inte 
betraktas som exempel på interaktion, men eventuellt som ett initiativ till interaktion. 
Enligt skrivuppgiften är mottagaren av brevet en jämnårig bekant som inte existerar i 
verkligheten. Den enda reella läsaren och mottagaren var ur elevperspektivet läraren i 
finska språket. För läraren existerade en möjlig utomstående läsare av elevtexterna, 
nämligen en okänd person vid Utbildningsstyrelsen, anordnaren av den nationella utvär-
deringen. Innehållet i brevet består av skribentens tänkta upplevelser på en katteater-
föreställning som i sig är verklig och sann, men inte nödvändigtvis för eleven. Följande 
figur konkretiserar den kommunikativa kontexten ur elevperspektiv för de brev som 
utgör forskningsmaterialet. 
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Figur 1: Komponenterna i den kommunikativa kontexten för det privata brevet ur elevperspektiv 
 
I figur 1 motsvaras illustrationer med streckad linje overkliga komponenter i kommuni-
kationen. Det vill säga att de existerar i själva skrivuppgiften och är sålunda beroende av 
att skribenten skapar dem för kommunikationens skull. Däremot existerar de kompo-
nenter som är illustrerade med en oavbruten linje i elevens verkliga skrivsituation. All 
denna kommunikation sker på ett för eleven främmande språk, det vill säga av enspråkigt 
svenska elever.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att forskningsmaterialet ursprungligen är 
insamlat i ett för eleverna naturligt och autentiskt sammanhang: den naturligaste och 
enda skrivsituationen på finska för många enspråkigt svenska elever under den grund-
läggande utbildningen är lektioner i finska. Genom de funktionella skrivuppgifterna i den 
nationella utvärderingen gjordes också syftet med skrivandet naturligast möjligt och 
tänkbart ur elevens synvinkel. Uteslutas kan dock inte den påverkan som denna testsitu-
ation hade: det var första gången en sådan nationell utvärdering av inlärningsresultat i 
finska genomfördes i den finlandssvenska grundskolan. Situationen var ny både för 
eleverna och för lärarna. Ur den synvinkeln är kontexten för insamlandet av materialet 
experimentell. Den "naturliga" situationen är konstruerad. Eleverna visste att deras 
prestationer hade en betydelse, och lärarna visste att det insamlade materialet skulle 
granskas även av utomstående. 
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2 Metod 

I det föreliggande kapitlet placerar jag avhandlingen inledningsvis i ett vetenskaps-
teoretiskt sammanhang genom att diskutera de för studien aktuella perspektiven och 
traditionerna. Dessutom klargör jag hur studien intar sin plats bland de två huvudsakliga 
vetenskapsområdena, nämligen pedagogiken och lingvistiken. Därefter redogör jag för 
det metodiska förloppet i studien och dess anknytningar till forskningsansatsen. Med 
andra ord belyser jag min väg till den kunskap som ger ett svar på det övergripande syftet 
med studien utgående från det vetenskapsteoretiska och tvärvetenskapliga samman-
hanget. Syftet avgör också vilken metod som används i studien (Larsson 1994: 170). Syftet 
med avhandlingen är att erhålla ny kunskap om hur enspråkigt svenska elever vid 
utgången av den grundläggande utbildningen kommunicerar på finska i en specifik 
skrivsituation. Att beskriva sin väg till kunskapen kan också anses ge läsaren möjlighet att 
bedöma tillförlitligheten i studiens resultat. Innan jag avslutningsvis åskådliggör 
strukturen i studien och ger en helhetsbild av avhandlingens uppläggning belyses 
studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  
 
 

2.1  Vetenskapsteoretisk placering 

Utgångspunkten i analysen i denna avhandling är en pragmatisk och funktionell syn52 på 
språket som motsats till en formalistisk och strukturell uppfattning. Detta betyder att jag 
uppfattar språket i de texter som jag analyserar som en social företeelse, till exempel i 
enlighet med den europeiska referensramen för språk, och som ett redskap för social 
interaktion och kommunikation. Det formalistiska synsättet skulle poängtera det 
grammatikaliska och abstrakta formsystemet. Enligt Luukka (1995: 31) finns det en 
skillnad mellan det formalistiska och det funktionalistiska perspektivet. Enligt henne tar 
det funktionalistiska utgångspunkt i materialet och beskriver de språkliga fenomenen 
som de uppträder i materialet, medan det formalistiska använder kategorier utanför 
själva kontexten och beskriver hur dessa blir synliga i materialet. Därmed kan denna 
studie anses motsvara en funktionell syn på skriftlig kommunikation. Synen på skrivande 
är statisk i den bemärkelsen att elevens text uppfattas som en färdig produkt som hon har 
konstruerat på egen hand. Detta innebär att jag inte fäster någon uppmärksamhet på 
framväxten av texten, det vill säga i de mentala, sociala eller pedagogiska processer som 
försiggår medan eleven skriver. Ett sådant synsätt kan karaktäriseras som en dynamisk 
syn. Med andra ord representerar skrivandet i avhandlingen inte en processorienterad 
syn på själva skrivprocessen.  

Avhandlingen har ett konstruktivistiskt53 paradigm och dess forskningsansats är 
hermeneutisk (Piirainen-Marsh & Huhta 2000: 77, 82; Åsberg 2000: 25, 70). Enligt det 
hermeneutiska förhållningssättet försöker man förstå någonting sådant i materialet som 
inte direkt eller omedelbart kan förstås (Alvesson & Sköldberg 1994: 171; Sajama 2004: 83). 
I den här avhandlingen finns förståelsen på en djupare nivå jämfört med bedömningen av 
materialet i samband med den nationella utvärderingen. I förståelsens fokus finns resul-

                                                 
52  Den funktionella och pragmatiska synen på språket diskuteras noggrannare i fjärde kapitlet som 
koncentrerar sig på studiens lingvistiska referensram. 
53  Kunskapen konstrueras aktivt under forskningen (Guba & Lincoln 1994: 110–111; 2000: 176–177; Uusikylä 
& Atjonen 2000: 127). 
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taten av elevens målmedvetna aktivitet. Mitt mål är att bättre förstå elevernas skriftliga 
kommunikationskunskaper utgående från en teoribaserad referensram, som sålunda 
utformar analysens förståelsehorisont. (Alvesson & Sköldberg 1994: 165; Sajama 2004: 87.) 
Referensramen representerar min förförståelse av problematiken. Denna förståelse 
möjliggör själva tolkningen av materialet, och genom den processen ökar också min 
förståelse av materialet och problematiken (da Silva 1996: 181). Referensramens funktion 
diskuteras i avsnitt 2.3 Analysmetoder. 

Den hermeneutiska processen illustreras traditionellt genom en spiral. Den har väckt 
diskussion, och därmed är uppfattningarna om processen varierande och även motstri-
diga (Alvesson & Sköldberg 1994: 160). Tolkningsprocessen kan anses representera det 
som Føllesdal, Walløe och Elster (2001: 146) kallar en dialog med texten genom frågor och 
svar. Frågorna ställs på basis av ett tolkningsmönster som utformas och preciseras under 
tolkningsprocessens gång (Alvesson & Sköldberg 1994: 172). Hermeneutisk tradition inom 
disciplinen diskursanalys, som tillämpas på skrivna texter, kombinerar texters lingvistiska 
aspekter med specifika sociala och historiska kontexter. På det viset skapas en unik 
tolkningsmöjlighet för varje läsare. (Grabe & Kaplan 2002: 193.) 
 
 

2.2  Tvärvetenskapligt sammanhang 

I studien möts två vetenskapsområden, nämligen ämnesdidaktiken inom vetenskaps-
området pedagogik och den tillämpade lingvistiken inom vetenskapsområdet språk-
vetenskap. Jag inleder med att diskutera didaktikens roll för att sedan närma mig och 
övergå till att redogöra för den tillämpade lingvistikens uppgift i studien. Avslutningsvis 
presenteras studiens tvärvetenskapliga fokus genom en figur.  

Ur ämnesdidaktikens synvinkel besvaras frågan hur inlärningen av finska under den 
grundläggande utbildningen syns och kommer fram i elevens skriftliga kommunikations-
färdigheter. Enligt Egidius (1986: 88) handlar forskning i ämnesdidaktik teoribildning om 
inlärningens hur-frågor. Didaktik är det vetenskapsområde som forskar i undervisning 
och koncentrerar sig på dess samtliga former. Dess centralaste uppgift är att komma på 
det lättaste och säkraste sätt att lära sig. I allmänhet är didaktikens uppgift att "föreslå hur 
en bättre undervisning bör se ut" (Jank & Meyer 1997: 47), och i dess intresse befinner sig 
studier i och utveckling av lärarens arbete (Åhlberg 2004: 37). 

Skolpedagogikens kärna utgörs av didaktiken som i sin tur utgör läraryrkets veten-
skapliga bas (jfr Kansanen 1989: 17, 19) eller vetenskapsgrund (Tella & Harjanne 2004: 30, 
33). En didaktisk process består enligt Uljens (1997: 52) av undervisning, studier och 
inlärning. Ämnesdidaktiken kombinerar för sin del kunskapen i ifrågavarande ämne och 
kunskapen i att lära ut dess innehåll (Kansanen 2004: 9, 17, 73–74). Språkdidaktik kan 
med anda ord uppfattas som en pedagogisk vetenskapsgren som forskar i undervisnings-, 
studie- och inlärningsprocessen av ett språk (Teaching–Studying–Learning Process / TSL 
process). Sålunda är språkdidaktik språklärarens vetenskapsgrund, som uppstår av en 
syntes av lingvistik och pedagogik (Östman & Halmari 2000: 34) och innehåller jämfö-
rande, tillämpande samt utvecklande forskning (Tella & Harjanne 2004: 25). Ur ett teore-
tiskt perspektiv strävar språkdidaktiken efter att skapa teori om språkundervisning, och 
ur ett praktiskt perspektiv strävar den efter att ta reda på vad man bör undervisa och på 
vilket sätt man bör undervisa (Takala 1981: 92). I språkdidaktikens fokus existerar under-
visningen i ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Målet med den språkdidaktiska 
forskningen är att få till stånd resultat, inte att testa teorier. (Takala 1987b: 125.) Om 
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undervisningen betraktas ur ett utvecklingsperspektiv bör didaktiken också tala om hur 
forskningsresultat tillämpas i fortsättningen och i praktiken.  

Inom ämnesdidaktiken representerar denna studie närmast de främmande språkens 
didaktik, som i princip i Finland omfattar undervisningen av alla de språk som inte är 
elevernas modersmål (första språk). Det finns två omständigheter i detta. För det första 
urskiljs didaktiken för det andra inhemska språket, finska, från didaktiken för de främ-
mande språk i den finlandssvenska kontexten54. Motsvarande logik följs inte i det finsk-
språkiga sammanhanget, utan svenska som andra inhemska språk för de finskspråkiga 
följer de främmande språkens didaktik55. Denna differens syns i den finlandssvenska 
lärarutbildningen där finska språkets didaktik skiljs åt från de främmande språkens 
didaktik. För det andra uppfattas undervisningen av finska som andra språk för 
invandrare (S2) mera tillhörande modersmålets didaktik än främmande språkens 
didaktik. Detta kanske främst på grund av att behörighetskraven följer modersmåls-
lärarens. Forskningen i finska som andraspråk (S2) utförs därmed i regel av individer som 
har modersmålsbakgrund och eventuellt också modersmålslärarutbildning, och inte av 
individer med en bakgrund och utbildning inom de främmande språken. Dessa två sätt 
att se på finska språkets didaktik är heller inte likadana. De formella dragen och 
kunskaperna i finska tycks stiga fram då finska språket betraktas ur det finlandssvenska 
perspektivet (Geber 1994: 24; se även avsnitt 1.1). Som tidigare konstaterat (avsnitt 1.1) har 
uppfattningen om S2-undervisning ändrat sin karaktär på sistone (Nissilä et al. 2006). Den 
tidigare uppfattningen betonade också en funktionell och fungerande språkkunskap 
(Mikkonen 2003: 7), vilket verkar vara den rådande uppfattningen i de främmande 
språkens didaktik. I den nationella läroplanen 2004 (GGrL 2004: 138) anses nämligen 
främmande språk som färdighetsämnen och kommunikationsmedel. Balansgången 
mellan tre olika ämnesdidaktiska synvinklar56 gör den här avhandlingen på sitt sätt unik 
och nyskapande eftersom samtliga synvinklar förenas i forskningens karaktär inom 
skrivpedagogiken och skrivforskningen.  

Didaktiken i denna studie konkretiseras genom att materialet, de 111 breven är ett 
urval texter som är skrivna efter en avslutad pedagogisk sekvens, som motsvaras förutom 
av den nioåriga grundläggande utbildningen också av en minst femårig lärokurs i A-
finska57. Breven är också en del av den nationella utvärderingen av inlärningsresultat i 
finska: de har med andra ord redan använts i ett omfattande utvärderingsprojekt. 
Avhandlingens didaktiska uppgift befinner sig dock i utvecklingsperspektivet, det vill 
säga hur resultaten överförs, tillämpas och sålunda också påverkar undervisningen i 
finska i den finlandssvenska grundläggande utbildningen. En viktig didaktisk aspekt är 
också hur avhandlingens resultat bidrar med ny kunskap om bedömningen av elevernas 
skriftliga kommunikationsfärdigheter på finska. Denna didaktiska aspekt syns även i 
avhandlingens övergripande syfte som är att erhålla ny kunskap om hur enspråkigt 
svenska elever vid utgången av den grundläggande utbildningen kommunicerar på 
finska i en specifik skrivsituation. 

Eftersom min ambition är att kunna tillämpa resultaten så att de kan ge mervärde för 
finskundervisningen, är forskningens karaktär applicerande. Inom den tvärvetenskapliga 

                                                 
54  Se till exempel Studiehandboken för Institutionen för lärarutbildning 2003-2005, pedagogiska fakulteten 
vid Åbo Akademi (2003: 46–45, 203–204). 
55  Se till exempel studiehandboken (Opinto-opas 2003–2005) för pedagogiska fakulteten vid Uleåborgs 
universitet (Oulun yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta) (2003: 220–221). 
56  Didaktiken i finska som andra inhemska språk, som ett främmande språk och som andra språk. 
57  Varken i den nationella utvärderingen eller i denna studie görs skillnad på A1- och A2-lärokurs. De elever 
som följer A1-lärokursen har oftast inlett sina studier i årskurs 3 och de som följer A2-lärokursen i årskurs 5 i 
den grundläggande utbildningen. 
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disciplinen58 tillämpad lingvistik tillhör forskningen närmast pragmatik59 som 
koncentrerar sig på skrivna texter. Enligt Nikula (2000: 339–340) strävar pragmatiken efter 
att besvara frågan varför människor använder språket som de gör samt att dryfta orsaker 
till varför vissa språkliga fenomen systematiskt förekommer i olika kontexter. Denna 
definition är en aning problematisk i frågan om undervisningen och inlärningen av 
främmande språk. En som håller på lära sig ett språk kan sällan påstås ha en bred 
repertoar av synonyma ord och uttryck till sitt förfogande. Som oftast har denna individ 
en någorlunda fungerande grundrepertoar av olika betydelser eller funktioner vilka i sin 
tur baserar sig på motsvarande repertoar på det första språket eller i ett annat starkare 
språk (jfr t.ex. Ringbom 1987; 2007). Sålunda kan språkinlärarens repertoar av ord och 
uttryck anses vara kontrastiv. Språkanvändaren har egentligen ingen eller en mycket 
begränsad möjlighet att välja på grund av sina begränsade språkkunskaper. Detta leder 
till att det enligt min mening i pragmatisk forskning som fokuserar på främmande språk i 
det närmaste är omöjligt att kunna besvara de tidigare nämnda frågorna utan att vara 
tvungen att ta ställning till den kontrastiva lingvistikens spörsmål. Trots detta kan språk-
bruket anses vara målinriktat. Detta är nämligen en grundförutsättning och ett grund-
antagande för pragmatiken (Nikula 2000: 340).  

Studien representerar såväl skrivforskning som skrivpedagogik med ett främmande-
språksperspektiv. Med begreppet att skriva anses i studien kunskap att kunna uttrycka 
sig skriftligt i en kontext och inte kunskap att lära sig att mekaniskt skriva, att förstå att 
bokstäver efter varandra bildar ord, det vill säga det som läroplanerna kallar för 
skrivandets idé (t.ex. GGrL 2004: 45). Skrivandet studeras i detta sammanhang som en 
naturlig och kommunikativ del av främmandespråkskompetens. Figur 2 konkretiserar 
studiens tvärvetenskapliga synvinkel. 
 

                                                 
58  Att den tillämpade lingvistiken är en tvärvetenskaplig disciplin har problematiserat den direkta relationen 
till allmän, teoretisk lingvistik (se t.ex. Grabe & Kaplan 2002: 209; Östman & Halmari 2000: 35–43; Sajavaara 
1980: 5–6). 
59  Pragmatiken som vetenskapsgren hör ihop med den närmast språkvetenskapliga Pragskolan som hade 
stort inflytande på 1930-talet. Inom Pragskolans påverkan fick flera centrala tankar sin början: pragmatiken, 
fonologin (Trubetzkoy, 1967 [1939]: Grundzüge der Phonologie) och den funktionella språksynen genom Roman 
Jakobson. Pragskolans medlemmar och företrädare anses som helhet representera strukturalism inom 
lingvistiken. Pragmatiken uppfattas i den formalistiska lingvistiken som en hierarkisk beskrivningsnivå av 
språket; i den funktionella synvinkeln är den ett perspektiv på språket (Luukka 1995: 31).  
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Figur 2:  Studiens tvärvetenskapliga fokus 
 
Tyngdpunkten i studien ligger på figurens vänstra axel: Avhandlingen representerar både 
skrivpedagogik och främmandespråksdidaktik (inkluderat finska språkets didaktik) som 
discipliner inom pedagogisk forskning. Språkvetenskaplig forskning i skrivning på ett 
främmande språk kan förstås som ett befogat och eget forskningsområde (Igland & 
Ongstad 2003: 55; Silva & Brice 2004: 70), som figurens högra axel representerar.  
 
 

2.3  Analysmetoder 

En forskningsprocess är alltid personlig. Den präglas av personliga egenskaper, intressen 
och val. För att bättre kunna förstå på vilket sätt och framför allt under vilka premisser 
det subjektiva påverkar studien, är det skäl att belysa även dem. Så blir vägen till 
kunskapen synlig och tillförlitligheten i studiens resultat kan bedömas. Inledningsvis 
redogör jag dock för hur valet och urvalet av forskningsmaterialet skett och på vilket sätt 
jag närmar mig breven för att öka förståelsen av dem. I samband med detta återkommer 
jag till studiens forskningsansats och spetsar till den utgående från metoden. 
Avslutningsvis belyses den subjektiva närvaron i studien.  

Som redan tidigare konstaterats valdes forskningsmaterialet ur en större mängd texter 
som samlades in i samband med den nationella utvärderingen. Den ledande tanken vid 
urvalet var att välja texter skrivna av den uppgiften60 som var mest funktionell, verklig 
och verklighetsbaserad för eleven. Urvalet gjordes inte på basis av en klar och tydlig 
frågeställning såsom en teoribaserad, deduktiv ansats skulle förutsätta (Anttila 1996: 132–
134; Creswell 2003: 120; Svensson 2004: 70). Breven studerade jag närmare med hjälp av 
närläsning. Det är en metod som använts bland annat i sociologisk forskning (t.ex. Hoik-

                                                 
60  Som i avsnitt 1.3 konstaterats kunde eleven välja mellan fyra olika alternativ att skriva sin text om.  
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kala 1993), i medieforskning (t.ex. Virtapohja 1998) och litteraturforskning (t.ex. Lundqvist 
et al. 1987) för att förstå materialet på en djupnivå genom att detaljstudera det. Metoden 
ger möjlighet till och godkänner forskarens närvaro under analysprocessen. Närläsningen 
har genomförts i två faser; under den första har jag ställt så kallade öppna frågor till de 
111 breven. Genom denna interaktion har jag utarbetat studiens teoretiska referensram 
som presenteras utförligt i kapitel 3 och kapitel 4. Under den andra närläsningsomgången 
fokuserar jag på kommunikationen i breven. Den redogör jag för i kapitel 5. Resultaten av 
den andra närläsningen diskuteras ur bedömningsperspektiv i kapitel 6. I kapitel 7 tolkar 
jag resultaten för att skapa ny kunskap och för att nå det övergripande syftet61. I det 
följande diskuterar jag den forskningsansats som de två närläsningarna representerar.  
 Den första närläsningen genomfördes genom en process som inleddes med att breven 
renskrevs med textbehandlingsprogrammet Microsoft Office Word och genomlästes flera 
gånger. I samband med detta blev breven bekanta, och jag kunde fokusera på innehållet 
och budskapet i dem. Min dialog med breven inleddes med och den styrdes av mina 
individuella intressen, erfarenheter av språkinlärning och -undervisning samt mina 
förhandsuppfattningar om språkkunskap – eller det som Moring (1999: 235) kallar för 
forskarens teoretiska känslighet (fi. tutkijan teoreettinen herkkyys). För att kunna ställa de 
"rätta" frågorna förutsätts av forskaren enligt Jank & Meyer (1997: 50) en ganska 
detaljerad och noggrann föreställning om problemet och sitt eget intresseområde. Min 
dialog var öppen, det vill säga att jag inte testade på förhand formulerade, explicita 
hypoteser utan lät materialet tala för sig; närläsningen framskred från empiri mot teori. 
Sålunda kan dialogen anses följa explorativ eller induktiv logik (Anttila 1996: 131, 135–
138; Creswell 2003: 132; Svensson 2004: 70).  
 Som resultat av den första närläsningen uppstår förutom en pedagogisk referensram, 
som inkluderar både skrivpedagogik och språkdidaktik, också en lupp som motsvarar 
den tillämpade språkvetenskapen. Under dessa premisser genomförs den andra närläs-
ningen av breven. Varken referensramen eller luppen med sin lins representerar en över-
ordnad teori som testas som sådan i materialet, breven. Däremot bildar de en utgångs-
punkt till genomförandet av den andra närläsningsomgången. Med dem inringas och 
förstås forskningsuppgiften. De utgör en försvarande och förespråkande lins (eng. an 
advocacy lens) för genomförandet av den andra närläsningsomgången (Creswell 2003: 131). 
Den andra närläsningsomgången blir sålunda teoribunden men ej teoritestande (Tuomi & 
Sarajärvi 2002: 98).  
 Trots att materialet tillåts stå i förgrunden genomförs den andra närläsningen utgående 
från en teoribaserad tvärvetenskaplig referensram. Därmed kan den första närläsningen 
inte följa exakt den induktiva logiken eller principerna i grundad teori där den teoretiska 
referensramen utvecklas i en ständig interaktion mellan insamlandet av nytt material och 
analysen av det redan insamlade materialet. I den interaktionen turas den induktiva och 
deduktiva ansatsen kontinuerligt om under forskningsprocessens olika skeden så att 
induktionen prioriteras. Den pågående induktiva analysen av materialet inverkar 
deduktivt på följande steg som tas i processen. (Hartman 2001: 36; Tesch 1990: 86.) Den 
teoribaserade tvärvetenskapliga referensramen representerar i denna avhandling i första 
hand en induktiv dialog med materialet och i andra hand en dialog med vetenskaplig 
litteratur. Den används under den andra närläsningsomgången och konkretiseras i tre 

                                                 
61  En detaljerad översikt över studiens struktur ges i avsnitt 2.5. Översikten åskådliggör förhållandet mellan 
den nationella utvärderingen av inlärningsresultat i finska i årskurs 9 och den aktuella studien. Vidare 
sammanfattar den i tabellform strukturen i den aktuella studien och ger en helhetsbild av avhandlingens 
uppläggning.  
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figurer: en för den skrivpedagogiska referensramen62, en för den språkdidaktiska 
referensramen63 och en för den tillämpade lingvistiken64. 

Att utveckla ny kunskap är möjligt också då det i analysverktyget kan igenkännas 
tidigare skapade uppfattningar och teorier (Tuomi & Sarajärvi 2002: 98). Delvis följer och 
styrs analysen då av forskarens intuitiva uppfattning och teoretiska känslighet som 
reflekterar den teoretiska referensramen. Denna uppfattning eller ledande princip (eng. 
guiding principle) leder till att den andra närläsningens logik är abduktiv (Anttila 1996: 
131, 139; Tuomi & Sarajärvi 2002: 99; Åsberg 2000: 58-59). Den ledande principen är att 
dessa bre skrivna på finska är kommunikation: språket i breven uppfattas med andra ord 
genomgående som ett medel för kommunikation. För att funktionen hos en språklig 
enhet65 skall förstås i en viss kontext, behöver den tolkas av mottagaren. Om studien 
fokuserade på det formella språket, skulle tolkningens roll vara av mindre betydelse 
eftersom de formella aspekterna i språket är så att säga absoluta. De kan i de flesta fall 
karaktäriseras som antingen riktiga eller felaktiga. Därmed kan min förståelsehorisont och 
ledande princip uppfattas motsvara det McNamara (1996: 43–45) kallar för strong sense of 
performance assessment, vilket innebär att man fokuserar på att skrivuppgiften genomförs 
framgångsrikt genom språkanvändning. Enligt en svag uppfattning (eng. weak sense) 
skulle språket i sig vara i fokus. Resultatet av den andra närläsningen ger beskrivande 
information om kommunikationens språkliga representation. Den andra närläsningen 
förutsätter också en dialog med kommunikationen i breven för att kunna kategorisera 
den. Trots att språket i breven uppfattas som kommunikation kan naturligtvis inte språ-
ket som ett eget system totalt förbigås.  

Med hjälp av dessa två närläsningar inhämtas fördjupande kunskap om kommunika-
tionen i breven. Att den studerade empirin är nyckeln till teorin är en central uppfattning 
om teoriskapande i grundad teori (Alvesson & Sköldberg 1994: 111). Ny information 
skapas då genom analysen (eng. an end point theory) (Creswell 2003: 131). I ett sådant 
tillvägagångssätt skapas ny information utgående från verklighetsbaserat material (Ant-
tila 1996: 136). Gorard och Taylor (2004: 2–3) kallar en sådan metod för indirekt, heuristisk 
metod som leder till ett resultat efter självständigt sökande. Analysen har följaktligen en 
intuitiv karaktär, som leder till ett explicit analysresultat (Svensson 2004: 81). De 111 bre-
ven och indelningen av dem i de tre nivåerna för språkfärdighet representerar som 
sådana en verklighet. Kommunikationen i breven reflekterar skribenternas kunskaper i 
finska språket likaså summapoängen breven erhållit.  

Tidigare nämnde jag forskarens teoretiska känslighet för sitt material som en princip 
för genomförande av de två närläsningsomgångarna. Att vara medveten om sin 
känslighet är ingen lätt uppgift vare sig i rollen som forskare eller som lärare. Mina erfa-
renheter av att vara lärare i finska språket och ha språket som mitt modersmål har många 
gånger tvingat mig till diskussioner om intuitionens och känslighetens uppgift och roll till 
exempel i undervisningen - och framförallt pålitligheten hos intuitionen. Jag återkommer 
till detta senare i detta avsnitt. För att öka explicitheten i studien belyser och diskuterar 
jag den grund som närläsningen ligger på. 

I min teoretiska känslighet existerar bland annat kunskap om hur ett brev ser ut, vad 
språkkunskap kan anses bestå av, hur kommunikation kan definieras och vad enspråkigt 
svenska elever på årskurs 9 bör kunna i finska. Alla dessa kunskaper kan anses vara 

                                                 
62   Se avsnitt 3.2.1. 
63  Se avsnitt 3.2.2. 
64   Se avsnitt 4.2. 
65  Med enhet avser jag i detta sammanhang förutom morfem, som till exempel val av kasus i finskan, också 
hela yttranden såsom till exempel fraser, fasta uttryck, eller språkhandlingar vilka jag använder som 
analysenhet i studien. Vidare diskussion om detta i avsnitt 4.2.  
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centrala i studien. Av den anledningen kan inte dialogen som jag fört med breven anses 
vara uppstått ur tabula rasa. Den första närläsningsomgången representerar en subjektiv 
långtidstolkning av vetenskaplig litteratur och av breven. Under den processen har jag 
gjort flera val av vilka några är centrala i och för studien, medan några är perifera; en del 
är jag medveten om medan andra förblir främmande även för mig. För genomskinlig-
hetens och vetenskaplighetens del är det viktigt att de centrala valen är explicita. Den 
språkliga känsligheten baserar sig på kunskapen om modersmålets betydelse för en 
individ. Som vetenskaplig källa för min naturliga språkkunskap har jag använt främst 
den nyaste finska grammatiken Iso suomen kielioppi,66 som utkom år 2004 efter en 
decennium lång arbetsprocess.  

En annan dimension av närläsningen utgörs av min förståelse av mitt modersmål, min 
språkbakgrund och mina erfarenheter av att verka som lärare i finska. Erfarna läsare kan 
antas ha en tendens att förstå något mera av texter som är skrivna av icke-infödda skri-
benter; speciellt lär sig läsaren att fästa sin uppmärksamhet på den grammatiska interfe-
rensen. Sannolikt är också att om skribenten och läsaren även tillhör eller känner till 
samma kulturella kontext ökar mottagarens förståelse av texten. Ur ett lärarperspektiv 
sett ökar förståelsen om läraren har använt ifrågavarande skrivuppgift flera gånger eller 
om uppgiften har en kommunikativ karaktär och den har konstruerats av läraren själv. Då 
blir de olika innehållsmässiga och språkliga detaljerna så att säga förväntade. Denna 
förhandsförståelse ökar också den verkliga språkförståelsen. Detta fenomen kan inte 
förbises i det här sammanhanget: min förförståelse och erfarenhet möjliggör högst 
sannolikt också min tolkning av skribenternas grammatiskt bristfälliga finska. Med andra 
ord stör inte bristerna kommunikationen i samma grad som de kan störa en ovan motta-
gare, eftersom de fungerar som en signal för mig – mottagandet förutsätter mera av mig 
än om språket skulle vara perfekt. Sålunda kan ett grammatiskt bristfälligt språk fungera 
som skyddsmur och trygghet för språkinläraren i kommunikationen med infödda. 

Min förståelse skiljer sig dock knappast mycket från de övriga finsklärarnas. Om läsa-
rens modersmål vore detsamma som skribenternas, skulle en annan typ av tolkning av 
skribenternas finska vara möjlig. De eventuella starka sveticismerna67 kunde mottas bättre 
av person med svenska som modersmål. Min tvåspråkighet ökar dock risken för att en del 
milda sveticismer68 inte har stört tolkningen och mottagandet: jag har kunskap att tolka 
skribenternas interimspråk som influeras också av interferens från modersmålet, 
svenskan. De omöjliga, direkt översatta idiomatiska uttrycken har däremot varit för 
störande och sålunda högst sannolikt försvårat min förståelse. Min modersmålsbakgrund 
ger också mig en stor frihet till att våga förstå trots att språket i texterna inte är 
grammatiskt korrekt.  
 
 

2.4 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Enligt Larsson (1994: 164) är sättet att framställa, att gestalta, kunskap en viktig del av 
kvalitativa resultat. Tillförlitligheten i kvalitativa studier kan diskuteras ur flera syn-
                                                 
66  I fortsättningen förkortas denna grammatik med ISK 2004. 
67  Med starka sveticismer anser jag i detta sammanhang närmast idiomatiska uttryck som till exempel mellan 
fyra ögon (fi. kasvokkain/kasvotusten, och inte neljän silmän välissä som är en stark sveticism). Exemplet är 
påhittat. 
68  Med milda sveticismer anser jag i detta sammanhang till exempel skillnader i svenskans bruk av 
prepositioner och finskans kasusbruk. Ett sådant exempel är uttrycket att att läsa i tidningen (fi. lukea lehdestä 
och inte lukea lehdessä vars kasusform närmast motsvarar den svenska prepositionen och är således en svag 
sveticism). Exemplet är påhittat. 
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vinklar; ett sätt är att betrakta den interna och den externa tillförlitligheten. Av dessa kan 
den interna tillförlitligheten anses motsvara resultatens trovärdighet (eng. credibility) och 
den externa resultatens överförbarhet (eng. transferability) (Lincoln & Guba 1985: 290–291).  

Den interna trovärdigheten i avhandlingen består för det första av noggrann 
beskrivning av min förförståelse. Det betyder att jag redogör för min subjektiva bakgrund, 
som utbildning och erfarenhet, och att jag redogör för min förståelsebakgrund, som 
empirin i studien baserar sig på. Denna objektiva bakgrund är också grunden för min väg 
till ny kunskap, det vill säga att den utgör den teoretiska analysmodellen för genom-
förandet av empirin i studien. Analysmodellen baserar sig på två viktiga perspektiv: I 
studien möts två vetenskapsområden, nämligen ämnesdidaktiken inom vetenskaps-
området pedagogik och den tillämpade lingvistiken inom vetenskapsområdet språk-
vetenskap.  
 För det andra består den interna trovärdigheten av att jag åskådliggör principerna för insam-
landet och urvalet av forskningsmaterialet. Mina förkunskaper om, min förtrogenhet med och 
närhet till elevtexterna i den nationella utvärderingen av inlärningsresultat i finska våren 2001 är 
också betydelsefulla för trovärdigheten hos dataurvalet för denna studie. Rätten till materialet fick 
jag genom ett skriftligt kontrakt med Utbildningsstyrelsen som det framgår i avsnitt 1.3. Enligt 
kontraktet är materialet konfidentiellt. (Skriftligt kontrakt OPH 1/427/2004.) Av den anledningen 
ges inga uppgifter om skribenterna i samband med exemplen. Numreringen av breven är slump-
mässig. Personnamnen i samtliga exempel är fiktiva, och enbart renskrivna exempel på brev ges. 
Ett undantag är det handskrivna originalbrevet som publicerats i rapporten av den nationella 
utvärderingen av kunskaper i finska språket på årskurs 9 i den grundläggande utbildningen. För 
publiceringen av det brevet förutsattes ett skriftligt tillstånd av skribenten. Brevet finns även som 
bilaga i denna avhandling (bilaga 3). Rapporten av resultaten i utvärderingen publicerades våren 
2002 i Utbildningsstyrelsens serie Utvärdering (Toropainen 2002).  

Den externa trovärdigheten motsvaras av att vägen till resultaten görs synlig. 
Analysprocessen av materialet har genomförts i två närläsningsomgångar i samband med 
vilka den teoribaserade klassificeringen av materialet har uppstått. Analysen 
exemplifieras konsekvent med aktuella exempel från materialet. Den teoribaserade klassi-
ficeringen har diskuterats flera gånger under handledningsprocessen vilket också ökar 
tillförlitligheten. Dessa diskussioner tillsammans med den noggrant begrundade analys-
modellen och klassificeringen av data ökar studiens tillförlitlighet.  

Även diskussion kring möjligheterna att tillämpa analysresultaten i fortsättningen kan 
anses tillhöra den externa trovärdigheten. Med andra ord är det fråga om resultaten kan 
generaliseras utöver den specifika kontexten. De empiriska resultaten i den aktuella 
avhandlingen ser ut att vara delvis generaliserbara. Den empiri som i studien fokuserar 
på kommunikationen i genren ett privat brev är kontextbunden. Den kan vara proble-
matisk att överföra som sådan i en annan kontext. Däremot anser jag att analysmodellen, 
förståelsehorisonten och speciellt den diskussion som förs i samband med bedömningen 
av breven generaliserbara även utanför denna specifika kontext.  
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2.5  Struktur 

Avhandlingens struktur framgår av tabell 2 som sammanfattar studiens olika skeden, 
forskningsaspekter och deras anknytning till material och metod. Figuren innehåller 
också bakgrundsinformation om detaljer i den nationella utvärderingen av inlärnings-
resultat i finska som Utbildningsstyrelsen ansvarade för. Detta på grund av att 
forskningsmaterialet i denna avhandling härstammar från den.  
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Tabell 2: Bakgrund, forskningsaspekter, material, analysmetod och gestaltning 
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• ett representativt urval 
med sammanlagt 1104 
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kapitel 1 
 

kapitel 2 

• att klargöra studi-
ens karaktär 
• att definiera cen-
trala begrepp i stu-
dien 
• att visa vägen till 
kunskapen i studien 

• resultat från den na-
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litteratur 
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vistik 
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redovisning 

• skrivpedagogisk forsk-
ning 

kapitel 3 
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(= närläsning I) 
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kapitel 4 
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kapitel 5 
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kapitel 6 
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kapitel 7 • formulering av ny 
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2.6  Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att i studien möts två vetenskapsområden, nämligen 
ämnesdidaktiken inom vetenskapsområdet pedagogik och den tillämpade lingvistiken 
inom språkvetenskapen. Inom ämnesdidaktiken representerar studien i allmänhet de 
främmande språkens didaktik, som i princip i Finland omfattar undervisningen av alla de 
språk som inte är elevernas modersmål. Studien representerar både skrivpedagogik och 
skrivforskning inom båda disciplinerna. Det finns också ett tydligt samband med forsk-
ning i skrivning på ett främmande språk. Eftersom min ambition är att kunna tillämpa 
resultaten så att de kan bli till nytta i verkligheten, har jag i genomförandet av studien 
beaktat skrivundervisningens skolvardag. Inom den tvärvetenskapliga disciplinen69 
tillämpad lingvistik tillhör forskningen närmast pragmatik som koncentrerar sig på 
skrivna texter. Skrivandet studeras i detta sammanhang som en naturlig och kommu-
nikativ del av främmandespråkskompetens. De två vetenskapsområdena kompletterar 
varandra smärtfritt: den tillämpade lingvistiken bidrar med verktyg till språkdidaktiken 
som strävar efter ny kunskap. På språkdidaktikens ansvar är att i ett senare skede imple-
mentera den nya kunskapen i undervisningen.  

Metoden som används för att öka förståelsen av kommunikationen i breven är närläs-
ning. Den genomförs i två faser. Den första omgången har som sitt mål att skapa den 
teoretiska tvärvetenskapliga referensramen för studien (kapitel 3 och kapitel 4). Den 
andra närläsningen fokuserar på kommunikationen i breven och baserar sig på den 
teoretiska referensramen och använder sig av verktygen i (tillämpad) lingvistik. I 
utgångspunkten för bägge närläsningsomgångarna har min teoretiska känslighet, 
intuition handlett mig tillsammans med studiens ledande princip (eng. guiding principle) 
som är att dessa på finska skrivna brev är kommunikation. Sålunda tillämpar studien 
abduktiv logik i sättet att förstå kommunikationen i breven. 

Kunskapen i studien konstrueras under en hermeneutisk tolkningsprocess som 
använder sig av en förförståelse som tar sin konkreta gestalt i studiens teoretiska referens-
ram. Den bildar ett perspektiv, en lins på genomförandet av de två närläsningarna av 
breven. Analysen framskrider från empiri mot teori, men blir samtidigt teoribunden men 
ej teoritestande. Avhandlingen har ett konstruktivistiskt70 paradigm. 
 
 
 
 

                                                 
69  Att den tillämpade lingvistiken är en tvärvetenskaplig disciplin har problematiserat den direkta relationen 
till allmän, teoretisk lingvistik (se t.ex. Grabe & Kaplan 2002: 209; Sajavaara 1980: 5–6; Östman & Halmari 
2000: 35–43). 
70  Kunskapen konstrueras aktivt under forskningen. (Guba & Lincoln 1994: 110–111; 2000: 176–177; Uusikylä 
& Atjonen 2000: 127). 
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3 Den pedagogiska bakgrunden: att skriva i det moderna 
samhället 

 
Närläsningen av kommunikationen på finska i breven står på den grund som studiens 
teoretiska referensram bildar. Denna referensram skisserar jag upp i det följande. Den tar 
sitt avstamp i central litteratur inom såväl skrivforskning och  
-pedagogik som forskning i de främmande språks didaktik. De hjälper mig med andra 
ord att bättre förstå hur eleverna kommunicerar på finska i en specifik skrivsituation.  

I detta kapitel diskuteras betydelsen av skrivförmågan i det moderna samhället71 och 
speciellt hur den tekniska utvecklingen har påverkat skrivkunnigheten. Även skolans och 
läroplanernas roll i utvecklingen av skrivkunskapen, det vill säga idén att skriva, och 
skrivförmågan, det vill säga kommunikativ skrivning, belyses. Dessutom riktar jag mitt 
intresse på variationen i hur skrivförmåga har uppfattats och hur synen på inlärning och 
språkkunskap står i samspel med de uppfattningarna. Avslutningsvis skapar jag en bild 
av den miljö där elevtexter skrivna på ett främmande språk i skolan existerar och positio-
nerar studien och dess material i en skrivpedagogisk och språkdidaktisk kontext. 
 
 

3.1  Teknikens och utbildningens inverkan på läs- oh skriv-

kunnighet 

Det finska skriftspråket är relativt ungt jämfört till exempel med de skandinaviska språ-
ken. Därmed är en finskspråkig skrivkultur också relativt ung. På 1500-talet bidrog den 
protestantiska kyrkan starkt till att många finländare lärde sig att läsa, eftersom till 
exempel ingång av äktenskap förutsatte läskunnighet. Det finska skriftspråket är en 
kompromiss av flera påverkande faktorer, och först på 1800-talet fick det sin slutgiltiga 
form. Skrivkunskapen bland den finsktalande befolkningen blev mera allmän först under 
1800-talet till följd av folkskoleväsendet som grundades år 1866. Med hjälp av 
tryckerierna kunde information spridas betydligt effektivare än tidigare. Framtill tiden 
efter andra världskriget behövde enbart en del av den finska befolkningen skriv- och 
läskunskap i sitt dagliga liv. (Kaivola 1988: 20–22, 26, 52–55.) Lagen om en sexårig 
läroplikt i folkskolan stiftades år 1921. Efter andra världskriget blev en förlängd 
allmänbildande utbildning allt vanligare (Takala & Johansson 1987: 48). Det betyder att 
allt fler fick lära sig att läsa och skriva.  

Den industriella utvecklingen ledde till att både läs- och skrivkunnigheten blev allt 
viktigare; maskinerna i industrin försågs med skriftliga bruksanvisningar som någon 
hade skrivit och en annan skulle läsa. Den muntliga kunskapsförmedlingen räckte inte 
längre till. Utvecklingen var likartad i hela Europa. Den skrivna texten fick med andra ord 
mycket makt. Genom att kunna läsa blev man delaktig av denna makt, och genom att 
kunna skriva kunde man också utöva makt. Skriftspråket kan uppfattas som den mest 
kraftfulla teknologin till att utbyta budskap som människan har skapat. (Säljö 1997: 341, 
347–348, 357.) 

Befolkningens skriv- och läskunnighet förknippas fortfarande med demokrati och 
jämställdhet (Opetusministeriö 2000: 9; SOU Kommittédirektiv 1997: 335). Analfabeter 

                                                 
71  Jag har begränsat det moderna samhället till tiden efter andra världskriget på grund av den tekniska 
utvecklingens snabba framgång och spridningen av den allmänbildande utbildningen.  
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anses än i dag ofta tillhöra enbart mindre utvecklade samhällen och länder: ett lands 
utvecklingsnivå uppskattas till stor del på basis av andelen läs- och skrivkunniga 
medborgare. Länder som blev självständiga efter kolonialtiden bistods i att utveckla en 
grundutbildning genom vilken grundläggande läs- och skrivkunskaper skulle uppnås 
(Hargreaves 2004: 30). Resultatet blev inte tillfredsställande, och det är en orsak till att 
utvecklingsländer fortfarande hamnar utanför den globala utvecklingen – de kan inte ta 
del av den världsomfattande skriftliga informationen som är oberoende av tid och rum 
(Säljö 1997: 349). Fortfarande har de internationella organisationerna kampanjer för att 
öka barns läs- och skrivkunskaper i lågt utvecklade länder. Som ett exempel på en sådan 
kampanj kan nämnas FN:s åttonde Millenniummålen (Millennium Development Goals)72 
och Unicef:s kampanj år 2004 i Nepal Lahjoita lukutaito – Donera läskunnighet. 

Ett modernt välutvecklat samhälle förutsätter att dess befolkning kan de grund-
läggande kunskaperna i att läsa och skriva. De kan uppfattas ha både en social och demo-
kratisk funktion i ett samhälle där skriftkunskaper har blivit arbetsspråk för allt fler 
(Eritsland 2004: 39; Säljö 1997: 362). En stor del av de finländske barnen behärskar 
kunskaper i att läsa och skriva redan innan skolstarten, och resten av barnen lär sig att 
dem under de första årskurserna i den grundläggande utbildningen. Läroplanerna (GGrL 
1994: 43; GGrL 2004: 45) uttrycker detta som en upptäckt av idén med och som en teknik 
för att läsa och skriva. Utvecklingen av det skrivna språket har dock pågått samtidigt med 
utvecklingen av det talade språket och läskunskapen. Att lära sig att läsa och skriva är 
separata kunskaper, men dock samtidiga sidor av barns språkutveckling (Heilä-Ylikallio 
1997: 32). Skillnaden är enligt Säljö (1997: 349) att skriften kan anses vara en sekundär 
form för kommunikation, och för dess naturliga utveckling behövs yttre stöd och stimu-
lans: skrivkunskap måste undervisas explicit (Weigle 2002: 4). Dessa grundläggande 
språkkunskaper påverkar förutom all inlärning på modersmålet också inlärningen av 
övriga språk. Färdighet att skriva kan anses antyda elevens utveckling i olika skolämnen 
(Eritsland 2004: 39), eftersom studerandet i sig är "en utpräglat skriftspråkligt aktivitet" 
(Säljö 1997: 350). 

I den nutida skolan möter vi ett antal barn som har det generellt svårt, oberoende av 
språk, att lära sig att skriva och läsa. Dessa barn har olika inlärningssvårigheter som kan 
bero på flera faktorer. Det vanligaste av dem anses vara läs- och skrivsvårigheter, det vill 
säga dyslexi och dysgrafi (LUKI-työryhmän muistio 1999: 8, 9). Det är mycket vanligt att 
elever lider av de båda svårigheterna – de tycks gå hand i hand. Svårigheten ligger i att 
avkoda eller inkoda skrift, inte primärt att förstå den (Myrberg 1997: 371–372). Det har 
diskuterats om det egentliga antalet dyslektiker73 har ökat under den senaste tiden eller 
om enbart diagnostiken har förbättrats och medvetenheten om problemet ökat. I Finland 
berör dyslexin ungefär var tionde elev i den grundläggande utbildningen (Toropainen 
2002: 55; Hannén 2000: 86). I LUKI-arbetsgruppens promemoria (1999: 13) anses 10–15 % 
av eleverna i varje årskurs i grundskolan ha inlärningssvårigheter som hör samman med 
läs- och skrivkunnigheten. Barnets modersmål inverkar på hurdana läs- och skriv-
svårigheter det har. Det finns alltså skillnader i svårigheterna till exempel mellan finsk- 
och svenskspråkiga barn. (LUKI-työryhmän muistio 1999: 22.) Var femte elev i den 
svenskspråkiga grundläggande utbildningen deltar i specialundervisning, över hälften av 
dessa elever på grund av läs- och skrivsvårigheter (Westerholm 2004: 106). Läs- och 
skrivsvårigheter berör inte enbart modersmålsundervisningen eftersom svårigheterna 
förorsakar problem i att processa språket och påverkar således också inlärningen av andra 

                                                 
72  Den andra målsättningen i kampanjen är "achieve universal primary education" 
(www.un.org/millenniumgoals/index.html [läst 20.9.2006]) 
73  Begreppet dyslexi innefattar i fortsättningen både läs- och skrivsvårigheter i enlighet med allmän princip 
(t.ex. LUKI-työryhmän muistio 1999: 8). 



 

42 

läroämnen. Därmed är heller inte det enda kännetecknet en bristfällig handstil, som kan 
anses vara en mekanisk brist. (Metsola 1999: 56.)  

Den teknologiska utvecklingen och främst datorer erbjuder hjälp för dyslektiker74. 
Med hjälp av olika dataprogram och mångsidiga stavnings- och språkfunktioner i textbe-
handlingsprogrammen kan åtminstone det mekaniska rättskrivandet underlättas för en 
dyslektiker. Denna teknologiska utveckling bidrar förutom med hjälp också med större 
krav på läs- och skrivförmågan. De nutida barnen möter detta tekniska samhälle redan 
tidigt i sin barndom, i god tid före skolstarten. De grundläggande kunskaperna i att 
hantera denna teknik skaffar många barn utanför skolan. Grundskolans uppgift är att 
stöda utvecklingen av dessa kunskaper så att barnen tillägnar sig förutom ett mekaniskt 
kunnande också ett djupare, reflekterande grepp och kännedom om teknikens 
möjligheter. (GGrL 1994: till exempel 35; GGrL 2004: till exempel 12, 37, 41, 44.) Därmed 
torde beredskapen att bemöta samhället bli mångsidigare. Dessa kunskaper beaktas själv-
klart i alla läroämnen, men de lyfts dessutom fram genom de integrerande tema-
områdena. De centralaste temaområdena ur läs- och skrivkunnighetens perspektiv är 
kommunikation och mediekunskap samt människan och teknologin i läroplanen 2004 
(GGrL 2004: 37–38, 41). I läroplanen 1994 (GGrL 1994: 35, 36) berörs skriv- och läskunnig-
heten i temaområdena datatekniskt kunnande och kommunikationsfostran.75  

I slutet av 1990-talet hade vart fjärde hushåll i Finland en dator med nätförbindelse. 
Av pojkar under 15 år hade närmare hälften nätförbindelse hemma. Däremot hade bara 
ungefär var tredje flicka i samma åldersgrupp motsvarande tillgång till nätförbindelse. 
Var femte ungdom som var under 15 år använde e-post ofta. (Suomi tietoyhteiskunnaksi 
2000: 7, 12, 13.) Datorn och nätet var inga ovanliga kommunikationsmedier heller för ett 
decennium sedan eller då den nationella utvärderingen genomfördes. Högst sannolikt är 
deras frammarsch tillsammans med mobiltelefonerna fortfarande stark. Trots det ökade 
antalet textbehandlingsmöjligheter påstår en nordisk grupp att kunskapen att skriva för 
hand kommer att bestå länge vid sidan av maskinellt skrivande (Käsin kirjoittaminen 
vuonna 2000: 1). Största delen av den skriftliga kommunikationen och framställningen i 
skolan sker fortfarande för hand. Med hjälp av datorer och textbehandlingsprogram 
skrivs främst längre projektuppgifter. I arbetslivet har skrivandet av kortare texter över-
förts till datorer. Då tänker jag på de otaliga e-postmeddelanden som skrivs dagligen på 
olika arbetsplatser. Dessa e-postmeddelanden har också inverkat på användandet av 
andra språk än modersmålet. De skriftliga kunskaperna i modersmålet och de övriga 
språken har blivit allt viktigare till följd av globalisering och datorbaserad kommuni-
kation (Silva & Brice 2004: 70; Weigle 2002: 1).  

I skolsammanhang har handstilens kvalitet hos elever väckt diskussion förutom bland 
lärarna också bland forskare. Enligt den nationella utvärderingen av inlärningsresultat i 
modersmålet i årskurs 9 bland finlandssvenska elever har speciellt pojkar en svårläst 
handstil (Hannén 2000: 134). De bakomliggande orsakerna till dålig handstil kan vara 
många. Vanligt är att förklara och förstå den som slarv och allmän likgiltighet, men också 
dyslexi, motorisk klumpighet och gestaltningsproblem kan vara tänkbara. En naturlig 
orsak kan också vara att tangenter i datorn och mobiltelefonen alltjämt är vanligare och 

                                                 
74  I Finland har Heikki Lyytinen forskat länge i läskunnighet och dyslexi. Han har utvecklat med hjälp av 
modern teknologi bl.a. hjälpredskap för barn som lider av dyslexi . Som ett exempel kan nämnas datorspelet 
Ekapeli som det finns mera information på www.cc.jyu.fi/oppeli/ [läst 20.9.2006]). Lyytinen har även 
belönats för sitt arbete (t.ex. www.mediuutiset.fi/doc.te?f_id=822618 [läst 20.9.2006]). 
75  I tidningen Helsingin Sanomat (27.5.2007) efterlyser Ismo Kiesiläinen en mera audiovisuell grundläggande 
utbildning i Finland. Han anser att den grundläggande utbildningen fortfarande förbereder eleverna för en 
alltför snäv skriftlig värld. Enligt Kiesiläinen är medier vardag bara utanför skolan – han skulle vilja göra den 
till vardag även i klassrummen. Kiesiläinen skriver i egenskap av producent i ett projekt i mediefostran som 
Helsingfors stad driver.  
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mera använda instrument för skrivandet än den traditionella pennan. Även de 
finskspråkiga abiturienternas skrivkunskaper har diskuterats. De anses ha försämrats 
sedan 1995 då antalet obligatoriska modersmålskurser i gymnasiet sänktes med en 
fjärdedel (Koskela 2004: 4). 

Den allmänna skrivkunnigheten fick i Finland också en relativt konkret funktion i och 
med industriella utvecklingen. Under andra världskriget förändrades den mekaniska 
skrivkunskapen för samtliga finländare till en skrivförmåga med en ytterst viktig 
kommunikativ funktion. Det enda sättet att hålla kontakten till och från fronten var brev. 
Skrivandet blev personligt, känslomässigt och oersättligt76. Dock hade redan före andra 
världskriget migrationen till Amerika gjort korrespondensen viktig för den personliga och 
individuella skrivutvecklingen. Förändringen fortsatte med raska steg efter andra 
världskriget då en allmänbildande utbildning blev allt vanligare samtidigt som den 
teknologiska utvecklingen började göra stora framsteg. Världen började bli förenhetligad 
genom den internationella informationsförmedlingen. Människornas kunskaper om 
världen, dess länder, människor och språk steg. Sålunda har både läs- och skrivförmågan 
förutom i modersmålet också i andra språk fått en vardaglig funktion för allt flera 
finländare. Efter millenniumskiftet är det inte längre självklart att enbart språkkunskaper i 
det egna modersmålet räcker till i vare sig arbetslivet eller det dagliga livet. Förutom 
kunskaper i språk förväntas även kulturkännedom och anpassningsförmåga (European 
Commission 1995: 47).  
 
 

3.2  Elevtextens arena 

Teknologin underlättar och erbjuder nya möjligheter till att upprätthålla den mellan-
mänskliga kontakten. Med den moderna data- och kommunikationstekniken är det 
möjligt att vara i samtidig muntlig och skriftlig interaktion i princip dygnet runt obero-
ende av tid och rum. De språkliga förmedlingskunskaperna spelar en allt viktigare roll i 
en värld där informationsförmedlingen eller rättskrivningen inte längre vållar likadana 
svårigheter som tidigare. Dagens elever använder problemfritt till exempel mobil-
telefonens textfunktion som ett anteckningsblock, som kalender och framförallt till att 
förmedla och motta information. Enligt Kasesniemi och Rautiainen (2001) använder 
ungdomar i åldern 13–18 år textmeddelanden till att ge eller få information, för att upp-
rätthålla sociala kontakter och som tidsfördriv. De noterar ett samband mellan språk-
kunskap och kunskapen att skriva bra textmeddelanden77. Eritsland (2004: 18) misstänker 
att eleverna nuförtiden uppfattar tröskeln till det skrivna språket som lägre tack vare de 
moderna skrivredskapen. Att skolskrivandet har en annan funktion och roll än skrivandet 
i verkligheten utanför skolans dörrar är ett faktum. 
 I detta avsnitt kommer jag att återkomma78 till skolskrivandet och det "verkliga" 
skrivandet men lyfter också fram frågan hur skrivförmågan har uppfattats under tidens 
gång. Därefter fördjupar jag mig å ena sidan till skrivandet till inlärningsperspektiv 
genom att ringa in den skrivpedagogiska kontexten. Å andra sidan fördjupar jag mig i 
relationen mellan uppfattningar om inlärning och om språkkunskap genom att inrama 

                                                 
76 Dessa krigstida brev är viktiga och betydelsefulla källor bland annat för historieforskare som nuförtiden har 
intresserat sig för vardagshistoria i allt högre grad. Det vill säga för det som var viktigt i vardagen, såsom 
människorelationer, kärlek och upplevelser. (Välimäki 2007: 13.) 
77  Ett bra textmeddelande kännetecknas av att skribenten effektivt uttrycker sig på 160 tecken med allmänna 
och egendomliga förkortningar och humörsymboler.  
78  Se närmare avsnitt 1.4. 
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den språkdidaktiska kontexten. I och med dessa inramningar skapar jag en pedagogisk 
förståelsehorisont för genomförandet av närläsningen av breven.  

Texter skrivna i skolan kan anses vara kvasitexter, om skolans verklighet uppfattas 
motsvara den omkringexisterande verkligheten och inte som en självständig, egen verk-
lighet. Oberoende av hur vi tolkar skolverkligheten i relation till verkligheten utanför 
skolan, finns det klara skillnader mellan skrivandet i dessa två verkligheter. En av de 
tydligaste skillnaderna visar sig i initiativtagaren till skrivverksamheten: i skolan initierar 
läraren majoriteten av den skrivverksamhet som tillhör verkligheten som läroplanen ger 
ramar för. I verkligheten utanför skolan förväntas däremot individen själv vara initiativ-
tagaren till sin skriftliga verksamhet.  

Läraren som initiativtagare till skriftlig verksamhet förväntar sig en text som 
motsvarar den angivna uppgiften som i sin tur motsvarar de i läroplanen utskrivna 
målsättningarna. I en sådan instrumentellt präglad skrivkultur fungerar "skrivandet som 
ett redskap för att uppnå ett mål som dikteras av en annan person eller instans" (Kron-
holm-Cederberg 2005: 139). Skoltexter har, speciellt i undervisningen av främmande 
språk, en bedömningsfunktion. Det vill säga att det skrivna alstret fungerar som ett mått 
på elevens språkkunskap. Att använda främmande språk som redskap för existentiellt 
skrivande kräver både reflexiva, kognitiva kunskaper och omfattande språkkunskaper av 
skribenten. Av den orsaken genomförs reflekterande skrivuppgifter i främmande språk i 
regel på elevens modersmål. Ytterligare kännetecknas skoltexterna av att adressaten eller 
mottagaren för dessa texter antingen är en kvasimottagare, det vill säga implicit läraren, 
eller explicit läraren. Då eleven befinner sig i slutskedet av den nioåriga grundläggande 
utbildningen har hon redan lärt sig modellen för uppsatsskrivning i skolan: läraren 
fungerar ofta som mottagare, korrigerare och bedömare. Dessutom vet läraren sannolikt 
mera om antingen temat eller också har läraren bättre kunskaper i det språk som eleven 
skriver på, och även kunskaper i genren brukar vara stabilare än hos eleven. Eleven 
befinner sig med andra ord kontinuerligt i en underordnad position i förhållande till 
läraren. (Britton et al. 1975: 63–65.) Om skrivandet i skolan också innehåller möjligheter 
för eleven till exempel att uttrycka sin egen åsikt eller föreslå en egen lösning på ett 
problem, förblir lärarens överordnande position mindre betydande, den kvarstår 
sannolikt enbart i fråga om språkets riktighet. Om eleverna ges möjligheter till exempel 
att läsa varandras texter, att samtala om texter och på dessa sätt utveckla sitt skrivande 
minskar lärarens överordnande bedömningsfunktion men erbjuder framförallt möjlighet 
för eleverna att lära sig tillsammans i en kontext som jämnåriga bättre känner till. Efter att 
motsvarande arbetssätt blivit rutin i positiv bemärkelse kan också inlärningen anses vara 
samspel, lärande genom samarbete – i enlighet med det sociokulturella perspektivet på 
inlärning (Løkensgard Hoel 2001).  
Synen på skrivförmågan har varierat under decennierna. En viktig fråga har varit vad 

skrivandet egentligen innebär. Diskussionen har länge rört sig mellan texten, skribenten 
och den sociala konstruktionen (eng. social construction). Den ena uppfattningen har lett 
till den andra utan att föregångaren totalt avvisats. En del av uppfattningarna har 
koncentrerat sig mera på skrivande på modersmålet, första språket, medan andra intres-
serar sig mera för skrivande på ett främmande språk eller ett andraspråk. Ett diskus-
sionstema har också varit om skrivandet och skrivprocessen i modersmålet och övriga, 
främmande språk är likartade eller inte. Uppfattningarna varierar naturligtvis beroende 
på utifrån vilket perspektiv man betraktar skrivandet. Där det kontrastiva synsättet har 
skillnader mellan olika språk som utgångspunkt betonar det processorienterade sättet en 
gemensam processmodell för allt skrivande (Tarnanen 2002: 100). Självklart torde vara att 
uppfattningarna är knutna till både de allmänna vetenskapstrenderna och lingvistikens 
forskningstrender. På vilket sätt skrivpedagogiken och skrivforskningen utvecklats har 
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varit beroende på den dominerande uppfattningen om vad språkkunskap är (Nystrand & 
al. 1993: 273; Ongstad 2004: 212).  
Enligt modern uppfattning är själva skrivkompetensen problematisk att uppfatta som 

en generell kompetens, eftersom den består av flera delområden som fungerar som ett 
nätverk. Kompetensen kan komma till uttryck genom olika skrivhandlingar och kunska-
per som både konkretiserar och bildar en didaktisk modell av skrivkompetensen. Allt 
skrivande förutsätter så kallade inkodningskompetenser, som i den didaktiska modellen 
för skrivkompetens (skrivhjulet, figur 3) definieras som ortografi (fonologisk och 
ortografisk information), motorik (läsbar och tydlig handstil), semantik och grammatik 
(ordklasser och tempus) och disposition (satser, meningar och stycken). 
Skrivandet består enligt modellen av följande färdigheter: (1) att kunna vara i inter-

aktion och använda sig av information, (2) att kunna skapa identitet och utvärdera sin 
egen verksamhet, (3a) att kunna lagra och strukturera kunskap, (3b) att kunna utveckla 
kunskap och reflektera, (4) att kunna skapa textvärldar som fiktion och fantasi och (5) att 
kunna bilda en åsikt och övertala. Dessa färdigheter leder till handlingar som visas i figur 
3. 

  
Figur 3: Skrivkompetensen och dess delområden (skrivhjulet) – en didaktisk modell enligt 
Evensen, Berge, Vagle 2004 
 
I den skrivuppgift som eleverna hade i samband med den nationella utvärderingen och 
som därefter valdes som material för denna avhandling stiger tre (1, 3b och 4) av skriv-
hjulets kompetensområden tydligare fram än andra. Uppgiften förutsätter kunskap i 
interaktion enligt en specifik genre och kunskap att använda sig av information (1), 
kunskap att utveckla kunskap och reflektera (3b) och kunskap att skapa en textvärld av 
informationen (4). Med tanke på avhandlingens syfte är skribentens kunskap i interaktion 
och informationsanvändning avgörande: de två resterande kompetenserna är stödjande 
kompetenser. Genom dem utför skribenten sin interaktion i genren ett privat brev om sina 
upplevelser under katteaterföreställningen.  
Vähäpassi (1988b: 22) har i sin forskning gällande skrivande i skolan sammanfattat en 

modell för de kognitiva processer som berör olika ändamål för skrivandet. Även Weigle 
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(2002: 8–9) har hänvisat till modellen hänvisat, och hon kallar den för allmän modell för 
skriftlig diskurs (eng. general model of writing discourse). I den ingår tre nivåer av kognitiva 
processer. Den lägsta är avskrivning som utförs till exempel genom diktamen, den mel-
lersta nivån går ut på att omorganisera bekant information, som i sin tur genomförs till 
exempel då en rapport skrivs och den tredje och mest avancerade nivån motsvaras av 
skribenten skapar någonting nytt till exempel genom analys eller argumentation. Som mål 
för skrivandet nämner Vähäpassi (1988b: 22–23) Jakobsons sex funktioner79 som 
kommunikationen kan ha. Dessa två dimensioner korstabuleras i Vähäpassis modell så att 
det vid de olika korsningarna bildas olika texttyper80. Dessa texttyper kan naturligtvis 
finnas vid olika korsningar i tabellen beroende på vad som är ändamålet för den.  
 
 

3.2.1 Den skrivpedagogiska kontexten 

Under tiden från andra världskriget fram till 1970-talet81 var texten, den skrivna 
produkten eller lingvistiska artefakten, det centrala (Silva 1990: 13). Denna uppfattning 
ledde till att skrivforskning och textforskning i stort sett motsvarade varandra (Eritsland 
2004: 49). Detta teoretiska perspektiv kallar Faigley (1985: 233) för det textuella. Texten 
uppfattades utgående från dess formalistiska drag, det vill säga satser, meningar och 
vokabulär, vilka också ansågs bilda texten (Evensen et al. 1991: 6; Luukka 1995: 51; Silva 
1990: 13). Ongstad (2002: 357–358) kallar denna period för formalismens tid. De lingvis-
tiska detaljerna intresserar fortfarande de många forskare också i den finländske skriv-
pedagogiska forskningen. Intresset har fokuserats på två olika skribentgrupper, nämligen 
de som skriver på sitt modersmål och de som skriver på ett främmande språk. Några 
intressanta nyare grupper bildas av språkbadsskribenter och invandrarskribenter vilket 
följande avsnitt belyser.  
Studier om skrivandet på elevens modersmål fokuserar bland annat på lexikografin 

(t.ex. Saarela 1997), meningskonstruktionen (t.ex. Lainas 2000) eller på talspråkligheter i 
elevtexter (t.ex. Keränen 1999). Det finns några publicerade studier om de lingvistiska 
detaljerna i en språkinlärartext skriven på elevens modersmål: forskningen utgörs 
närmast av pro gradu-avhandlingar82. Lingvistiskt betonad forskning i elevtexter skrivna 
av ungdomar med två språk såsom tvåspråkiga elever, invandrarelever och språk-
badselever, finns både i finska och finlandssvenska miljöer (t.ex. Bergström 2002; Buss 
2002; Grönholm 1993; Korkman 1995; Laurén 1994). Om pågående forskning gällande 
kunskaper i finska, närmast ur S2 perspektivet kan nämnas CEFLING-projekt83 vid 
                                                 
79  Roman Jakobsons indelning finns det skäl att återkomma till senare, i avsnitt 4.2.  
80  Tuokko (2007: 93) använder begreppet texttyp (fi. tekstilaji), Weigle (2002: 23) och Vähäpassi (1988b: 21) det 
engelska begreppet text type. 
81  Årtalen och tidpunkten för de olika trenderna är endast riktgivande då informationen om exakt hur och 
när de fått fotfäste runt om i världen varierar mycket. Mycket av skrivforskningen och den skrivpedagogiska 
forskningen fick sin början i USA. 
82  Som ett exempel kan nämnas all den forskning som har gjorts enbart vid universitetet i Uleåborg på pro 
gradu-nivå: sammanlagt har de lingvistiskt fokuserande avhandlingarna varit närmare 30 stycken fram till 
1999 (Karjalainen 1999: 10). På hemsidan för institutionen för finska språket vid Helsingfors universitet finns 
en databas om olika lingvistiskt fokuserade lärdomsprov som skrivits fram till år 2005 inom fennistiken. Den 
räknar med andra ord upp många avhandlingar som skrivits under temat finska som andra språk eller finska 
som andra inhemska språk vid de olika universiteten i Finland 
(http://www.helsinki.fi/hum/skl/tutkimus/tietokanta.htm, [läst 31.5.2007].) Även en egen bibliografi över 
litteratur gällande S2 finns tillgänglig på nätet 
(http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/fennicum/s2/s2/, [läst 12.5.2008]. 
83  cefling = Linguistic Basis of the Common European Framework for L2 English and L2 Finnish (mera om 
projketet finns på hemsidan http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/cefling/en, [läst 12.5.2008]). 
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universitetet i Jyväskylä och vid universitetet i Uleåborg korpusforskning av skrivna 
texter under temat finska som främmande språk84.  
Som perspektiv på inlärningen av främmande språk inom kontrastiv retorik används 

fortfarande jämförande språkanalys, felanalys och analys av inlärarspråket85 (eng. 
interlanguage, fi. välikieli) (Connor 1996: 14). Den finländska skrivforskningen är 
intresserad också av felanalys86 – och speciellt av fel i finska språket som ett främmande 
språk eller misstag på grund av tvåspråkighet såsom till exempel Lähdemäkis studie 
(Lähdemäki 1995). Den textlingvistiska forskningen fokuserar förutom på satser, 
meningar och enskilda ord, också på styckeindelning, dess logik och kohesion samt på 
dess betydelse för diskursutvecklandet i texten. Det är sällan denna typ av studier har 
genomförts med elevtexter som material: mera har den textlingvistiska forskningen foku-
serat bland annat på tidningstexter. Som exempel kan nämnas de drygt hundra pro 
gradu-avhandlingar som skrivits vid universitetet i Uleåborg (Varis 2004: 8). En av de 
enstaka textlingvistiska avhandlingar med elevtexter som material har varit Mäkinens 
(1995) avhandling om studentuppsatser i engelska. Hennes intresse riktade sig mot skri-
benternas kunskaper i att utveckla tema–rema-växlingen (eng. topic–comment) i sin text.  
En avgörande roll i kommunikationen är fördelningen mellan ny och gammal 

kunskap, vilket den kognitiva psykologin, textlingvistiken och diskursanalysen har 
skapat. Kommunikationsforskningen skapade så kallade interaktionella (fi. 
interaktionaalinen) textmodeller som tar i beaktande både avsändare och mottagare. 
(Enkvist 1988: 8, 10; Takala & Havola 1983: 321.) Från den lingvistiska och textlingvistiska 
uppfattningen utvecklades senare den kontrastiva retorikens syn87 som gjorde sig synlig 
främst i skrivande på ett främmande språk eller ur en annan kulturell bakgrund88 
(Vähäpassi 1988a: 51). 
Varken formen och innehållet eller syntaxen och semantiken i texten uppfattades ur ett 

funktionalistiskt perspektiv förrän textens skribent blev aktuell i text- och skriv-
forskningen (Ongstad 2002: 360). Den jämförande synen har i den finländske forskningen 
upplevt en renässans på 1990-talet: den kan delvis förklaras med antalet invandrare som 
Finland tog emot i slutet av förra millenniet. Med andra ord torde praktiska skäl ligga i 
bakgrunden: finskundervisningen behövde mera kunskap om progressionen av 
kunskaper i finska. Den tidigare kontrastiva forskningen om finska språket intresserade 
sig främst för de svensktalande finlandssvenskar och deras kunskaper i majoritetsspråket 
finska.  

                                                 
84  Mera om projektet finns att läsa på hemsidan http://www.oulu.fi/hutk/sutvi/oppijankieli/en/, [läst 
12.5.2008]. 
85  Inlärarspråk kallas också för interimspråk. Med det anses språket mellan modersmålet och målspråket som 
den aktuella inläraren har för tillfället. 
86  Som en kuriositet kan nämnas att i läroämnet finska vid Åbo Akademi både vid humanistiska och 
pedagogiska fakulteten finns en specifik kurs i felanalys (Studiehandboken 2004-2005 vid HF: 61; 
Studiehandboken 2003-2005 vid PF).  
87  Teorin om den kontrastiva retoriken utvecklades av Robert Kaplan på 1960-talet av närmast konkreta 
pedagogiska behov eftersom antalet studerande med olika modersmål vid de nordamerikanska universiteten 
ökade. Det största problemet med denna uppfattning var att det överhuvudtaget inte finns en universell 
teoretisk kontrastiv modell. I tillägg fokuserade den inte på skribentens arbete då han skrev. (Grabe & Kaplan 
1996: 181–182, 197–198; Kaplan 1988: 276.) Den moderna kontrastiva retoriken uppfattar däremot skrivandet, 
texter och skribenter ur ett bredare perspektiv. Den omfattar nuförtiden till exempel forskning i genrer, 
texttyper och diskurser i ett bredare sammanhang än en lingvistisk text. (Mauranen 2000: 324–326; 1993: 7–8; 
Pogner 2000: 10; Connor 1996: 8–11.) 
88  En skribent som har ett annat modersmål än vad majoriteten i omgivningen använder. Ett exempel på 
sådana skribenter är invandrare som härstammar ur en annan kultur och skriver en text på det nya språket.  
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På 1970-talet började intresset för skrivning riktas mot själva skapandet, skribentens 
arbetsprocess och mentala strategier89. För att fånga upp denna aktivitet spelade Flower 
och Hayes (1991: 106) in skribenternas tänka högt-aktivitet (eng. think aloud) under skri-
vandet för att på så sätt få inblick i själva skrivprocessen. Inom skrivforskningen vänder 
intresset från texten till individen (Faigley 1985: 234). Denna kognitiva inriktning inom 
skrivforskningen fokuserade med andra ord på skribentens inre mentala aktivitet 
(Løkensgard Hoel 2005: 27), men många forskare ansåg att den var för ensidigt individin-
riktad (Dysthe 1995: 49; 2003a: 8) med tanke på att skrivandet ännu inte uppfattades som 
social verksamhet. Uppfattningen om språket och språkanvändningen förändrades från 
en serie strukturer till en serie processer (Enkvist 1982: 44). Forskningen i läs- och skriv-
processer – avsändarens och mottagarens roll i att skapa betydelse och innehåll i en text – 
kan dock inte förbises då vägen till den sociokontextuella uppfattningen av skrivande 
beskrivs. Som ett steg mellan den textfokuserande och den sociala synen på en skriven 
text befinner sig en förmedlande katalysator nämligen den individinriktade kognitiva 
med konstruktivistisk syn som uppstod i samband med forskning om läsförståelse och -
processer. I den synen är såväl läsaren som skribenten aktiva användare av både redan 
inlärd och ny kunskap i sin skapande och mottagande process (Langer 1986: 74–75).  
Relationen mellan läsning och skrivning, eller processen att motta och att avsända, blev 

aktuell genom flera enskilda vetenskapsområden, som t.ex. psykologi, lingvistik och 
pedagogik. I regel hamnade forskningsresultaten dock inte i det tvärvetenskapliga ramp-
ljuset. Ett försök att sammanfoga några av resultaten presenterades först i den transaktio-
nella teorin (eng. transactional theory of reading and writing) av Rosenblatt90 (1994a [1978]: 
16–19; 1994b: 1058) och utvecklades senare av Kenneth Goodman K. (1994: 1100) till en 
transactional sociopsycholinguistic view där läsande och skrivande uppfattas som transaktiva 
processer. Betydelsen av en text skapas genom att skribenten konstruerar sin mening i en 
text som läsaren rekonstruerar under sin läsprocess. För att underlätta mottagarens 
förståelse av en text kan skribenten använda sig av lingvistiska verktyg effektivast 
möjligt, men kan inte dölja sin personlighet. Detta kan eventuellt försvåra förståelsen, om 
till exempel skribentens och läsarens sociokulturella bakgrund skiljer sig mycket från 
varandra. Att lära sig att uttrycka sig skriftligt innebär en utvecklig i att behärska ända-
målsenliga, språkliga och textuella former för ett specifikt ändamål i en specifik kontext. 
(Goodman, K. 1994: 1104–1105.)  
En tillämpning av psykologiska teorier i skolvardagen och i pedagogiken till godo för 

specifikt skrivpedagogiken hade dock lanserats redan av Britton et al. (1975) och Moffett 
(1968). De använde Piagets teorier om minskande egocentritet under barnens uppväxt 
som utgångspunkt för sitt tänkande. Skrivning uppfattades dock fortfarande som en indi-
viduell handling (Evensen et al. 1991: 11). Däremot efterlyste och kartlade Britton (1975: 
58–73) skribenternas möjligheter till att utveckla sin mottagarmedvetenhet i och genom 
skoltexter. Forskningen utgick från olika mottagarkategorier i skolan. Dessa rangordnades 
                                                 
89  En modern tillämpning för att fånga upp skribentens aktivitet under skrivandet är ett datorbaserat 
onlineverktyg kallat ScriptLog. Med hjälp av verktyget kan man följa med samtliga val, korrigeringar och så 
vidare skribenten gör under skrivandet. Dessa spelas in vilket möjliggör en senare analys. Mera om verktyget 
finns att läsa till exempel i Holmqvist et al. 2002 och på ScriptLogs hemsida http://www.scriptlog.net/ [läst 
2.2.2007]. 
90 Louise M. Rosenblatts (1904–2004) verk Literature as Exploration (1938) tillsammans med de otaliga 
framträdandena och undervisningstillfällena påverkade starkt hur lärarna och eleverna så småningom 
började uppfatta läsande och skrivande. Att hon kallade sin teori om skrivande och läsande för transaktion 
berodde på att hon uppfattade att begreppet interaktion användes i en för snäv betydelse inom andra 
vetenskapsgrenar. I detta sammanhang hänvisar Rosenblatt till Newton och Einstein. Med transaktion anser 
hon relationen mellan en mänsklig organism och världen: "The human beings are affected by the 
environment, but they are also affecting it all the time, so there is a transaction going on." (Rosenblatt, Louise 
Interview, March 14, 1999.) 
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från en konkret till en generell mottagare. Rangordnandet baserar sig på Piagets teori om 
barnets successiva utveckling i förmågan att decentrera (Løkensgard Hoel 2005: 54). Dessa 
initierande tankar om skribentens mottagarmedvetenhet representerar även de första 
idéerna om skrivande som en social handling. 
Det som kallas processorienterad skrivpedagogik nådde Fennoskandien under 1980-

talet: I Norge resulterade den i omfattande skrivforskning och skrivpedagogisk forskning 
vilka också påverkade den svenska skrivpedagogiska utvecklingen. I Finland implemen-
terades den processorienterade skrivpedagogiken via Sverige under 1980-talet främst i 
undervisningen i finska modersmål (Sarmavuori 1988: 1; Sirviö 1995: 61). I undervis-
ningen av den processorienterade skrivpedagogiken poängteras interaktionen, diskus-
sionen mellan skribenten och läsaren. En av de tidiga utvecklarna av processorienterad 
skrivpedagogik i Finland var även Pirjo Linnakylä som bekantade sig med Bay Area 
Writing Process i slutet av 1970-talet (Linnakylä 1985a: 1). Senare spred sig tanken även 
till undervisningen av främmande språk; till exempel gjordes processorienterade försöken 
i undervisningen i svenska för de finsktalande gymnasisterna vilket Tryggvasons (1997) 
avhandling är ett exempel på. I den processorienterade skrivpedagogiken kombinerades 
individen och processen. Ett kännetecknande drag var att texterna skapades i olika 
skeden; från planering via utkast till en slutgiltig genomprocessad text. I skolskrivandet 
godkändes till exempel tanken om att en text inte blir färdig på en lektion som motsvaras 
av 45 minuter. (Linnakylä 1985b.) Forskning kring den pedagogiska skrivprocess-
verksamheten i skolklasser har idkats i Norge till exempel av Dysthe (1993, 1995) och 
Løkensgard Hoel (1995), i Sverige till exempel av Strömquist (1994, 2000) men också i 
Finland på finska till exempel av Murtorinne (2005) och Sarmavuori (1988, 1998). 
Ur ett helhetsperspektiv var förändringen från en atomistisk syn på skrivförmågan och 

språkkunskapen till en holistisk syn betydelsefull för skrivpedagogiken och språkunder-
visningen. Den förändringen skedde i samband med att användandet av den behavio-
ristiska och kontrastiva språkdidaktiken minskade och intresset riktades mot skribentens 
och språkinlärarens sociokognitiva verksamhet. I centrum stod inte längre produkten 
utan skribentens och språkanvändarens inre process, därefter avsändarens och motta-
garens process och avslutningsvis deras process i en sociokulturell miljö. På basis av detta 
paradigmskifte uppstod begreppet processorienterad skrivpedagogik. (Björk 2001: 110–
113; Björk & Blomstrand 1994: 11–15; Evensen et al. 1991: 10–15; Ongstad 2002: 363–364.) 
En av de centrala frågorna i den processorienterade skrivpedagogiken blev mottagaren, 
responsen och dess roll. En funktionell grundsyn i skrivinlärningen hade fått sitt fotfäste i 
Norden (Evensen et al. 1991: 45). Den individcentrerade och processorienterade synen på 
skrivandet förändrades till en sociokontextuell syn på skrivande. Enligt den uppfattades 
skrivande som en social handling som från starten försiggår i relation till andra språkan-
vändare. Mottagaren av den skrivna texten kom ännu starkare i fokus än tidigare.  
Denna interaktionsteori grundar sig på Bakhtins uppfattning om språkets dialogiska 

relation även i skriftlig kommunikation (Bakhtin 1986b: 105–107; Dysthe 1995: 49, 61, 66; 
Eritsland 2004: 51–53; Faigley 1985: 240; Grabe & Kaplan 1996: 95; Johns 1990: 26–27; 
Lähteenmäki 2002: 198; Pogner 2000: 10). Textens betydelse ansågs födas i interaktion, 
som skapas i samspel mellan skribenten och läsaren. Det finns ingen orsak att glömma att 
en text inte kan ha en enda absolut och riktig betydelse av den anledningen att läsaren 
kan ha en annan utgångspunkt än vad skribenten avsett beroende till exempel på en 
annorlunda sociokulturell bakgrund. En och samma text kan också få olika betydelser hos 
läsare med olika bakgrunder och även hos samma mottagare vid olika tidpunkter. 
(Rosenblatt 1994b: 1077–1778.)  
För skrivpedagogikens del betydde perspektivskiftet från produkten via processen till 

samspelet mellan skribenten och läsaren att undervisningen av elevernas mottagar-



 

50 

medvetenhet aktualiserades. I samband med detta aktualiserades med andra ord läsaren 
och läsarens läs-, mottagar- samt förståelseprocess. Gränsen mellan skrivning och läsning, 
skribent och läsare, samt mellan avsändare och mottagare av ett budskap är hårfin, enligt 
de moderna teorier som uppfattar läsprocessen som dynamisk och skapande och även 
som en del av skrivprocessen. (Løkensgard Hoel 2005: 45–50.) På den triviala nivån består 
läsandet av avkodning: att känna igen bokstäver, ord och betydelser. De svarar mot den 
yttre dimensionen av texten. Den inre dimensionen, det vill säga den konstruerade bety-
delsen av texten, skapar läsaren genom en sammansatt och komplicerad process. Textens 
betydelse föds i en kontext. (Austad 1992: 236.)  
Perfetti (1999: 168-172) har presenterat en modell för processande av en skriven text91. 

Modellen konkretiserar de processer som läsaren antas genomgå då han förstår en skriven 
text. Läsarens förståelse baserar sig i modellen på fyra komponenter: allmän kunskap, 
lingvistisk kunskap, lexikala kunskaper och ortografiska kunskaper. Oklart är ännu hur 
dessa komponenter fungerar tillsammans under processen.  
Ett möjligt sätt att förklara en del av händelserna under en läsprocess konkretiseras via 

schemateorin, som är ett centralt begrepp i den kognitiva psykologin. Ett schema är ett 
abstrakt och generaliserat minnessystem som förändras kontinuerligt utgående från indi-
videns erfarenheter. Sålunda består vår hjärna, vårt minne och vårt kunnande av flera 
olika scheman som hjälper oss att klara av, delta i och lära oss nytt i olika kontexter. 
Schemana anses vara socialt och kulturellt bestämda. Schemateorin är en kunskapsteori 
som beskriver hur kunskapen representeras och hur denna representation underlättar 
användandet av kunskap (Rumelhart 1980: 33–34). I läsprocessen bistår schemana läsaren 
med att skapa förväntningar på texten, känna igen den och komma ihåg det han har läst 
(Elbro 1986: 57–58, 61, 64). Att läsaren förstår texten är med andra ord både en explicit och 
en implicit process. För avkodningens del betyder detta att avsändaren och mottagaren 
bör ha kunskaper i ett gemensamt lingvistiskt språk, för förståelsens del förenklas förstå-
elsen ju närmare texten och schemat är. Enligt Løkensgard Hoel (2005: 47) anger ett 
schema "personer, tid och rum, början och slut samt en del centrala element som bildar en 
viss ordningsföljd" – En gemensam förståelsehorisont för skribenten och läsaren som 
medverkar till att både konstruera och förstå den avsedda kommunikationen, intera-
ktionen.  
Texten är också en kulturell artefakt som reflekterar skribentens språkliga och kultu-

rella bakgrund, vilket enligt den sociokulturella synen på skrivande inte kan förbigås. 
Den kontext som texten skapas i och det syfte texten har i den ifrågavarande kontexten är 
också av betydelse. Sålunda skapas en specifik diskursgemenskap inom vilken texter föds. 
Alla texter och all skriftlig aktivitet är inbyggda i en större diskurs, och sålunda omfattar 
diskurser alltid mera än bara skrivande. Diskursgemenskapen kännetecknas av till exem-
pel en specifik vokabulär och genrer. Textens betydelse uppstår därmed mera i gemen-
skapen än hos skribenten, individen. (Eritsland 2004: 52–53; Gee 1991: 179; Johns 1990: 27–
29; Pitkänen-Huhta 1999: 279; Tarnanen 2002: 97.) För skrivpedagogiken betyder detta att 
förutom mottagaren som person skall också den kultur och den kontext där texten skapas 
tas i beaktande. Skribenternas kunskaper i att samspela med mottagaren och med 
omgivningen aktualiseras. Skribenten och skrivandet hamnar med andra ord i en social 
och kulturell kontext, vilket också den sociointeraktiva synvinkeln poängterar (Løkens-
gard Hoel 2005: 35). Språkundervisningen uppfattar perspektivet bredare och talar om 
interkulturell kommunikativ kompetens. Den innefattar enligt Forsman (2004: 88) 
medvetenhet om mångfald både inom och mellan grupper samt respekt för skiljak-
tigheter. Det innebär att språkinläraren och -användaren också har en kritisk och analytisk 

                                                 
91 Perfettis modell baserar sig däremot på Levelts modell om språkprocessbarhet (Takala 2007).  
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förståelse både av den egna kulturen och av andra kulturer (Byram 2000: 10), vilket också 
påverkar kommunikationen.  
I undervisningen av främmande språk är lärarens kommentarer, korrigering och 

betygsättning vanliga aktiviteter som kallas för rättande, och den sker i regel efter att 
eleven har slutfört sin text. Uppsatsskrivande fungerar i undervisningen av främmande 
språk närmast som test på språkkunskap. Innehållet, logiken och budskapet i uppsatsen 
hamnar i skymundan, medan språket, dess korrekthet och exakthet stiger fram – också i 
texter skrivna på elevens modersmål (Heilä-Ylikallio 2002: 13). Den lingvistiska 
komplexiteten och korrektheten i en text skriven på ett för eleven främmande språk lyfts 
fram och uppskattats mera än i modersmålsundervisningen (Evensen & Libermann Rygh 
1988: 135). Sålunda har också bland annat stavningen ofta intagit en central roll i bedöm-
ningen av skrivförmågan i skolkontexten (Bergström 2002: 13). Däremot är det vanligt att 
skrivandet på modersmål även har andra målsättningar än rent lingvistiska, vilket också 
gör skrivuppgifterna annorlunda. Detta trots att en central målsättning även i under-
visningen av främmande språk92 består av kommunikations- och interaktionskunskaper. 
(GGrL 2004: 138–146.)  
Takala (1986: 9–11; 1988: 7) ger en sammanfattning av skrivforskningens olika inrikt-

ningar. Han inleder med den kognitivt orienterade inriktningen som intresserar sig för 
skrivandets påverkan och uppgift och avslutar med skrivandet i skolkontexten, det vill 
säga bedömningen av skrivna texter och utvärderingen av skrivundervisningens effekt i 
ett skolsystem. Mellan dessa inriktningar placerar han forskningen som fokuserar på 
sambandet mellan läsning och skrivning, de kognitiva processerna hos skribenten, de 
textuella och strukturella dragen i en skriven text samt mottagarens respons på den 
skrivna texten. Det som kan tilläggas till sammanfattningen är forskningen i skriftlig 
kommunikation och interaktion i olika kulturella kontexter som till exempel i skolan, i 
arbetslivet och i virtuell kommunikation. Dessa har varit och är fortfarande aktuella i den 
skrivpedagogiska forskningen. 
 Under decenniernas gång har genomförts en internationell studie om skolskrivande. 
Den genomfördes av IEA93 på 1980-talet i fjorton länder med Finland och Sverige som 
deltagande länder i Norden. I bakgrunden för studien fanns ett stigande intresse för 
utvärdering av skrivande (eng. writing assesment). Dessutom ansågs skrivforskningen ha 
hamnat i skuggan av läsforskningen. Studien fokuserade på skrivande i modersmål som i 
det skedet hade fått lite uppmärksamhet till exempel inom forskningen i tillämpad ling-
vistik. Studien hade fyra syften: (1) att bidra med kunskap om skolskrivandets domän, (2) 
att utveckla en internationellt lämplig uppsättning av skrivuppgifter och ett bedömnings-
system för skoltexter, uppsatser oberoende av bland annat av språk eller skolsystem, (3) 
att beskriva skrivundervisningens utveckling och läge i deltagande länder och (4) att 
identifiera faktorer som förklarar skillnader och mönster i skriftlig framställning. Skol-
skrivandet uppfattades i studien som en kommunikativ akt och en kognitiv process med 
tre aktörer: skribenten, mottagaren och budskapet. På basis av denna triad utvecklades ett 
beskrivningssystem som tog i beaktande förutom själva skrivandet, som bestod av 
diskurskännedom, den motoriska och lingvistiska skrivkunskapen, också skrivandets 
preferenser som till exempel skrivfrekvens, val av skrivuppgift och stilistiska drag. 
Systemet kunde användas som ett bedömnings- och utvärderingsverktyg. (Purves & 
Gorman & Takala 1988: 41–48; Takala 1988: 3–8; Vähäpassi 1988b: 16–23.)  
 Jag kommer inte i det följande att problematisera den behavioristiska och kognitiva 
synen på inlärning, språkkunskap och skrivförmåga. Däremot för jag en diskussion om 
förhållandet mellan de moderna uppfattningarna om språkinlärning, det vill säga förhål-
                                                 
92  I detta sammanhang utesluter jag finska språket från de främmande språken.  
93  International Association for the Evaluation in Educational Achievement 
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landet mellan å ena sidan kommunikativ och interkulturell kompetens och å andra sidan 
konstruktivism och dialogism. Detta val baserar sig på den aktuella diskussionen om 
paradigmskifte såväl i den allmänna pedagogiken som i didaktiken för främmande språk. 
Mellan dessa uppfattningar finns förstås uppfattningen om skrivförmåga och synen på en 
text.  
 I detta avsnitt har jag alltså försökt ge en helhetssyn på den miljö i vilken skriv-
forskning och språkundervisning existerar. Hur synen på texten har förändrats under 
tidens gång har jag också behandlat i det föregående. Därmed riktar jag i det följande mitt 
intresse mot hur synen på inlärning har utvecklats och hurdana spår av den utvecklingen 
som syns bland annat i uppfattningarna om språkundervisning och -inlärning. Presen-
tationen av olika metoder som använts i språkundervisningen är inte heltäckande då min 
utgångspunkt främst är i språkinlärningssynen.  
 
 

3.2.2 Den språkdidaktiska kontexten 

I detta avsnitt fördjupar jag mig i relationen mellan uppfattningar om inlärning och om 
språkkunskap genom att inrama den språkdidaktiska kontexten. I och med denna 
inramning skapar jag den andra delen av en pedagogisk förståelsehorisont för genom-
förandet av närläsningen av breven. Jag inleder med att redogöra för den behavioristiska 
och kognitiva synen på inlärning och språkkunskap. Därefter övergår jag till de sociala 
uppfattningarna om inlärning och språkkunskap, det vill säga att jag diskuterar förhål-
landet mellan kommunikativ och interkulturell kompetens samt mellan konstruktivism 
och dialogism.  
 

3.2.2.1  Kognitiva uppfattningar om inlärning 

Behaviorism och kognitivism har en nära kontakt med klassiska grenar inom psykologin. 
De konkretiseras i didaktiken genom sin kunskapssyn. Om kunskap uppfattas som 
färdigt bearbetade objektiva fakta, kan den anses vara flyttbar som sådan från en individ 
till en annan. Enligt behaviorismens grundtankar kan kunskap förmedlas och överföras 
som sådan individer emellan. En stimulus får till stånd respons som efter upprepade 
gånger blir ny kunskap, det vill säga att imitation sågs en viktig princip i överförandet av 
kunskap. Lärandet ansågs förorsaka förändringar i elevens yttre beteende, i det som 
kunde iakttas. Behaviorismen representerar en atomistisk världsbild. (Dysthe 1995: 46, 
2003b: 33–35; Kohonen 2001: 16; Ongstad 2002: 370; Tynjälä 1999: 29.)  

I språkundervisningen syntes detta i den strukturalistiskt betonade kontrastiva 
metoden enligt vilken modersmålets negativa inverkan, interferens, på det nya språket 
skulle elimineras. Att behärska ett språk förutsatte bemästring av strukturella enheter 
inom fonetik, fonologi, morfologi, syntax och deras kombinationer (Johnson 2004: 20–21). 
Målet blev formell grammatikkunskap i det nya språket (kallad lingvistisk kompetens i 
figur 4). Forskningen i språkinlärning koncentrerades bland annat på att förutse vilka 
svårigheter elever med olika modersmål skulle ha. Den positiva inverkan som språkin-
lärarens första språk har på målspråket (eng. transfer) kan uppfattas som en positiv 
inriktning i kontrastiv analys. Då är det frågan om att utnyttja det språkinläraren redan 
kan i inlärningsprocessen i det nya språket. (Ringbom 1987: 33–68; 2007.) Genom denna 
information om olika former i språken ansågs att undervisningen och inlärningen kunde 
effektiviseras (Sajavaara 1999b: 104–109).  
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 Inlärarens aktiva verksamhet åsidosattes i denna undervisningsmetod och inlärnings-
syn. Inom metoden koncentrerade man sig på att skapa goda språkvanor, genom tämli-
gen mekaniska drillövningar på lingvistiska detaljer, och förstärkning genom belöning på 
en rätt och förväntad respons. De teorier om inlärning som präglas av behavioristiskt 
tänkande och audiolingval språkundervisningsmetod hävdar att omgivningen och 
undervisningen påverkar språkinlärningen allra mest (Freeman-Larsen & Long 1991: 249–
250; Malmberg 2000: 18; Tella & Harjanne 2004: 39.) Enligt Kohonen (2001: 12–13) kan den 
behavioristiska synen på kunskap anses representera det positivistiska paradigmet i 
undervisnings- och inlärningsforskning där lärarens uppgift är att förmedla färdig 
kunskap till eleverna.  

Under påverkan av den kognitiva psykologin fästes uppmärksamheten på 
människans kunskapsbehandling, på de inre intellektuella processerna. Kognitivismen 
betonar en målinriktad och aktiv människa som skapar egna av verkligheten förenklade 
kunskapsstrukturer. Dessa strukturer förändras i samband med att ny kunskap processas 
och sålunda också inlärs. Inlärning uppfattades främst som elevens inre processer. Den 
ursprungliga kunskapen kommer också i kognitivismen som en yttre stimulus för eleven 
som för att lära sig måste omorganisera sina från tidigare existerande mentala strukturer. 
(Dysthe 2003b: 33; Imsen 2000: 37–38; Kristiansen 2004: 17–21; Tynjälä 1999: 35.)  
Lingvisten Chomsky, som var inspirerad av kognitiv psykologi, presenterade sin 

uppfattning om universalgrammatik som utgick från att alla människor har en biologisk, 
medfödd språklig kompetens (eng. LAD = language acquisition device)94. Den kan väckas 
allt efter behov på olika språk. Chomsky var en av de första som gjorde skillnad på 
språkinlärarens grammatiska och pragmatiska kompetens. Före Chomsky hade dock 
lingvisten de Saussure (1959) lanserat begreppen la langue och la parole med hjälp av vilka 
han beskrev tudelningen av ett naturligt språk: språk är ett teckensystem (la langue) som 
realiseras på olika sätt i olika kontexter (la parole)95 (Dufva 1999: 16–17; Johnson 2004: 31–
36, 87; Leiwo 2002: 81–82; Sajavaara 1999a: 81–82.)  
 De språkinlärningsteorier som baserar sig på en nativistisk uppfattning ansåg att varje 
människa har en medfödd, genetisk och biologisk grund som möjliggör inlärning. 
Förutom Chomsky brukar Krashen och hans så kallade monitormodell nämnas i samband 
med dessa teorier. Monitormodellen baserar sig på fem hypoteser genom vilka Krashen 
beskriver inlärningsprocessen av ett främmande språk (eng. second language acquisition 
process)96. I den introducerade han bland annat skillnaden mellan att tillägna och att lära 
sig ett språk samt begreppet i+1, som syftar på språkflödets "rätta" nivå med tanke på 
inlärning97. Däremot slopar Krashen Chomskys tudelning i grammatisk och pragmatisk 
kompetens. (Freeman-Larsen & Long 1991: 227–244; Johnson 2004: 46–49; Krashen 
1981/2002: 1; Tella & Harjanne 2004: 39.)  
 Den så kallade insiktsmetoden (eng. cognitive code-learning) som introducerades på 
1960-talet i USA följer den kognitiva psykologins spår. Krashen och Terrell (1983) intro-
                                                 
94  Chomsky har däremot inte tagit entydig ställning till vad ursprunget till den medfödda språkliga 
kompetensen är (Haukioja 2002: 11) vilket däremot bland annat Steven Pinker har försökt sig på i sitt verk The 
Language Instinct (1994). Pinker (1994: 24) anser att den medfödda språkliga kompetensen är ett resultat av 
naturligt urval. Att bevisa språklig evolution är enligt Pinker i princip omöjligt i den betydelsen att språk inte 
har lämnat några biologiska relikter eller arkeologiska fynd för moderna lingvister. Tomasello (2003: 8) 
påpekar att den mänskliga kommunikationen till skillnad från kommunikationen mellan djur är symbolisk, 
grammatisk och bunden till en specifik lingvistisk grupp (eng. community). Tomasello (1999: 4–5) påstår att 
skillnaden är ett resultat av unik kulturell överföring (eng. cultural transmission) från en människogeneration 
till en annan under en evolutionär tidsepok.  
95  Jag återkommer till dikotomin i samband med diskussionen om språkhandlingar i avsnitt 4.2. 
96  Jag använder för konsekvensens skull begreppet ett främmande språk i översättningen. 
97  I begreppet motsvarar bokstaven i den nivån som språkinläraren i princip befinner sig på, medan den 
rätta nivån på språkflödet är en nivå högra därav +1 i begreppet. 
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ducerade även en egen språkundervisningsmetod, natural approach, som baserar sig på de 
fem hypoteserna i monitormodellen. Enligt den var det viktigt att skapa associationer och 
meningsfullhet för eleverna. Eleverna skulle via tanken, intellektet och samtal finna 
förklaringar till det nya stoffet. (Ericsson 1989: 71, 118, 154–159.) En finländsk tillämpning 
av kognitiv psykologi i språkundervisningen är Kristiansens (2004) uppfattningar om och 
tillämpningar på schemateori och elaboreringsteori.  
 

3.2.2.2  Sociala uppfattningar om inlärning 

I synen på språkkunskapen aktualiserades på 1960-talet den duala indelningen i 
kompetens och performans (eng. performance) (Dufva 1999: 17), som egentligen gör en 
skillnad mellan språkinlärarens mentala och sociala process (Johnson 2004: 4). Indel-
ningen ser ut att vara en naturlig fortsättning på de Saussures dikotomi la langua — la 
parole samt Chomskys indelning i grammatisk och pragmatisk kompetens. En annan 
dualistisk syn i språkundervisningen representeras av indelningen i receptiva kunskaper, 
det vill säga kunskapen att läsa och att lyssna, och produktiva kunskaper det vill säga att 
tala och att skriva. Den funktionella uppfattningen om till vad dessa språkkunskapens 
delområden används började existera först i ett senare skede trots att användningen av 
språket intresserade. (Huhta 1993: 79–80; Kaikkonen 2001: 61.)  
 Innan den kommunikativa uppfattningen i språkundervisningen uppstod flera teore-
tiska modeller med utgångspunkt främst i de kognitiva informationsprocesserna.98 Tan-
ken om att språkets funktion hör naturligt till kontextbunden social verksamhet skapade 
grunden för uppfattningen om det sociala lärandet. Den fick stöd av Piagets tankar om att 
ny kunskap befästs förutom genom individens intellektuella processer också genom stöd 
från omgivningen. Det sociala uppfattades dock fortfarande fungera som stöd för indivi-
dens egna inre inlärningsprocesser. Sålunda blev den konstruktivistiska inlärningssynen 
alltmer aktuell och perspektivet från individen kopplades allt tydligare till kontext och 
social verksamhet. (Dysthe 2003b: 37; Kumpulainen & Mutanen 1999: 8–9.) Den som dock 
starkare framhävde betydelsen av det sociala i inlärning var Vygotskij: han kritiserade 
Piaget och intresserade sig för Engels dialektiska filosofi där förändring är det centrala i 
människornas sociala utveckling (Johnson 2004: 106). 
 Konstruktivisterna är övertygade om att inlärning är kontextbunden och sker i ett 
socialt samspel med andra individer. Kunskap uppstår genom det sociala (Nikander 2005: 
282). Framförallt har synen ändrats från en passiv mottagande människa med inre intel-
lektuella processer till en aktiv, selektiv och självständig människa som integrerar den nya 
kunskapen med den gamla i socialt samspel med andra i en specifik kontext. Själva 
konstruktivismen har haft inom undervisningen olika tolkningar och betoningar: Där 
Piaget talade om den kognitiva konstruktivismen ansågs Vygotskij framhäva den sociala 
konstruktivismen där interaktionen mellan det sociala och det mentala hos en individ är 
centralt (Johnson 2004: 117). I pedagogisk litteratur används begreppet sociokulturell teori 
för detta sociala och kontextbundna lärande som har uppfattats som en självständig syn 

                                                 
98  Sådana modeller är till exempel Swains (1985, 1995) Comprehensible Output Theory som poängterar i tillägg 
till ett förståeligt inflöde också vikten av ett förståeligt utflöde i inlärningsprocessen av språk, Van Pattens 
(1996) Input Processing Model som baserar sig på tre principer om språkinlärarens kognitiva processer då 
språkinläraren bemöter inflöde på ett främmande språk och som tredje modell Gass (1997: 2–7), Gass och 
Selinkers (2001) integrerade modell med fem viktiga skeden i processen från inflöde till utflöde på ett 
främmande språk. Swains modell som poängterar ett förståeligt inflöde kan väl jämföras med Krashens 
hypotes om språkligt inflöde på rätt nivå, i+1- begreppet som jag redogjorde för i samband med den kognitiva 
uppfattningen om inlärning. 
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på inlärningen (Dysthe 2003b; Kumpulainen & Mutanen 1999: 7; Linell 1998: 46; Säljö 
2000; Tynjälä 1999: 44).  
 Den konstruktivistiska, sociokulturella teorin betonar med andra ord deltagande i 
kultur- och historiebundet socialt umgänge, och den ligger till grund för den nutida 
undervisnings- och kunskapssynen. (Brodow 2001: 122; Dysthe 1995: 47–48, 2003b: 33–34; 
Imsen 2000: 38–39; Tynjälä 1999: 37–41.) I figur 5 ingår den sociokulturella teorin i den 
konstruktivistiska inlärningssynen. Enligt Kohonens (2001: 13) klassificering kan både 
den kognitiva och konstruktiva synen på inlärning uppfattas tillhöra det konstruk-
tivistisk-tolkande paradigmet där kunskapen representeras av socialt och genom erfa-
renhet inhämtade mångfaldiga mentala konstruktioner.  

Den sociala dimensionen började existera även i språkundervisningen. Uppfattningen 
om språkkunskap och språkundervisning ändrades från en splittrad och detaljerad syn 
till en sammanhållen syn, till en uppfattning om kommunikativ språkkompetens. Enligt 
den detaljerade uppfattningen uppfattades språkkunskap som åtskilda kunskaper som 
också skulle undervisas var för sig. I språkundervisningen ändrades synen på språket 
från ett objekt som skall inläras till ett system för kommunikation (Weigle 2002: 1). Språk-
kunskapen fick framförallt en funktion att förmedla och motta budskap och information. 
De språkinlärningsteorier som förknippas med kommunikativ kompetens är så kallade 
interaktionsteorier. I dessa sammanslås det medfödda och det inlärda och därmed 
erbjuder de ett bredare perspektiv till att förstå språkkunskap som en helhet i stället för 
att fokusera på tudelningen att tillägna och att lära sig (Freeman-Larsen & Long 1991: 266; 
Tella & Harjanne 2002: 40). En mera fungerande benämning för interaktionsteorier skulle 
kanske vara kommunikationsteorier eftersom kommunikation innehåller närmast 
förmedlande och mottagande av budskap, medan interaktion enligt min uppfattning 
innebär också växelverkan, påverkan och förhandlande. Den aspekten av det sociala sam-
spelet kommer tydligare fram i den interkulturella kompetensen och de ekologiska 
språkinlärningsteorierna som jag redogör för som följande.  
Eftersom den interkulturella kommunikativa kompetensen99 nuförtiden anses vara den 

allmänna uppfattningen om vad språkkunskap innebär har också undervisningen i 
främmande språk fått en bredare uppgift. Såsom jag uppfattar denna kompetens har den 
kommunikativa dimensionen och uppfattningen om språkkunskap utvecklats i riktningen 
mot interaktiv kompetens i interkulturell kontext. (Byram 2004: 15, 17.) Enbart kunskapen 
i språket räcker inte; den som kommunicerar bör också vara medveten om att problem 
med att budskapet inte når fram kan förorsakas av utomspråkliga orsaker som kultur-
skillnader. I en dylik konfrontation krävs beredskap att förstå och tolerera situationen 
(Brodow 2003: 249). En förhandlande attityd blir en del av kommunikationen som 
sålunda förvandlas till interaktion.  
Förhållandet mellan å ena sidan den kommunikativa och interkulturella kompetensen 

och å andra sidan den sociokulturella synen på inlärning behöver diskuteras. Enligt 
Dysthe (2003b: 43) har begreppet social i undervisnings- och inlärningssammanhang 
minst två betydelser. Detta torde då innebära att också det sociala har två innebörder 
inom den sociokulturella teorin. För det första anser Dysthe (ibid.) att med begreppet 
social uppfattas relationer och interaktion mellan människor och för det andra anses med 
begreppet människans interaktion mellan det historiska och kulturella sammanhanget. På 
basis av dessa två innebörder uppstår ny kunskap: i interaktion med andra människor 
och med en interaktiv relation till den kulturbundna och historiska kunskapen.  
Språket uppfattas i allmänhet som en social företeelse som får sitt egentliga innehåll i 

en viss social kontext. Som redan tidigare konstaterats motsvarar kommunikation och 
                                                 
99  I den allmäneuropeiska referensramen för språk ingår de sociokulturella och interkulturella färdigheterna 
och medvetenheten om dem i de deklarativa kunskaperna (savoir) (Eurooppalainen viitekehys 2003: 146–151).  
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interaktion inte fullständigt varandra. Interaktion innehåller social växelverkan, inte bara 
förmedlande av budskap mellan människor. Sålunda motsvaras inte relationen mellan 
den kommunikativa kompetensen och den sociala dimensionen heller fullständigt 
varandra. Däremot skulle interaktiv språkkompetens bättre motsvara den sociala dimen-
sion som Dysthe (ibid.) anser.  
 Om begreppet social uppfattas som interaktion med tidigare kulturbunden kunskap 
kan den interkulturella kompetensen bemötas i viss mån. En del otydligheter uppstår 
dock i samband med att begreppet kultur också kan ha olika innebörd. En del av aspekter 
som inte tydligt möts i interaktionen är den medvetenhet, respekt och förståelse som den 
interkulturella kompetensen efterlyser. En dylik djupgående, på tankemönstren inver-
kande inlärning, sker på ett modersmål och inte på ett främmande språk. Frågan blir i 
vilken mån språkundervisningen kan och skall bära ansvaret för utvecklandet av den 
interkulturella kompetensen då läroplanen i sin helhet anses vila på motsvarande 
värdegrund (Brodow 2001: 126). På den ytliga inlärningsnivån kan elevens kunskaper och 
information om de kulturella och geografiska aspekterna ökas. Så har skolans kultur-
undervisning i främmande språk uppfattats, och redskapen har varit det ifrågavarande 
främmande språket. (Kaikkonen 2001: 61.) 
 Enligt min tolkning blir den interkulturella kompetensen ett didaktiskt spörsmål, 
eftersom elevens modersmål, tankespråk, kopplas tydligt ihop med inlärningen av ett 
främmande språk. Motsvarande problematik finns i den grammatikundervisning som 
präglar en formell syn på språkkunskapen. På ett sätt är undervisningen återigen inne i 
ett kontrastivt perspektiv eftersom alla är produkter av sin egen kulturbakgrund. Det som 
jämförs och reflekteras kring är inte längre själva språken utan omgivningen, kontexten 
och kulturen det främmande existerar i. En annan didaktisk fråga är relationen mellan 
språkkunskapen och dess relation till det som existerar kring det ifrågavarande språket. 
Hur skapar man i skolundervisningen möjligheter att uppleva det som existerar på och 
kring det språk som skall inläras? Att öva och erfara även sin kulturella kompetens utgör 
en väsentlig del av möjligheterna till djupinlärning (Jæger 2000). Ett tredje didaktiskt tema 
är också i vilken mån språklärarna har kunskaper att bedriva en undervisning som 
motsvarar den interkulturella kompetensen. Hur mycket av den egna kulturkunskapen 
baserar sig på så kallade stereotypa inställningar och hur mycket är så kallad inlevd 
kulturkunskap? Brodow (2003: 249) frågar sig om dylika begrepp överhuvudtaget är 
nödvändiga. Hon anser att kulturförståelse eller kulturmedvetenhet skulle räcka, 
eftersom kontakter med människor alltid innehåller en social, språklig och kulturell 
dimension.  
 Förhållandet mellan den interkulturella kompetensen och det sociokulturella perspek-
tivet som en konstruktivistisk inlärningssyn är alltså förutom en definitionsfråga också ett 
didaktiskt spörsmål. Utvecklingen från kommunikativa färdigheter betonande synen på 
språkkunskap till den som interaktivt tar även kulturen i hänsyn syns också i kunskaps-
uppfattningen i de två senaste läroplanerna. Där läroplanen från 1994 (GGrL 1994: 10) 
betonar de aktiva och sociala individernas växelverkan i att bygga upp egna kunskaps-
strukturer i inlärningsprocessen, lägger den nyaste läroplanen från 2004 (GGrL 2004: 16) 
det individuella och sociala till den omgivande kulturen i vilken den situationsbundna 
lärandeprocessen sker. Därmed har den konstruktivistiska synen utvecklats framförallt 
mot det sociala i lärandet men också mot det interaktiva, kulturella och kontextbundna i 
det (se mera i t.ex. Imsen 2000: 204–205). 
 Den sociokulturella teorin kan uppfattas som en del av den socialkonstruktivistiska 
uppfattningen om inlärning. Som ett aktuellt kunskapsteoretiskt perspektiv100 för både 

                                                 
100  Nystrand et al. kallar dem för kunskapsteorier eller discipliner. Termen paradigm används av Ongstad.  
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språk- och skrivinlärning och språk- och skrivpedagogik presenteras dialogismen (Dysthe 
1995: 61; Nystrand et al. 1993: 302–303; Ongstad 2002: 370–371, 2004: 212–213; Tella & Mo-
nonen-Aaltonen 1998: 3). Linell (2003: 2, 2005: 214) definierar dialogism som en 
kombination av teoretiska och epistemologiska antaganden om mänsklig verksamhet, 
kommunikation och kognition. Den kan anses vara den aktuella synen på kunskaps-
bildningen (Brodow 2001: 122) och representera det kritisk-emanciperade paradigmet där 
kunskap förmedlar värden genom dialog och dialektik (Kohonen 2001: 13). Grunden för 
dialogismen finns i Bakhtins tänkande101 enligt vilket människan använder språket 
framförallt till social interaktion, kommunikation och inte för att uttrycka sig själv 
(Bakhtin 1986b: 105–107; Dysthe 1995: 63; Lähteenmäki 2002: 188). Där det konstrukti-
vistiska paradigmet betonar deltagande i ett socialt umgänge och samspel i inlärning-
sprocessen, uppmuntrar dialogismen till ett kognitivt och innehållmässigt resonemang 
med andra i en specifik sociokulturell kontext: ett sådant resonemang uppstår ny kunskap 
och deltagare får insikt om till exempel att språkliga uttryck nödvändigtvis inte betyder 
samma sak för samtliga språkanvändare. Ny kunskap, en tredje kultur, uppföds då två 
kulturer möts (Kramsch 1993: 30). Kanske den tredje kulturen nuförtiden borde kopplas 
ihop med begreppet och företeelsen lingua franca som oftast är engelska (ELF). I lingua 
franca möts både kulturer och olika språkvarianter utan modersmålstalare, vilket är en 
allt vanligare situation i den globaliserade och interaktiva världen. Ingenting utesluter 
heller möjligheten till en likartad syn på språkundervisningen i svenska som ett nordiskt 
lingua franca, eller i finska genom det så kallade yleispuhekieli (sv. allmänt talspråk) som 
en gemensam språkvariant102. 
 Till Bakhtin hänvisar och refererar även van Lier (2000) då han presenterar den ekolo-
giska teorin om språkinlärning. I den utmanar han den lineära detaljbaserade synen på 
språkinlärning som baserar sig på kontextbundet språkligt inflöde (eng. input) som 
genom kognitiv verksamhet förändras till kontextbunden språkligt utflöde (eng. output). 
Inlärning består av verbal och ickeverbal interaktion och förhandlande i en social 
situation, där det gäller att aktivt hitta betydelser som existerar i den omgivningen. I detta 
sammanhang finns det skäl att lägga märke till teorins uppfattning om den interaktiva 
och förhandlande rollen och uppgiften som människan själv har i en värld full av bety-
delser.  
 Relationen mellan interkulturell språkkompetens och dialogism finns att igenkänna 
framförallt i nätkontakter som präglar det nutida samhället. Dessa kontakter sköts allt 
oftare på främmande språk som fungerar som ett lingua franca. Än så länge förmedlas 
budskapet oftast i skriftlig form, men de virtuella miljöerna med samtida kontakter 
ansikte mot ansikte blir allt vanligare. I dessa (o)naturliga människokontakter räcker inte 
de kommunikativa kunskaperna nödvändigtvis längre till. Av språkanvändare förutsätts 
även interaktiva och realistiska förhandlingskunskaper i och om den kulturella kontexten 
mottagaren just då befinner sig i. Sålunda gäller inte längre ordspråket att man skall ta 
seden dit man kommer, utan sed- och kulturkunskapen måste finnas trots att möjligheter 
att aktivt iaktta den levande miljön omkring inte finns. För dessa kontakter har både den i 

                                                 
101  Bakhtins tänkande baserar sig på de Saussures dikotomi la langue och la parole som han utvecklar mot ett 
socialt spel där den förstnämnda motsvaras av en mening, sats (eng. sentence) – en språkenhet - och den 
sistnämnda av yttrande (eng. utterance) – en enhet i det talade språket. Ett yttrande är i en dialogisk relation 
mellan avsändaren och mottagaren – den tredje parten är "supermottagaren" (eng. superaddressor) som 
försäkrar förståelsen av budskapet som mottagaren aldrig till fullo kan skönja bland annat på grund av olika 
erfarenheter med avsändaren. (Johnson 2004: 120–122.) Holquist (1986: xvi) poängterar dock att den skillnad 
som Bakhtin (1986a: 81) gör mellan kommunikation och genre motsvarar inte de Saussures dikotomi trots att 
så ofta påstås.  
102  Finskan kan anses ha en betydande skillnad mellan det skrivna och det talade språket och dessutom är 
den geografiska variationen i det talade språket märkbar.  
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dialogismen baserade inlärningssynen en viktig roll och den ekologiska icke-lineära 
inlärningsteorin en meningsfull uppgift. I den virtuella verkligheten eller dialogiska 
inlärningsmiljön (Tella & Mononen-Aaltonen 1998: 127) skall framtida språkanvändare 
göra sig förstådda och förstå andra med hjälp av fungerande interaktiva språk- och 
kulturkunskaper. I denna verksamhet har skolans språkundervisning en betydelsefull roll 
då eleven skall förberedas för att kunna fungera i kunskapssamhället språkligt och 
tekniskt också interaktivt och kulturellt, skriftligt, muntligt och visuellt. Kaikkonen (2006) 
talar om flerspråkighet och flerkulturell identitet som uppgift och mål för skolunder-
visningens språkfostran (fi. kielikasvatus). 

I figur 4 sammanfattas språkundervisningens kontext och bakgrund. Figuren kan läsas 
på två sätt: lodrätt och vågrätt. De vågräta skikten i skålen representerar olika i 
bakgrunden påverkande uppfattningar om inlärning som utmynnar sist och slutligen i 
undervisningen av främmande språk. Samtliga uppfattningar om inlärning (första skiktet) 
har en nära relation till olika filosofiska, sociologiska, lingvistiska och psykologiska 
vetenskapsområden. Dessa vetenskapsområden kombineras i språkundervisningen 
genom allmänna uppfattningar om inlärning (första skitet) och i olika synsätt om hur 
språkinlärning sker (andra skiktet). Det tredje skiktet står för synen på språkkunskap, det 
vill säga det tyngdpunktsområde som har varit aktuellt under olika tidpunkter. Alla dessa 
skikt har satt sina spår i den moderna språkundervisningen, vilket det lodräta läsesättet 
illustrerar. De tre sikten inne i skålen kan även läsas lodrätt om man startar i skiktet för 
allmänna uppfattningar om inlärning, fortsätter genom synsätten om hur inlärning sker 
och avslutar denna lodräta linje i den aktuella synen på språkkunskap (tredje skiktet). På 
så sätt kan fyra olika lodräta perspektiv uppfattas i språkundervisningens kontext: den 
med bakgrund i behaviorism, den med bakgrund i kognitivism, den med bakgrund i 
konstruktivism och den med bakgrund i dialogism.  

 
Figur 4: Den språkdidaktiska referensramen: språkundervisningens kontext och bakgrund. 
 
Det finns skäl att lägga märke till att varken de vågräta skikten eller de lodräta perspek-
tiven är tydligt åtskiljbara, och därför är de inte heller inramade eller bundna till varandra 
i den sammanfattande figuren. En tidsdimension finns att igenkänna i skålens innehåll: 
den äldsta ismen och uppfattningen finns till höger och den modernaste till vänster i 
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skålen. Tiden existerar dock tydligast och närmast i de olika perspektivens uppkomst, inte 
nödvändigtvis i den moderna språkundervisningen i skolan, där de olika skikten har en 
uppgift och betydelsefull funktion i en heltäckande inlärningsprocess.  
 I den skrivpedagogiska kontexten representerar denna studie en socialkon-
struktivistisk uppfattning: mitt antagande utgår nämligen ifrån att kommunikativt bruk 
av finska är kontextbundet och att det också sker i ett socialt samspel med andra. 
Samtidigt är det realistiskt att förvänta sig att kommunikativa kunskaper i skribentens 
modersmål blir synliga också i ett främmande språk, vilket skulle betyda att skribenten 
integrerar den nya kunskapen med den gamla i ett socialt samspel med andra i en specifik 
kontext. I den språkdidaktiska kontexten uppfattas språket som kommunikation för att 
förmedla specifik information till en specifik mottagare via ett specifikt medel, som i detta 
fall motsvaras av en specifik genre.  
 Ur ett större perspektiv kan ingången till studien uppfattas som en reaktion på den 
behavioristiska inlärningssynen, den lingvistiskt präglade uppfattningen om språk-
kunskap och speciellt den på formfokuserande skrivpedagogiken. Breven är skriv-
produkter som är insamlade, bedömda – och i samband med denna studie också närlästa 
utan att skribenten vare sig fått feedback eller möjlighet att vidarearbeta sin text. Studien 
kan uppfattas som en port till att förstå skrivande på ett främmande språk (finska) också 
som en möjlighet att delta i interaktion i den finska kulturkontexten. Det vill säga att 
studien kan uppfattas som ett försök att förstå även finskan som ett fungerande lingua 
franca också för de enspråkigt svenska eleverna. Studien kan också tänkas ge ett bidrag 
till vetenskaplig och praktisk diskussion om skrivundervisningen – också på ett främ-
mande språk. 
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4 Den tillämpade lingvistikens lupp: funktionell syn på 
språk 

 
Bakgrunden till närläsningen i denna studie utgörs av en pragmatisk och funktionell syn 
på språket i motsats till en enbart formalistisk och strukturell uppfattning. Detta betyder 
att jag uppfattar språket i de texter som jag analyserar som en social företeelse – i enlighet 
till exempel med den europeiska referensramen för språk - och som ett redskap för social 
verksamhet. Det formalistiska synsättet skulle poängtera enbart det grammatikaliska och 
abstrakta formsystemet. Enligt Leech (1980: 15–16) fokuserar ett formalistiskt perspektiv 
på det språkanvändaren vet, medan en funktionell syn koncentrerar sig på vad språkan-
vändaren kan eller kan göra med språket. Det formalistiska perspektivet kan enligt Leech 
(ibid.) uppfattas som en psykologisk syn på språket, medan det funktionalistiska uppfat-
tas som en social syn på språket. Då materialet inte ger möjlighet till att direkt fokusera på 
skribentens och mottagarens inbördes interaktion, ligger det i mitt intresse att koncentrera 
mig på kommunikationen i breven, budskapsförmedlandet ur skribentens, avsändarens 
perspektiv. Närläsningen styrs av den ledande principen att dessa brev på finska är 
kommunikation.  
 Jag kommer i det följande att skissera et teoretisk referensram på basis av resultaten 
från den första närläsningen av breven. Närläsningen baserar sig på en subjektiv lång-
tidstolkning av vetenskaplig litteratur och dialog med de 111 breven. Dialogen med 
breven styrs av mina individuella intressen, erfarenheter av språkinlärning och förhands-
uppfattningar om språkkunskap – eller det som Moring (1999: 235) kallar för forskarens 
teoretiska känslighet. Dialogen är öppen, det vill säga att jag inte testar på förhand upp-
ställda hypoteser utan låter materialet tala för sig; närläsningen framskrider från empiri 
mot teori. 
 
 

4.1  Den sociala genren 

Kommunikationen i breven förväntas ske på ett språk, finska. Kommunikation kan också 
uppfattas som social verksamhet som gestaltar sig i och via språket. Den sociala verksam-
heten existerar i en specifik situation med en särskild avsikt: skribenten skall förmedla 
sina upplevelser av den ryska katteaterns föreställning till en jämnårig bekant som var 
förhindrad att se föreställningen. Utgångspunkten för skrivuppgiften i den nationella 
utvärderingen var att erbjuda eleverna möjlighet att åstadkomma texter som har en upp-
gift i en viss skisserad kommunikationssituation. Detta synsätt har sina rötter i det som 
kallas funktionellt skrivande (Petterson 1991: 147).  

Den allmänna modellen för skrivning som utarbetades för det internationella IEA-
skrivforskningsprojektet under 1980-talet baserar sig på en tanke om att skrivande alltid 
innehåller en social, interaktiv dimension. Det sociala förverkligas i och med att varje 
text103 uppfattas ha en mottagare, en avsikt och ett specifikt tema. (Vähäpassi 1987: 10.) På 
samma linje är Hellspong och Ledin (1997: 31) då de skriver att en text är kommunikativ; 
det är frågan om tilltal från en person till en annan. Vidare påstår de att en text skapar en 
verklighet: textens funktion är mera än att enbart reflektera verkligheten. En skriven text 
är med andra ord interaktion och den får sin betydelse i en kontext (Myers 1999: 40). 

                                                 
103 En text motsvaras kontinuerligt i detta sammanhang av en skriven text. 
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Hellspong och Ledin (1997: 158) skriver också om den skrivna textens sociala struktur 
som "är det mönster som texten ritar upp för att kunna vara i interaktion med läsaren". 
Detta är textens interpersonella struktur. Cumming (1998: 61) påstår att skrivande nöd-
vändigtvis medför diskursiv interaktion (eng. discourse interaction) inom en sociokulturell 
kontext. 

En skribent använder språket för interaktion; texter har alltid en mottagare. En text 
kan uppfattas som dialog människor eller texter emellan. (Hyvärinen 1998: 315–316; 
Luukka 2000: 135, 139, 141, 2002: 102–103.) Däremot är inte mottagaren alltid självklar när 
det gäller personliga dagboksanteckningar, skönlitterära alster som förvaras i skriv-
bordslådan eller andra så kallade terapeutiska texter. Mottagaren är sannolikt skribenten 
själv. Det kan nämligen tänkas att avsändaren och mottagaren på kort sikt är densamma. 
Skribenten är så att säga monosocial genom den interaktiva diskussion han eller hon för 
med sig själv. Sådana texter kan anses vara på gränsen till att vara sociala eller i inter-
aktion med omgivningen.  
 Den sociala och kulturella uppfattningen om en text reflekterar den moderna defini-
tionen på genre. En genre motsvaras av identifierbara språkmönster i sociala kontexter 
och av tillgängliga mönster för kommunikativa yttringar. Ett sätt att förstå genre är att se 
på vad och hur människorna gör med språket i en kommunikativ situation. En genre skall 
enligt det socialt betonade synsättet ha en kommunikativ avsikt. Dessutom är det möjligt 
att en text innehåller flera avsikter: sannolikt är dock att en av avsikterna stiger starkare 
fram. (Fraurud & Bijvoet 2004: 393; Løkensgard Hoel 2005: 59–60; Mauranen 1993: 17–18; 
Svennevig 2001: 233–234; Swales 1990: 46–48, 58.) En intressant – och problematisk – fråga 
är vem som har rätten att bestämma den kommunikativa avsikten med en text. Är det 
skribentens eller läsarens eller läsarnas uppgift? I en tolkningsprocess är det sannolikt att 
läsaren på basis av sin kulturella kontext tolkar texten eller delar av den på ett för skri-
bentens avsikt avvikande sätt – tolkningen varierar högst sannolikt också vid olika 
tidpunkter. På ett sätt är det frågan om läsarens ensamrätt att förstå texten hur han eller 
hon vill. Skulstad (1997: 303) anser dock att den kommunikativa avsikt som en text har 
påverkar dess retoriska struktur (makronivå) och de retoriska strategierna samt de 
lexikala valen i texten (mikronivå). Därmed är det ur det pedagogiska perspektivet viktigt 
att utveckla elevernas genremedvetenhet – även på och i olika språk. Mottagarens 
tolkningsutrymme minskar ju mera medveten han eller hon är om den ifrågavarande 
genren. Då ökar också samtycket om textens kommunikativa avsikt.  

Som vägvisare för läsarens tolkning fungerar textens struktur, som med sin kultur- 
och kontextbundenhet på sätt och vis tvingar läsaren till att placera texten under en 
specifik kategori. Dessa textmönster lär vi oss genom läsning och andra språkliga 
aktiviteter under hela livet, vilket förklarar till exempel att skolelever inte kan förväntas 
klara av vare sig att producera eller att ta emot vissa typer av texter. De ständigt utveck-
lande kunskaperna i textmönster berör den kognitiva schemateorin med kunskaps-
strukturer som förändras i och med att man lär sig något nytt (jfr avsnitt 3.2.2.) En sådan 
uppfattning om genre leder till en förståelse av genren som en stabil, om inte till och med 
kanoniserad prototyp med ett förutbestämt mönster104 (jfr Paltridge 1997: 53, 62; Swales 
1990: 49). Sociala och kulturella kontexter är dock allt annat än stabila – de är framförallt 
dynamiska, vilket naturligt leder till att en genre också ständigt förändras. Riktningen 
styrs av de kulturella och sociala samfund som har skapat genren, vilket i sin tur leder till 
att en del genrer börjar bli föråldrade: ett personligt brev skrivet på finska i början av 
1900-talet verkar sannolikt föråldrat i den moderna mottagarens ögon. (Bakhtin 1986a: 65–

                                                 
104  En systematisk uppfattning om genre med förutbestämda schematiska mönster uppstod i tillämpad 
lingvistik med pedagogisk tyngdpunkt som en reaktion på den processorienterade uppfattningen om genre 
(Paltridge 1997: 24–25). 
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66; Karvonen 1995: 26–27; Paltridge 1997: 107.) Mauranen (1993: 15–17) och Swales (1990: 
58) prioriterar den kommunikativa avsikten framför det strukturella mönstret i 
definitionen av genre. En genre består av en central språkhandling, som har en genredefi-
nierande funktion. Det bör noteras att i skolkontexten har genren ett normativt innehåll: 
utformningen av texter för olika situationer har normativa regler (Berge 1988: 133). 

Definitionen på genre har varierat beroende på vetenskapsgrenen och tidens gång; 
från att ha förknippats med litterära fenomen och formbundna kriterier, bygger den 
nuförtiden aktuella teorin på att genrer är bundna till sociala handlingar. Som en följd av 
variationen i definitionen av genre har skillnaden mellan genre och texttyp aktualiserats: 
där genren uppfattas utgående från externa kriterier105, förstås texttypen på basis av 
interna kriterier. Avgörande verkar vara om teorin förankrar sig i språket och text-
strukturen eller om fokus utgår från sociala teorier om kontext och social gemenskap. Det 
förstnämnda leder till att texten betraktas som en texttyp och det sistnämnda till att texten 
anses motsvara en genre. (Biber 1988: 70; Chapman 1999: 470; Hyland 2002: 114; Johns 
2002: 4; Kalliokoski 1996: 28–29; Kuyumcu 2004: 579; Paltridge 1996: 237–243). På den 
senaste tiden har Bakhtins tankar fått ökad uppmärksamhet i fråga om förståelsen av 
genre. Bakhtin (1986a: 65; 1986b: 106–107) fokuserar på språkfunktionerna i en viss social 
kontext. Genre uppstår enligt honom beroende på hur språket används för att uppnå ett 
visst ändamål i en specifik situation. Den uppmärksamhet som Bakhtin fått i detta sam-
manhang hänger sannolikt ihop med att dialogismen blivit aktuell som en ny allmän 
inlärningsteori (se figur 4 i avsnitt 3.2.2.2).  

Om skrivande och språkanvändning har ett socialt innehåll, kan även texter uppfattas 
som sociala. Otvivelaktigt torde i så fall även vara att texter kan anses vara strukturella 
helheter med återkommande sociala drag. Dessa två poler kallar Bakhtin (1981: 272–273) 
för den centripetala kraften respektive den centrifugala kraften106. Hellspong och Ledin 
(1997: 25, 37) skriver om vissa för genren typiska, konventionella drag som är oskrivna 
och omedvetna samtidigt som de också är preskriptiva. De konventionella dragen kan 
påverka till exempel deltagarstruktur, språkhandlingar, tema, idiomatiska uttryck och stil. 
Dessutom kan genren bestå av olika språkhandlingssekvenser som står för kvaliteten i 
den ifrågavarande genren. (Berge 1990: 52; Svennevig 2001: 235.) Språkhandlings-
sekvenser hör ihop med textens struktur. En enkel språkhandlingssekvens består till 
exempel av en fråga och ett svar.  

Innan jag övergår till att belysa de språkliga nivåerna i brevet, kommenterar jag kort 
begreppet stil som har en tendens att sammankopplas med genre. Den språkliga formen i 
en text påverkas av kontexten och graden av formalitet som kontexten förutsätter av 
kommunikationen. Denna systematik kallar Grabe och Kaplan (1996: 207–209) för läse-
kretsteori (eng. the theory of audience) i vilken det specificeras de faktorer som påverkar 
skapandet av en text och framställningen, stilen i den. Dessa fem faktorer är: (1) antalet 
mottagare som texten har, (2) förhållandet mellan avsändaren och mottagaren, (3) motta-
garens status i förhållande till avsändaren, (4) graden av gemensam bakgrund mellan de 
två parterna och (5) omfånget av någon specifik tematisk kunskap. Hellspongs och Ledins 
(1997: 41–47) textmodell utgörs av tre komponenter: kontexten, textstrukturen och stilen 
eller framställningssättet. Textmodellen har skapats för att kunna analysera texter syste-
matiskt. Det är också möjligt att förstå stilen som de variationsmöjligheter deltagarna i en 
kommunikativ situation har och besvara hur deltagarna kommunicerar (Svennevig 2001: 
233). Ofta förknippas begreppet dock med kvaliteten i språket; det talas till exempel om 
formell och informell stil, om skriftspråklig och talspråklig stil (Fraurud & Bijvoet 2004: 

                                                 
105  Som externa kriterier uppfattas textens mottagare, kontexten texten uppstår i och avsikten med texten.  
106  Den centripetala kraften består av homogena, konventionella drag och den centrifugala kraften av 
personlig, individuell variation.  
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393). Stilen kan vara ett typiskt sätt att använda språket inom en viss grupp; det talas till 
exempel om journaliststil eller kvällstidningsstil. Dessa kan till exempel bryta mot det 
ifrågavarande språkets grammatikaliska regler. Det är frågan om språkliga och textuella 
drag som förekommer i kombination och skapar ett mönster. Till skillnad från genre 
skapar inte stil en egen kommunikativ situation utan i själva verket variation i den. De 
mest påverkande faktorerna hurdan stilen blir i en kontext, är relationen mellan delta-
garna, den fysiska omgivningen och temat. (Svennevig 2001: 234, 245–246.)  
 I enlighet med de nuförtiden aktuella genreteorierna förstår jag genrer i första hand 
som social verksamhet i en specifik kulturell kontext. Det strukturella i en genre har också 
sin funktion: det utgörs förutom av språket också av vissa textuella mönster107. I ett privat 
brev består mönstret av individuella och konventionella drag vilka kompletterar den 
sociala avsikten. För att breven i min undersökning skall uppfylla kraven som skrivupp-
giften ställer, skall de bilda en skriven helhet på finska. Språket i brevet består av indivi-
duellt språkbruk som motsvarar och skapar den kontextbundna kommunikationen 
mellan avsändaren och mottagaren. Kommunikationen i breven utformas på basis av den 
diskussion och de reaktioner som skribenten använder i sitt brev på basis av den infor-
mation som ges i skrivuppgiften. Språket i breven är ett operativt och användbart system; 
en lexiko-grammatiskt organiserad nivå som får olika funktioner och betydelser i olika 
kontexter. Detta system utgör den textuella nivån i brevet (Halliday 1973: 37, 42).  
 Som redan tidigare nämnts förutsätter skrivuppgiften (se avsnitt 1.3.) att skribeten 
riktar sitt brev till en känd jämnårig mottagare som till sin status inte avviker från avsän-
daren. De två har sinsemellan ett privat, vänskapligt förhållande som kan antas ha någon 
slags gemensam, tematisk bakgrund. Katteaterföreställningen är den explicit tematiskt 
sammanbindande faktorn mellan de två parterna. Mottagaren av brevet saknar sådan 
information som skribenten i sin tur har; med andra ord finns det en informationslucka 
mellan parterna. Skribenten förväntas därmed reagera på och ge uttryck för vissa detaljer 
i sitt brev. Sådana detaljer är till exempel information om mottagaren, budskap som 
förmedlas och orsaken108 till att brevet skrivs. Information om mottagaren torde påverka 
de språkliga uttryckssätten i brevet: enda sättet för avsändaren att ge uttryck för sin rela-
tion till mottagaren är språket. Brevet är ett exempel på en text som direkt skapar en rela-
tion mellan skribenten och läsaren. Den interpersonella nivån i brevet utgörs av att språ-
ket förmedlar ett budskap från avsändaren till mottagaren och ger uttryck för sociala och 
personliga relationer (Halliday 1973: 36, 41). Denna mellanmänskliga funktion i språket 
möjliggör de sociala kontakterna (Vagle 1995: 126). 
 Till den interpersonella strukturen hör också att avsändaren har ett budskap att 
förmedla till mottagaren. Detta budskap framgår av uppgiftstexten: mottagaren var 
förhindrad att se föreställningen, vilket ger avsändaren en ypperlig orsak att skriva ett 
brev om sina upplevelser på föreställningen. Informationen kan tolkas som att mottagaren 
och skribenten båda hade planer på att se föreställningen, men bara skribenten fick 
möjlighet till det. Skribenten kan i brevet förväntas beklaga att mottagaren inte kunde se 
föreställningen. Däremot är det svårare att utgående från uppgiften förutse skribentens 
kommunikativa avsikt.  

                                                 
107  Begreppet textuella mönster hör hemma i den retoriska traditionen inom textlingvistiken och genrebaserad 
textanalys. Genom att bryta ner texten i olika avsnitt får man fram textens schematiska struktur. Denna 
struktur kan uppfattas vara typiskt för en specifik genre. Med hjälp av dessa strukturer har man utvecklat 
didaktiken och undervisningen av skrivande på engelska som ett främmande språk och engelska för specifika 
ändamål i Nordamerika, i den så kallade nyretoriska skolan, och i Australien, i den så kallade Sydney-skolan. 
(Johns 2002: 5–10.)  
108  Orsaken är det explicita innehållet i breven, det vill säga av skribentens upplevelser av 
katteaterföreställningen.  
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Orsaken till brevet torde vara skribentens upplevelser under katteaterföreställningen. 
Denna del av brevet kan uppfattas som den berättande delen av brevet och den kan anses 
motsvarar det som i IEA-forskningsprojektet kallades för självupplevd berättelse (Takala 
1987a: 95–110; Vähäpassi 1987: 11, 17). Orsaken till själva skrivandet styrs i uppgiften, 
men i övrigt tillåter den berättande delen av brevet kreativitet hos skribenten. Skribenten 
kan göra sitt brev personligt genom språket men också genom innehållet av sina upple-
velser under teaterföreställningen.  
Det kan konstateras att i en berättelse beskriver skribenten sina individuella och 

konkreta iakttagelser, upplevelser och intryck av eller under ett händelseförlopp. De 
verkliga eller påhittade händelserna är redan historia i berättarskedet. I beskrivningen av 
händelsen betonas upplevelser, emotioner och dess slagkraft. Typiskt för en självupplevd 
berättelse är att skribenten är delaktig av något händelseförlopp och återberättar det för 
sin mottagare ur sin egen synvinkel. Det eftersträvas att både händelsen och det intryck 
som skribenten skapar om föreställningen förmedlas till läsaren och åstadkommer ett 
önskat intryck hos denna. (Takala 1987a: 97–99.) Detta överensstämmer med den berät-
tande delen av breven: händelsen motsvaras förstås av katteaterföreställningen; brevskri-
benten berättar om sina upplevelser under föreställningen för sin vän som var förhindrad 
att se föreställningen.  
Brevets innehåll och orsaken till att brevet skrivs utgör textens ideationella nivå. På 

denna nivå är språket i referensförhållande till sin kontext: med hjälp av språket refererar 
skribenten till den existerande omgivningen (Halliday 1973: 37, 42). Både orsaken och 
innehållet borde komma fram i brevet för att uppgiften skall vara utförd. Skribenten styrs 
ännu till att använda sig av faktainformation om den ryska katteatern. Denna information 
finns i en bifogad annons från Hufvudstadsbladet. Av annonsen framgår bland annat 
namnet på pjäsen, huvudrollsinnehavarna i den, tider, platser och lokaler under turnén 
samt information om biljetterna. Allt det andra som eleverna ger uttryck för i sina brev på 
ungefär hundra ord har de kunnat skriva utanför själva uppgiften.  
Den interpersonella nivån med tillhörande konventionella och kulturbundna språk-

drag definierar genren och konstituerar den som ett privat brev. Sådana drag på basis av 
vilka texten kan definieras som tillhörande en specifik genre kallar Berge (1990) för 
konstitutiva genrekonventioner. Paltridge (1997: 53, 62) och Swales (1990: 49) anser att 
sådana drag tillhör genrens prototyp. De drag som gör brevet kontextbundet är de kvali-
tetskrav som ställs i uppgiftstexten till själva innehållet i brevet. Enligt Berge (1990) är de 
regulativa genrekonventioner. Om elevtexten innehåller konstitutiva genrekonventioner 
kan den identifieras som ett privat brev. För att det skall uppfylla de krav som är ställda i 
skrivuppgiften måste brevet även innehålla regulativa genrekonventioner som också 
skapar grunden för kontextbundenheten.  
Sammanfattningsvis kan det konstateras att trots att de 111 privata breven om den 

ryska katteatern nödvändigtvis inte har en gemensam kommunikativ avsikt, uppfattar jag 
dem som representanter för en genre: de är skriftlig kommunikation i en social kontext. 
Kommunikationen finns på tre nivåer i breven: på den textuella, på den interpersonella 
och på den ideationella nivån. Kommunikationen på samtliga nivåer består av ett verbalt 
språk som får sin betydelse och funktion i denna kontext. Skribenten uttrycker sig genom 
språket och skapar således olika kontext- och genrebundna språkliga drag som bildar det 
jag har valt att kalla för språkhandlingar109. I det följande kommer jag att redogöra för 
bakgrunden till mitt val av begreppet språkhandling och redogöra för den bakom-

                                                 
109  Skillnaden mellan ett språkligt drag och en språkhandling är att den senare enligt min tolkning innehåller 
en kontextbunden funktion, medan ett språkligt drag motsvaras av lingvistiskt betonade detaljer som till 
exempel igenkännbar konsekvens i verbbruket.  



 

65 

liggande språkvetenskapliga utvecklingen från strukturalismen till en kommunikativ syn 
på språket.  
 
 

4.2  Från strukturalism till kommunikativa språkhandlingar  

För att välja ett fungerande och motiverat begrepp för den minsta analysenheten för 
genomförandet av närläsningen av de 111 breven kommer jag att i det följande redovisa 
för den språkvetenskapliga utvecklingen från de första kommunikationsteorierna med 
funktionell förståelse av språket till en mera aktuell syn på hur betydelsen och innehållet i 
språklig kommunikation också kan förstås. Min redovisning utmynnar i figur 7 som 
representerar den språkvetenskapliga bakgrunden för närläsningen av de 111 breven.  
 Kommunikationsforskningen ser ut att i första hand fokusera på muntlig kommuni-
kation. Av den anledningen har jag också varit tvungen att bli inspirerad av den trots att 
jag intresserar mig för skriftlig kommunikation. Jag inleder min redovisning med de 
tidiga strukturalisterna och semiotikerna som i början av 1900-talet verkade bland annat i 
Prag och spreds därefter runt världen. Centrala namn är Karl Bühler, Roman Jakobson, 
Charles Peirce och Ferdinand de Saussure. Därefter diskuterar jag Hallidays funktionella 
grammatik som också grundar sig på den tidiga semiotiken, till exempel genom lingvisten 
J. R. Firth och antropologen B. Malinowski. Den funktionella grammatiken bidrog också 
med kontexttänkandet i kommunikationsforskningen. Denna språkvetenskapliga genom-
gång gav mig en tillräcklig bakgrund för att kunna välja ett fungerande begrepp som 
analysenhet. För att ännu bättre kunna förstå begreppet och dess relation till kommuni-
kationsstudier redovisar jag för Labovs genreschema och den klassiska talaktsteorin. 
Detta också för att ytterligare visa på den muntliga bakgrunden kommunikations-
forskningen ser ut att ha, men som trots det kan uppfattas som väsentlig bas för skriftlig 
kommunikation.  
 
 

4.2.1 Tidig strukturalism och semiotik 

Teorin om språkhandlingar110 lanserades på 1950-talet. Den har dock sina rötter i en tidi-
gare språkvetenskaplig diskussion. Den har även kontakter med semiotikens111 uppfatt-
ning om de tre funktioner som olika symboler har. Dessa symboler kan naturligtvis också 

                                                 
110  Jag har valt att använda termen språkhandling som en gemensam term för både talakter (eng. speech act) 
som tillhör samtalsforskningen och språkhandlingar i skrivforskning och textforskning. I den senare har det 
traditionellt inom lingvistiken använts satsen som en motsvarande enhet för talakt. Mitt val diskuteras senare 
i avsnitt 4.2.3. 
111  Semiotiken som vetenskapsgren har närmast tillämpats inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdena. I språkvetenskaplig forskning har bland annat Ferdinand de Saussure uppfattat språket 
som ett teckensystem, men Charles Peirce kan anses vara semiotikens fader. Den grundläggande tanken i 
semiotiken baserar sig på en trikotomi där tecknen uppfattas som ikoner, index och symboler. En ikon 
motsvaras av ett tecken som liknar objektet, till exempel en tecknad bild av en häst. Ett index är ett tecken vars 
uttryck och innehåll står i någon slags relation, till exempel att man andas är ett index på att man lever, 
medan symboler oftast är språkliga tecken som motsvaras av överenskommelser, till exempel att 
grafemkedjan b-o-r-d motsvaras av det vi känner igen som ett bord. (Kjørup 2004: 15–25.) Inom onomastik 
kan till exempel Kyrkogatan anses vara ett ikoniskt platsnamn då kyrkan finns längs gatan, Karlebyvägen i 
Vasa är ett indexnamn eftersom vägen leder till Karleby och Heikinkatu (sv. Henriksgatan min egen 
översättning, gatunamnet existerar inte på svenska) i Uleåborg kan tolkas vara ett symbolnamn som fått sitt 
namn enligt ett motsvarande gatunamn i Helsingfors. (Toropainen 2005: 48–62.) 
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vara språkliga, inte enbart visuella. Ett sammanhang mellan en funktionell-pragmatisk 
språksyn och semiotiken existerar. Semiotiken har också påverkat uppfattningarna om 
kommunikationens natur: psykolingvisten Karl Bühlers organonmodell (ty. 
Organonmodell), som lanserades 1934 i verket Sprachtheorie kan anses vara den första semi-
otiska kommunikationsmodellen. I modellen representerar termen organon motsvarande 
det som Roman Jakobson senare i sin modell kallade för funktionell112. I organonmodellen 
förenas avsändaren (ty. Sender), mottagaren (ty. Empfänger) och referenten, det omtalade 
(ty. Gegenstand/Sachverhalt) genom tecknen (ty. Zeichen) som inte enbart består av språket 
(där av det semiotiska innehållet). Figur 5 motsvarar organonmodellen: 
 

 
Figur 5: Bühlers organonmodell (1934: 28) 
 
Tecknet (Z, ty. Zeichen) kan ha tre olika funktioner: en uttrycksfunktion (ty. Ausdruck), en 
appellfunktion (ty. Appell) eller en framställningsfunktion (ty. Darstellung). En av funktio-
nerna uppfylls om ett tecken är övervägande inriktat på ett av de tre grundläggande 
elementen, det vill säga avsändaren, mottagaren eller referenten. Symbolerna kring 
tecknet, det vill säga triangeln och cirkeln i figur 5, har också sina uppgifter: triangeln 
betyder att kommunikation baserar sig på tre existerande element och cirkeln innebär att 
dessa tre element inte kan skiljas åt i kommunikationen. Roman Jakobson (1960: 350–377) 
utvecklade Bühlers organonmodell genom att tillägga kontexten och kontakten som obli-
gatoriska element i kommunikationen. Enligt Jakobson kan elementen skiljas åt genom att 
något av dem dominerar. Beroende på vilket av dem som betonas i kommunikationen 
uppfylls någon av följande sex funktioner: den emotiva funktionen betonar sändaren, den 
konativa betonar mottagaren, den poetiska funktionen betonar budskapet, den referenti-
ella betonar kontexten, den fatiska funktionen betonar kontakten och den metalingvistiska 
funktionen betonar koden.  

Den semiotiska trikotomin med indexala, ikoniska och symboliska tecken i en 
kommunikation anses av Wunderlich (1972: 72) innehålla tre dimensioner: den 
syntaktiska, den semantiska och den mänskligt subjektiva. Den sistnämnda möjliggör den 

                                                 
112  Med funktionellt anser Jakobson (1960: 350–357) att språket används som ett verktyg för att genomföra 
olika uppgifter som i sin tur är konsekvent konativa, det vill säga att språkanvändaren alltid strävar efter 
någonting. Väsentligt är dock enligt Leech (1987: 76) att ett funktionellt perspektiv på språket söker efter 
förhållandet mellan språket och icke-språket, medan det formalistiska fokuserar på förhållandet mellan 
elementen i en lingvistisk text. Enligt Kovala (2005) kan dock Vilém Mathesius anses vara den egentliga 
primus motor för en funktionell språksyn (se även Jakobson 1962: 105). 

GEGENSTAND / 
SACHVERHALT 

Z 

SENDER EMPFÄNGER 

Darstellung 

Ausdruck Appell 
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intersubjektiva tolkningen av ett tecken, en mellanmänsklig förståelse. Att uppfatta ett 
samband mellan den europeiska språkvetenskapliga traditionen, Pragskolan, och den 
australiensisk-brittiska funktionella grammatiken är ingen omöjlighet113. Semiotikens 
trikotomi kan med andra ord igenkännas i de tre metafunktioner som lingvisten Halliday 
skissar upp i sin systemisk funktionella grammatik.  
 
 

4.2.2 Systemisk-funktionell grammatik 

Språket uppfattas konsekvent som kontextbundet i den systemisk-funktionella gramma-
tiken; språkets former och strukturer kan inte förstås och beskrivas utan kontext och 
funktion. Språket finns med andra ord till för kommunikation, och av den anledningen 
skall språket också studeras som det fungerar i kommunikationen (Svennevig 2001: 18). 
Empirin i denna studie genomförs enligt Svennevigs princip; genom närläsningen av bre-
ven studerar jag det kommunikativa bruket av finskan i den aktuella kontexten.  
 Den systemisk-funktionella grammatiken utgår med andra ord från betydelse i stället 
för från struktur och form. I sin grammatik anser Halliday att språket har så kallade meta-
funktionella uppgifter (eng. macro-functions) som hämtar sin form från grammatiken. 
Detta betyder att grammatiken har en funktionell input och en strukturell output; då vi 
använder språket utgår vi ifrån ett behov; strukturen och systemet finns först i vårt 
yttrande. Den första metafunktionella uppgiften som språket har är den interpersonella; 
språket är alltid i interaktion med sin omgivning. Språket förmedlar ett budskap från 
avsändare till mottagare och ger uttryck för sociala och personliga relationer. Den inter-
personella funktionen är både interaktiv (eng. interactional) och personlig (eng. personal) i 
den betydelsen att språkanvändaren kan ge uttryck för både sin inre och yttre värld 
samtidigt. (Halliday 1973: 36, 41; 2002 [1977]: 92.) Denna funktion möjliggör de sociala 
kontakterna i vilka vi kan utföra språkliga handlingar (Vagle 1995: 126). Ett personligt 
brev kan anses i utgångspunkten ha en interpersonell karaktär: avsändaren och 
mottagaren kommunicerar med varandra på en personlig nivå som präglar språkan-
vändningen. I längden och genom aktiv korrespondens kan även privata brev tolkas få en 
interaktiv karaktär. Den interaktiva karaktären kan dock anses vara starkare i den inter-
aktion som sker via den moderna tekniken, genom utbyte av e-post, textmeddelanden och 
naturligtvis genom chattande på nätet (mera i avsnitt 3.1). 

För det andra är språket alltid i referensförhållande till sin kontext; med hjälp av språ-
ket refereras alltid till den existerande eller fiktiva omgivningen. Då är det fråga om språ-
kets ideationella funktion. Dessa två metafunktioner kan anses ha en tillräckligt täckande 
instrumentell uppgift i språket (Halliday 2002 [1977]: 92). Den personliga kommuni-
kationen mellan avsändaren och mottagaren av det privata brevet sker i en specifik kon-
text enligt skrivuppgiftens premisser och förutsättningar (se avsnitt 1.3). Hur kontexten 
inverkar på språkbruket och innehållet i de 111 breven studerar jag genom närläsning. För 
att ett språk skall kunna fungera enligt sin instrumentella uppgift, behöver det ett eget 
instrument, ett verktyg. Språket blir operativt och användbart genom ett system – en 
grammatik som är en lexiko-grammatiskt organiserad nivå där yttrandena har flera funk-
tioner. Detta system utgör den tredje, textuella funktionen. (Halliday 1973: 37, 42.) Genom 
den textuella funktionen anknyter Halliday (2002 [1977]: 92) sina tankar till Pragskolans 

                                                 
113  M. A. K. Halliday (1994: xxvi) skriver att hans eget tänkande baserar sig på den systematiska teorin, som 
har kontakter med den europeiska funktionella traditionen inom lingvistiken. Halliday var elev till den 
brittiska lingvisten J. R. Firth som påverkade Hallidays tänkande mot en lingvistisk systemstrukturteori. De 
mest abstrakta principerna lånade Halliday från den danske strukturalisten och lingvisten Louis Hjelmslev.  



 

68 

och Bühlers idéer om en funktionell lingvistisk teori. Ur främmandespråkssynvinkel kan 
den textuella nivån bli intressant med tanke på att varken den lexikala eller den gramma-
tiska kunskapen hos språkanvändaren kan förväntas motsvara kunskapsnivån hos en 
modersmålstalare. För mottagarens tolkning av budskapet kan den kontextbundna 
ideationella funktionen och den personliga funktionen vara avgörande. Eftersom de 111 
breven i studien är skrivna i en specifik kontext och mellan två specifika individer kan 
också språket i dem förväntas referera till denna genom skrivuppgiften skapade kontext 
på ett personligt sätt. Denna kunskap skapar ramar för – och underlättar sålunda förstå-
elsen av även den bristfälliga textuella funktion som språket i breven har.  

Dessa tre funktioner konkretiseras i det som Halliday (1973: 39) kallar för clause, som 
fungerar som en strukturell enhet för det vi använder till att uttrycka oss skriftligt och 
muntligt. I den integreras de olika betydelserna och funktionerna genom en grammatisk 
struktur (Halliday & Matthiessen 2004: 10). Traditionellt har en grammatisk sats114 varit 
analysenheten i skrivna texter. De flesta språk anses ha tre grundläggande grammati-
kaliska satstyper: frågande, påstående och uppmanande (Svennevig 2001: 18–19). Ljung 
och Ohlander (1988: 145) tillägger ytterligare två typer, nämligen den önskande och utro-
pande satsen. Andersson (1993: 129-130) delar den önskade och den frågande satsen i två. 
De önskade satserna kallar Andersson (ibid.) för optativa respektive hypotetiska önsk-
ningar och de frågande satserna för alternativfrågor respektive frågeordsfrågor.  
 Satsen började uppfattas ofullständig som analysenhet då intresset för det talade språ-
ket ökade – och framförallt för analysen av kontextbundet språkbruk. Skillnaden mellan 
att betyda och att referera115 blev central i begreppsutvecklingen: Orden betyder något, de 
har ett semantiskt innehåll. Språkbrukarna använder dem till att referera till något. 
Genom detta refererande utför språkbrukaren en språkhandling (Kjørup 2004: 25–26). Det 
mänskliga språket har utvecklat kommunikativa handlingar tillhörande olika kontexter 
för att upprätthålla bland annat sociala relationer och identiteter (Vagle 1995: 126) eller 
viktiga behov som att delge information, att be om information och att be om varor och 
tjänster.  

I den klassiska talaktsteorin av Austin och Searle används begreppet speech act som 
basanalysenhet (Norrby 1996: 63; Searle 1964: 221–239), medan begreppet communicative 
interactions används i analysen av muntlig interaktion (Linell 1998: 33). Sats och mening 
(strukturellt perspektiv), yttrande (strukturfunktionellt perspektiv) och språkfunktion 
(funktionellt perspektiv) har också turats om i samtalsforskningen som basenheter 
(Andersson 1987: 15; Brown & Yule 1983: 14–16, 19–20; Norrby 1996: 22–25; Schiffrin 1994: 
39). I finsk samtalsforskning har begreppet lausuma (sv. yttrande116) etablerats som analys-
enhet (ISK 2004: § 1003). Goodman (1994: 1099) skriver om literacy event genom vilken 
skribenten eller läsaren förmedlar sina intentioner. I den skandinaviska forskningen har 
terminologin också varierat: Hellspong och Ledin (1997: 161) kallar enheterna språk-
handlingar, Hammarberg (2004: 48) talhandlingsfunktioner, medan Svennevig kallar 
enheterna både kommunikativa språkhandlingar (2001: 58–59) och språkhandlingar (1995: 
55). Clark (1996: 82) använder begreppet joint act som bildar joint action. Enligt honom 
(1996: 285) är språket bara en uppfinning, ett instrument för att koordinera individuella 
aktiviteter. Av den anledningen kan det inte studeras som sådant utan det utgör alltid en 

                                                 
114  En sats är den centrala enheten i ett språks syntax vilket fokuserar på hur ord kombineras till meningsfulla 
yttranden. En uttömmande och framgångsrik definition på vad en sats är finns ej. (Ljung & Ohlander 1988: 25, 
144.) 
115  Skillnaden har ett klart samband och ursprung i de Saussures dikotomi la langue (ett teckensystem) och la 
parole (det kontextbundna förverkligandet av teckensystemet). Samma tudelning syns också i Bakhtins 
tänkande: språkenhet för det skrivna språket (eng. sentence) och enhet i det talade språket (eng. utterance).  
116  Översättningen är min egen. 
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del av joint action. Den aktiviteten är alltid social och deltagarna i den har alltid delvis en 
gemensam bakgrund och förståelse (eng. common ground). Språkbruket i sig har enligt 
Clark (1996: 388) tre dimensioner som utgörs av nivåer, spår och skikt117. De är skillnader 
som språkanvändare värderar i kommunikationen och utgående från vilka de sedan 
också använder sin tysta förståelse trots att det själva språkliga yttrandet i sig kan vara till 
och med meningslöst (Clark 1996: 390–391). Även i skriftlig kommunikation finns denna 
tysta förståelse: avsändarens aktivitet är beroende av vad den förväntar sig att mottagaren 
skall göra, och mottagarens aktivitet är beroende vad den antar att avsändaren har 
förväntat sig att den skall göra. En avgörande roll i denna kommunikation har den tysta 
förståelse som avsändaren och mottagaren har. Avsändaren använder och utnyttjar dels 
den gemensamma bakgrunden för att få mottagaren att fungera enligt sina ändamål, dels 
det lingvistiska för att matcha de processer som avsändaren bedömer att mottagaren tar 
emot innehållet med. Oberoende av kommunikationens karaktär är koordineringen av 
innehållet i budskapet liknande, medan koordineringen av processen varierar. (Clark 
1996: 90.) Med andra ord påverkar inte kommunikationssättet innehållet i budskapet, 
utan det inverkar på avsändarens sätt att förmedla budskapet optimalt med tanke på 
mottagarens processer.  
 Terminologin och begreppen reflekterar ett större intresse för att etablera en funge-
rande analysenhet för muntlig kommunikation än för skriftlig. I närläsningen av breven 
har jag valt att använda begreppet språkhandling som benämning på analysenheten, 
eftersom begreppet reflekterar ett funktionellt kommunikativt synsätt och även tidigare 
har tillämpats som analysenhet i skriftlig kommunikation (till exempel Hellspong & Ledin 
1997; Vagle 1995). Detta val ger möjlighet till att inkludera samtliga språkliga detaljer 
likvärdigt under samma paraply utan att i det första skedet behöva ta ställning till den 
formella aspekten. Det betyder att den lingvistiska formen inte är den avgörande faktorn i 
närläsningen av de kommunikativa funktionerna i breven.  
 
 

4.2.3 Språkhandling 

Sådana språkhandlingar som motsvaras av en specifik grammatisk konstruktion kallas 
allmänna. Kategorin består av frågor, påståenden, uppmaningar, interjektioner och utrop. 
Då språkhandlingen definieras utgående från dess funktion kallas den speciell. 
(Hellspong & Ledin 1997: 161, 164.) Språkhandlingar brukar indelas i två ytterligare kate-
gorier: explicita och implicita118. En grammatisk fråga kan i en viss situation vara förutom 
en fråga (direkt språkhandling) också till exempel en invitation eller befallning (indirekt 
språkhandling). Detta betyder att språkhandlingarna är situationsbundna; den gramma-
tiska satsstrukturen kan inte anses konsekvent motsvara innehållet i eller betydelsen av 
språkhandlingen (Hellspong & Ledin 1997: 164; Vagle 1995: 175). Språkhandlingar får sin 
form i en skriftlig eller muntlig text, som i sin tur får sitt innehåll i en kontext där också 
språkhandlingarna får sin betydelse. Språket är alltid bundet till de olika miljöerna, 
kontexterna, det används i. Graden av direkthet berättar också om det sociala förhållandet 
mellan avsändare och mottagare (Hellspong & Ledin 1997: 166; Vagle 1995: 175). Språk-
bruket avspeglar följaktligen till en viss grad deltagarnas redan existerande sociala 
mönster (Svennevig 1995: 97). 

Språkhandling som minsta funktionella enhet kan också uppfattas åtminstone i en 
kommunikativ, avgränsad och specifik kontext, vara ett återkommande element. Ett 

                                                 
117  Clark kallar dessa för levels, tracks och layers.  
118  Även begreppen direkta och indirekta används.  
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exempel på en sådan kontext är en kommunikativ skrivuppgift. Begreppet återkommande 
element är mera bekant i den narrativa forskningsansatsen. Ett klassiskt exempel på det är 
den sociolingvistiska tillämpningen som sammanställdes av William Labov på 1960-talet. 
I den analyserade han hur de svarta i Harlem bland annat konstruerade sina muntliga 
berättelser (Andersson 1997: 9; Hyvärinen 1998: 319). Resultatet blev ett genreschema119 
för muntliga berättelser. Detta schema består av sex återkommande element i följande 
ordning (Hyvärinen 1998: 319; Labov 1972: 363; Svennevig 2001: 241–243):  
 

sammanfattning120 (fi. tiivistelmä, eng. abstract, no. sammendrag) 
 bakgrundsteckning (fi. alkutila, eng. orientation, no. orientering) 
 skeende (fi. ristiriita, eng. complicating action, no. komplikasjon) 
 värdering (fi. arviointi, eng. evaluation, no. evaluering) 
 upplösning (fi. tulos, eng. result, no. løsning) 
 avrundning (fi. päätäntä, eng. coda, no. avslutning)  
 
Den ryske strukturalisten V. Propp igenkände en struktur för folkberättelser redan 1928. I 
berättelserna ingår enligt Propp 31 narrativa funktioner (eng. narratemes) och åtta olika 
karaktärer (1968: 25). Ett schema eller en trädstruktur för korta skrivna berättelser 
utvecklades av Rumelhart (1977) och vidareutvecklades senare av Thorndyke (1977) som 
tillade en hierarki i strukturen. Detta sätt att beskriva, strukturera och hierarkisera berät-
telser är känd som story-grammar.  
 Ett schema har också kunnats identifiera i muntlig interaktion, till exempel i en arbets-
platsintervju (Adelswärd 1988: 35–42). Genreforskningen har i allmänhet försökt identi-
fiera mönster både i det kulturbundna talade och skrivna språket. En svårighet i dessa 
studier är i att begreppet genre inte tycks ha en tillräcklig uttömmande och kristalliserad 
definition. Begreppet påverkas oftast både av vetenskapsgrenen och av forsknings-
traditionen. (Kuyumcu 2004: 573–575; Pääkkönen & Varis 2000: 37–39.) Några av de 
kännetecknande dragen och konventionerna i olika genrer är mera eller mindre obliga-
toriska, medan skribenten har möjlighet att sätta sin personliga prägel i fråga om en del 
andra drag (Chapman 1999: 471).  
 
 

4.2.4 Klassisk talaktsteori 

Att kommunikativt språkbruk gärna kopplas ihop med muntligt språkbruk har en veten-
skapshistorisk bakgrund. Som min tidigare redovisning visar intresserade sig Bühler med 
sin organonmodell för det talade språket. På den modellen baserar sig också teorin om 
talakter (eng. speech act) som lanserades på 1950-talet av filosofen och språkfilosofen J. L. 
Austin i en föreläsningsserie vid universitetet i Oxford och utvecklades vidare av filosofen 
och språkfilosofen J. Searle. I talaktsteorin kan igenkännas spår av Wittgensteins tankar 
om språkspel121 med vilka han förstår de kommunikativa och regelbundna akter som vi 

                                                 
119   Ett schema är bekant från kognitivismen och elaborering som undervisningsmetod (se 3.2.2 Den 
språkdidaktiska kontexten). 
120   De svenska termerna är härstammar från Østern 1994: 27. De finska, engelska och norska termerna är 
med för att visa på variationen i terminologin. Terminologin i de olika språken reflekterar också en 
kulturbunden tolkning av berättelsen: till exempel betyder ett skeende någonting annat för mig än den finska 
ristiriita eller den norska komplikasjon.  
121  Ludwig Wittgenstein kan karaktäriseras som en av de mest betydande språkfilosoferna under 1900-talet. I 
sitt tidiga verk Tractatus logico-philosophicus (1921; 1996) påstås han uppfatta språket som universellt, det vill 
säga att det finns ett enda språk som refererar till en enda värld. Hans uppfattning är känd som språkets 
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utför i vår offentliga och privata vardag. Grunden till den moderna diskursforskningen 
lades genom talaktsteorin som senare har utvecklats och diskuterats. Eftersom ett funge-
rande begreppssystem inte existerar för kategoriseringen av kommunikativa språkhand-
lingar i en skriven text och eftersom den kommunikativa språkuppfattningen ser ut att ha 
en muntlig historia, har jag varit tvungen att anlita mig, att tillämpa och att bli inspirerad 
av resurserna i forskningen av den muntliga kommunikationen. Därmed är det motiverat 
att redogöra för det centrala innehållet i den klassiska talaktsteorin som ligger i bakgrun-
den även för den aktuella forskningen kring samtal och kommunikation. I tabell 3 
sammanfattas de centrala synpunkterna i den klassiska talaktsteorin.  

                                                                                                                                                    
bildteori. Han ville sätta gränser för det som språket kan uppnå (Saarinen 1994: 229). Språkuppfattningen hos 
den senare Wittgenstein i verket Philosophische Untersuchungen (1953; 1981) har en social prägel. I första skedet 
förstår han språket som en kalkyl med vars hjälp han anser att betydelsen i språket alltid kan omtolkas. 
Wittgensteins språkfilosofiska tänkande resulterar i det han kallar för språkspel: språkbruk är social 
verksamhet som kan jämföras med ett spel. Betydelsen av språket och specifikt orden kan alltid omtolkas och 
sålunda är språket människans slav – inte tvärtemot. (Hintikka 1982: 161–183; Pihström 1998.)  
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Tabell 3:  Centrala punkter i Austins och Searles talaktsteori 

 TALAKTSTEORI 

TEORE-
TIKER 

Austin 
(1962) 

Searle 
(1969) 

C
EN
TR
A
L 

TA
N
K
E 
O
M
 

TA
LA
K
TE
R
 

En tudelad uppfattning om tal-
akter: kontextbundna (perfor-
mativer) i den betydelsen att de i 
sig genomför någon handling och 
icke-kontextbundna (konstativer). 

Den centrala enheten i språklig 
kommunikation är kontextbunden 
illokut akt vars bruk styrs av ett 
tudelat semantiskt regelverk. En 
proposition motsvaras av in-
nehållet i en illokut akt.  

V
ID
A
R
E 
U
TV
EC
K
LI
N
G
 Icke-kontextbundna: lokutiva 

talakter till vilka ingår de fone-
tiska, de fatiska och de retiska 
talakterna. Kontextbundna: illo-
kutiva talakter är konventionella 
och hänvisar till det som språk-
användaren strävar efter och 
perlokutiva talakter är 
okonventionella och hänvisar till 
hur åhörarna reagerar på de 
illokutiva talakterna. 
 

Betydelsen av den illokuta akten 
finns i dess intention och i ett 
konventionellt bruk av orden. 
Sålunda kan inte betydelsen i den 
enbart finnas på den grammatiska 
satsnivån.  

K
LA
SS
IF
IC
ER
IN
G
 A
V
 

TA
LA
K
TE
R
 

a) verdiktiver  
bedömer och utvärderar 

b) exsersiver  
uttrycker makt och påverkan 

c) kommissiver 
uttrycker språkbrukarens 
bundenhet till att göra något 

d) behabitiver 
uttrycker inställningar och 
socialt beteende 

e) expositiver 
förtydligar och förklarar 
 

a) konstativer 
är sanna eller osanna påstå-

enden 
b) kommissiver 

är förpliktelser till mottagaren 
c) direktiver 

framkallar en handling hos 
mottagaren 
d) expressiver 

uttrycker känslor 
e) kvalificeringar 

skapar ny verklighet 

 
För att kunna få en uppfattning om hur teorin om talakter och muntlig kommunikation 
har utvecklats på senare tid, presenterar jag några centrala punkter i en aktuell lingvistisk 
präglad kommunikationsteori. Som representant för en sådan syn har jag valt Per Linells 
(1998, 2003, 2005) tankar om samtal och interaktion som kommunikativa verksamheter122. 
Den muntliga kommunikationen består enligt Linell av flera turtagningar med många 
separata enheter (eng. multi-unit turns) i motsats till enskilda, turvisa yttranden. Alla 
dessa turvisa yttranden sker i en dialogisk kontext, det vill säga i en kontext under påver-
kan och i samarbete med övriga deltagare. De flesta bidragen i en diskussion har en 
besvarande och initierande egenskap. Bidragen fungerar som en länk mellan det före-
gående och det efterföljande bidraget.  

                                                 
122  Per Linell håller på att utveckla en teori om samtal och språkliga möten som kommunikativa 
verksamheter. Våren 2007 är detta projekt, som han kallar för Samtalskulturer, under arbete, vilket innebär att 
en slutgiltig teori inte existerar ännu. (se mera http://www.liu.se/isk/research/Medarbetare/perli.html [läst 
21.1.2007])  
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4.2.5 Modern uppfattning 

I kommunikationsforskningen har en så kallad förmedlingsteori (eng. transfer theory) varit 
bärande. Denna teori har oftast uppfattat språket som en slags kod123. Enligt en modern 
syn finns det ingen exakt rätt förståelse av yttranden i en kommunikationssituation, utan 
innehållet i yttrandena tolkas i den aktuella kontexten genom en tillfällig förståelse, som 
under kommunikationens gång kristalliseras och förenhetligas, med hjälp av så kallade 
multi-unit turns. Sålunda är det inte heller meningsfullt att kategorisera yttranden utan 
kontext med några allmänna kriterier som till exempel i talaktsteorin. Diskussion, verk-
samhet och kognition uppfattas innehålla en dubbel dialogicitet (eng. double dialogicality) 
vilket innebär för det första situationsbundenhet (eng. situational dialogicality) och för det 
andra sociokulturell bundenhet (eng. sociocultural dialogicality). Grice (1975) lanserade i 
samband med sin diskussion kring kommunikation och teori om innebörd (eng. theory of 
meaning) så kallade maximer124 eller samarbetsprinciper för lyckad kommunikation. Även 
de är anknutna till muntlig kommunikation.  
 I det föregående har jag begrundat mitt val av den minsta analysenheten för närläs-
ningen av de 111 breven genom att redogöra för utvecklingen av den språkvetenskapliga 
tankegången från de första kommunikationsteorierna med funktionell förståelse av 
språket till en modern syn på hur betydelsen och innehållet i språklig kommunikation 
också kan förstås125. Mellan dessa ytterligheter finns den funktionella grammatiken som 
Halliday utvecklade på den europeiska strukturalismens grund. 
 Med tanke på den ledande principen för denna studie är teorin om kommunikation, 
dess kontextbundenhet och dess realisation i breven viktig. Figur 6 sammanfattar den 
teoretiskt språkvetenskapliga bakgrunden126 för den andra närläsningsomgången av bre-
ven.  

                                                 
123   En transfermodell av kommunikationen innehåller tanken om att kommunikation föregås av kognition. 
Det vill säga att idéer och tankar utvecklas först, de överförs därefter till språklig form och förmedlas 
avslutningsvis genom kommunikation. 
124  Maximerna är sammanlagt nio och bildar fyra kategorier: I Kvantitetsmaximer: 1. Gör ditt bidrag så 
informativt som kommunikationen i ett givet ögonblick kräver. 2. Gör inte ditt bidrag mer informativt än 
nödvändigt. II Kvalitetsmaximer: 1. Säg inte något som du tror är falskt. 2. Säg inte något som du saknar 
adekvata bevis för. III Relevansmaxim: Gör ditt bidrag relevant i förhållande till den pågående 
kommunikationen. IV Sättsmaximer: 1. Undvik att uttrycka dig oklart. 2. Undvik tvetydighet. 3. Var 
kortfattad. 4. Disponera ditt bidrag på ett redigt sätt. (Londen 1989: 167; Sperber & Wilson 1986: 33–34). 
125   Det vill säga från Bühlers organonmodell till Linells projekt Samtalskulturer. 
126   Se avsnitt 2.3 
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Figur 6: Den tillämpade lingvistikens lupp för den andra närläsningsomgången 
 
I figuren representerar den översta linsen studiens ledande princip enligt vilken de 111 
breven i första hand förstås som kommunikation. Den andra linsen preciserar kommuni-
kationens kontext som en kulturell och en skolsk, det vill säga till skolan hörande hand-
ling, vilka båda påverkar kommunikationen i ett brev. Dessa två parallella linser 
motsvarar den dubbla dialogiciteten med sociokulturell bundenhet och situations-
bundenhet127 vilka ur ett skrivpedagogiskt perspektiv också kan förstås som skribentens 
genremedvetenhet och mottagarmedvetenhet. Genremedvetenheten står för brevets 
kulturella bundenhet och mottagarmedvetenheten för kontext- eller situations-
bundenheten. Dessutom bidrar linsen i dialogismens anda med en social syn på kontex-
tuell kommunikation. Den sista linsen fokuserar på analysenheten för närläsningen. 
Genom dem preciseras mitt intresse till de språkhandlingar i breven som ger uttryck för 
den interpersonella funktionen i kommunikationen i breven mellan två jämnåriga bekanta 
ungdomar. 

                                                 
127  Att uppfatta artefaktens bundenhet till två kontexter har sitt ursprung i antropologin: Malinowski (1946 
[1923]: 306–307) skilde mellan kulturkontext och situationskontext av vilka den första hänvisar till den yttre 
kulturkontext som en text existerar i och den andra till den situationskontext i vilken texten skapas. Miller och 
Steinberg (1975) har skisserat upp följande modell med tre nivåer för interpersonell kommunikation: (1) På 
den kulturella nivån kommunicerar vi med andra utgående från den gemensamma kulturens normer och 
konventioner, (2) på den sociologiska nivån på basis av vår grupptillhörighet och våra sociala roller och (3) på 
den personligaste, den psykologiska, nivån möter vi den andra som en individ (via Berger & Bradac 1982: 10–
11). I min avhandling har jag valt att använda mig av begreppen sociokulturell och situationsbunden i stället 
för kultur- och situationskontext. Den psykologiska nivån av den interpersonella kommunikationen är på sätt 
och vis en självklarhet, eftersom det är frågan om jämnåriga bekanta som i enlighet med skrivuppgiften har en 
gemensam bakgrund.  

ledande princip: 
BREVEN ÄR KOMMUNIKATION 

ett brev som ett 
kulturfenomen 

kommunikationen existerar i en tvådimensionell 
dialogisk kontext: 

ett brev som en 
"skolsk" skrivuppgift 

kommunikationen realiseras i 
språkhandlingar med interpersonell 

funktion 

DE 111 BREVEN 
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5 Kommunikativa språkhandlingar i ett kontextbundet 
brev 

 
I de föregående kapitlen har jag avgränsat mig inom språk- och skrivpedagogiken och 
den tillämpade lingvistiken. Med hjälp av dessa söker jag en djupare förståelse för 
kommunikationen i de 111 breven. Dessa avgränsningar baserar sig på min dialog med 
materialet. Dialogen motsvarar den första närläsningsomgången av materialet. Resultatet 
av den första närläsningen fungerar som min förståelsehorisont för genomförandet av den 
andra närläsningen, som blir aktuell i detta kapitel. Den andra närläsningen fokuserar på 
den interpersonella kommunikationen i breven. Kommunikationen existerar i de språk-
handlingar som definieras och karaktäriseras i detta kapitel.  
 Som redan tidigare konstaterats är jag intresserad av den interpersonella kommu-
nikation som skribenten använder sig av i sitt personliga brev till den specifika motta-
garen. Kommunikationen existerar i språkhandlingarna i breven. Genom interpersonalitet 
reflekteras de roller och den växelverkan som skribenten och mottagaren har sinsemellan. 
Då mitt intresse gäller skribenternas kommunikativa språkkunskap, och inte i deras 
strukturkunskap, anser jag att enbart de grammatiska begreppen är otillräckliga för att 
beskriva språkhandlingarna. Av den anledningen har jag tillåtit mig att bli inspirerad av 
samtalsforskningen. Samtidigt är jag medveten om de problem mitt val förorsakar då 
samtalsforskningens begrepp används för att redogöra för skriftlig kommunikation. Den 
verkliga, det vill säga den i skrivuppgiften nämnda mottagarens reaktioner på skriben-
ternas språkhandlingar förblir okända. Ett dylikt förfarande påminner om den statiska 
dimensionen i den klassiska talaktsteorin som fokuserar ensidigt på avsändarens inten-
tioner och förbiser mottagarens roll i interaktionen. Däremot avviker jag från talaktsteorin 
genom att inte sträva efter en klassificering av språkhandlingarna utan att ta deras 
möjliga kontextuella avsikt och funktion i beaktande (Mey 1993: 123; Schiffrin 1994: 60; 
Tsui 1994: 9). Närläsningen liknar med andra ord förfaringssättet i CA-studier (eng. 
Conversation Analysis) med empiriskt material; intresse riktas också mot så kallade avvi-
kande språkhandlingar i kontexten och analys som framskrider ur språkhandlingens 
kontextbundna funktion till språkhandlingens struktur (Norrby 1996: 40–41, 71–72). Då 
den efterföljande reaktionen på språkhandlingarna i breven inte existerar, fokuserar jag 
mitt intresse på enstaka språkliga detaljer som skribenterna använder för att bjuda motta-
garen på interaktion – genom interpersonell kommunikation.  
 Breven är skrivna som tänkt kommunikation mellan två jämnåriga ungdomar. Det är 
fråga om ett privat brev från en person till en annan – från en avsändare till en mottagare 
– från en skribent till en läsare – från ett jag till ett du. Detta jag och detta du bildar sins-
emellan en kommunikation och blir genom det ett vi, som existerar enbart i språket i ett 
privat brev. På den språkliga nivån är avsändaren och mottagaren synliga genom lingvis-
tiska enheter som till exempel personliga pronomen. Dessutom kan detta privata brev 
förväntas ha ett förutbestämt innehåll: jagets upplevelser på katteaterns föreställning, 
avsändarens upplevelser som hon förväntas förmedla till mottagaren. Dessa fiktiva upp-
levelser stöds med hjälp av fakta i en tidningsannons om katteaterföreställningen.  
 Att fånga upp jaget, duet och viet i breven som tecken på kommunikation är befogat; 
som interpersonella pronomen uppfattas personliga pronomen i första och andra person 
singularis och pluralis (jag – du, vi – ni)128 (Biber 1988: 105; Crismore 2004: 310–311). Dessa 
pronomen och ändelser som anger person förekommer naturligtvis i olika kontexter i 
                                                 
128 De finska motsvarigheterna är minä — sinä, me — te som också syns i verbböjningen som personändelser 
(-n — -t, -mme — -tte).  
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kommunikationen, i de uttryck som jag har valt att kalla språkhandlingar. Enligt Luukka 
(1995: 32) reflekteras skribentens och läsarens kommunikativa relation tydligast i språk-
handlingar som ger uttryck för textens mottagare. Sådana språkhandlingar är explicita 
tilltal av mottagaren samt uppmaningar och frågor riktade till mottagaren. Bakhtin 
(1986b: 109) anser att ett yttrande (eng. utterance) blir dialogiskt genom dessa extraling-
vistiska aspekter och förknippas därmed med andra yttranden. I finskan uppfattas andra 
person singularis (sinä, sv. du) som en naturlig tilltalsform i en jämställd, informell och 
personlig kommunikationssituation (Sääskilahti 2006: 111; Yli-Vakkuri 1989: 54, 67). Att 
använda sig enbart av verbets personändelse eller substantivets possessivsuffix129 då man 
refererar till första person singularis anses vanligare i finskan än att explicit använda sig 
av minä-pronomen (sv. jag-pronomen) (Mauranen & Tiittula 2005: 41–47). Användningen 
av me-pronomen (sv. vi-pronomen) hänvisar till en samhörighet och gemensamhet 
mellan avsändaren och mottagaren.  
 Att skribenten gör både sig själv och mottagaren av brevet explicit synlig genom 
personligt pronomen130, personändelser eller possessivsuffix tolkar jag som ett möjligt 
tecken på interpersonalitet. De förekommer i breven i olika språkhandlingar som i sin tur 
har en funktion i brevet som en helhet. I helheten inkluderar jag naturligtvis också själva 
skrivuppgiften eftersom den är en väsentlig del av brevets kontext och motsvarar dess 
situationsbundenhet. Interpersonaliteten i breven betraktas utgående från två olika 
perspektiv: det sociokulturella och det situationsbundna. Det sociokulturella perspektivet 
fokuserar på den interpersonalitet som gör texten till ett brev och det situationsbundna i 
sin tur på den som ansluter brevet till skrivuppgiften. De tre dimensioner som breven kan 
förstås som lagren innanför varandra som figur 7 visar.  

                                                 
129  Possessivsuffix, eller ägarändelser som Karlsson (1978: 108) kallar dem för, uttrycker i finskan bland annat 
ägande. Första person singularis motsvaras av ändelsen -ni, andra person singularis av ändelsen -si och första 
person pluralis av -mme. Pronomina i första och andra person singularis och pluralis kan lämnas bort när de 
kombineras med ägarändelse.  
130  Dessa kan naturligtvis vara böjda i någon av finskans kasusformer såsom till exempel genitiv (minun— 
sinun — meidän), elativ (minusta — sinusta — meistä) eller allativ (minulle — sinulle — meille). 
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Figur 7:  De tre dimensioner som de 111 breven kan förväntas bestå av 
 
Var och en av dessa dimensioner påverkar den andra: de yttersta ramarna skapas av 
genren och de innersta av situationsbundenheten. Mellan dessa två lager existerar den 
sociokulturella kontexten. De två kontexterna består av olika interpersonella språk-
handlingar som skapar – och konstituerar – den sociala genren. Det sociala kommer fram i 
språkhandlingar där avsändaren och skribenten möts på ett eller annat sätt. I det privata 
brevet är den överordnande faktorn för interpersonaliteten naturligtvis att avsändaren 
och mottagaren uppfattas vara jämnåriga och bekanta med varandra åtminstone genom 
brevväxling, som skrivuppgiften förutsätter. Den sociokulturella interpersonaliteten 
existerar i språkhandlingar som inleder och avslutar ett privat brev. Dessa språkhand-
lingar och deras interpersonalitet redogör jag för i avsnitt 5.1, den situationsbundna inter-
personaliteten motsvaras av det som kan uppfattas som brevets innehåll. Språkhandlingar 
som berör det faktum att mottagaren missade katteaterföreställningen som skribenten för 
sin del upplevde, skapar detta innehåll. Dessa språkhandlingar och interpersonaliteten i 
dem redogör jag för i avsnitt 5.2.  

Numreringen av exemplen som följer motsvarar den löpande numreringen av breven, 
som i sin tur är slumpmässig. [...]-tecknet står för att språkhandlingen fortsätter i brevet, 
men bara den aktuella delen av språkhandlingen finns som exempel. Eventuella onum-
rerade exempel i löpande text är mina egna om inget annat nämns. I löpande text är de 
finskspråkiga begreppen understrukna och de förklarande svenska begreppen kursi-
verade. Den delen av språkhandlingen som jag fokuserar på är inrutad. Svärtningen av 
begrepp i löpande text är enbart för att underlätta läsningen. Begreppen skribent, brev-
skribent och avsändare använder jag synonymt. Jag har valt att använda pronomenet hon 
som hänvisning till både avsändare och mottagare. I den löpande texten har jag svärtat 
språkhandlingarnas olika funktioner för att underlätta läsningen. 

ETT PRIVAT BREV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GENRE 
 

den sociokulturella inledningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

den sociokulturella avslutningen 
 
 

 

den situationsbundna 
inledningen 

 
 

den situationsbundna 
övergången 

 
 
den situationsbundna 

avslutningen 
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De svenska översättningarna är mina egna och kan naturligtvis inte innehålla samma 
språkspecifika information som den finska språkhandlingen. Med andra ord kan inte 
talspråkligheter, exakt idiomatiskhet eller misstag i den finska språkhandlingen överföras 
i samma grad till översättningen. De språkfel som är möjliga att översätta har jag översatt. 
Sådana är till exempel felaktiga ordval eller person som saknas till exempel (46) Voinko 
tavata ensi viikolla? sv. Kan jag träffa nästa vecka?. Däremot är det omöjligt att översätta 
felaktig användnings av kasusformerna, och av den anledningen har jag inte översatt 
dem, till exempel (46) Se voi olla hauska tavata sinua, sv. Det kan vara trevligt att träffa 
dig och inte att Det kan vara trevligt att träffa en del av dig. Felskrivningar har jag heller 
inte översatt, till exempel (81) Nähdän! (i stället för Nähdään!) är på svenska Vi syns!  
 
 

5.1  Sociokulturell kommunikation  

Språkhandlingar som motsvarar sociokulturell kommunikation är avgörande för att de 
111 elevtexterna kan förstås som privata brev. Sålunda kan de förstås som tecken på 
skribentens genremedvetenhet, och tecken som enligt semiotikens begrepp kan anses vara 
kulturella index. Till sin karaktär är språkhandlingarna allmänna: de kan kategoriseras 
enligt sin specifika grammatiska konstruktion, till exempel i frågor, svar och interjek-
tioner. Många av språkhandlingarna har dock en specifik funktion i brevet: en inledande 
fråga finns inte enbart för att bli besvarad utan den kan också förstås som en önskan att 
mottagaren är frisk och mår bra. Funktionen i frågan kan anses existera oberoende av dess 
språkliga dräkt. I den sociokulturella kontext, som är bekant för oss finländare, är det 
vanligt att brev avslutas med språkhandlingar som i regel är implicita. De är direktiver 
som styr mottagaren till en eventuell handling eller förutsätter en reaktion av mottagaren. 
Karakteristiskt för dessa språkhandlingar är att den grammatiska formen inte motsvarar 
språkhandlingens kontextbundna funktion, varför de kan karakteriseras som speciella 
språkhandlingar.  

I det följande presenterar jag de sociokulturella språkhandlingar som enligt min tolk-
ning representerar interpersonell kommunikation i breven. De är indelade i två huvud-
kategorier utgående från var i breven de förekommer: inledande eller avslutande språk-
handlingar. Mitt intresse fokuseras på deras interpersonella karaktär det vill säga vad 
karaktären består av i den aktuella kontexten. Avslutningsvis presenteras en samman-
fattande översikt av den interpersonella karaktären i språkhandlingarna.  

Jag presenterar först sådana sociokulturella språkhandlingar som existerar inled-
ningsvis i ett brev och övergår därefter till de avslutande språkhandlingarna.  
 
 

5.1.1 Inledningen i breven 

 

5.1.1.1  Tilltal av mottagaren 

Att genom explicit tilltal ange mottagaren med namn tillhör i högsta grad ett privat brev 
trots att tilltal nuförtiden också används i reklambrev där man genom tilltalet försöker 
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ändra brevets karaktär. Brevet blir personligt131. Ett utskrivet personnamn följt av utrops-
tecken eller utskrivet personnamn väcker främst uppmärksamhet och fungerar på olika 
sätt som till exempel varning, befallning eller fråga i olika kontexter132. I en kommuni-
kationssituation fångar ett tilltal mottagarens uppmärksamhet och uppehåller den efter 
att kontakten har skapats. Det fungerar även som ett uttryck för en interpersonell 
funktion. (Yli-Vakkuri 1989: 44, 45.)  
 Till formen representerar namnen i breven en bred repertoar och de har i denna kon-
text en klar och specifik funktion: de anger mottagaren och avsändaren av brevet. Som 
språkhandlingar är personnamn speciella eftersom de till en viss grad styrs av nationell 
lagstiftning133. I detta sammanhang kan även smeknamn användas. Genom smeknamnen 
uttrycks individuell frihet. Förekomsten av smeknamn kan påverkas av kontexten: smek-
namn används i regel i informella och familjära sammanhang. Förutom smeknamn följer 
personnamnen en språkspecifik (ortografisk, fonetisk) konstruktion.  
 I elevbreven förekommer sju olika namntyper som mottagare. De mest använda 
motsvaras av namn som är finska varianter av internationella namn (exemplen 20, 22, 88) 
eller internationella namn skrivna med finsk ortografi (exemplen 4, 15, 76). Dessa vari-
anter är de som används oftast i breven.  

 
 (20) Moi Kari (4)   Terve Liisa,  
 (22) Morjens Pekka. (15) Hei Oskari!   
 (88) Terve Jooseppi! (76) Hei Saara! 

I enstaka brev har de internationella namnen skrivits med en för finskan främmande 
ortografi. Namn som är ortografiskt och fonetiskt gångbara både på svenska och på finska 
förekommer också (exemplen 6, 60,).  

 
(6) Hello Kalle (60) Terve Sanna! 

Helt purfinska namnen (exemplen 40, 96) och för finskan främmande varianter (exemplen 
8, 70) och finns också i breven.  
 

(40)  Moi Ritva! (96) Rakas Tuuli!! 
(8) Hej Molly! (70) Terve Peter! 

Jag kallar språkhandlingar en blandad namnvariant där skribenten blandar den finska 
och svenska ortografin (exempel 51).  
 
 (51) Terve Kaijsa! 

Förutom att tilltala mottagaren med ett proprium använder en del också ett appellativ 
(exempel 12). 

 
(12)  Hei kaveri!  (sv. hej kompis!) 

                                                 
131  Ett proprium har en identifierande uppgift och det motsvaras av till exempel personnamn (ISK (Iso suomen kielioppi) 
2004: § 553, § 596). 
132  Genom ett personnamn vill avsändaren fästa den avsedda mottagarens uppmärksamhet på avsändaren och försäkra 
sig om att den tilltalade lyssnar till eller läser (det sistnämnda är mitt tillägg) avsändarens budskap förutom att 
personnamn entydigt anger vem budskapet är riktat till (ISK 2004: § 1077). 
133  Enligt Namnlagen kap 6 a, § 32 b (8.2.1991/253) kan inte "namn som är olämpliga eller vilkas användning kan 
medföra olägenhet" eller vars "form och skrivsätt står i strid med namnskicket här i landet" godkännas som förnamn 
(www.finlex.fi/sv/laki, [läst 20.7.2006]). Undantag i form och skrivsättet kan utgöras av religiös sed eller utländsk 
bakgrund. 
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Ett appellativ uttrycker den grupp som mottagaren för till exempel ålderns, könets eller 
släktskapsbandens del kan anses tillhöra (Yli-Vakkuri 1989: 45). I breven förekommer 
appellativer som anger skribentens egenupplevda relation till mottagaren, som i breven 
kallas för vän (exempel 14), bekant (exempel 11), kompis (exempel 58) eller genom att 
ange sin släktskap (exempel 78) med mottagaren. I dylika fall lämnar de flesta skriben-
terna bort personnamnet. 
 

(14) Hei ystävä!  
  (sv. hej vännen!) 

(11) Rakas tuttava pohjoissuomesta! 
(sv. kära bekant från norra Finland!) 

(58) Hei taas vanha kamu  
  (sv. hej igen gamla kompis) 

(78) Terve serkku! 
 (sv. tjänare kusinen!) 

Mottagaren förblir en aning diffus i de fall som appellativet består av den ordagranna 
översättningen av skrivuppgiftens text såsom i exempel 11 tidigare. Intressant är att 
skribenten samtidigt har valt att kalla denna mottagare för kär, vilket gör att inledningen 
kan uppfattas som kontroversiell: den förmedlar samtidigt både avstånd och närhet. 
Likaledes innebär sättet att kalla mottagaren för vän en otydlig adressat, om inte 
skribenten har enbart en vän. Ett possessivsuffix eller diminutiv skulle ha gjort tilltalet 
personligare (t.ex. Hei ystäväni/ystäväiseni!)134. I en verklig situation skulle skribenten 
dock ha varit tvungen att skriva mottagarens namn redan på kuvertet och valt att efter 
den exaktheten övergå till en inexaktare stil i själva brevet, vilket syns i exempel 11.  
 I breven kan tilltalen kompletteras med en interjektion som har en betonande funktion 
i en familjär kommunikationssituation (Yli-Vakkuri 1989: 49). En interjektion kan anses ha 
bland annat en ritualiserad, en affektiv och en uppmärksamhetsfästande funktion (ISK 
2004: § 856, § 858, § 1707).  
 

5.1.1.2  Interjektion 

En interjektion135 i samband med tilltal är en naturlig och betydelsefull del av det privata 
brevet till skillnad från brev med formell karaktär. Genom valet av interjektion antyds 
avsändarens och mottagarens relation, ålder och grad av formalitet. I breven förekommer 
interjektioner som kan tillhöra både en muntlig och en skriftlig kontext. I finska språket 
förekommer även sådana inledande hälsningar som ursprungligen tillhör enbart den 
muntliga kontexten, till exempel hyvää päivää (sv. god dag) eller huomenta (sv. god 
morgon). Dessa förekommer inte i mitt material trots att de har blivit vanliga i den skrift-
liga kommunikation som föregår på nätet och per mobiltelefon.  
 De hälsande interjektionerna kan fördelas i tre grupper; till de som utgörs av hei 
(exempel 90), de som utgörs av moi (exempel 69) och de som baserar sig på terve 
(exempel 17).  
 

                                                 
134   Yli-Vakkuri (1989: 45) skriver att i samband med samma generations släktskapsappellativer används ofta 
ett epitet såsom attribut, diminutiv eller possessivsuffix. Exemplen inom parentes är mina egna.  
135  Jag använder begreppet interjektion för att täcka samtliga hälsningsord oberoende av om de till sin 
grammatiska form motsvarar kriterierna för en interjektion. Samma princip gäller även hälsningsorden som 
avslutar ett brev.  
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 (90) Hei!   (99) Hej! 

 (69) Moi Katri!   (21) No moj […] 

 (17) Terve, Elin!  

Även svensk ortografi förekommer bland de två första interjektionerna: Skribenter skriver 
med j i stället för i (exemplen 99, 21). Ordet terve tillhör samma familj som terveinen (sv. 
en hälsning) och är ett genuint finskt uttryck som för mig motsvarar främst en initierande 
interjektion, vilket är motstridigt med ordböckers uppfattning136. Denna interjektion har i 
breven också använts enbart i inledande position. De två övriga hälsningsorden (hei och 
moi) används både som inledande och avslutande hälsning även i genuin finska. 
 Förutom så kallade traditionella hälsande interjektioner kan breven även inledas med 
affektiv hälsning, vilken antyder bra skribentens och mottagarens familjära och nära 
relation (exemplen 71, 106).  
 
 (71) Rakas Liisa 
  (sv. kära Lisa) 

 (106) Hei rakas serkku! 
  (sv. hej kära kusin!) 

Som en affektiv hälsning förekommer i breven enbart nomenet rakas (sv. kär). Det efter-
följs konsekvent av hänvisning till brevets mottagare och fungerar alltså som ett attribut 
till själva appellativet (exempel 106 ovan) eller propriet (exempel 71 ovan). Att använda 
sig av det affektiva rakas är samtidigt både ett formellt och informellt sätt att karaktä-
risera mottagaren: att använda det i ett brev till en jämnårig känns för mig som en aning 
främmande, om inte rent av ålderdomligt137. Däremot är det mycket möjligt att skriben-
terna inte har en likadan känsla, eftersom motsvarande konstruktion finns på deras 
modersmål, och utgående från den kunskapen känns användningen naturlig, som ett 
tecken på en nära och familjär relation till mottagaren. Dessutom är ett motsvarande sätt i 
allmänt bruk åtminstone i engelska (t.ex. Dear Lisa) och norska kontexter (t.ex. Kjære 
Outi!). Möjligt är förstås att traditionen har ändrats med tiden bland de finskspråkiga 
ungdomarna, och de kan på grund av mediernas påverkan ha vant sig vid ett motsva-
rande affektivt tilltal av mottagaren. Naturligt i denna kontext är att inga formella tilltal 
med titel eller mottagarens officiella namn används i breven. 
I talat språk används prosodin och i skrivet språk skiljetecken för att skilja explicit till-

tal från övrig text (Yli-Vakkuri 1989: 44). Skiljetecknen kan anses ersätta det talade språ-
kets para- och nonverbala element i det skrivna språket. Skiljetecknen är också ur det 
semiotiska perspektivet sett symboliska tecken: de är överenskommelser. (Vauras 2006: 
31–33.) I breven används utropstecken (exempel 8), kommatecken (exempel 28) eller 
punkt (exempel 75) som effektmedel. Även utelämnande av skiljetecken (exempel 16) är 
möjligt.  
 
 (8) Hej Molly!  

 (28) Kaisa,  

 (75) Terve Liisa. 

                                                 
136  Ordböckerna Nykysuomen sanakirja (NS) och Suomen kielen perussanakirja (PS) anser det vara både 
initierande och avslutande hälsningsord (NS sub voce (s.v.) terve; PS s.v. terve). 
137  Ordböckerna NS och PS anger rakas (sv. kär) som ett sätt att inleda ett brev (NS s.v. rakas; PS s.v. rakas). 



 

82 

 (16) Terve Timo 

Placeringen av dessa tilltalna interjektioner är skrivna antingen på en egen rad eller som 
inledning på den första raden, om skribenten valt att skriva namnet på själva skrivupp-
giften på en egen rad allra först (exempel 82). 
 

(82) ETT BREV 
Moi Janina! Mitä kuuluu? Tässä Turussa [...] 

Skribenterna använder med andra ord både språkliga och layoutmässiga medel för att 
göra tilltalet av mottagaren synligt i texten. Mottagaren namnges med ett proprium eller 
ett appellativ, hon eller han hälsas med hjälp av en interjektion eller karaktäriseras med 
ett affektivt adjektivattribut. Layouten – det fysiska utrymmet på pappret – används 
också förnuftigt tillsammans med de övriga symboliska tecknen som tillhör tilltalet. 
Samtliga val kan anses fylla sin interpersonella funktion väl i ett brev mellan två jämn-
åriga.  
 

5.1.1.3  Fråga–svar-sekvens 

Det är naturligt att tänka att de frågor som inleder brev är riktade till mottagaren och att 
de har en dubbelroll: Å ena sidan vill avsändaren få en kort resumé av händelserna under 
den period som gått från den förra kontakten med mottagaren. Å andra sidan är frågorna 
en form av hövlighet, och avsändaren förväntar sig inte en uttömmande redogörelse. 
Frågorna väcker också mottagarens uppmärksamhet, och de är i regel placerade genast 
efter det inledande tilltalet i brevet. Ett kännetecknande drag för inledningen av en 
kommunikationssituation är så kallade öppna frågor som ofta har en rituell karaktär lik-
som också svaren på dem (ISK 2004: § 1199). En fråga och ett svar bildar den minsta 
språkliga interaktionssituationen. I breven ställs och besvaras frågan av avsändaren. 
Samtliga frågor blir inte besvarade.  

Jag kommer i det följande att redogöra för frågornas och svarens funktionella och 
diskursiva karaktär för att kunna diskutera deras interpersonalitet. En funktionell språk-
handling har en uppgift och funktion i brevet, men tillhör inte till sitt innehåll fullständigt 
kontexten. En diskursiv språkhandling har däremot både en funktion och uppgift som 
också tillhör kontexten: den uppfyller med andra ord kraven såväl för funktion som för 
kontextbundenhet. Ur den funktionella grammatikens synvinkel kunde man påstå att 
funktionella språkhandlingar uppfyller väl den interpersonella och ideationella 
funktionen, medan den textuella funktionen kan anses vara otydlig. Jag använder 
begreppet diskurs i betydelsen 'text i kontext' det vill säga att språket existerar och får sin 
betydelse i ett sammanhang (Coulthard 1985: 2–3; Norrby 1996: 26). 
 Inledningsvis redogör jag för de frågor som finns i breven och övergår därefter till 
svaren. Avslutningsvis skisserar jag upp en möjlig tolkningsnyckel med hjälp av vilken en 
fråga och ett svar i denna kontext kan anses ha en interpersonell funktion.  
 Innehållet på frågorna varierar; de kan beröra mottagaren explicit (exempel 21) eller 
mottagarens omgivning (exempel 43).  
 
 (21) [...], mitä sulle kuullu? 
  (sv. hur har du det?) 

 (43) Onko siellä kylmä? 
  (sv. är det kallt där?) 
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Skillnaden mellan dessa frågor är att mottagaren är explicit enbart i den första frågan 
(exempel 21). Den andra frågan är naturligtvis riktad till mottagaren, som också förväntas 
reagera på den. Informationen som svaret förmedlar är dock inte personlig. Oberoende av 
hurdan frågan är väcker den mottagarens intresse. Denna skillnad kan karaktäriseras med 
hjälp av begreppen funktionell och diskursiv. En funktionell fråga kan definieras som en 
fråga som fyller sin funktion, men som av en eller annan orsak inte tillhör den specifika 
kontexten. En diskursiv fråga har både en funktion och är dessutom starkt kontext-
bunden. Sålunda motsvarar den första frågan (exempel 21) en diskursiv språkhandling 
och den andra frågan (exempel 43) en funktionell språkhandling. De diskursiva frågorna 
har ett innehåll och en form som tillhör denna kommunikativa kontext. Däremot har de 
funktionella frågorna enbart en roll som en inledande fråga: de har med andra ord inte en 
diskursiv funktion.  
 Gränsdragningen mellan en funktionell och en diskursiv fråga är inte enkel och själv-
klar. Det är omotiverat att dra gränsen enbart utgående från bruket av ett personligt 
pronomen, det vill säga ifall frågan inte innehåller en personbeteckning av någon form 
skall den automatiskt karaktäriseras som funktionell. Av följande två frågor innehåller 
den ena en personbeteckning (exempel 4) och den andra är så att säga nollpersonig138 
(exempel 31).  
 
 (4) Mitäs teet? 
  (sv. vad gör du?) 

 (31) Miten menee? 
  (sv. hur går det?) 

Att uppfatta den första frågan (exempel 4) trots den personböjda verbformen som en 
diskursiv språkhandling i denna kontext är problematiskt. Valet av verbet gör att den 
första frågan verkar vara för konkret som interpersonell fråga i inledande position i ett 
privat brev. Därmed skulle den första frågan karaktäriseras som en funktionell fråga. 
Trots att det inte är motiverat att karaktärisera den som diskursiv, kan knappast dess 
interpersonella funktion nekas. Den andra frågan med ett nollpersonigt verb kan på basis 
av verbet tolkas som en fråga som gäller eventuella förändringar i mottagarens liv. 
Sålunda kan den för innehållets del uppfattas vara en diskursiv språkhandling. Trots att 
ett personkännetecken saknas i frågan är det motiverat att karaktärisera även den som en 
interpersonell språkhandling i denna kontext.  
 De diskursiva frågorna har bildats huvudsakligen med hjälp av följande verb: kuulua 
(exemplen 107, 41), mennä (exempel 30, 103) och voida (exempel 79).  

 
(107) Mitä kuulu? 
  (sv. vad hörs? / hur står det till?) 

(41) Mitä sinulle kuuluu? 
 (sv. vad hörs det för dig? /hur står det till med dig? / hur är det med dig?) 

(30) Miten siellä Oulussa mene?  
  (sv. hur går det där borta i Uleåborg?) 

(103) Miten sinulla menee? 
 (sv. hur går det för dig?) 

                                                 
138  Med nollpersonighet avses att verbet är böjt i tredje person singularis och att mottagaren i princip kan 
vara vem som helst trots att avsändaren hänvisar med nollpersonighet antingen till sig själv eller mottagaren 
(ISK 2004: § 1347). 
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(79) Kuinka voit? 
 (sv. hur mår du?) 

Verbet kuulua139 (sv. höras, låta höra av sig) uttrycker i sig att frågeställaren är intresserad 
av att få höra hur det står till med mottagaren. Frågor som inkluderar verbet kuulua kan i 
denna kontext både med explicit personbeteckning (exempel 41) och med en implicit 
nollpersonighet (exempel 107) uppfattas som diskursiva frågor. Funktionen, betydelsen 
av den nollpersoniga frågan (exempel 107), är beroende av kontexten: skribenten är 
knappast intresserad av att höra vilka ljud mottagaren i läsande stund hör utan hur det 
står till med henne och eventuella nyheter hon har att berätta. Verbet mennä (sv. gå) 
fungerar också i den explicita personbeteckningens del på ett likartat sätt som kuulua: i 
den betydelsen som språkhandlingen med verbet mennä i denna kontext förväntas ha är 
en personform av verbet omöjlig. Personen kan bli explicit enbart genom ett specifikt 
personligt pronomen i adessiv (-llA140), det vill säga genom adverbial. Exemplen 30 och 
103 är diskursiva språkhandlingar i denna kontext. Att ersätta den explicita hänvisningen 
till mottagaren med ett demonstrativt platsadverbial (siellä, sv. därborta) eller med 
proprium (Oulu, sv. Uleåborg) (exempel 30) fungerar på finska. Enligt Yli-Vakkuri (1989: 
49, 57) används det demonstrativa platsadverbialet vid tilltal av en okänd person eller en 
omskrivning av formellt tilltal141. I brevet mellan två jämnåriga ungdomar är det knappast 
frågan om någondera av dessa förklaringar. Trots detta verkar platsadverbialen fungera 
problemfritt i kontexten – och propriet tyder dessutom på behärskning av kontextuell 
geografisk kulturkännedom142. Verbet voida (sv. må) fungerar däremot lite annorlunda 
eftersom den förutsätter antingen personböjning (exempel 79) eller passivform (t.ex. 
Kuinka siellä voidaan?) som beroende på kontexten kan inkludera person. En språk-
handling med passivform i denna kontext används inte i breven.  
 Även nyanserade verb används i de diskursiva frågorna. Dessa är verben pärjätä (sv. 
att klara sig) och dess frekventativavledning pärjäillä (exempel 47) och hurista (exempel 
25). Av dessa har det första verbet och dess avledning en vardaglig, till och med tal-
språklig stil. Det andra är däremot ett deskriptivverb som innehåller information både om 
verksamheten och ljudet som verksamheten åstadkommer143. I ett nyanserat och ungdom-
ligt vardagsspråk har dessa verb en diskursiv roll som en interpersonell fråga.  
 
 (47) Miten olet pärjäillyt? 
  (sv. hur har du klarat dig?) 

 (25) Miten hurisee? 
  (sv. hur är läget?) 

En annan dimension än verbet, dess personböjning eller en annan personbeteckning 
såsom adverbial i samband med de frågor där mottagaren blir synlig, finns i frågeorden 
som brevskribenterna använder. Genom valet av frågeordet kan frågans betydelse 
förändras radikalt (exemplen 28, 84). I detta frågepar är det frågan om samma verb (kuu-

                                                 
139  Verbet kuulua är en intransitiv verbavledning som beroende på kontexten har antingen reflexiv eller 
automativ betydelse (ISK 2004: § 333; § 339). 
140  Att använda stor A-bokstav för att motsvara både a och ä – eller O-bokstav som motsvarighet till både o 
och ö är en tradition i fennougristiken. Traditionen följs också i denna studie.  
141  Yli-Vakkuri (1989: 57) ger som exempel frågan Ja sinne? (sv. Och dit?) som kan användas i stället för det 
formella tilltalet Entä teille? (sv. Och för er?). Det sista exemplet är mitt eget.  
142  I skrivuppgiften definierades brevets mottagare som en bekant i norra Finland. 
143  Detta verb anger en jämn och ganska tystlåten motorgången ljud som till exempel en bilmotor på 
tomgång får till stånd. Det används dock ofta i samband med frågor som berör människans mående.  
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lua, sv. höras, låta höra av sig) i en implicit, det vill säga nollpersonig form. Enbart genom 
att ändra på frågeordet, förändrar sig också betydelsen av frågan.  
 

(28) Miten kuuluu? 
  (sv. hur hörs det?) 

(84) Mitä kuuluu? 
 (sv. vad hörs det? / hur står det till?) 

Ett motsvarande frågepar med explicit personbeteckning genom adverbial utgörs av föl-
jande exempel (exemplen 80, 41).  
 
 (80) Miten sinulle kuuluu? 
  (innehållet: sv. hur står det till med dig? formen: hur hörs det till dig?) 

 (41) Mitä sinulle kuuluu? 
  (sv. hur står det till med dig) 

Utan tvekan kan konstateras att de första exemplen i båda paren (exemplen 28, 80) är 
funktionella frågor, medan de senare exemplen i båda paren (exemplen 84, 41) kan 
karaktäriseras som diskursiva. Att bestämma sig för att de diskursiva frågorna också är 
interpersonella är enkelt, däremot är det inte lika enkelt att avgöra om de funktionella 
frågorna utan eller med personhänvisning kan uppfattas som interpersonella. Om kraften 
i personens explicita närvaro i en funktionell fråga (exempel 80) erkänns, är det motiverat 
att betrakta den som en fråga med interpersonell funktion trots det vilseledande fråge-
ordet. Däremot är det betydligt svårare att motivera varför den nollpersoniga funktionella 
frågan (exempel 28) skulle uppfattas som interpersonell. Ur läsarens perspektiv är det 
frågan om tolkning och vilja att förstå de funktionella frågorna rätt, ett ansvar man har, 
men som alla nödvändigtvis inte använder likadant. Men kunskap om kontexten – både 
genren och placeringen av frågan i det privata brevet - gör att de funktionella frågorna 
blir helt möjliga att förstå rätt.  
 Att också avgöra med kriterierna ovan som utgångspunkt vållar stora problem då 
följande frågepar granskas. Det nollpersoniga alternativet (exempel 83) skulle vara den 
som inte tilldelas en interpersonell funktion och frågan med personhänvisning (exempel 
15) skulle delas.  
 
 (83) Onko kaikki hyvää?  
  (sv. smakar allt bra? /är allt bra?) 

 (15) Onko kaikki hyvää sinulla? 
  (sv. smakar allt bra för dig? / är allt bra med dig?)  

Att på basis av min modersmålsbakgrund inte kunna tilldela någondera av dessa funk-
tionella frågor en diskursiv funktion, är befogat. Oberoende av person kan frågorna 
karaktäriseras som starka sveticismer; idiomatiska uttryck i svenskan som inte kan över-
sättas ordagrant till finska utan att betydelsen förändras. Av den anledningen avviker 
deras betydelse så pass att varken kontexten eller personens närvaro nödvändigtvis gör 
dem till diskursiva frågor tillhörande interpersonell kommunikation i denna kontext.  

Eftersom samtliga svar i elevbreven förekommer enbart i samband med en fråga144, 
granskar jag svaren i ljuset av den ställda frågans karaktär, det vill säga dess funktio-
nalitet och diskursivitet. Principerna i tudelningen baserar sig på samma principer som i 

                                                 
144 Det förekommer med andra ord inga enstaka svar på frågor som eventuellt skulle ha ställts i ett tidigare 
brev utan svaren efterföljer alltid en utskriven fråga i det aktuella brevet.  
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frågorna. Sålunda får jag fyra olika alternativ för den inledande fråga–svar-sekvensen i 
breven: både frågan och svaret är funktionella (exempel 36), frågan är funktionell och sva-
ret diskursivt (exempel 80), frågan är diskursiv och svaret funktionellt (exempel 74) och 
både frågan och svaret är diskursiva (exempel 55).  
 

(36) […] ja onko kaikki hyvä? 
 Minusta kaikki on todella hyvä. 
 (sv. Är allt bra? Jag tycker att allt verkligen är bra) 

(80) Miten sinulle kuuluu? 
 Minulle kuuluu vain hyvää. 

   (innehållet: sv. hur står det till med dig? formen: sv. hur hörs det till dig? 
    För mig går det bara bra) 

(74) Mitä kuuluu? 
 Minulle on vaan hyvä! 

   (sv. Hur mår du? För mig är det bara bra!) 

(55) Mitä kuuluu? 
 Itse voin hyvin ja […] 

   (sv. Hur mår du? Själv mår jag bra och…) 

Samtliga svar innehåller en personbeteckning som hänvisar till skribenten. Det kan vara 
frågan om ett personböjt verb tillsammans med ett reflexivpronomen (exempel 55) eller 
ett personligt pronomen (exemplen 36, 80 och 74) som adverbial. Kännetecknen är inru-
tade i exemplen. Verbbruket i svaren följer frågornas.  

I de sekvenser där både frågan och svaret är funktionella (exempel 36) används 
samma verb i fråga och svar. Detta verb är olla (sv. att vara eller att ha). Då den ena delen 
av sekvensen är funktionell och den andra delen diskursiv (exemplen 80 och 74) varierar 
verbbruket. I de sekvenser där frågan kan karaktäriseras som diskursiv och svaret funk-
tionellt består samtliga svar av verbet olla (exempel 74) och ett personkännetecken som 
hänvisar till skribenten som tillexempel ett personböjt verb eller ett personligt pronomen. 
I de få exempel där frågan är funktionell och svaret diskursivt (exempel 80) finns också 
personen i regel explicit utskriven. Det vill säga att avgörande för den interpersonella 
karaktären hos svaren är inte personens närvaro utan adverbialet som borde uttrycka på 
vilket sätt skribenten mår och dess relation till verbet. Att adverbialet förblir en predikats-
fyllnad försvårar naturligtvis förståelsen. Sålunda blir den interpersonella funktionen hos 
svaret också svår att igenkänna (exempel 105). 
 

(105) Minä olen hyvä. 
(sv. Jag är bra/duktig) 

Även valet av verbet i exempel 17 vållar problem i förståelsen: I och med att avsändaren 
använder verbet olla (sv. att ha eller att vara) i stället för till exempel voida (sv. att må) 
försvåras den interpersonella funktionen i svaret.  
 

(17) Minä on vain hyvin. 
(sv. Jag är bara bra/på ett bra sätt) 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns två typer av frågor och svar, nämligen 
de diskursiva och de funktionella. För den interpersonella karaktärens del blir känne-
tecknet för person avgörande trots att både de funktionella och diskursiva frågorna 
antingen kan inkludera eller exkludera kännetecknet. Däremot blir den avgörande faktorn 
för den interpersonella karaktären i svaren den lexikala lösningen tillsammans med 
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morfologin. Som frågor med interpersonell funktion har jag förstått samtliga diskursiva 
frågor och bland funktionella frågor de som inkluderar ett personkännetecken. Figur 9 
konkretiserar frågornas interpersonella karaktär.  
 

 
Figur 8: Frågorna som tecken på interpersonell kommunikation 
 
Som man kan märka i figur 8 är det möjligt att uppfatta även frågor utan person-
hänvisningar som interpersonella. En avgörande roll har naturligtvis den kontext där 
frågorna existerar, men också valet av verb och valet av frågeord. Speciellt den inledande 
positionen i brevet hjälper mottagaren att förstå frågan och svaret på ett i kontexten 
korrekt sätt. Med andra ord är det frågan om mottagarens och avsändarens gemensamma 
kulturkontextuella och genrebundna bakgrund – att fråga efter mottagarens mående 
inledningsvis i ett privat brev ser ut att vara bekant för skribenterna (jfr Clarks common 
sense, Wunderlichs mänskligt subjektiva dimension i kommunikation som redogjordes för 
i avsnitt 4.2).  
 

5.1.1.4  Fraseologi 

Den inledande fraseologin består av två delar: den första fungerar som ett tecken på 
interaktionen mellan skribenten och mottagaren (exempel 49) och den andra av post-
kortsaktiga, korta hälsningar (exempel 85).  
 

(49) Kiitos kirjeestä, [...] 
(sv. tack för ditt brev) 

  (85)  Terveisiä etelä-Suomesta! 
    (sv. hälsningar från södra Finland) 

frågor 

diskursiv 
fråga 

funktionell 
fråga 

med 
person 

utan 
person 

med 
person 

utan 
person 

Kuinka voit? 
Miten sinulle 
menee? 

Miten menee? 
Mitä kuuluu? 

Kuinka olet? 
Mitäs teet? 

Miten kuuluu? 
Mitä tapahtuu? 

interpersonella frågor 



 

88 

I regel är tacken i breven diskursiva: de fungerar i kontexten och är fraseologiskt korrekta. 
Elativ som kasus (-stA) anger i dessa språkhandlingar källan för tacket eller hälsningen 
(ISK 2004: § 1253). I de enstaka funktionella tacken (exemplen 14, 66) är det frågan om att 
skribenten valt genitiv (ändelsen -n) istället för elativ (-stA) vilket förorsakar en skillnad i 
betydelse.  
 
 (14) Kiitos sinun kirjan! 
  (sv. tack vare din bok) 

 (66) Kiitos kirjeesi!145 
  (sv. tack vare ditt brev) 

Dessa språkhandlingar kan förstås som funktionella på basis av kontexten, som en inle-
dande fras. Att utgående från den lexikala variationen (kirja, sv. en bok och kirje, sv. ett 
brev) påstå att språkhandlingen är funktionell vore onaturligt eftersom vi inte vet vad 
som egentligen har skickats mellan de två parterna. Om man i stället använder kontexten 
som utgångspunkt skulle det vara naturligt att tänka sig att ett brev är mera sannolikt än 
en bok och således kunde den lexikala variationen påverka distinktionen funktionell eller 
diskursiv.  
 Som sammanfattning på den inledande sociokulturella kommunikationen kan konsta-
teras att den består av fem olika språkhandlingar: interjektioner och personnamn tillsam-
mans med eventuellt symboliskt bruk av skiljetecken, en diskursiv eller funktionell fråga–
svar-sekvens och av fraseologiska tackande eller hälsande språkhandlingar. Tolkningen 
av dessa språkhandlingar till interpersonell kommunikation är beroende av kontexten 
som också underlättar mottagningsprocessen. Språkhandlingarna förekommer i en 
förväntad position i en kulturbunden social genre och enligt ett kulturbundet schema för 
ett privat brev. Det underlättar mottagandet och förståelsen, speciellt av de funktionella 
språkhandlingarna. Man kan också fundera på den genrebundna kraften dessa språk-
handlingar har och ställa frågan vilka av dem som är viktiga för att läsaren från början 
förstår att det är ett privat brev hon läser. I och för sig avslöjar redan kuvertet för motta-
garen hurdant brev det är fråga om: ett privat brev är väldigt ofta försett med handskrivet 
namn och adress samt ett frimärke. På basis av detta kan mottagaren redan ställa in sig på 
rätt humör för mottagningen. Det sociokulturellt bundna schemat aktiveras.  
 En kontextbunden interjektion som reflekterar avsändarens och mottagarens tillhörig-
het till samma åldersgrupp är utan tvekan ett tecken på interpersonell kommunikation i 
ett privat brev – för mig. Ett annat perspektiv representerar naturligtvis niondeklassares 
uppfattning: en 15-åring som lever och har levt hela sitt liv med de moderna kommuni-
kationsmedlen på ett annorlunda sätt än jag förhåller sig med stor sannolikhet också 
annorlunda till privathet och närhet. Språket – och skrivkulturen i dessa världar är olika, 
kommunikationen sker på andra premisser och framförallt utvecklas kommunikationen 
kontinuerligt. Crystal (2001: 17) kallar detta språk netspeak som egentligen refererar till det 
muntliga och skriftliga språket som används på Internet till exempel på olika chattforum. 
Denna synkrona skriftliga kommunikation har i snabb takt utvecklat språket från till 
exempel enbart de symboliska grafemen och skiljetecknen till rent ikoniska symboler som 
vi känner igen som humörsymboler. Tecken på denna typ av kommunikation finns inte i 
de inledande språkhandlingarna i breven, vilket delvis förvånar mig. Skribenterna har 
hållit sig till ett konservativt språkbruk och skrivkultur åtminstone i inledningen av ett 
privat brev. 
 

                                                 
145  Genitiv ändelsen -n försvinner framför personändelser, i detta fall framför andra person singularis -si. 
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5.1.2 Avslutningen i breven 

Till den för eleven bekanta kulturbundna schema över privata brev tillhör också uttryck 
som signalerar att brevet avslutas. Dessa språkhandlingar uppfattas som interpersonella, 
mottagarinriktade språkhandlingar, som kan ha flera olika funktioner i kommuni-
kationen, och deras grammatiska form varierar. Därmed kan de karaktäriseras som impli-
cita eller indirekta språkhandlingar: deras grammatiska form motsvarar inte deras 
kontextbundna funktion. I breven motsvaras en del av dessa språkhandlingar av de som 
Searle (1969) klassificerar som direktiver (se tabell 3), som också används som en 
gemensam benämning på yttringar som styr mottagaren till en eventuell handling och 
förutsätter antingen en jakande eller en nekande reaktion av mottagaren (ISK 2004: § 
1645). 
 Breven avslutas dessutom med deklarativer, det vill säga påståenden där skribenten 
hänvisar till sin skrivsituation. I regel består de sista uttrycken i breven av en avslutande 
interjektion, avsändare och skiljetecken. Jag kommer i det följande att inledningsvis redo-
visa för de direktiver som ett privat brev avslutas med. Därefter övergår jag till deklara-
tiverna för att sedan presentera de avslutande interjektionerna, avsändarna och bruket av 
skiljetecken i samband med dem.  
 

5.1.2.1  Direktiv 

De sociokulturella direktiverna i breven består av tillönskningar (exempel 88), uppma-
ningar (exempel 106), befallningar (exempel 102), önskan (exempel 31), förslag (exempel 
23), inbjudan (exempel 20) och begäran (exempel 54)146.  
 

(88) Voi hyvin!  
(sv. må väl! / må så gott! / ha det bra!)) 

(106) Soitellaan joskus viikolla [...] 
(sv. vi rings någon gång under nästa vecka) 

(102) Kirjoittaa pian takaisin! 
(sv. skriv snart tillbaka) 

(31) Toivottavasti nahdään pian. 
(sv. förhoppningsvis ses vi snart / hoppas vi ses snart) 

(23) Nähdään kesällä!? 
(sv. vi syns på sommaren?!) 

(20) Osatko tule tänne kesässä? 
(sv. kan du komma hit på sommaren?) 

(54) Halaisitko mikki-kissaa puolestani?! 
(sv. kunde du krama katten Mikki för min del?!) 

Samtliga av de sociokulturella direktiverna tillhör den rituella och kontextbundna 
fraseologin som avslutar ett brev. I kategoriseringen av direktiver är det fråga om tolk-
ning, det vill säga att det inte alls är vattentäta och entydiga val jag har gjort. Många av 
direktiverna verkar passa in i flera kategorier, och eftersom den verkliga kontexten och 
mottagaren av brevet saknas anser jag det också vara omöjligt att göra absoluta val. Kate-
                                                 
146   Dessa underkategorier är skrivna med kapitäler i samband med att de genomgås.  
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gorierna fungerar således i detta sammanhang närmast som exempel på hur varierande 
även skriftlig kommunikation kan vara då skribenten inte använder sitt modersmål. 
Dessa kategorier motsvaras av dem som ISK (2004: § 1645) presenterar som direktiver. I 
ISK karaktäriseras kategorierna som grova och delvis överlappande. Att dessa avslutande 
sociokulturella språkhandlingar kan anses vara direktiver framgår av den följande redo-
visningen. Ordningen i redovisningen motsvarar ordningen av exemplen ovan, det vill 
säga att jag inleder med tillönskningar och avslutar med begäran.  
 Tillönskningarna tillhör de avslutande genrebundna språkhandlingar med hjälp av 
vilka mottagaren förbereds på att brevet avslutas. I dem önskar skribenten mottagaren 
fortsatt välgång (exemplen 50, 88). Av exemplen nedan kan den första uppfattas innehålla 
ett idiom (Nenonen 2002: 54–55, 154). 
 

(50) [...] ja pitä huolta itsestäsi! 
 (sv. sköt om dig) 

(88) Voi hyvin!  
 (sv. må väl) 

Tillönskningarna baserar sig på tre verb av vilka ett används i ett idiomatiskt uttryck (pi-
tää huolta i exempel 50 tidigare). De två övriga verben är voida (exempel 88 tidigare) och 
pärjätä (exemplen 11, 110 nedan).  
 
 (11) Ja pärjäile!147 
  (sv. försök klara dig "dag för dag") 

 (110) Yritä pärjätä ilman minua! 
 (sv. försök klara dig utan mig) 

Samtliga tillönskningar avslutas med utropstecken och verbet är placerat i början av 
språkhandlingen, vilket kan uppfattas som tecken på en imperativ språkhandling (ISK 
2004: § 1653). Hur imperativet tolkas beror bland annat på kontexten det förekommer i 
och dess lexikala innehåll. Kontexten för dessa språkhandlingar är avslutningen i ett pri-
vat brev och det lexikala innehållet som berör mottagarens välmående, vilka utgör grun-
den till att de fungerar som tillönskande direktiver. Samtliga är riktade explicit till motta-
garen: verbformen innehåller inte imperativets pluraliskännetecken -kAA, utan impera-
tivformen motsvarar andra person singularis. I en av tillönskningarna hänvisar 
avsändaren till något annat än mottagarens välbefinnande (exempel 52). 
 

(52) Mutta se siitä hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. 
(sv. allt om det god jul och gott nytt år) 

Tillönskningen (exempel 52) är en tidsbunden hövlighetsfras som har föga betydelse för 
själva interaktionen mellan avsändaren och mottagaren. De språkhandlingar där skri-
benten ber mottagaren hälsa personer utanför själva kommunikationssituationen 
(exempel 97) är problematiska att placera i en speciell kategori av direktiver.  
 
 (97)  Sanoo "Hei" isäsille ja äidisille minulta. 
     (sv. säg hej till din far och mor från mig) 

Det är motiverat att förstå hälsningarna som tillönskningar som inte är riktade till motta-
garen utan till personer i mottagarens omgivning. Det är fråga om en muntlig verksamhet 
från mottagarens sida, en verksamhet som avsändaren inte längre rår över. Ett känne-

                                                 
147  pärjäillä är en frekventativ avledning av verbet pärjätä (sv. att klara sig) 
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tecknande drag för dessa hälsningar är att avsändaren anger mottagaren för sin hälsning 
(mottagaren är inrutad i exempel 97) böjt i allativ (kännetecken är -lle). Däremot är det 
inte givet att det ingår ett verb i hälsningarna – ett verb som explicit anger den 
verksamhet som mottagaren förväntas genomföra. Detta verb är vanligen ett så kallat 
kommunikationsverb av vilka ett av de centralaste är sanoa (sv. att säga). Direktiver utan 
verb innehåller i allmänhet något tecken för riktning genom kasus eller adverb (ISK 2004: 
§ 1676), vilket ingår även i hälsningen ovan (exempel 97) genom allativändelsen -lle.  
 Uppmaningarna i breven hänvisar till den fortsatta interaktionen mellan avsändaren 
och mottagaren och de består av följande verb kirjoitella148 (exempel 29), soitella149 
(exempel 51) och nähdä (sv. att se) (exempel 81). 
 

(29) [...] kirjoittele kuulumiset sieltä Lapista! 
    (sv. skriv lite om hur du har det där i Lappland) 

(51) Soitellaan!  
 (sv. vi rings) 

(81) Nähdän! 
(sv. vi syns) 

Dessa uppmaningar kan uppfattas finnas i breven av två orsaker: å ena sidan är de 
uttryck som hör till det privata brevet, å andra sidan är de i denna kontext uttryck som 
tillhör själva uppgiften. I uppgiftstexten påstås det nämligen att skribenten brukar brev-
växla med mottagaren. Att uppmaningarna redovisas för som språkhandlingar som till-
hör den sociokulturella interpersonaliteten förutsätter fokusering på genren ett privat 
brev och inte på innehållet i själva brevet. I och för sig är det ganska naturligt att anta att 
ett privat brev mellan två bekanta inte är en engångsföreteelse. Att tolka dessa språk-
handlingar som uppmaningar baserar sig på två principer: den ena är den frekventativa 
avledningen och den andra är den passiva verbformen. 
 En frekventativ verbavledning beskriver i allmänhet en situation där verksamheten 
eller händelsen upprepas flera gånger. Genom att använda den frekventativa avledningen 
i stället för stamverbet förmedlar skribenten att brevskrivandet har en oregelbunden men 
upprepande karaktär. (ISK 2004: § 353.) I det talade språket används vanligtvis den 
morfologiskt passiva formen150 av första person pluralis vid befallning. Avgörande ur den 
interpersonella synvinkeln blir om skribenten inkluderar sig själv i eller exkluderar sig 
själv från språkhandlingen (ISK 2004: § 1654). Då sådana språkhandlingar översätts till 
svenska är det naturligt att använda sig av en verbavledning som uttrycker ömsesidighet 
såsom till exempel vi skrivs i betydelsen att vi skriver till varandra151, vilket tyder på att 
skribenten inkluderar sig själv i verksamheten. Att de frekventativa verbavledningarna 
och den morfologiskt passiva verbformen tillsammans med de lexikala lösningarna 
fungerar som kännetecken på uppmanande språkhandlingar blir tydligare när de jämförs 
med de befallande språkhandlingarna.  
 Även befallningarna i breven används för den fortsatta interaktionen mellan avsän-
daren och mottagaren. I samtliga befallningar använder skribenten verbet kirjoittaa 
(exemplen 25, 102). 

                                                 
148  kirjoitella är en frekventativ avledning av verbet kirjoittaa (sv. att skriva) 
149  soitella är en frekventativ avledning av verbet soittaa (sv. att ringa) 
150  Istället för den grammatiskt korrekta formen lähtekäämme! (sv. låt oss fara) används den passiva formen 
lähdetään! i motsvarande betydelse.  
151  Ljung & Ohlander (1988: 115) skriver "att ömsesidighet kan uttryckas på andra sätt än genom reciprokt 
pronomen, t.ex. genom verbformer som kyssas, gnabbas, och slåss." 
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(25) Kirjoita minulle nopeasti! 
 (sv. skriv snabbt till mig) 

(102) Kirjoittaa pian takaisin! 
(sv. skriv snabbt tillbaka) 

Det som skiljer befallningarna från uppmaningar är främst valet av stamverb i stället för 
frekventativavledning. Stamverbet går så att säga rakt på sak, uttrycker en engångs-
företeelse. Dessutom ingår ett tidsuttryck i många av de befallande språkhandlingarna. 
Att befallningarna innehåller både den morfologiska imperativformen (exempel 24) och 
verbets infinitiv (exempel 102) försvårar inte tolkningen av att det är fråga om en 
befallning som är riktad mot mottagaren: imperativets morfologiska form är avsedd som 
andra person singularis.  
 En tredje möjlighet att ge uttryck för den fortsatta interaktionen mellan avsändaren 
och mottagaren är direktiver som uttrycker antingen explicit avsändarens ÖNSKAN 
(exempel 15) eller implicit avsändarens önskan (exempel 77). 
 

(15) Toivon että voimme nähdä taas joskus! 
(sv. jag önskar att vi kan ses igen/någon gång) 

 (77) Toivottavasti kuulen sinusta pian ja […] 
 (sv. förhoppningsvis hör jag snart från dig) 

Själva avsändarens önskan ger inte uttryck för den fortsatta interaktionen utan den 
existerar i den senare delen av språkhandlingen (inrutade i exemplen) där både avsändare 
och mottagare ingår. I den första inkluderas båda i språkhandlingen i och med det i första 
person pluralis böjda modala verbet voida (sv. att kunna). Den svenska översättningen av 
huvudverbet nähdä (sv. att se) ger uttryck för 'varandra'. I den andra språkhandlingen är 
personerna åtskilda: genom ett personböjt verb tillsammans med det personlig prono-
menet sinä (sv. du) som är böjt i den kasus (elativ, -stA) som tillsammans med verbet ger 
uttryck för 'att få information'. Dessutom ingår ett tidsuttryck i samtliga av motsvarande 
språkhandlingar (understrukna i exemplen). På grund av att skribenten explicit ger 
uttryck för interaktion i språkhandlingen förstår jag dem som direktiver: de styr motta-
garen till en handling och förutsätter en reaktion av mottagaren. Mottagarens reaktion 
beror sedan på om avsändarens förhoppning förverkligas eller ej.  

Brevskribenterna uttrycker sin vilja till interaktion också genom förslag som inne-
håller en fråga antingen morfologiskt explicit (exempel 46) eller implicit (exempel 106).  
 
 (46) Voinko tavata ensi viikolla. Se voi olla hauskaa tavata sinua. 
 (sv. kan jag träffa nästa vecka. Det kan vara trevligt att träffa dig) 

 (106)  No mutta soitellaan joskus ensi viikolla jos sopii? 
  (sv. vi rings någon gång nästa vecka om det passar?) 

I den första språkhandlingen är det alltså fråga om en morfologiskt explicit fråga (fråge-
partikeln -kO) trots att frågetecknet saknas. I den andra språkhandlingen saknas däremot 
det morfologiska tecknet på frågan, men den avslutas med ett frågetecken. Interaktionen 
existerar genom att både avsändaren och mottagaren är närvarande i språkhandlingen 
genom lexikala och morfologiska lösningar. I den första språkhandlingen använder 
skribenten verbet tavata (sv. att träffa) och inkluderar avslutningsvis mottagaren i hand-
lingen genom ett personligt pronomen sinä (sv. du). Det reciproka verbet tavata inklu-
derar en förutsättning på 'en annan' som i finskan i regel förutsätts att man skriver ut: 
Reciprokheten kan inte uttryckas genom en speciell verbform som i svenskan. Själva de 
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reciproka verben beskriver social verksamhet (ISK 2004: § 486). Det andra exemplet består 
av den frekventativa verbavledningen soitella (soittaa, sv. att ringa) som redan är bekant 
från de uppmanande direktiverna. I och med det avslutande frågetecknet förändras 
språkhandlingens karaktär från en uppmaning till ett förslag. Som redan tidigare konsta-
terats i samband med uppmaningarna inkluderar skribenten både sig själv och motta-
garen i den morfologiska passivformen av verbet. Denna ömsesidighet blir synlig också 
genom den svenska översättningens verbform. Även förslagen till fortsatt interaktion 
inkluderar ett tidsuttryck.  
 I breven finns en språkhandling som kan uppfattas som en inbjudande direktiv 
(exempel 20). Även den är ett uttryck på den fortsatta interaktionen mellan avsändaren 
och mottagaren. 
 

(20) Osatko tule tänne kesässä? 
(sv. kan152 du komma hit på sommaren?) 

Den morfologiska formen på inbjudan är interrogativ: den inkluderar både ett morfolo-
giskt tecken på frågan (frågepartikeln -kO) och ett avslutande frågetecken. Att det inte är 
fråga om ett förslag beror på det lexikala val som avsändaren gjort: hon föreslår ingen 
reciprok träff utan frågar explicit om mottagaren kan komma på besök. Avsändaren finns 
inte morfologiskt med i språkhandlingen vilket däremot mottagaren är genom det 
personböjda verbet som är inrutad i exemplet. Som exemplet (exempel 20) visar kan även 
inbjudan innehålla tidsuttryck.  
 I breven finns bara en språkhandling som jag utan tvekan uppfattar som begäran 
(exempel 54). I den begär skribenten en konkret handling av mottagaren, men den är 
utskriven som interrogativsats, en fråga med frågepartikeln -kO. 
 

(54) PS. Halaisitko Mikki-kissaa puolestani? 
(sv. PS kunde du krama katten Mikki för mig?) 

Verbformen som är i andra person singularis konditionalis (inrutad i exemplet) ger å ena 
sidan mottagaren en valmöjlighet, men å andra sidan antyder frågaren en begäran i och 
med valet av konditionalis. (ISK 2004: § 1661–§ 1662.) Till skillnad från de övriga 
morfologiska frågorna fungerar denna fråga annorlunda. För det första är verksamheten 
den efterlyser en konkret handling som inkluderar både mottagaren (det personböjda 
verbet) och avsändaren (det avslutande possessivsuffixet -ni). Däremot innehåller den 
varken reciprokhet eller antydan om interaktion. Att denna språkhandling trots innehållet 
är kategoriserad som sociokulturell beror delvis på att den förekommer i brevet som ett 
postskriptum.  
 Sammanfattningsvis kan konstateras att det i breven finns sociokulturella direktiver i 
sju olika kommunikativa funktioner. Samtliga dessa har en interpersonell karaktär, vilket 
betyder att både avsändaren och mottagaren deltar på olika sätt i språkhandlingen. En 
annan betydelsefull detalj i direktivernas interpersonalitet finns i deras lexikala innehåll.  

I följande korstabell (tabell 4) sammanfattas brevens kommunikativa funktioner och 
interpersonella karaktär. På rubrikraden finns de olika kommunikativa funktioner som 
direktiverna kan få (ISK 2004: § 1645), och i den första kolumnen till höger de olika inter-
personellt betydelsefulla drag som igenkänts i direktiverna.  
 
 
 
                                                 
152  Skribenten använder verbet kunna i en ickemodal betydelse såsom till exempel i att kunna sina läxor, i 
den finska språkhandlingen. 
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Tabell 4: Direktivernas interpersonella karaktär i de 111 breven 
kommu-
nikativ 
funktion 
 

interperso-
nalitet 

tillönsk-
ningar 

uppma-
ningar 

befall-
ningar önskan förslag inbju-

dan begäran 

skilje- 
tecken 

utrops-
tecken 

utrops-
tecken 

utrops-
tecken __ 

fråge- 
tecken 

fråge-
tecken 

fråge-
tecken 

lexikalt 
innehåll 

välgång inter-
aktion 

interak-
tion 

interak-
tion 

inter-
aktion 

inter-
aktion 

verk-
samhet 

morfo-
logi 

impera-
tiv sin-
gularis 

frekven-
tativa 
verb- 
avled-
ningar 
och pas-
siva 

verbfor-
mer 

stam-
verb och 
impe-
rativ 
singu-
laris 

finita 
verb-
former 

fråge-
partikel 

fråge-
partikel 

fråge-
partikel 

tid __ __ adverb adverb adverb adverb __ 

aktörer 

motta-
gare 
(och 
avsän-
dare) 

avsän-
dare 
eller ett 
vi 

avsän-
dare och 
motta-
gare 

(avsän-
dare 
och) 
motta-
gare el- 
ler ett vi 

motta-
gare och 
avsän-
dare 
eller ett 
vi 

motta-
gare 

avsän-
dare och 
motta-
gare 

 
Till de ikoniska tecknen hör skiljetecknen. Den typografiska placeringen av språkhand-
lingen framgår inte av tabellen. Det lexikala innehållet syftar för det första på verbet och 
för det andra på dess semantik. Med morfologi hänvisas i första hand till den grammati-
kaliska formen och i andra hand till den lexikala formen i direktiven. Den nedersta raden 
innehåller information om vilka som aktörer ingår i direktiven: de kan vara avsändare och 
mottagare för sig eller tillsammans, vilket uttrycks med begreppet vi.  
 Kategoriseringen av språkhandlingar i direktiver med olika kommunikativa funk-
tioner baserar sig som helhet på en kontextuell tolkning av de lexikala och morfologiska 
detaljerna utan att förbise de visuella tecknen som utrops- och frågetecken. Den kommu-
nikativa funktionen som direktiverna har är varierande. Däremot är det interpersonella 
syftet för majoriteten av dem en fortsatt interaktion mellan avsändare och mottagare. I 
tabell 4 ingår de centralaste dragen i direktivernas interpersonella karaktär. Det finns skäl 
att lägga märke till att de olika interpersonella dragen är i ett tätt samarbete i språkhand-
lingarna – med andra ord kan inget av dragen självständigt skapa direktivernas kommu-
nikativa funktion. En annan betydelsefull aspekt är kontexten som tolkningen av direkti-
verna vilar på. Om de inledande frågor som redovisades för i avsnitt 5.1.1 kan anses ha en 
rituell karaktär, kan direktiverna förstås ha en liknande karaktär som avslutande språk-
handling i ett privat brev.  
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5.1.2.2  Deklarativ 

Till den avslutande fraseologin genom vilken skribenten förbereder läsaren på att brevet 
avslutas hör förutom de direktiver som redovisades för i avsnitt 5.1.2.1 också deklarativer 
eller påståenden som uttrycker skribentens belägenhet under skrivsituationen (exempel 
86).  
    

(86) Minun täytyy mennä nyt. Olen koulussa ja oppetajani tulee. 
(sv. Jag måste gå nu. Jag är i skolan och min lärare kommer) 

Dessa påståenden kan förstås ha en interpersonell funktion i breven: avsändaren tar 
hänsyn till mottagaren, förbereder henne eller honom på att brevet avslutas genom att 
skriva om sin egen situation och omgivning. På vilket sätt och med hjälp av vilka språk-
liga medel skribenten förmedlar denna interpersonella funktion diskuteras i det följande. 
 För det första lägger man märke till att dessa språkhandlingar är skrivna i påstående-
form, det vill säga de är deklarativsatser. En deklarativsats har ingen förutbestämd funk-
tion i en kommunikationssituation utan den bestäms av kontexten. I grova drag kan dock 
deklarativsatser i den aktuella kontexten anses beskriva omständigheter (exempel 86). 
Även ur det syntaktiska perspektivet sett kan samtliga olika specialsatser – såsom 
nesessiva (exempel 57) – anses vara påstående. Specialsatserna är naturligtvis explicitare 
knutna till specifika betydelser. (ISK 2004: § 887, § 891, § 906.)  
 
 (57) Tämä kirje loppui tähän. Nyt minun täytyy mennä suihkuun. 
 (sv. Detta brev slutade här. Nu måste jag gå och duscha.) 

Kännetecknande för nesessiva satser i finskan är att de inleds med ett nomen i genitiv och 
ett nollpersonigt predikatverb (inrutade i exempel 57). Det nesessiva uttrycket i språk-
handlingarna kan variera. I den aktuella kontexten är nomenet konsekvent ett personligt 
pronomen (minä, sv. jag) som hänvisar till skribenten.  
 I breven hänvisar skribenterna genom nesessiva strukturer till en nödvändig eller 
oundviklig händelse i den närmaste omgivningen. Förutom detta är ett kännetecknande 
drag för de deklarativa språkhandlingarna tidsadverbet nyt (sv. nu, exempel 105). 
 

(105) Nytt minä täytyy lopettaa,[...] 
(sv. nu måste jag avsluta) 

Genom adverbet (inrutad i exemplet) binder skribenten omständigheterna till den aktu-
ella tidpunkten. På så sätt framhävs den nesessiva handlingen och skribenten har inga 
andra alternativ än att avsluta brevet. I den mer eller mindre abrupta avslutningen genom 
ett nesessivt eller med andra ord unipersonellt uttryck kan också ingå en förklaring som 
hänvisar till händelserna kring skribenten (exempel 15). 
 

(15)  Nyt minun täytyy mennä, ruoka on valmis. Saan lasagnea... 
    (sv. nu måste jag gå, maten är färdig. Jag får lasagne) 
 
I de unipersonella uttrycken ingår antingen verbet täytyä (sv. måste) såsom i samtliga 
exempel tidigare. Verbet täytyä uttrycker enligt Kangasniemi (1992: 111) den starkaste 
nödvändigheten och tulla (sv. skall) den svagaste av samtliga andra unipersonella verb 
(pitää, sv. bör; täytyä, sv. måste; tulla, sv. skall). Liksom i allmänhet också i breven 
används verbet i jakande kontext. Nödvändighet uttrycks också med verbet pitää (sv. bör) 
eller med konstruktionen verbet olla tillsammans med en verbform i particip I passiv 
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(exempel 60), som är den vanligaste sättet att uttrycka nödvändighet i finskan (Kangas-
niemi 1992: 103, 111).  
 
  (60) Minun on nyt mentävä. 
    (sv. jag är tvungen att gå nu) 

I breven finns även språkhandlingar som har samma funktion – att förbereda mottagaren 
på att brevet avslutas – utan ett nödvändighetsuttryck. Dessa språkhandlingar är metatex-
tuella till sin karaktär (exempel 27 och 24).  
 
 (27) No minä aion vain kirjoittaa että menin sielle teatterin. 
    (sv. jag tänkte bara skriva att jag gick på den där teatern) 

 (24) Minulla ei ollut muuta asiaa. 
 (sv. jag hade inget annat ärende) 

Med en metatextuell språkhandling hänvisar skribenten till sitt eget brevskrivande 
(exempel 27) eller till att det väsentligaste redan är skrivet (exempel 24). Ett känne-
tecknande drag för sådana språkhandlingar är att det handlar om förfluten tid, vilket 
skribenten ger uttryck för genom tempus. Några metatextuella språkhandlingar i slutet av 
ett brev innehåller också information om att avsändaren sett katteaterföreställningen som 
också mottagaren är medveten om. Därmed kan sådana språkhandlingar också uppfattas 
tillhöra den situationsbundna kommunikationen – åtminstone för den kompletterande 
delen (den icke inrutade delen i exempel 27).  
Ett annat alternativ till språkhandlingar utan nesessivt uttryck är att hänvisa enbart till 

omständigheterna (exempel 82). 
 
 (82) Nyt minä ole menossa pelaamaan jalkapalloa, [...] 
 (sv. nu är jag på väg för att spela fotboll) 

Som redan konstaterats är tiden i de språkhandlingar som beskriver omständigheterna 
konsekvent uttryckt genom ett adverbial (nyt, sv. nu) som binder händelserna till den 
aktuella skrivsituationen. Genom det blir avslutandet aktuellt och verkligt.  
 Sammanfattningsvis kan konstateras att i de avslutande deklarativerna är tiden och 
tidsbundenheten central: det är genom den som påståendet kan anses få sin kraft och 
verkliga funktion i brevet som håller på att avslutas. Ett annat återkommande element är 
skribentens explicita närvaro genom ett personligt pronomen. Mottagaren existerar över-
huvudtaget inte i deklarativerna. Därmed verkar det vara så att den interpersonella 
karaktären dessa språkhandlingar finns i en kontextuell tolkning. Dessa är språk-
handlingar som i något avseende berättigar skribenten till att avsluta sitt brev och förbe-
reder mottagaren genom förklaringen till att brevet avslutas.  
 

5.1.2.3  Interjektion 

De avslutande interjektionerna tillsammans med avsändaren består av de vanligaste 
hälsningsorden i finskan. En del av dem kan anses tillhöra mera den muntliga kommuni-
kationskontexten som till exempel näkemiin (sv. på återseende), kuulemiin (sv. på åter-
hörande) och en del skriftlig kommunikation som till exempel terveisiä (sv. med 
hälsningar)153 eller rakkaudella (sv. med kärlek)154. De interjektioner som jag har tolkat 

                                                 
153  Formen terveisiä är en partitiv plural form av nominativ singularisformen terveinen (sv. en hälsning). 
Användningen av partitiv pluralformen är i detta sammanhang fraseologisk. 
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tillhöra mera den muntliga kommunikationskontexten representerar de FORMELLA inter-
jektionerna i min närläsning. De två övriga interjektioner som förekommer i breven är de 
neutrala och de informella. Dessa två redogör jag för i det följande.  
Både sådana interjektioner som tillhör den muntliga kontexten och sådana som tillhör 

den skriftliga kontexten finns i breven, och bruket av dem varierar. Tudelningen i munt-
liga och skriftliga hälsningar är en grov indelning av de avslutande interjektionerna i 
breven. I utgångspunkten är samtliga interjektioner kommunikativa och sålunda också 
funktionella, medan samtliga inte nödvändigtvis är diskursiva: det betyder att de inte 
innehållsmässigt tillhör denna kontext men kan trots det förstås i kontexten. Interjek-
tionerna fungerar som diskursiva tecken på gemensamma kulturellt och socialt bundna 
konventioner. Dessa konventioner "dikterar" vad och på vilket sätt någonting kan sägas 
om ett tema eller i ett visst sammanhang.  
 I breven förekommer tre huvudtyper av diskursiva avslutande interjektioner: formella, 
neutrala och informella. De NEUTRALA baserar sig på användningen av substantivet ter-
veinen (sv. en hälsning) som finns i nominativ pluralis (exempel 83 och 104), partitiv plu-
ralis (exempel 59) eller instruktiv (exempel 47), former som alla är väl fungerande även i 
mera formella kontexter än i ett privat brev mellan två ungdomar. Versalerna i exemplen 
motsvaras av avsändarens personnamn, och bokstavskombinationen -lta utgörs av abla-
tivändelsen och motsvaras av prepositionen från i denna kontext.  
 
 (83) Terveisit P[...]lta 
  (sv. hälsningar från P) 

 (104) Rakkaat terveiset, J[...] 
  (sv. kära hälsningar, J) 

 (59) Paljon terveisiä J[...]lta 
  (sv. mycket hälsningar från J) 

 (47) Terveisin A[...] 
    (sv. med hälsningar A) 

Som utgångspunkt för hälsningen har också substantivet terveys (sv. hälsa) använts som i 
exempel 33 eller adjektivet terveellinen (sv. hälsosam) i exempel 109.  
 

(33) Terveydet M [...]lta   
 (sv. hälsor från M)  

(109) Terveelliset U[...] 
 (sv. hälsosamma U) 

På basis av placeringen i breven, som avslutande hälsning före avsändarens namn, kan 
hälsningarna således anses vara funktionella. Däremot är deras diskursiva karaktär 
diskutabel trots den interpersonella karaktären de har i och med att avsändaren är närva-
rande.  
I stället för ett utskrivet hälsningsord kan enbart bokstaven t användas som en avslu-

tande hälsning. Denna bokstav har två möjliga innebörder; antingen står den för terveinen 
(sv. hälsning) eller för verbet toivoa (sv. att önska). Bokstaven används i på två sätt 
breven: med punkt (exempel 5) eller med kolon (exempel 106). Verbet toivoa förekommer 
också utskrivet (exempel 66) dock i samband med en önskan om återseende.  
 

                                                                                                                                                    
154  Formen rakkaudella är en adessiv singularis form av rakkaus (sv. kärlek) och kännetecknet (-llA) kan i 
vissa sammanhang översättas med svenskans preposition med.  
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(5) T. S[...] 
  (sv. Ö./H. S)  

 (106) Pusi, pusi T: T[...] 
  (sv. puss, puss H/Ö: T) 

(66) Näkemiin toivoo M[...] 
(sv. på återseende önskar M) 

Bruket av punkt respektive kolon är intressant. I förkortningar av ord används punkt, 
vilket kunde tyda på att de skribenter som använder punkt efter bokstaven t förkortar 
antingen tredje person singularis formen toivoo, (sv. önskar) av verbet toivoa (sv. önska) 
eller instruktivformen terveisin (sv. med hälsningar) av nomenet terveinen (sv. hälsning). 
Med hjälp av kolon antyder skribenten på en förklaring eller en direkt anföring efter 
bokstaven t. Kolon har enligt min uppfattning ungefär samma betydelse som svenskans 
preposition från som i finskan i detta sammanhang motsvaras av ablativ (-ltA). I exempel 
106 kan denna betydelse av kolon igenkännas. Där sänds många pussar till mottagaren av 
skribenten T. Det är svårt att bedöma hur medvetet bruket av dessa två skiljetecken är. 
Förkortningar av detta slag tillhör informella sammanhang. Däremot är de i kombination 
med många andra ikoniska och symboliska tecken i det moderna språket välkända och 
flitigt använda av ungdomar i samband med skriftlig kommunikation via nätet och 
mobiltelefoner. Förkortningen t – oberoende vilkendera av de två möjligheterna den står 
för – är en diskursiv språkhandling och kan också anses motsvara ett ikoniskt tecken som 
står före personnamnet utan att skribenten desto mera reflekterar kring bokstavens 
egentliga innebörd.  
 I breven används även privata och affektiva uttryck som avslutande hälsningsord: De 
består av antingen ord som uttrycker känslor, till exempel substantivet rakkaus (sv. 
kärlek), eller ord som står för en närkontakt som till exempel halaus (sv. kram). Dessa 
interjektioner kallas informella. Formen på dessa uttryck följer en fraseologisk korrekthet 
vilket betyder att känslor uttrycks med adessiv singularis form (exempel 50) och hand-
lingar med partitiv pluralis (exemplen 29 och 30). Av dessa är det första exemplet en 
smekform och förkortning (hali) av substantivet halaus.  
 

(50) Rakkaudella, E[...]  
 (sv. med kärlek)  

(29) Haleja: E[...] 
(30) Halauksia: C[...] 

(sv. kramar:) 

De interjektioner som redovisats hittills är bekanta närmast från skriftlig kommunikation: 
de står istället för en verksamhet som på ett eller annat sätt blir synlig i en muntlig 
kommunikationssituation. I sina brev använder skribenterna också avslutande hälsningar 
som är möjliga både i skriftlig och i muntlig kommunikation. Till dessa hälsningsord 
ingår även de formellaste (exempel 1 och 111). 
 
 (1) Näkemiin! 
  (sv. på återseende!) 

 (111) Näkemiin, J[...] 
  (sv. på återseende, J) 
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De kamratliga och vardagliga interjektionerna som används i breven är varierande: Som 
utgångspunkt för samtliga används hei (exemplen 8, 31, 105) och moi (exemplen 17, 24, 
55). De svenska motsvarigheterna155 skrivs med bokstaven j. 
 
 (8) Hej Hej! (17) Moikka! 

 (31) Heippa! (24) Moro! 

 (105) Hejppa, J[...] (55) Moi...  

Av dessa två tillhör moi slanguttryck och hei familjära interjektioner (PS sub voce hei; PS 
sub voce moi). Bruket av moi har expanderat under de senaste 20 åren så att ordet nuför-
tiden verkar vara till och med mera använt än hei.  
 Skiljetecknen ser ut att fungera enligt en speciell logik i de avslutande interjektionerna 
eller substantiven. I samband med substantivet terveinen (sv. hälsning) och dess partitiv 
pluralform (terveisiä) borde avsändarens namn böjas i ablativ (-ltA) som i svenskan i 
denna kontext närmast skulle motsvara prepositionen från. För att undvika denna böjning 
använder skribenterna antingen komma eller kolon. Genom kommatecken skiljs 
hälsningarna och avsändaren från varandra (exempel 87) så att de kan uppfattas som två 
olika uttryck: det är inte nödvändigtvis enbart avsändaren som skickar hälsningar.  
 

(87) Terveisiä, I[...] sinun ystäväsi 
(sv. Hälsningar, I[...] din vän)  

 
Kolonet används däremot i finskan före en sats som ger en förklaring eller en motivering 
till den föregående satsen (Itkonen 1985: 21). På motsvarande sätt kan användningen av 
kolon förstås i de avslutande hälsningarna: avsändaren fungerar som en förklarande del 
till de hälsningar som inlett språkhandlingen (exempel 78). 
 

(78) Terveisin: serkkusi 
(sv. Med hälsningar: din kusin) 
  

Utropstecken används som avslutning bland annat på korta utrop, uppmaningar, tilltal 
och hälsningar (Itkonen 1985: 16). I breven används ett utropstecken främst i samband 
med familjära interjektionerna hei och moi, vilket känns naturligt. Båda interjektionerna 
är korta, effektiva och utropsaktiga – och ur grammatiskt perspektiv interjektioner.  
 Sammanfattningsvis kan konstateras att i breven används tre olika uttryck som avslu-
tande hälsning: de personliga och informella (hei, moi) som främst avslutas med utrops-
tecken, de neutrala (terveinen, sv. hälsning) som avslutas med antingen med kolon eller 
med kommatecken och de formella (näkemiin, sv. på återseende) som även de avslutas 
med kolon eller med kommatecken. Bruket av kolon ser ut att ersätta kasusböjningen, och 
bruket av komma verkar skilja hälsningen och avsändaren åt två olika uttryck. Ett fjärde 
sätt är de privata och affektiva interjektioner som hänvisar till verksamhet (pusi, pusi, sv. 
puss, puss) eller till känslor (rakkaudella, sv. med kärlek). Majoriteten av hälsningsorden 
är diskursiva, men några enstaka funktionella hälsningsord finns i breven. Bruket av 
skiljetecknen stöder den diskursiva funktionen hos hälsningsorden.  
 
 

                                                 
155  Av dem används båda i Finland medan i Sverige gäller enbart hej. 
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5.1.3 Sammanfattning 

Den sociokulturella kommunikationen i breven består av inledande och avslutande 
språkhandlingar som kan anses vara sociokulturellt bundna, vilket betyder att deras 
variation är beroende såväl av den sociala kontexten som av den kulturella. Den socio-
kulturella kommunikationen skapar också grunden för att de aktuella 111 elevtexterna 
kan uppfattas tillhörande genren ett privat brev. De inledande språkhandlingarna verkar 
vara klart mer allmänna till sin karaktär än de avslutande: den grammatiska formen ser ut 
att motsvara funktionen tydligare än i de avslutande språkhandlingarna.  
 Tabell 5 är en sammanfattande översikt över både de inledande och avslutande socio-
kulturella språkhandlingarna i breven. Den högra spalten består av benämningen av 
språkhandlingen, den mittersta av språkhandlingens form och innehåll, den vänstra 
spalten fokuserar på språkhandlingens interpersonella karaktär, hur den uppstår och vad 
den eventuellt består av. En mera detaljerad beskrivning av formen och innehållet samt av 
den interpersonella karaktären finns i samband med redovisningen i de avsnitt 5.1.1 och 
5.1.2.  
 
Tabell 5:  Sociokulturella språkhandlingar, deras språkliga drag och interpersonalitet i breven 

INLEDANDE SOCIOKULTURELL KOMMUNIKATION 

språkhandling språkliga drag interpersonalitet 
proprium (personnamn) tilltal 
appellativ (gruppnamn) 

explicit mottagarinriktad 

informella interjektioner 
affektiva  

väcker mottagarens upp-
märksamhet 

funktionella enbart de med explicit per-
son frågor 

diskursiva samtliga, oberoende person 
funktionella svar 
diskursiva 

kontextbunden tolkning av 
lexikografin & morfologin 

interaktion fraser 
hälsningar 

i språkhandlingarnas inne-
håll 

AVSLUTANDE SOCIOKULTURELL KOMMUNIKATION 

tillönskningar 
uppmaningar 
befallningar 
önskan 
förslag 
inbjudan 

direktiver 

begäran 

mottagarinriktade: förut-
sätter en reaktion eller 
handling från mottagaren 

omständigheter 
nesessivitet deklarativer 
metatext 

kontextuell tolkning: 
avsändaren förbereder 
mottagaren på att brevet 
avslutas 

informella 
neutrala 
formella 

avsked som riktar sig till 
mottagaren 

interjektioner 

handling ersätter en handling mellan 
avsändaren och mottagaren 
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De flesta av de språkhandlingar som är uppräknade i tabellen är interpersonella: språk-
handlingar som inte inkluderar person, inte ens nollpersonighet, finns egentligen enbart i 
de funktionella frågorna och svaren. Karaktären av interpersonalitet och hur interperso-
naliteten uppstår är starkt knuten till den kontext som språkhandlingarna förekommer i. I 
en annan kontext – och till och med på ett annat ställe i breven – skulle många av språk-
handlingarna troligen vara tolkade på ett annat sätt, också i fråga om sin interpersonella 
karaktär.  
 De sociokulturella språkhandlingarnas är funktionella och kontextuella: som helhet 
verkar skribenterna behärska den sociokulturella kommunikationens genrebundna drag. 
Den sociokulturella kommunikationen motsvarar i stort sett det som kommunikationen 
mellan två ungdomar också kan förväntas vara. De lexikala val som skribenterna har 
gjort, fungerar väl i kontexten liksom också de morfologiska valen såsom till exempel 
bruket av passivform i stället för första person pluralis i direktiverna. 

Tilltalen i breven varierar och visar på skribenternas kompetens i finskt namnskick. 
Interjektionerna är välfungerande i kontexten, och inga formella tilltal eller inledanden 
hälsningar används. De inledande frågorna har också i dessa brev en rituell karaktär: de 
berör mottagarens välbefinnande, hans eller hennes sysslor eller omgivning i allmänhet. 
Frågorna är korta och koncisa – till innehåll och form ibland också sådana som inte tillhör 
den kontext som skrivuppgiften skapar, det vill säga att de kan karaktäriseras som 
funktionella. De eventuella svaren är både till form och innehåll lika rituella, lika korta 
och koncisa som de ställda frågorna. Även bland svaren finns sådana som inte kan upp-
fattas som kontextbundna, det vill säga att de kan karaktäriseras som funktionella. Svaren 
är naturligtvis explicit avsändarorienterade, med andra ord innehåller de alltid en explicit 
hänvisning till skribenten. Naturligt är dock att uppfatta dem förutom som ett svar på den 
föregående frågan, också som svar på en eventuell fråga som mottagaren ställt i sitt förra 
brev: därmed också den kontextbundna interpersonella karaktären. De avslutande språk-
handlingarna består av direktiver och deklarativer av vilka de förstnämnda har varie-
rande funktioner i breven. Deklarativerna i privata brev förbereder mottagaren på att 
brevet avslutas samtidigt som de på ett sätt representerar någonting konkret och reellt. 
Det är möjligt att tänka sig att de också fungerar som ett slags bevis på att brevet faktiskt 
är skrivet av avsändaren i fråga.  
Inga spår av tecken som är bekanta för många via olika diskussionsforum på nätet eller 

per mobiltelefon finns i breven: skribenterna använder varken humörsymboler eller andra 
förkortningar (till exempel EVVK156) som existerar i den dagsaktuella kommunikationen. 
Med andra ord blandar inte skribenterna genren traditionellt brev med till exempel 
genren personligt e-postmeddelande. Däremot visar skribenterna prov på att de 
behärskar bruket av skiljetecken för att ersätta det talade språkets para- och nonverbala 
kommunikation. Principiella kunskaper i att kunna överföra delar av det muntliga 
språket till det skriftliga med en avvikande användning av skiljetecken finns högst 
sannolikt redan hos de flesta tonåringar. Denna till skriftspråket hörande kommunika-
tionskunskap verkar fungera även på ett för eleven främmande språk – i en kommunika-
tionssituation med en jämnårig.  
 
 

                                                 
156  = Ei Voisi Vähempää Kiinnostaa (sv. Kunde Inte Intressera Mindre) 
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5.2 Situationsbunden kommunikation 

Den situationsbundna interpersonaliteten utgörs av de språkhandlingar som uppfyller de 
krav som skrivuppgiften ställer vilket innebär att den lins som uppfattar brevet som en 
skolsk skrivuppgift aktualiseras (se figur 6). Brevskrivandet styrdes av en konkret uppgift 
som också gav – eller dikterade – vad som skulle ingå i brevet. I brevet som genre och 
som ett sociokulturellt fenomen ingår de språkhandlingar som det redogjorts för i avsnitt 
5.1. Till de situationsbundna hör däremot sådana språkhandlingar som binder brevet till 
den specifika situation som skapas genom skrivuppgiften. Det finns två faktorer som kan 
anses vara centrala med tanke på brevets innehåll. Den första är att mottagaren inte har 
sett katteaterföreställningen, vilket ger avsändaren en orsak att skriva ett brev. Den andra 
är att avsändaren kan förväntas berätta om sina upplevelser av teaterföreställningen. 
Därför redogör jag som följande för de språkhandlingar som gäller dessa innehållsliga 
faktorer.  
Till den allmänna karaktären är dessa språkhandlingar personliga: de ger uttryck för 

den vänskap och närhet som existerar mellan avsändare och mottagare. Av denna närhet 
skapas också den interpersonella funktion som språkhandlingarna har. Då en språk-
handling kan uppfattas förorsaka en handling eller reaktion hos mottagaren kan den 
karaktäriseras som direktiv vilket också förmedlar den nära relationen avsändaren och 
mottagaren emellan. Språkhandlingarna berör med andra ord skribentens och motta-
garens interna och privata kunskap om varandra. Många av de språkhandlingar som 
uttrycker att mottagaren missat katteaterföreställningen är implicita till sin karaktär: de 
tar olika grammatiska konstruktioner som inte explicit kan anses motsvara funktionen. 
Många av dem kan också uppfattas som direktiver, eftersom de förutsätter en reaktion av 
mottagaren. Skribentens teaterupplevelser är däremot en varierande mängd olika slags 
språkhandlingar som också är svårare att definiera utgående från funktionen. Det finns 
tre karakteristiska faktorer i dem: skribentens upplevelser är kombinerade enbart med 
informationen i annonsen, skribenten bakar in sina upplevelser i en händelsekedja, och ur 
den interpersonella synvinkeln är det intressantaste avsändarens och mottagarens 
närvaro i dessa språkhandlingar. Frågan om vad en upplevelse överhuvudtaget och 
specifikt i denna kontext är, är inte lätt att besvara: Jag har anlitat mig på ordböcker och 
på egen språkkänsla. Norstedts ordbok Svenskt språkbruk: Ordbok över konstruktioner 
och fraser (2003) avser med upplevelse (sub voce upplevelse) något man inte glömmer eller 
när något är ett äventyr eller emotionellt en stor händelse.  
Som följande presenterar jag dessa språkhandlingar, deras interpersonalitet och 

möjliga direktiva karaktär. De funktioner som språkhandlingarna har i breven är svärtade 
i den löpande texten. Innan jag övergår från en språkhandling till en annan sammanfattar 
jag den interpersonella och direktiva karaktären hos den beskrivna språkhandlingen. Jag 
inleder med att redovisa för språkhandlingar som uttrycker att mottagaren har missat den 
katteaterföreställning som hon tidigare hade kommit överens om att se tillsammans med 
brevskribenten. 
 
 

5.2.1 Den missade föreställningen 

Att mottagaren inte kunde se katteaterföreställningen ges uttryck för i breven genom 
olika språkhandlingar: ett sätt är att beklaga (exempel 41), ett annat är att hänvisa till den 
missade teaterföreställningen genom att avsändaren föreslår ett framtida teaterbesök 
(exempel 8) eller att antar något om mottagaren (exempel 26). 
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 (41) Oli kurjaa että et päässyt mukaan katsomaan kissateatteria. 
 (sv. det var eländigt att du inte kunde komma med för att se på katteatern) 

 (8) Me voisimme vaikka menee jonkun teatteri kesällä jos se käy?  
 (sv. vi kunde fast gå på en annan teater på sommaren) 

 (26) Luulen että olit rakastanut teatterin koska pidät kissojsta niin paljon. 
  (sv. jag antar att du skulle ha älskat teatern eftersom du gillar katter så mycket) 
 
Inledningsvis redogör jag för beklagande språkhandlingar, förhoppningar och antagande. 
Därefter övergår jag till att granska förslag, uppmaningar och inbjudan samt påminnelser 
och metatextuella språkhandlingar. Avslutningsvis summerar jag samtliga språkhand-
lingarnas interpersonella och direktiva karaktär.  
 

5.2.1.1  Beklagande 

Skribenterna beklagar att mottagaren inte kunde se katteaterföreställningen vilket i 
huvudsak uttrycks på två sätt i breven: en del uttrycker sig med hjälp av ett verb 
(exempel 23), medan andra väljer ett substantiv (exempel 71).  
 

(23) Se harmittaa että et saanut nähdä sitä. 
(sv. Jag är ledsen att du inte fick möjlighet att se den) 

 (71) Harmi, että et päässyt katsomaan […] 
    (sv. Tråkigt att du inte kunde komma för att se)  

De beklagande substantiven används också tillsammans med verbet olla (sv. vara eller ha) 
som i följande exempel: 
 

(75) Se oli sääli että sinä et voinnut tulla mukaan. 
(sv. det var synd att du inte kunde komma med) 

I och med att verbet inkluderas i beklagandet ändras egentligen inte det semantiska i 
språkhandlingen: förändringen är syntaktisk. Beklagandet blir en sats bestående av ett 
predikat och ett predikativ. I beklaganden används förutom substantiv (exempel 75) 
också adjektiv (exempel 60). Adjektiven används konsekvent tillsammans med predikats-
verbet olla (sv. vara eller ha) och utan ett subjekt (exempel 27). Ett adjektiv som fungerar 
som predikativ behöver inte nödvändigtvis ett subjekt i en sats: då karaktäriserar predi-
kativet tillståndet allmänt och det står antingen i singularis nominativ (exempel 27) eller i 
partitiv singularis (exempel 60) (ISK 2004: § 954).  
 
 (27) […] oli ikävä että sinä et voinnut tulla. 
    (sv. det var trist att du inte kunde komma) 

 (60) On niin surullista että et pääsit katsomaan […] 
    (sv. det är så sorgligt att du inte slapp för att titta) 

Några skribenter har valt ett nekande uttryck för att beskriva sin känsla – eller sitt bekla-
gande (exempel 59). Det kan vara fråga om ett stilistiskt knep eller en omskrivning av det 
jakande, motsatta ordet. 
 

(59) Se ei oli hauska kun sinä et oli mukana. 
(sv. det var inte roligt när du inte var med) 
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Som framgår beklagar sig skribenterna i huvudsak på tre olika sätt över att mottagaren 
inte kunde se teaterföreställningen: ett känslokausativt verb (exempel 23 tidigare), ett sub-
stantiv (exempel 71 tidigare) eller verbet olla (sv. vara eller ha) tillsammans med ett sub-
stantiv (exempel 75 tidigare) eller ett adjektiv (exemplen 27 och 60 ovan) – ur syntaxens 
perspektiv en predikativkonstruktion.  

Interpersonaliteten i den delen av språkhandlingen som uttrycker beklagande genom 
ett nomen eller ett verb är inte tydlig och explicit. De handlar antingen uttryckligen om 
skribenten själv (exempel 62) eller också lämnar de tolkningsrum för vem känslouttrycken 
syftar på (exempel 81 samt de tidigare exemplen). 
 
 (62) Olen niin surullinen että sinä et voisi tulla […] 
     (sv. jag är så ledsen att du inte kunde komma) 

 (81) Harmittaa kyllä ettet voinut tulla […] 
    (sv. det är nog tråkigt att du inte kunde komma) 

I de beklaganden som inkluderar ett personböjt verb är avsändaren naturligtvis explicit 
närvarande. Sådana språkhandlingar är dock litet använda i breven. Majoriteten av 
beklagandena är nollpersoniga, det vill säga att de inte explicit anger någon grammatisk 
person för verksamheten. Hur denna nollpersonighet trots allt kan tolkas vara interper-
sonell belyses i det följande.  

Verbet harmittaa (sv. vara tråkigt, fisve157. harma) är ett känsloverb vilket får som 
objekt en levande varelse som upplever känslan: den representeras av ett partitivobjekt 
eller ett nollobjekt med individreferens (som i exemplet 81) (ISK 2004: § 905). Sålunda kan 
man påstå att den som upplever känslan i exempel 81 är någon som avsändaren vet något 
om och känner till – vem det är sägs däremot inte. Den som upplever kan naturligtvis 
vara skribenten själv eller kanske hela den grupp som skribenten såg teaterföreställningen 
med, till exempel i det brev där exempel 81 ingår hade skribenten sällskap av sin syster. 
Genom detta utelämnande riktar sig skribenten utåt: fokus förflyttas genom språket från 
avsändaren mot mottagaren. Varken avsändaren eller mottagaren är explicit nämnd i 
känslouttrycket, medan mottagaren är explicit nämnd i den efterföljande bestämningen. 
Om skribenten hade inkluderat objektet (till exempel sig själv) i känslouttrycket (till 
exempel Minua harmittaa ettet...), skulle uttrycket kunna tolkas som ett avsändar-
fokuserat interpersonellt känslouttryck.  

Att lämna tolkningsutrymme till exempel genom att lämna objektet onämnd som i 
exempel 81 är typiskt för den finska talkulturen. Den lämnar utrymme och tolknings-
möjligheter för mottagaren om avsändarens tillhörighet till dem som upplever känslan. 
(Seppänen 2000: 16.) Motsvarande förfarande verkar fungera väl också i ett skrivkulturellt 
sammanhang. Det kan tänkas att avsändaren genom utelämnandet av objektet inbjuder 
mottagaren till fortsatt interaktion, eftersom hon inte explicit behöver ta ställning till 
skribentens känslor till exempel genom att trösta, utan kan fokusera sig på till exempel sitt 
eget förhinder genom en förklaring. Utelämnandet av objektet kan knappast uppfattas 
vara ett medvetet val av skribenten. Däremot kan det anses vara ett prov på skribentens 
fraseologiska språkkunskap.  

Det kan vara befogat att påstå att en beklagande språkhandling som till ytan verkar 
vara impersonell, icke-interpersonell, i en specifik kontext kan fungera som en inter-
personell språkhandling: interpersonaliteten uppstår genom tolkningsutrymmet avsän-
daren omedvetet eller medvetet skapar genom att låta bli att explicit nämna den som 
upplever känslan. Sålunda blir en impersonell språkhandling en interpersonell språk-

                                                 
157 Förkortningen fisve står för finlandssvenska. 
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handling. Med andra ord gör kontexten denna till den grammatiska ytan impersonella 
språkhandling interpersonell.  

Motsvarande tolkningsutrymme antyder också följande beklagande språkhandlingar 
som inkluderar en subjektslös predikativkonstruktion med adjektiv (exempel 87) eller 
med substantiv (exempel 51) eller enbart ett substantiv (exempel 92).  
 
 (87) […] mutta oli vähän tylsää kun sinä et päässyt tulemaan. 
  (sv. men det var lite trist när du inte kunde komma) 

 (51) Oli harmi että et päässyt katsomaan kissa teatteria. 
  (sv. det var tråkigt att du inte kunde komma för att se på katteatern) 

 (92) Sääli että et voinut tulla mukaan näkemään teatteria, […]  
  (sv. synd att du inte kunde komma med för att se) 

Även dessa beklaganden exkluderar den grammatiska personen: de är med andra ord 
nollpersoniga. Ett sätt att minska närvaro och ansvar i argumentationen är till exempel att 
använda tredje person singularis i stället för första person singularis (Perelman & 
Olbrechts-Tyteca 2000 [1969]: 161–162). I och med att skribenterna lämnar den som 
upplever känslan onämnd och på det viset ger tolkningsutrymme för mottagaren, blir 
språkhandlingen interpersonell – enligt samma princip som uttrycken med de kausativa 
känsloverben.  

I de beklagande språkhandlingarna ingår konsekvent en kompletterande och förkla-
rande del. Ett substantiv som beskriver mental verksamhet eller mentalt tillstånd kan 
kompletteras med en grammatisk bisats som inleds antingen med en allmänkonjunktion 
että (sv. att) eller en adverbialkonjunktion kun (sv. då/när) (ISK 2004: § 1144). I de 
kompletterande delarna är allmänkonjunktionen että vanligare än adverbial-
konjunktionen kun. Med grammatiska termer uttryckt representerar dessa bisatser 
bestämningar till substantivet i beklagandet (ISK 2004: § 1162) – sannolikt också till adjek-
tivet i beklagandet. Huvudverbet i kompletteringarna är antingen nähdä (sv. se), katsoa 
(sv. titta på), tulla (sv. komma) eller olla (sv. vara).  

Interpersonaliteten i dessa bestämningar existerar i form av att avsändaren explicit 
hänvisar till mottagaren genom ett personligt pronomen (exempel 30), ett personligt 
pronomen och en personböjd nekning (exempel 100) eller enbart en personböjd nekning 
(exempel 45).  
 
 (30) Oli kyllä sääli että sinulla ei ollut mahdollisuus nähdä […]  
  (sv. det var nog synd att du inte hade möjlighet att se) 

 (100) On tosi ikävää että sinä et päässyt tulemaan. 
 (sv. det är verkligen tråkigt att du inte kunde komma) 

 (45) Harmi että ett päässyt tulemaan, […] 
    (sv. tråkigt att du inte kunde komma) 

Att hänvisa till skribenten dubbelt, det vill säga genom personligt pronomen och person-
böjd nekning (exempel 100), kan upplevas förutom påpekande också framhävande. 
Grammatiskt är det naturligtvis korrekt och möjligt att använda sig av båda, men den 
personböjda nekningen räcker väl till. Ur den interpersonella synvinkeln är hänvis-
ningarna till föreställningen intressanta (exempel 9), eftersom de fungerar som tecken på 
att det finns en tidigare kontakt mellan avsändaren och mottagaren.  
 
 (9)  Sääli että sinä et voinnut tulla siihen kissateatteriin. 
    (sv. synd att du inte kunde komma till den där katteatern) 
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Ett annat interpersonellt tecken som kompletteringarna kan innehålla är ett adverb som 
syftar på den gemenskap som de kommunicerande parterna har sinsemellan (exempel 15, 
102).  
 

(15) Siksi se ei ollut niin kivaa kuin voisi olla, kun sinä et ollut kanssani. 
 (sv. därför var det inte så roligt som det kunde vara, när du inte var med mig) 
 

 (102)  Se olisi ollut kiva jos sinäkin olisit voinut tulla mukan teatteriin. 
    (sv. det skulle ha varit trevligt om du kunde ha kommit med på teatern) 

Till båda adverben kan fogas ett possessivsuffix. I det första exemplet (exempel 15) 
inkluderar adverbet possessivsuffixet -ni, som hänvisar till skribenten. Därmed förmedlas 
att avsändaren och mottagaren har haft planer att göra teaterbesöket på tumanhand. 
Adverbet i det andra exemplet (exempel 102) saknar possessivsuffix vilket lämnar öppet 
om andra än avsändaren och mottagaren hade planer att gå på teatern.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att de beklagande språkhandlingarna består av 
två delar: sådana som uttrycker beklagande och sådana som kompletterar beklagandet. 
Beklagandet uttrycks genom känslokausativa verb, predikativkonstruktioner eller enstaka 
substantiv. I dem anges i regel inte den som upplever känslan, vilket ger tolknings-
utrymme för mottagaren om avsändaren hyser denna känsla eller ej . Därmed får språk-
handlingen en interpersonell karaktär. De kompletterande delarna motsvaras av en bisats 
som inleds med subjunktionerna että (sv. att) eller kun (sv. då/när). I samtliga komplet-
teringar anges mottagaren explicit genom ett personligt pronomen tillsammans med ett 
personböjt verb eller enbart med ett personböjt verb. Avsändaren är möjligtvis explicit 
närvarande i språkhandlingen genom ett possessivsuffix. En implicit närvaro av skriben-
ten representeras av adverb som förmedlar information om att åtminstone avsändaren 
och mottagaren skulle göra varandra sällskap på teatern. Att gemensam kunskap om 
teaterbesöket finns sedan tidigare förmedlas genom ett demonstrativt pronomen. 
Kompletteringarna anger att mottagaren inte har varit med på föreställningen. De bekla-
gande språkhandlingarna är inte direktiver, eftersom avsändaren inte genom dem 
förväntar sig en reaktion eller en handling från mottagaren.  
  

5.2.1.2  Förhoppning 

I språkhandlingar med predikativkonstruktion kan naturligtvis ingå konditionalis 
(exempel 111) i stället för indikativ. Verbets modus påverkar inte det tolkningsutrymme 
avsändaren ger mottagaren. Däremot ändras språkhandlingens funktion från ett bekla-
gande till en förhoppning (exempel 111). I språkhandlingen hänvisar avsändaren till sin 
önskan om att mottagaren skulle ha varit med på föreställningen enligt de tidigare 
planerna. Med konditionalis perfektum förmedlar avsändaren nämligen en hypotetisk 
situation i det förflutna som inte förverkligades.  
 

(111) Olisi ollut todella hauska jos sinäkin olisi ollut mukaan. 
(sv. det skulle verkligen ha varit roligt om du också hade varit med) 

Konditionala predikativkonstruktioner med så kallad nollperson uttrycker förutom en 
allmän känsla också ett villkor i den efterföljande konditionala bisatsen med subjunk-
tionen jos (sv. om). I en mening med villkorlig bisats är nollperson alltid möjlig, vanlig 
och i allmänt bruk (ISK 2004: § 1358). I den inledande konditionala förhoppningen ingår 
den redan bekanta interpersonella karaktären som uppstår i och med tolkningsutrymmet. 
Däremot inkluderar samtliga efterföljande villkorliga bisatser ett personligt pronomen 
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tillsammans med ett personböjt verb (exempel 102) eller åtminstone ett personböjt verb 
(exempel 63). 
  
 (102)  Se olisi ollut kiva jos sinäkin olisit voinut tulla […] 
     (sv. det skulle ha varit roligt om också du kunde ha kunnat) 

 (63) […] olisi ollut kivaa jos olisit päässyt tulemaan. 
 (sv. det skulle ha varit roligt om du kunde ha kommit) 

Villkorligheten och den explicita mottagarhänvisningen möjliggör att avsändaren 
förväntar sig en reaktion från mottagaren: kanske avsändaren hade det trist och tråkigt, 
eftersom mottagaren inte var med, och avsändaren kan därmed förvänta sig en förklaring 
från mottagaren. Tolkningsutrymmet i den inledande predikativkonstruktionen tonar 
dock ner förväntningen. En tolkningsfråga blir om en nollpersonig och villkorlig predika-
tivkonstruktion med en önskande karaktär i denna specifika kontext är en direktiv. För att 
kunna fastställa dess natur mera explicit borde man ha tillgång till mottagarens 
reaktioner.  
 Konditionalis används också i så kallade ovillkorliga förhoppningar. Dessa 
språkhandlingar har inte ett villkorligt innehåll; de ger uttryck för att mottagaren inte har 
sett föreställningen och för en framtida förhoppning. Avsändaren riktar förhoppningarna 
explicit till mottagaren genom ett personböjt verb (exempel 42, 78). Den önskande bety-
delsen uppstår genom att den enklitiska partikeln -pA sammanfogas med verbet i kondi-
tionalis (ISK 2004: § 834, § 1659) (exempel 42) medan partikeln saknas i det andra 
exemplet (exempel 78).  
 

(42) Olisitpa ollut täälä […] 
(sv. bara du hade varit här) 

(78) Olisit ollut siellä mukana. 
 (sv. du skulle ha varit med) 

Genom att använda konditionalis perfekt uttrycker avsändaren förutom en alternativ 
händelsekedja för de dåtida händelserna också en tänkt handling som inte blev av (ISK 
2004: § 1593, § 1594). I språkhandlingarna är mottagaren närvarande genom det person-
böjda verbet och avsändaren implicit närvarande genom ett adverb: täällä (sv. här) syftar 
på stället där avsändaren befinner sig på och mukana (sv. med) på gemenskapen mellan 
avsändaren och mottagaren. Trots dessa grammatiska tecken på interpersonalitet, är 
verksamheten i språkhandlingarna inriktad på avsändaren. Av den anledningen kan inte 
samtliga förhoppningar och önskemål heller anses vara direktiver: den reaktion eller 
handling som en direktiv förutsätts framkalla hos mottagaren förblir oklar. 
 Genom det personböjda verbet tilltalar och riktar sig avsändaren explicit till motta-
garen. Språkhandlingarna kan också uppfattas ur skribentens perspektiv som ett försök 
att framkalla en handling hos mottagaren158. Det innebär att skribenten förväntar sig att 
mottagaren på ett eller annat sätt reagerar på att hon vara frånvarande genom att till 
exempel förklara sig eller att i ett senare skede gå och se föreställningen. Vid en reaktion 
skulle funktionen för känslouttrycket vara en direktiv som kan anses ha en interpersonell 
funktion.  

                                                 
158  Enligt ISK (2004: § 1659) kan ett påstående i konditionalis presens (andra person singularis) tolkas som 
direktiv. Därmed ser jag inget tydligt hinder för att tolka en preteritumform som ett direktiv i en skriftlig 
kontext där interaktionen är fördröjd, i motsats till en muntlig kontext där interaktionen är samtidig, eller att 
hänvisa till en för avsändaren och mottagaren gemensam händelse i dåtid. 
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 Att uttrycka förhoppning förutsätter varken konditionalis eller explicit grammatisk 
person såsom exemplet nedan visar (exempel 43). Förutom den osäkerhet som konditio-
nalis innehåller och det tolkningsutrymme nollpersonigheten erbjuder kan en språk-
handling uppfattas som en önskande direktiv, om det hänvisar till mottagarens framtida 
verksamhet (Muikku-Werner 1994: 144).  
 
 (43) Toivotaan että ne tulee! 
    (sv. vi hoppas att de kommer)  

Genom att välja den passiva verbformen inkluderar avsändaren mottagaren i önskandet: 
därmed blir mottagaren delaktig i språkhandlingen. Sålunda uppstår också den 
interpersonella karaktären. Motsvarande önskningar uttrycker i regel en explicit 
förhoppning eller önskan genom valet av verb (toivoa, sv. hoppas, önska). Verksamheten 
i språkhandlingarna riktar sig mot framtiden, vilket också är naturligt för både önskemål 
och förhoppningar. Därmed får språkhandlingen en direktiv funktion i kontexten: den 
förutsätter en framtida handling av mottagaren. Avsändaren och mottagaren har gemen-
samma förhoppningar och önskemål enligt betydelsen av och innehållet i språk-
handlingen. Det framtida perspektivet kan också uttryckas genom ett tidsadverb 
(exempel 63). 
 
 (63) Toivottavasti voit tulle ensi kerralla kun on […] 
    (sv. förhoppningsvis kan du komma nästa gång) 

Förhoppningarna får den interpersonella karaktären genom att avsändaren inkluderar 
mottagaren i sin egen förhoppning. Mottagaren tilltalas antingen genom ett personböjt 
verb (exempel 63) eller genom att mottagaren inkluderas i den grammatiskt passiva verb-
formen (exempel 43 tidigare). 
 Sammanfattningsvis kan konstateras att förhoppningar som uttrycker att mottagaren 
inte sett teaterföreställningen förmedlas på tre olika interpersonella sätt. Ett första sätt är 
att använda sig av språkhandlingar med villkorlig nollpersonig konditionalis som inled-
ning. Nollpersonigheten ger ett tolkningsutrymme som möjliggör en interpersonell 
tolkning av språkhandlingen tillsammans med det efterföljande villkoret, som för sin del 
anger mottagaren explicit. Däremot är det en tolkningsfråga om dessa språkhandlingar 
kan karaktäriseras som direktiv. Ett andra sätt som används i breven är ovillkorliga 
konditionala språkhandlingar där mottagaren framkommer explicit och avsändaren 
implicit genom ett adverb som syftar till exempel på var mottagaren befinner sig. Därmed 
kan dessa språkhandlingar anses vara interpersonella. Däremot blir mottagarens förvän-
tade handling eller reaktion oklar, vilket försvårar tolkningen av språkhandlingarna som 
direktiver. Det tredje sättet är att hänvisa till framtida verksamhet som inkluderar både 
avsändare och mottagare. Detta görs genom en grammatisk passiv verbform tillsammans 
med ett adverb som uttrycker framtid. Dessutom innehåller verbet i sig redan verksamhet 
som uttrycker framtid. Utan tvekan är dessa sistnämnda språkhandlingar interpersonella 
och dessutom också direktiver.  
 

5.2.1.3  Antagande 

Konditionalis används också i antagande där skribenterna förmodar att mottagaren hade 
velat se föreställningen (exempel 16). Det personböjda verbet i konditionalis är inrutat i 
exemplet.  
 

(16) Olisit varman halunnut nähdä sen. 
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(sv. du skulle säkerligen ha velat se den) 

Trots sin antagande karaktär kan språkhandlingen uppfattas som interpersonell. 
Skribenten antyder genom bruket av konditionalis förutom en förutsägelse om också ett 
antagande om osäkerhet genom adverbet varmaan (sv. säkerligen). Genom adverbet 
modifierar skribenten sitt påstående, och därmed kan adverbet anses fungera som ett 
förbehåll (eng. hedge) i språkhandlingen. Detta adverb fungerar även som ett tecken på 
skribentens och mottagarens nära relation: skribenten vågar anta att mottagaren skulle ha 
velat se föreställningen. I och med denna förstärkning kan uttryckets funktion utvecklas 
från ett påstående mot en direktiv. Genom att anta något om mottagaren kan avsändaren 
uppfattas förvänta sig en reaktion, ett svar som antingen stämmer överens med 
antagandet eller inte stämmer överens med det. Förstärkningen fungerar med andra ord 
som ett lockbete för mottagaren som avsändaren vill framkalla en handling hos.  
 Avsändaren ger uttryck för att mottagaren inte sett katteaterföreställningen också 
genom andra språkhandlingar än beklaganden, förhoppningar och antaganden som jag 
redogjort för hittills. De resterande språkhandlingarna är förslag (exempel 97), uppma-
ningar (exempel 5), inbjudan (exempel 25), påminnelser (exempel 91) och metatextuella 
språkhandlingar (exempel 89).  

 
(97) Ehkä sinä voit tulla minun luo ja sitten voimme käydä katsomassa tämä 

hauska näytelmä. (sv. kanske du kan komma (hem) till mig, så kan vi gå och se 
den här roliga pjäsen) 

 
(5) Sinun täytyy mennä katsomaan sitä […] 

(sv. du måste gå för att se den) 

(25)  Voisitko tulle sinne kanssani? Olisi tosi hauskaa, jos voisit. 
   (sv. kunde du komma dit med mig? det vore väldigt trevligt om du kunde) 

(91) Muista että seuraavalla kerralla kun tämä kissateatteri tulee Helsinkiin 
sinä olet jo täällä. (sv. kom ihåg att följande gång denna katteater kommer till 
Helsingfors är du redan här) 

 
(89)  […] ajattelin kertoa sinulle siitä tässä kirjeessä. 
 (sv. tänkte jag berätta om den i det här brevet) 

Interpersonaliteten i språkhandlingarna kan anses finnas explicit i de personliga 
pronomen och personböjda verb som är inrutade i exemplen ovan. De innehåller gram-
matikaliska hänvisningar till avsändare, mottagare och till dem båda genom en kollektiv 
vi-hänvisning. Som följande granskar jag den interpersonella karaktären och hur den 
påverkar språkhandlingarnas karaktär som direktiver. Jag inleder med förslagen och fort-
sätter därefter i motsvarande ordning som i tidigare exempel. 
 

5.2.1.4  Förslag  

Förslagen baserar sig innehållsmässigt på att avsändaren anser att mottagaren borde se 
föreställningen och föreslår av den anledningen ett nytt teaterbesök. Interpersonaliteten i 
förslagen kommer fram genom att skribenten inkluderar både sig själv och mottagaren 
som aktörer i språkhandlingen (exempel 111). 
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 (111) Ehkä me voisimme joskus käydä teatterissa yhdessä? Toivottavasti 
voitaisiin. (sv. kanske vi kunde gå på teater tillsammans? Förhoppningsvis kunde 
vi) 

Avsändaren och mottagaren bildar ett vi genom ett personligt pronomen och ett person-
böjt verb i första person pluralis, genom ett adverb som syftar på vi och genom en noll-
personig passiv verbform som i språkhandlingen inkluderar bägge aktörerna.  
 
Ett annat sätt att inkludera avsändaren och mottagaren i förslagen är att hålla dem isär 
och hänvisa till båda separat (exempel 74) och i dessutom använda sig av en kollektiv-
hänvisning (exempel 4). 
 
 (74)  Kun tulen sinun luona voin kertoa muut…  
    (sv. när jag kommer till dig kan jag berätta resten) 

  (4)  Kun sinä tulee minulle, me saamme katsomme se […] 
    (sv. när du kommer till mig får vi titta)  

Den föreslående språkhandlingen inkluderar både avsändare och mottagare genom 
personböjda verb som båda syftar på avsändare och ett personligt pronomen som 
hänvisar till mottagaren (exempel 74).  

Den kollektiva vi-hänvisningen baserar sig på tre huvudelement som varierar i 
förslagen: ett personligt pronomen, ett personböjt verb och ett adverb eller ett kvantor-
pronomen159. Det personliga pronomenet är ett måste i de språkhandlingar som innehåller 
ett så kallat unipersonellt verb (exempel 45).  
 
 (45) Mutta meidän pitää tavata myöhemmin kuin tämä ei onnistunut. 
 (sv. men vi måste träffas senare då detta inte lyckades) 

Det personliga pronomen som står i genitiv motsvarar den som verksamheten och 
nödvändigheten fokuserar på. Detta innebär att skribenten genom förslaget binder sig 
själv och mottagaren till en senare gemensam verksamhet. Ett adverb som förstärker 
samhörigheten och det kollektiva kan inkluderas i ett nödvändighetsuttryck. Att använda 
sig av både ett personligt pronomen, ett personböjt verb och ett förstärkande adverbial 
eller ett kvantorpronomen som syftar på enbart två personer (molemmat, sv. båda) (ISK 
2004: § 740) gör det kollektiva i språkhandlingen poängterat (exempel 75).  
 
 (75) Sitten me voimme käydä molemmat sinne. 
 (sv. sedan kan vi båda besöka den) 

Ett annat alternativ är att använda sig antingen enbart av ett personböjt verb (exempel 33) 
eller tillsammans med ett kvantorpronomen som fungerar som förstärkning till det 
kollektiva (exempel 26).  
 
 (33) [...] ehkä voimme mennä sinne. 
 (sv. kanske vi kan gå dit) 

 (26)  [...] voimme ehkä mennä joskus yhdessä.  
    (sv. vi kanske kan gå någon gång tillsammans) 

                                                 
159  Med kvantorpronomen avses i finskan pronomen som kvantifierar, med andra ord uttrycker storleken på 
mängden på ifrågavarande grupp till exempel kaikki lapset, (sv. alla barn) (http://kaino.kotus.fi/cgi-
bin/julk1/termit.cgi?h_id=kBCGIGDDA [läst 3.8.2007]). 
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Ett kännetecknande drag för de situationsbundna förslagen i breven är ett modalverb som 
antingen uttrycker nödvändighet (exempel 45 tidigare) eller möjlighet (exemplen 33, 26 
ovan). De nesessiva verben förutsätter ett personligt pronomen som nödvändigheten 
syftar på, medan de modala verben som ger uttryck för möjlighet fungerar som övriga 
finska verb, de böjs med andra ord i person. Ett gemensamt drag för de modala verben är 
naturligtvis att de förekommer tillsammans med ett infinitivverb som fungerar som 
huvudverb. (ISK 2004: § 1564.) Huvudverbet i förslagen är ofta mennä (sv. gå) som 
förutsätter en specifik riktning av det till verbet hörande adverbialvalens (ISK 2004: § 961, 
§ 1225). Dessutom används verbet käydä (sv. besöka) som förutsätter en specifik lokal-
kasus av det till verbet hörande adverbialvalens och verbet katsoa (sv. se, titta) som får 
objekt. Även den passiva verbformen av ett modalverb förekommer och hänvisar 
tillsammans med det personliga pronomenet till det kollektiva som dessutom förtydligas 
ytterligare med ett adverb (exempel 79).  
 

(79) […] ja me voitaisiin mennä yhdessä katsomaan sitä 
 (sv. vi kunde gå tillsammans för att titta på den) 

Att det är fråga om ett förslag förstärks förutom av innehållet i det modala verbet också 
av dess modus, det vill säga konditionalis. Då presens konditionalis är det inledande 
elementet i en påstående sats kan det bland annat fungera som en inbjudan eller ett 
förslag (ISK 2004: § 1659). I allmänhet uttrycker konditionalis en planerad eller hypotetisk 
möjlighet i framtiden. I förslagen hänvisas till framtiden med ett tidsuttryck som kan vara 
ett adverb som till exempel joskus (sv. någon gång), myöhemmin (sv. senare) eller en 
adverbialkonjunktion kun160 (sv. då, när) som i förslagen är temporal och inte villkorlig161.  
 Samtliga förslag i breven kan uppfattas som interpersonella i och med att de inklu-
derar både avsändaren och mottagaren. Aktörerna hänvisas antingen till med ett särskilt 
personligt pronomen och ett personböjt verb eller med ett kollektivt vi som framkommer i 
språkhandlingarna genom ett personligt pronomen, ett personböjt verb och ett adverb 
eller ett pronomen som förstärkande element. Att det är frågan om förslag framkommer 
förutom av verbbruket också av att verksamheten i dem är framtidsorienterad, vilket 
förmedlas genom adverb och konditionalis som modus. Den verksamhet som avsändaren 
ger uttryck för i språkhandlingarna inkluderar också mottagaren som kan förväntas ta 
ställning till avsändarens förslag. Därmed uppstår också den direktiva karaktären i 
förslagen (ISK 2004: § 1645).  
 

5.2.1.5  Uppmaning och inbjudan 

För att kunna förstå skillnaden mellan en uppmanande och en inbjudande språkhandling 
gäller det att fokusera på hur avsändaren och mottagaren medverkar i språkhandlingen 
på en djupare nivå än den grammatikaliska. De båda språkhandlingarna fungerar som 
direktiver eftersom de har för avsikt att väcka en handling eller reaktion hos mottagaren.  
 I förslagen som redogjordes för tidigare var det kännetecknande att avsändaren och 
mottagaren är explicit närvarande i språkhandlingen antingen var för sig eller genom en 
kollektiv vi-hänvisning. Avgörande för skillnaden mellan en inbjudande och en uppma-
nande språkhandling verkar vara hur pass frånvarande avsändaren är i språkhandlingen: 
ur detta perspektiv ser det ut som om det finns en tydlig uppmaning i breven (exempel 5).  
 

                                                 
160  Subjunktionerna kun (sv. då, när) och jos (sv. om) kallas i ISK (2004: § 818) för adverbialkonjunktioner.  
161  Närmare om den temporala och villkorliga betydelsen av kun i ISK (2004: § 1136–§ 1137). 
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  (5)  Sinun täytyy mennä katsomaan sitä... 
    (sv. du måste gå för att se på den) 

I exempel 5 uppmanar avsändaren mottagaren genom ett unipersonellt verb som bildar 
ett nödvändighetsuttryck. Den som nödvändigheten är inriktar på mottagaren och den 
utgörs av det personliga pronomenet i genitiv. Verbet täytyä (sv. måste) är det verb som 
starkast uttrycker nödvändighet av samtliga unipersonella verb (Kangasniemi 1992: 111). 
I denna språkhandling är det mottagaren som nödvändigheten riktar sig mot. 
Avsändaren exkluderar däremot sig själv från verksamheten: hon finns varken explicit 
eller implicit med i den verksamhet som språkhandlingen ger uttryck för.  
 Avsändaren kan med andra ord vara närvarande antingen explicit eller implicit i en 
språkhandling. Den implicita närvaron är med andra ord oskriven; den finns däremot på 
ett betydelsemässigt tolkningsplan som språket i kontexten skapar. Att upptäcka en 
implicit närvarande avsändare i språkhandlingen ger möjlighet till att en inbjudan kan 
åtskiljas från en uppmaning. En inbjudan kan med andra ord innehålla en explicit närvaro 
av avsändare och mottagare (exempel 25) eller en implicit närvaro av avsändare med 
explicit närvaro av mottagare (exempel 53).  
 
 (25)  Voisitko tulle sinne kanssani? 
    (sv. kunde du komma dit med mig?) 

 (53)  […] tule rakas ystävä edes silloin katsomaan sitä. 
    (sv. kom kära vän då för att titta på den) 

Det första exemplet (exempel 25) är till den grammatiska formen en fråga som explicit är 
riktad till mottagaren genom en verbform böjd i andra person singularis. Avsändaren 
inkluderar sig själv i språkhandlingen genom possessivsuffixet -ni som är fogat till post-
positionen. Ett till postpositionen fogat possessivsuffix är likvärdigt med ett genitiv-
komplement, som i detta fall skulle vara det personliga pronomenet minun (sv. min) (ISK 
2004: § 687). Genitivkomplementet kan lämnas bort i samband med vissa postpositioner. 
Själva den grammatiska frågan kan anses fungera som en interpersonell inbjudan med 
explicit närvaro av både avsändare och mottagare. I det andra exemplet (exempel 53) kan 
mottagarens närvaro uppfattas som explicit i och med verbets personböjda imperativ-
form. Till den grammatiska formen är språkhandlingen en befallning, men i kontexten ser 
den ut att fungera som en inbjudan. Avsändaren syns däremot inte på befallningens 
grammatiska nivå. I och med att avsändaren använder verbet tulla (sv. komma) ger hon 
uttryck för att mottagaren skall röra på sig i riktning mot avsändaren, vilket också kasus i 
det möjliga adverbet skulle avslöja. Avsändaren är med andra ord implicit närvarande i 
språkhandlingen genom innehållet och betydelsen av verbet – i denna specifika kontext. 
En motsvarande implicit närvaro av avsändaren kan också existera i en grammatisk fråga 
(exempel 16).  
 
 (16) Tuletko katsomaan ensi kerta.  
    (sv. kommer du för att se på den följande gång) 

Frågan fungerar som en inbjudan och anger mottagaren explicit, medan avsändaren är 
implicit närvarande genom verbet tulla (sv. komma) – i likhet med exempel 53 tidigare. 
Samtliga inbjudande språkhandlingar där avsändaren är implicit närvarande baserar sig 
på samma verb. Till den grammatiska formen kan dessa inbjudanden befalla (exempel 53 
tidigare), fråga (exempel 16 ovan) eller ange nödvändighet (exempel 62, 103).  
 

(62) Sitten sinun on tuleva tänne! 
(sv. sedan skall du komma hit) 
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(103) Mutta seuraavan kerran kun he tulevat Suomeen näyttelemään sinun pitää 
tulla mukaan katsomaan. (sv. men nästa gång de kommer till Finland bör du 
komma med) 

 
I inbjudande språkhandlingar ingår i regel ett tidsuttryck som hänvisar till framtiden. 
Dessa uttryck kan vara adverb som sitten (sv. då), silloin (sv. då), ensi kerta (sv. följande 
gång), ensi vuonna (sv. följande år), seuraavan kerran (sv. nästa gång) eller ett verb som 
innebär att ett skeende möjligtvis förverkligas i framtiden luvata (sv. lova).  
 Sammanfattningsvis kan konstateras att skillnaden mellan en uppmaning och en 
inbjudan som en interpersonell direktiv existerar i hur avsändare och mottagare 
medverkar i språkhandlingen. I denna kontext verkar det vara så att mottagaren är 
explicit närvarande både i inbjudan och i uppmaning. Avsändaren kan däremot vara 
explicit eller implicit närvarande eller saknas helt och hållet. Språkhandlingar som saknar 
avsändarens närvaro är uppmaningar, medan språkhandlingar i vilka avsändaren är 
närvarande explicit eller implicit är inbjudanden. Den explicita närvaron baserar sig på 
grammatiska element som personligt pronomen eller personböjt verb, medan implicit 
närvaro förutsätter tolkning och förståelse av verbet i språkhandlingen. 
  

5.2.1.6  Påminnelse och metatext 

Genom påminnelser återkopplar avsändaren mottagarens tankar till det tidigare gemen-
samma beslutet att besöka katteatern. En påminnelse kan fungera i kommunikationen på 
ett motsvarande sätt som metatext: det vill säga den underlättar mottagaren för att få ett 
sammanhang för språkhandlingen och underlättar på det sättet förståelsen. Med metatext 
avses med andra ord text om själva texten. Den underlättar läsprocessen och textför-
ståelsen genom att handleda läsaren, strukturera texten och upprätthålla interaktion 
mellan avsändare och mottagare (Luukka 1992: 14–35). Avsändaren ser ut att använda 
påminnelser som en introduktion till innehållet i brevet, det vill säga sina egna upple-
velser (exempel 13).  
 
 (13) Sinähän tiedät että olin menossa siihen kissa teattereihin?! ... Nå sinä 

haluat varmaan tietä enemän se teaterista. (sv. du vet ju att jag var på väg till 
den där katteatern – nå du vill antagligen veta mera om teatern) 

 
Den enklitiska partikeln -hän, som är sammanfogad med det inledande personliga 
pronomenet i exemplet (exempel 13) antyder att innehållet i språkhandlingen är bekant 
för bägge parterna sedan tidigare. I ett påstående anger partikeln att det är fråga om 
självklara fakta för både avsändare och mottagare, det vill säga att mottagaren vet att 
avsändaren var på väg till katteatern. (ISK 2004: § 830.) Genom att avsluta med ett fråge-
tecken antyder avsändaren dock att hon är osäker på innehållet i det första påstående som 
hon riktar till mottagaren genom det personböjda verbet, och inkluderar sig själv genom 
det personböjda verbet olla (sv. vara) och en så kallad MA-infinitiv162 i inessiv. Formen 
uttrycker en progressiv handling som pågår eller pågick under en specifik tidpunkt (ISK 
2004: § 1519). Den osäkra linje som frågetecknet antyder fortsätter i följande del i språk-
handlingen genom adverbet varmaan (sv. säkert). Genom att uttrycka osäkerhet ger 
avsändaren utrymme för mottagaren att reagera på hennes påståenden. Osäkerheten gör 
språkhandlingen direktiv och interpersonell trots den bekantskap med innehållet som 

                                                 
162 MA-infinitiv kallas också för den tredje infinitiven. Den kan böjas i olika kasusformer.  
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den enklitiska partikeln förmedlar. Ett annat sätt att uttrycka osäkerhet i påminnelserna är 
att ställa en fråga (exempel 90).  
 
 (90) Ai muuten voitko kuvitella että [...] Muistako kun me puhuimme siitä 

kissa näytöksestä? (sv. kan du förresten inbilla dig att … Minns du när vi 
pratade om den där katt föreställningen?) 

 
Frågan i exempel 90 ställs genom den enklitiska frågepartikeln -kO. Den direktiva karak-
tären uppstår förutom genom den osäkerhet som frågan förmedlar men också genom att 
avsändaren förväntar sig ett svar – en reaktion – från mottagaren. De båda frågorna är 
explicit riktade till mottagaren i och med att frågepartikeln är sammanfogad med det 
personböjda verbet. Avsändaren inkluderar sig själv i språkhandlingen genom det 
kollektiva vi som hänvisar till ett gemensamt förflutet i och med tempus och verbets 
betydelse.  

Skillnaden mellan en påminnelse och en metatextuell språkhandling (exempel 78 
nedan) är att den första försöker framkalla en reaktion hos mottagaren, medan den andra 
mera fungerar som vägledning i mottagningsprocessen. Som redan tidigare konstaterats 
kan en språkhandling som framkallar reaktion eller handling hos mottagaren förstås som 
direktiv. Däremot kan både påminnelser och metatextuella språkhandlingar uppfattas 
som interpersonella i och med att både avsändare och mottagare är närvarande. 
 
 (78)  Haluan kertoa sinulle kissateatterista. 
    (sv. jag vill berätta för dig om katteatern) 

I breven är metatexten konsekvent den inledande situationsbundna språkhandlingen. Det 
vill säga att avsändaren inledningsvis tar en handledande roll i förhållande till motta-
garen genom att ange vad avsändaren ämnar göra (exempel 74) och eventuellt också hur 
det mottagaren gör inverkar på det avsändaren gör (exempel 108).  
 
 (74)  Ajoin kirjoittaa kirjeen sinulle ja kertoa "Kissateatterista"! 
    (sv. jag tänker skriva ett brev till dig och berätta om katteatern) 

(107) Kun et päässyt katsomaan sitä kissateatteria päätin kertoa sinulle siitä. 
(sv. då du inte kunde komma för att se på katteaterns beslöt jag mig för att berätta 
om den för dig) 

 
Genom en metatextuell språkhandling (exempel 74) som anger avsikt visar avsändaren 
förutom omfånget på sitt budskap också hur texten skall läsas och förstås genom att ange 
genren. En förklarande metatextuell språkhandling (exempel 108) anger orsaken till inne-
hållet i brevet och giltigförklarar på så sätt avsändarens skrivande – och brevet. Samtliga 
metatextuella språkhandlingar är interpersonella genom att antingen både avsändaren 
och mottagaren är närvarande i dem antingen explicit (exempel 48) eller avsändaren är 
närvarande explicit och mottagaren implicit (exempel 15). 
 

(48) Minun täytyy kertoa sinulle näytelmästä jonka näin Helsingissä. 
(sv. jag måste berätta för dig om föreställningen som jag såg i Helsingfors) 
 

 (15) Joo, aioin kertoa sitä teatterista. 
    (sv. jag tänkte berätta om den där teatern) 

Den implicita närvaron av mottagaren baserar sig på den tänkta verksamheten i den 
specifika kontexten. Trots att berättandet i sig är en avsändarinriktad verksamhet är den 
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mottagande parten för berättandet självklar, speciellt i ett privat brev. Mottagarens 
närvaro kan dessutom poängteras med en hänvisning till den gemensamma bakgrund 
som avsändare och mottagare har. För detta ändamål används ett demonstrativt 
pronomen tillsammans med adverbialet som anger innehållet för berättandet, det vill säga 
teatern (exempel 15). Pronomenet fungerar som lexikal kohesion för den gemensamma 
bakgrunden avsändaren och mottagaren har. Som redan tidigare konstaterats kan inte de 
metatextuella språkhandlingarna uppfattas som direktiver, eftersom de inte framkallar 
någon handling eller reaktion hos mottagaren. Däremot fungerar de väl som inledning 
och anföringsuttryck till de teaterupplevelser som avsändaren förväntas förmedla i 
brevet. Detta anförande och inledande innehåll i de metatextuella språkhandlingarna 
framgår också av att de inkluderar ett kommunikationsverb som kirjoittaa (sv. skriva) 
eller kertoa (sv. berätta) (ISK 2004: § 1476). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att både påminnelser och metatextuella språk-
handlingar är interpersonella, eftersom de inkluderar både avsändare och mottagare 
antingen explicit eller implicit. Enbart påminnelser kan uppfattas vara direktiver, efter-
som avsändaren uttrycker osäkerhet i språkhandlingen. Osäkerheten förorsakar att 
avsändaren kan förvänta sig en reaktion från mottagaren. De metatextuella språkhand-
lingarna fungerar däremot som vägledare i mottagarens förståelse- och läsprocess och kan 
därför inte uppfattas som direktiver.  
 

5.2.1.7  Sammanfattning 

Gemensamt för samtliga de språkhandlingar som uttrycker att mottagaren inte har sett 
katteaterföreställningen är interpersonalitet. Den uppstår i mötet mellan avsändaren och 
mottagaren, men också i det tolkningsutrymme som nollpersonighet i vissa konstruk-
tioner bildar ett kollektiv av avsändare och mottagare. I tabell 6 sammanfattas karaktären 
hos de situationsbundna språkhandlingar som uttrycker att mottagaren inte har sett 
katteaterföreställningen. Mottagaren är explicit i regel konsekvent närvarande i samtliga 
språkhandlingar. Den explicita närvaron baserar sig främst på personligt pronomen och 
personböjda verb. Avsändarens närvaro är mera varierande vilket tabellen visar. Olika 
tidsuttryck är också explicita i många av språkhandlingarna. Tidsuttrycken visar att 
avsändaren och mottagaren bildar en gemenskap; de har haft och kommer att ha inter-
aktion i framtiden. Därmed påvisar även dessa språkhandlingar att skribenterna följer 
själva skrivuppgiften: avsändaren och mottagaren brukar brevväxla. Tiden uttrycks på 
olika sätt såsom genom adverb och verb. De flesta språkhandlingarna uppfyller också 
kraven för direktiv: avsändaren kan förvänta sig en reaktion eller en handling från motta-
garen. En intressant detalj som kan nämnas är att nollpersonigheten och osäkerheten i 
specifika språkhandlingar kan uppfattas förorsaka en reaktion hos mottagaren, eftersom 
avsändaren på så sätt låter bli att poängtera sin närvaro för starkt.  
 Några förklaringar till tecknen och uttrycken i tabell 6: förkortningen 0-personighet 
motsvarar begreppet nollpersonighet som används i löpande text, förkortningen per-
spron. motsvaras av den löpande textens personliga pronomen. Tabellen innefattar inte 
samtliga detaljer som presenteras i den löpande texten; enbart centrala fenomen har 
inkluderats i den.  
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5.2.2 Teaterupplevelser 

I det föregående har jag redogjort för de språkhandlingar som förmedlar att mottagaren 
inte sett katteaterföreställningen. Resultaten har sammanfattats i tabell 6. Förutom de 
språkhandlingar som tabell 6 inkluderar tillhör också de som förmedlar skribentens 
upplevelser på teaterföreställningen den situationsbundna kommunikationen. Båda har 
sin utgångspunkt i skrivuppgiften och kan därmed förväntas ingå i breven. En skillnad 
mellan dessa två situationsbundna språkhandlingar är perspektivskiftet: de språkhand-
lingar som förmedlar avsändarens upplevelser är refererande. Det betyder att den upple-
velse som avsändaren syftar på har ägt rum tidigare än den tidpunkt då brevet skrivs. 
Eftersom det är frågan om samma person som både har upplevt föreställningen och som 
skriver brevet är det inte möjligt att förvänta sig att skribenten distanserar sig själv från 
den text som hon själv refererar. Därmed kan inte språkhandlingarna uppfattas som refe-
rerande språkhandlingar utan anföring. (Jfr ISK 2004: § 1457, § 1458.)  
 Jag fokuserar på den interpersonella karaktären och på hur avsändaren förmedlar sina 
upplevelser i språkhandlingar som jag fördjupar mig i som följande. För att en språk-
handling skall kunna anses förmedla avsändarens upplevelse bör avsändaren själv vara 
närvarande i den. Närvaron kan naturligtvis vara explicit genom grammatiska tecken och 
implicit genom kontextbunden tolkning av innehållet i språkhandlingen. Ett exempel på 
en språkhandling som inte fyller kriterierna på en språkhandling som förmedlar upple-
velse är exempel 64 nedan. Exemplet innehåller ett grammatiskt tecken på avsändarens 
närvaro och således kan karaktäriseras som interpersonell men dess innehåll refererar 
enbart till den till skrivuppgiften bifogade annonsen. Däremot är exempel 3 nedan 
exempel på en språkhandling som förmedlar upplevelse. 
 

(64) Minä näin maraskuussa 2000 yhden annonsin teatteriin "Kissateatteriin": 
[…] 
(sv. jag såg i november 2000 en annons till teater "Katteater") 

(3)  Minä olen nähnyt kissa teaterin, se oli mahtava. 
   (sv. jag har sett katt teatern, den var fantastisk) 

Bägge exemplen ovan kan anses vara interpersonella i och med att avsändaren är explicit 
närvarande i dem genom ett personligt pronomen (minä, sv. jag) och ett personböjt verb 
(näin/olen, sv. jag såg/jag är). Det primära kriteriet för valet av språkhandlingar är 
avsändarens upplevelse (exempel 3), inte den interpersonella karaktären hos språk-
handlingar som berör katteatern (exempel 64). Avsändarens upplevelse motsvaras av 
hennes tolkning av det hon karaktäriserar med hjälp av språkhandlingen. Att anse att 
katteatern är fantastisk (exempel 3) reflekterar med andra ord skribentens egen tolkning 
av det han eller hon varit med om. Genom denna tolkning uppstår en upplevelse. Majo-
riteten av språkhandlingarna reflekterar en positiv tolkning och upplevelse.  
 De språkhandlingar som i breven förmedlar avsändarens upplevelser kan beröra före-
ställningens aktörer: de 32 katterna och tre hundarna med Jurij Kuklatjev (exempel 5, 85, 
69). 
 

(5) Kissat oli niin hyviä että huimaa. 
(sv. katterna var så duktiga att man blir yr) 

 (85) Koiratkin olivat suloisia. 
  (sv. hundarna var också söta) 

 (69)  Jurij Kuklatjev oli todella hyvän näköinen! 
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    (sv. Jurij Kuklatjev såg verkligen bra ut) 

De kan också beröra själva föreställningen, dess stämning och priset på biljetten (exempel 
29, 53, 73). 
 
 (29) Se oli ihan sika hyvä. 
    (sv. den var svin bra) 

(53)  [...] se kyllä olisi hieno kokemus. 
    (sv. det skulle vara en fin upplevelse) 

(73)  Lippu olivat ainakin halpaa [...] 
    (sv. biljetten var åtminstone billig) 

Samtliga ovan nämnda sex språkhandlingar förmedlar avsändarens upplevelser av före-
ställningen. Samtidigt som de förmedlar upplevelser ger de prov på att avsändaren har 
använt sig av informationen i den annons som bifogats till skrivuppgiften. Varken avsän-
daren eller mottagaren är explicit närvarande i dessa genom något grammatiskt tecken. 
Även sådana språkhandlingar där avsändaren och mottagaren explicit är närvarande 
finns bland dem som förmedlar upplevelser (exempel 15, 86). 
 

(15) Se oli hienointa mitä olen nähnyt aikaan.  
(sv. det var det finaste som jag har sett på länge) 

(86)  [...] sitä sinä et näe joka päivä! 
   (sv. det ser du inte varje dag) 

Även en explicit kollektiv närvaro genom ett personligt pronomen eller en nollpersonig 
närvaro är möjlig (exempel 105, 109). 
 
 (105)  Meillä olimme hienoa ajkaa. 
    (sv. vi hade en fin tid) 

 (109)  Oli hauskaa katso mitä kaikki ne kissat osaavat tehdä. 
    (sv. det var trevligt att titta vad allt katterna kan göra) 

I den följande genomgången och analysen av de språkhandlingar som berör avsändarens 
upplevelser på katteaterföreställningen finns två delar: den inledande redogör för sådana 
språkhandlingar som förutom upplevelser också förmedlar delar av informationen i den 
bifogade annonsen. Den efterföljande helheten intresserar sig för språkhandlingar som 
både förmedlar upplevelser och inkluderar avsändare och mottagare eller bara den ena av 
dem. Trots denna skillnad i närvaro kan språkhandlingarna karaktäriseras som interper-
sonella i denna specifika kontext vilket den följande redovisningen visar. I presentationen 
följer jag samma princip med svärtade benämningar och avslutande sammanfattningar 
som med de språkhandlingar som redogjordes för i föregående avsnitt 5.2.1.  
 

5.2.2.1   Föreställningen 

De språkhandlingar som förmedlar en allmän upplevelse av föreställningen baserar sig på 
en predikativkonstruktion med verbet olla (sv. vara) som predikat och ett subjekt 
(exempel 21) som syftar på föreställningen. 
 
 (21) [...] se oli todella hyvä. 
    (sv. den var verkligen bra) 
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Den delen av språkhandlingen som förmedlar upplevelsen består av en partikel eller ett 
adverb och ett adjektiv. Även vissa participformer av verb kan ha en adjektivisk funktion. 
Partiklar som förekommer i samband med adjektiv höjer eller sänker den förväntade drag 
som adjektivet uttrycker (ISK 2004: § 615) (exempel 26). Även intensitetsbestämningen har 
en liknande uppgift (exempel 90). 
 
 (26) Näytös oli aivan upea. 
  (sv. föreställningen var alldeles imponerande/strålande) 

 (90)  Näytös oli nimittäin todella huono! 
  (sv. föreställningen vad verkligen dålig) 

Av dessa två exempel framgår både den höjande funktionen (exempel 26) och den 
sänkande (exempel 90). Den första partikeln aivan (sv. alldeles) tillhör de så kallade inten-
sitetspartiklarna som antingen framhäver gränsen till den egenskap som adjektivet efter 
beskriver eller kan uppfattas som synonym till täsmälleen (sv. precis, exakt) (ISK 2004: § 
854). Den senare betydelsen är relevant i kontexten: genom partikeln framhävs föreställ-
ningens utstrålning. Som intensitetsbestämning används även todella (sv. verkligen) som 
framförallt i det talade språket tar formen tosi (exempel 46) (ISK 2004: § 664). Båda 
partiklarna används vanligtvis i jakande kontexter, så också i breven.  
 
 (46) Se oli tosi hauskaa olla siellä. 
  (sv. det var verkligen roligt att vara där) 

I samband med beskrivningar av upplevelserna om själva föreställningen använder 
avsändarna båda varianterna. Variationen av adjektiv är större i samband med den skrift-
språkligare varianten av intensitetsbestämningen (exempel 48, 53), medan språk-
handlingar i vilka partikeln tosi ingår används antingen hyvä (sv. bra) eller hauska (sv. 
rolig). 
 
 (48) Se oli todella hauska ja ihastuttava. 
  (sv. den var verkligen rolig och förtjusande) 

 (53) Kissateatteri oli todella lumoava. 
 (sv. katteatern var verkligen bedårande) 

Å ena sidan kan denna variation också uppfattas som ett tecken på ett mera omfattande 
och nyanserat ordförråd. Å andra sidan kan noteras att den skriftspråkliga varianten 
används oftare i breven än den talspråkliga, vilket naturligtvis ökar antalet möjligheter. 
En intressant fråga är i vilken grad den formella skolundervisningen eller den finska som 
eventuellt förekommer i omgivningen har påverkat valet av todella och tosi. I språk-
handlingar som förmedlar avsändarens upplevelser av föreställningen används också 
intensitetspartikeln ihan (sv. alldeles) och adverbet niin (sv. så). Båda är vanliga. Intensi-
tetspartikeln ihan hör och ser man ofta i samband med ungdomars intetsägande men 
godkännande kommentar eller ställningstagande av typen ihan hyvä/ok (sv. helt 
bra/okej) .  
  Typiskt för intensitetspartiklar är också att de kan förmedla graden av egenskap, sätt 
eller mängd (ISK 2004: § 664). Graden kan variera från hög (exempel 99) till låg (exempel 
32). Även en neutral grad kan uttryckas med en intensitetspartikel (exempel 12). 
 

(99) Se näytös oli erittäin hauska. 
(sv. föreställningen var väldigt rolig) 

 (32)  [...] koska se ei ollut ytään hyvä. 
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    (sv. eftersom den inte var alls bra) 

 (12)  Se oli aika kiva teatteri.  
    (sv. det var en ganska trevlig teater) 

I det här sammanhanget kan man påminna sig om begreppen funktionell och diskursiv 
språkhandling som definierades i samband med de inledande sociokulturella språkhand-
lingarna i avsnitt 5.1.1. Av exemplen ovan kan den mittersta (exempel 32) karaktäriseras 
som en funktionell språkhandling, eftersom formen i den partikel som skribenten 
använder förutsätter att mottagaren gissar betydelsen på den utgående från kontexten 
(partikeln är felskriven). Även språkhandlingar som innehåller ett ord på elevens första 
språk försvårar flytande kommunikation (exempel 98).  
 
 (98)  Se oli hyvä pjäs. 
  (sv. det var en bra pjäs) 

Även språkhandlingar där skribenten använt en predikativ form som syftar på ett delbart 
subjekt (till exempel ämnesord) kan uppfattas som funktionella språkhandlingar, trots att 
subjektet är odelbart (såsom ett pronomen eller det den syftar på). Följande exempel 
konkretiserar (exempel 31). 
 
 (31) Tule tänne katsomaan kun se on näin halpa normaali hinta on 95 markaa. Se 

oli hyvää. Mene vaikka tampereseen katsomaan. 
(sv. Kom hit för att se när den är så billig normal pris är 95 mark. det var bra/det 
smakade gott. Res exempelvis till tammerfors för att se) 

 
Av kontexten kan man också uppskatta att ett fördelbart predikativ trots ett ofördelbart 
subjekt inte behöver förorsaka en funktionell språkhandling (exempel 87). 
 

(87) Nyt olen ollut katsomassa kissateatteria Turussa. Se oli hauskaa [...] 
    (sv. nu har jag varit och sett på katteatern i Åbo. Det var roligt) 
 

Därmed är språkhandlingen (exempel 87) diskursiv. Avsikten med denna tämligen korta 
och ytliga genomgång av formen på predikativ är att påpeka kontextens betydelse i 
tolkningen av skillnaden mellan en funktionell och en diskursiv språkhandling. På basis 
av den kontext som språkhandlingen förekommer i kan läsaren sluta sig till vad 
skribenten avser och syftar på med sin språkhandling. Avgörande blir vart pronomenet se 
(sv. den, det) syftar på. Av den anledningen är det i princip omöjligt att tolka betydelsen i 
språkhandlingar utan kontext. Även andra språkliga detaljer än de nämnda finns i funk-
tionella språkhandlingar som kan anses försvåra flytande – men inte förhindra – kommu-
nikation parterna emellan. De andra detaljerna kan till exempel vara problematiskt ordval 
(exempel 12). 
 
 (12)  Se on aika tuttu teatteri. 
    (sv. det är en ganska bekant teater) 

Avsändaren kan tänkas ha ansett att teatern var tunnettu (sv. känd). Absolut säkerhet om 
skribentens avsikt är omöjligt att få eftersom bakgrunden till påståendet är obekant – och 
mottagarens reaktion saknas.  
 
Avsändarna karaktäriserar föreställningen i vanligtvis med adjektiven hauska (sv. rolig) 
eller hyvä (sv. bra) som kan anses vara ganska grundläggande adjektiv även i finska. Med 
grundläggande avser jag sådana som tillhör ett basordförråd i ett främmande språk. I 
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enstaka fall används också mera avancerade adjektiv (exempel 76, 26), med vilka jag anser 
sådana adjektiv som inte direkt kan anses tillhöra basordförrådet och som inte präglas av 
talspråklighet eller ungdomlighet som de emfatiska tvådelade adjektiven (exempel 29, 
57). 
 
 (76)  Esitys oli huikea, [...] 
    (sv. föreställningen var enorm) 

 (26)  Näytös oli aivan upea. 
    (sv. föreställningen var alldeles ståtlig) 

 (29)  Se oli ihan sika hyvä. 
    (sv. den var alldeles svin bra) 

 (57)  Siellä oli hirmunkivaa. 
    (sv. där var det jätteroligt) 

Skribenterna använder också participformer som fungerar som adjektiv – de är med 
andra ord lexikaliserade och finns som sådana i ordböcker (exempel 41, 93, även 48, 53 
tidigare).  
 
 (41)  Kissateatteri oli kyllä suorastaan mahtava, […] 
    (sv. katteatern var nog rent av mäktig) 

 (93)  […] se oli tosi hyvä ja kiinnostava! 
    (sv. den var verkligen bra och intressant) 

Även dessa representerar en mera avancerad nivå av ordförrådet än det grundläggande. 
Själva bildandet av participformer ingår i A-lärokursen, men sannolikt är att skribenterna 
har lärt sig dessa lexikaliserade former fraseologiskt i kontexten – inte alltså genom 
formell undervisning. 
 Språkhandlingar som förmedlar avsändarens upplevelser under katteater-
föreställningen består av en predikativkonstruktion. I konstruktionen ingår konsekvent 
verbet olla (sv. vara) och ett adjektiv. Därmed kan språkhandlingarna anses vara rätt så 
enkla till sin grammatik. I och med att avsikten med språkhandlingarna är att förmedla 
avsändarens upplevelser till mottagaren är det möjligt att förstå dem som interpersonella 
trots att de inte innehåller vare sig en explicit eller implicit hänvisning till vare sig avsän-
daren eller mottagaren. I regel ingår interpersonaliteten i den kontext där dessa språk-
handlingar existerar. Den kontexten kan bestå av en nollpersonig beklagande språk-
handling med explicit mottagare (exempel 80). 

 
(80) Olisi ollut hauskaa jos sinä olisit ollut kanssani katsomassa teatteria, koska 

se oli upea ja erilainen elämys. (sv. det skulle ha varit roligt om du hade varit 
med mig för att se på teatern  eftersom den var en ståtlig och annorlunda 
upplevelse) 
 

Ett annat alternativ är att kontexten består av en meningskedja där någondera av 
kommunikationsparterna explicit kommer fram (exempel 72).  
 

(72) Minä olen katsonut teatteri. Se oli katteateri, se oli hauska.  
(sv. jag har tittat på teater. Det var katteater, den var rolig) 

I dessa menings- eller satskedjor är det typiskt att avsändaren i kedjans första del anger 
sig själv explicit genom ett personligt pronomen (minä, sv. jag) eller ett personböjt verb 
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(olen, sv. jag har). Avsändaren förmedlar sin upplevelse och är explicit med i kontexten 
och helheten. Därmed är de möjligt att anse att språkhandlingen som inkluderar avsän-
darens upplevelse är interpersonell, men diskuteras kan hur mycket utrymme eller vilken 
möjlighet till kommunikation språkhandlingen erbjuder mottagaren. I övrigt innehåller 
brevet (exempel 72) enbart en avslutande språkhandling som förmedlar avsändarens 
upplevelse (exempel 72 nedan), och upprepar en del av den språkhandlingen som 
förmedlar skribentens upplevelse (exempel 72 ovan). Den avslutande språkhandlingen är 
nollpersonig; den uttrycker inte explicit avsändarens närvaro.  
 

(72) Se oli hauska teatteri. 
(sv. det var en rolig teater) 

Det övriga innehållet och de övriga språkhandlingarna i brevet är främst referat av 
annonsen som skrivuppgiften inkluderar. Sålunda blir den interpersonella karaktären i 
brevet i sin helhet rätt anspråkslös.  
 

5.2.2.2   Biljetten och aktörerna 

Om avsändaren valt att använda sig av den till skrivuppgiften bifogade annonsen, är det 
upplevelserna om priset på biljetten och om aktörerna i föreställningen som hon 
förmedlar. Resten av informationen i annonsen inkluderas i breven huvudsakligen som 
referat genom en översättning från svenska till finska (exempel 65). 
 

(65) Terve kaveri! Olin ollut kissateatterissa Turussa. Teatterin oli Caribiassa 
994-hallissa. Maksoi 10 markkaa alessa jos oli Husis kortti mukaan, jos ei 
maksoi 95 markkaa. Pää tehtävyyssä oli 32 kissoja 3 koireja. Teatteri oli Tu-
russa 25.11–3.12.2000. Teatteri oli myös Tampereessa ja Helsinkissä. Puheli 
numero lippupalveluun oli 06000-10495 ja maksoi 4.95 markka minuutissa. 
Ostin lippuni  

 oveen vierassa.  

 (sv. Tjäna kompis! Jag hade varit på katteater i Åbo. Teatern var i Caribia 994-
hallen. Kostade 10 mark på rea om man hade Husis kort med sig, om inte kostade 
det 95 mark. I huvudrollerna var 32 katter och 3 hundar. Teatern var i Åbo 25.11-
3.12.2000. Teatern var också i Tammerfors och Helsingfors. Telefonnumret till 
biljettluckan var 06000-10495 och det kostade 4.95 mark i minuten. Jag köpte min 
biljett vid dörren.) 

 
Ett motsvarande refererande innehåll i ett brev kan knappast uppfattas vare sig inter-
personellt eller som ett svar på de krav som skrivuppgiften förutsätter. Avsändarens 
upplevelser förmedlas inte i texten som är avsedd att vara ett brev.  
 I samband med de språkhandlingar som förmedlade avsändarens upplevelse av före-
ställningen kan konstateras att skribenterna använder en predikativkonstruktion som 
språkligt verktyg för ändamålet. Konstruktionen är mycket använd också i de språk-
handlingar som förmedlar hur skribenten upplevt priset på biljetten (exempel 43) och 
aktörerna i föreställningen (exempel 78).  
 
 (43)  Liput olivat aika kalliita, […] 
    (sv. biljetterna var ganska dyra) 

(78) Kissat olivat niin hyviä […] 
 (sv. katterna var så bra) 
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(78) […] yksi mies, hänkin oli mukava. 
  (sv. en man, han var också trevlig) 

De partiklar och adverb som används i predikativkonstruktionerna avviker inte från dem 
som redan redogjorts för i samband med de språkhandlingar som förmedlar upplevelser 
av föreställningen. Jag kommer inte i den följande redovisningen att upprepa dessa 
partiklar och adverb, utan fokuserar på det som är nytt i språkhandlingar om priset på 
biljetten och om aktörerna i föreställningen.  
 I och med att den som förorsakar upplevelse ändras, blir också adjektiven i predikativ-
konstruktionerna annorlunda: biljetterna uppfattas i regel antingen som dyra (exempel 43 
ovan) eller billiga (exempel 68).  
 
 (68)  Se oli todella halpa! 
    (sv. den var verkligen billig) 

I predikativkonstruktionerna beskrivs aktörerna direkt med adjektiv som hänvisar till 
utseendet (exempel 7, 69) eller deras kunskaper (exempel 17, 102). 
 
  (7)  Kaikki kissat olivat niin söpöjä. 
     (sv. alla katter var så söta) 

 (69) Jurij Kuklatjev oli todella hyvän näköinen! 
     (sv. Jurij Kuklatjev såg verkligen bra ut) 

  (17) Ne ovat taitava, […] 
    (sv. de är duktiga) 

 (102)  Jurij Kuklatjev oli myös hyvä esintyjä. 
    (sv. Jurij Kuklatjev var också en bra uppträdare) 

Som man kan märka av exemplen ovan, använder skribenterna adjektiv som passar i 
kontexten. Även grammatiska konstruktioner som inte tidigare kommit fram finns bland 
dessa språkhandlingar: Sådan är den så kallade NUT-participens163 passivform (exempel 
52) som kongruerar och också i övrigt fungerar som adjektiv i en predikativkonstruktion.  
 
 (52) Kissat olivat todella hyvin kesytetyt […] 
    (sv. katterna var verkligen bra tämjade) 

Allmänt är dock att participformen i motsvarande fall står i partitiv (ISK 2004: § 535, § 
946). Om själva participformen ingår i det som läroplanen från 1994 avser med högfre-
kventa participuttryck är inte självklart (GGrL 1994: 59). I breven används motsvarande 
grammatiska former sällan.  
 Ett annat fenomen i dessa språkhandlingar är den kompletterande informationen som 
tillhör upplevelsen. Med grammatiska termer uttryckt är det frågan om en efterföljande 
bisats. Den kompletterande informationen i bisatsen kan ha en konsekutiv164 funktion 
(exempel 5, 23). 
 
 (5) Kissat oli niin hyviä että huimaa. 
    (sv. katterna var så bra att det gör en yr) 

                                                 
163  I den finlandssvenska skolgrammatiken används benämningen particip II passiv eller perfekt particip 
passiv (t.ex. Väisänen 1996: 372). 
164  Med en konsekutiv avses en sådan relation mellan satser där tillståndet förorsakas av ett annat tillstånd 
men tyngdpunkten ligger i konsekvensen. Ett vanligt sätt är kombinationen niin X – että (sv. så X – att). 
(http://kaino.kotus.fi/cgi-bin/julk1/termit.cgi?h_id=kBCGEGEFH, [läst 18.8.2007].) 
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(23) Päärooleissa ole kolmekymmenta kaksi kissa ja kolme koira joka oli 
treenattu niin hyväksi että ne voisivat kävellä kahdella jalalla […] 

  (sv. i huvudrollen fanns trettio två katt och tre hund som var tränade så bra att de 
skulle kunna gå på två ben) 

 
Konstruktionen, som består av den intensifierande gradbestämningen niin (sv. så), ett 
adjektiv, adverb eller en preposition och en bisats som inleds med subjunktionen että (sv. 
att), har konsekutiv betydelse (ISK 2004: § 1160). Den efterföljande että-bisatsen preciserar 
den grad som anges med hjälp av gradbestämningen niin (sv. så) tillsammans med ett 
adjektiv som i exemplen ovan (exempel 5, 23).  
 Även andra subjunktioner används i de efterföljande bisatserna. Dessa motsvarar dock 
ingen specifik konstruktion i finskan utan de ger endast mera information om avsän-
darens upplevelse. En bisats som begränsar avsändarens upplevelse i tid inleds med 
adverbialkonjunktionen kun (sv. när, då). Avsändaren avgränsar sin upplevelse till ett 
specifikt fenomen som gäller aktörerna och deras verksamhet (exempel 19, 70). 
 
 (19) […] ja se oli hauskaa kun ne teki jotakin. 
  (sv. och det var roligt när de gjorde någonting) 

 (70)  Se kuuluvat hauskaa kun 32 kissat miaoooaat! 
    (sv. det låter roligt när 32 katter mjauar) 

Dessa exempel visar att upplevelserna inte förmedlas bara genom predikativ-
konstruktioner, utan även andra verb än olla (sv. vara) används i språkhandlingarna. Att 
återge sina upplevelser genom att berätta vad aktörerna eller några av dem gjorde under 
föreställningen är också möjligt (exempel 71).  
 
 (71) Kaikki kissat olivat kilttejä, ja totteli päänäyttelijää, Jurij Kuklatjev, paitsi 

yksi. Se kissa oli niin hauska ja ainutlaatuinen, vaikka se ei kuulunut näy-
tökseen. Sen piti istua tuolin päällä ja odottaa, mutta eikö se juossut pois 
siitä ja hyppi heti Jurijin syliin. Raukka kissa  

  oli ihan peloissaan. […]  

  (sv. Alla katter var snälla och de lydde huvudskådespelaren Jurij Kuklatjev, 
förutom en. Den katten var så rolig och originell, fastän den inte tillhörde 
föreställningen. Den skulle sitta på en stol och vänta, men den sprang ju iväg 
därifrån och hoppade genast i Jurijs famn. Stackars katt som var alldeles skrämd.)  

 
Berättelsen är ett historiskt sätt för människan att presentera och reflektera över sina 
upplevelser: berättelsen anses fungera som en fundamental form för människans förstå-
else. I berättelsen ovan (exempel 71) uppstår skribentens upplevelse genom den ena 
katten som uppför sig avvikande och vars verksamhet således inte uppfyller förvänt-
ningarna. Skribenten lyfter fram denna katt ur mängden: den är inte snäll, utan rädd. 
Genom detta framlyft tar skribenten ett personligt ställningstagande eller urskiljer och 
konkretiserar sin upplevelse under föreställningen. I språket syns detta till exempel i de 
inrutade delarna (exempel 71) där skribenten uttrycker att katten inte uppfyller förvänt-
ningarna och att den stackars katten enligt hennes tolkning också är rädd. Genom att 
avsändaren använder det nekande uttrycket eikö165 implicerar hon att en motsatt verk-
samhet skulle ha motsvarat förväntningarna (ISK 2004: § 1616). Avsändarens förvänt-

                                                 
165  nekningsordet ei kombinerat med frågepartikeln -kO 
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ningar kan uppfattas basera sig förutom på kontexten också på allmän kulturkännedom. 
Avvikelser eller ouppfyllda förväntningar skapar av en upplevelse.  
 Berättelser som har avsändarens upplevelser som utgångspunkt baserar sig på en avvi-
kande händelse som i exemplet tidigare (exempel 71). Det kan vara fråga om ett djur som 
avviker från mängden, men också ett utseende som avviker från det normala (exempel 
35).  
 
 (35) Olen ollut kissateaterille. Se oli todella tylsä. Siellä oli vain yhden mies, 

paljon kissat ja kolme koiria. Mies nimi oli Jurij Kuklatjev. Hän tuli Venä-
jästä ja näytti todella tyhmä meikkiä ja vaatteet  

  kanssa.  

(sv. Jag har varit på katteater. Den var verkligen tråkig. Där fanns bara en man, 
mycket katter och tre hundar. Mannen hette Jurij Kuklatjev. Han kom från 
Ryssland och såg verkligen dum ut med smink och kläder.) 

 
Den inrutade språkhandlingen i utdraget ovan är inte på samma sätt kontextbunden som 
i det föregående exemplet med avvikande beteende (exempel 71). Det är fråga om en 
enskild språkhandling vars betydelse och innehåll varken är ett resultat av tidigare tankar 
i texten eller utvecklas vidare i sekvensen.  
 Skribentens upplevelser förmedlas också genom beskrivning av verksamhet som aktö-
rerna genomför på scenen (exempel 67). 

 
 (67) Jurij Kuklatjev ja hänen kissat ovat oikein hyvää. Kissat ovat aivan mahta-

vat koska he tehtivät oikein hyvää temppuja. Ensin kaikki oli hyvää mutta 
sitten koirat saapuivat ja sitten sodan alkoi ja kissat voittivat mutta vaan 
koska Jurij auttoi heidät. Ja kaikkia  

  saisin iloisen loppu.  

(sv. Jurij Kuklatjev och hans katter var riktigt bra. Katterna var alldeles fantastiska 
eftersom de gjorde riktigt fina tricks. Först var allt bra men sedan anlände 
hundarna och sedan började kriget och katterna vann men bara eftersom Jurij 
hjälpte dem. Och alla fick ett glatt slut.) 
 

Skribenten återger scenhändelserna i en enda mening. Inledningsvis uttrycker skribenten 
dock sin upplevelse genom en värdering av katterna och motiverar sitt värderande 
ställningstagande med en kausativ bisats som inleds med koska (sv. eftersom). Händelse-
kedjan disponerar skribenten med hjälp av tidsadverben ensin (sv. först) och sitten (sv. 
sedan). Händelsekedjan avslutas på ett klassiskt sätt, det vill säga med ett lyckligt och 
positivt slut. Många av de återkommande element som finns i Labovs genreschema166 
finns även i denna korta berättelse: den inledande satsen kan förstås som en samman-
fattning, den inrutade meningen som bakgrundsteckning; i själva händelsekedjan ingår 
skeendet och den avslutas i upplösningen – det lyckliga slutet motsvaras av avrund-
ningen.  
 I stället för att använda scenhändelserna som en spegel av de egna upplevelserna 
uttrycker skribenterna också sina upplevelser genom den egna aktiviteten under pjäsen 
(exempel 59) eller genom den övriga publikens reaktioner (exempel 49). 
 

                                                 
166  Se närmare avsnitt 4.2. 
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 (59) Minä naurin ja naurin koko teatterin. Minä istuin kauas pois mutta katsoin 
kaikkia. Ensin minä olin niin synkkä, lopusti minä  

  tuli iloinen. Kissat olivat niin söpöjä.  

(sv. Jag skrattade och skrattade hela teatern. Jag satt långt borta men såg på alla. 
Först var jag dyster, till slut blev jag glad. Katterna var så söta.) 

 
  (49) Teatterin nimi oli minun rakkaat kissat, nimi sopi täydellisesti näytelmään, 

koska Jurij todella rakasti hänen kissoja ja sen huomasi kuka tahansa. […] 
Ja tämä Jurij hän oli myös mahtava, hän sai yleisön innostumaan ja naura-
maan. Mielestäni näytti siltä  

   että kaikki yleisössä istuneet ihmiset tykkäsivät näkemästään.  

   (sv. Teaterns namn var mina kära katter, namnet passade fullständigt på 
föreställningen, eftersom Jurij verkligen älskade sina katter och det märkte vem 
som helst. […] Och denna Jurij var också fantastisk, han fick publiken att bli 
inspirerad och att skratta. Jag tycker att det såg ut som om att alla människor som 
satt i publiken gillade det de såg.) 

 
I det översta exemplet (exempel 59) kan man notera uttryck som visar händelsekedjan och 
tiden. Dessa tecken är adverben ensin (sv. först) och lopusti167 (sv. till slut). Förutom att de 
disponerar skribentens berättelse om upplevelser, förändras också upplevelserna under 
den tiden adverben omfattar. Som avslutning uttrycker avsändaren än en gång sin upple-
velse av katterna. I det senare exemplet (exempel 49) reflekterar avsändaren sina upple-
velser via den övriga publikens reaktioner och genom några egna upplevelser av namnet 
på pjäsen och skådespelaren. Genom att hänvisa till publiken och dess reaktioner hänvi-
sar skribenten till stämningen under föreställningen. Naturligt är att tänka att hon inklu-
derar sig själv i publiken, och sålunda kan publikens stämningsskapande reaktioner upp-
fattas också som avsändarens upplevelser (exempel 85, 52). 
 
 (85) […] kaikilla yleisössä oli hauskaa. […] Koko ilta oli unohtumaton! 
  (sv. alla i publiken hade roligt. […] Hela kvällen var oförglömlig!) 

(51) […] siellä oli aivan mahtava tunnelma kun koko teatteri oli täpö  
täynnä. (sv. där var en alldeles fantastisk stämning då hela teatern var smockfull) 

 
Den interpersonella karaktären hos upplevelser som förmedlas genom enskilda språk-
handlingar eller genom berättelser av olika slag existerar i grund och botten i att breven 
enligt skrivuppgiften skall förmedla dessa upplevelser. Det är motiverat att tänka att 
mottagaren förväntar sig få veta hurdana upplevelser avsändaren har haft under kattea-
terföreställningen. I det här sammanhanget kan konstateras att den gemensamma 
bakgrunden (eng. common ground) som utgör en väsentlig del av kommunikationskedjan 
som Clark kallar för joint action168. Med andra ord kan man tänka sig att den interper-
sonella karaktären hos upplevelserna finns i den tysta kunskapen och förståelsen som 
både avsändare och mottagare har. Oberoende av vilken kanal för kommunikation 
avsändaren skulle ha valt för att förmedla sina teaterupplevelser skulle innehållet ha varit 
detsamma. Däremot påverkar kommunikationskanalen sättet att förmedla budskapet på, 
vilket avsändaren gör för att optimera mottagarens process och användning av sin tysta 
kunskap och förståelse. Avsändaren försöker på ett sätt minimera risken för att motta-

                                                 
167  skribenten anser sannolikt lopuksi 
168  Mer detaljerat om detta finns i avsnitt 4.2. 
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garens missuppfattning. I samband med att förmedla upplevelser finns det till exempel en 
risk att om avsändaren alltför mycket framhäver sina upplevelser kan mottagaren 
uppfatta det som skryt. Detta kan i sin tur leda till ett helt annat resultat för den fortsatta 
interaktionen som avsändarna ger explicita tecken för. Dessa tecken har jag redovisat i 
samband med direktivernas lexikala innehåll i den sociokulturella kommunikationen i 
avsnitt 5.1.2.  
 Skillnaden mellan skryt och upplevelse kan tänkas finnas i avsändarens explicita 
närvaro: upplevelsen förmedlas genom att lämna tolkningsutrymme, medan skryt inte 
lämnar något utrymme för mottagarens tolkning - mottagaren blir så att säga dränkt av 
avsändarens närvaro. Tolkningsutrymmet kan uppstå genom avsändarens implicita 
närvaro som jag tidigare konstaterat till exempel i samband med direktiver, men också 
genom denna dolda och tysta kunskap. Den kunde också kallas respekt för mottagaren 
och sålunda mottagarmedveten kommunikation.  
 Jag har i det föregående redogjort för de språkhandlingar som förmedlar skribentens 
upplevelser av aktörerna i föreställningen och priset på biljetten. Upplevelserna förmedlas 
genom predikativkonstruktion där adjektiven är anpassade till kontexten, det vill säga att 
biljetterna karaktäriseras som antingen förmånliga eller dyra och aktörerna som till 
exempel duktiga eller söta. Avsändarna bakar in sina upplevelser också i återberättelser 
av scenhändelser eller kompletterar dem med tilläggsinformation. För att kunna tolka 
dessa språkhandlingar som upplevelser, måste kontexten tas i beaktande. Interper-
sonaliteten i de föregående språkhandlingarna finns sällan uttryckt explicit, och är således 
implicit. Närvaron existerar i kontexten som de enskilda språkhandlingarna framträder i, 
berättelser som ger tolkningsutrymme för mottagaren och i den tysta kunskapen som 
finns mellan avsändare och mottagare. Explicit närvaro kan naturligtvis också existera i 
språkhandlingar som uttrycker avsändarens upplevelser som man av kan märka det 
följande. Jag presenterar som följande språkhandlingar som uttrycker avsändarens 
upplevelser och där avsändaren är närvarande på ett eller annat sätt.  
 

5.2.2.3.  Avsändarens närvaro 

Inledningsvis diskuterar jag en språkhandling med avsändarens implicita närvaro. 
Genom att använda nollpersonighet som ett alternativ till tolkningsutrymme också i 
språkhandlingar som hänvisar till aktörerna (exempel 109) flyttar avsändaren fokus från 
sig själv. 
 
 (109)  Oli hauskaa katso mitä kaikki ne kissat osaavat tehdä. 
    (sv. det var roligt att se vad allt katterna kan göra) 

Otvivelaktigt torde vara att det är avsändaren som anser att det var roligt att se på 
katterna – speciellt i denna kontext, ett privat brev med två kommunicerande parter. 
Avsändarens närvaro är implicit; det finns inget grammatiskt tecken som explicit skulle 
hänvisa till henne. Den nollpersoniga delen av språkhandlingen inleder och efterföljs av 
aktörernas verksamhet i en grammatisk bisats. Den begränsar avsändarens upplevelse till 
ett specifikt fenomen. Avsändaren kan också vara explicit närvarande i språkhandlingar 
genom att uttrycka sin egen åsikt om aktörerna, pjäsen eller priset på biljetten (exempel 
66, 84, 33). 
 
 (66)  Minusta teatteri oli hyvä mutta liian pitkä. 
     (sv. jag tycker att teatern var bra men för lång) 

(83) Mielestäni esitys oli todella hauska, vaikka en ymmärtänyt  
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 sanaakaan. (sv. jag tycker att föreställningen verkligen var rolig fastän jag inte 
förstod ett ord) 

 
(33) Siellä on yks pieni kissa joka mun mielestä oli NIIN söpö. 

(sv. där fanns en liten katt som jag tyckte var SÅ söt) 

Det finns flera olika sätt att uttrycka sin åsikt på finska. Avsändarna använder två av dem: 
antingen personligt pronomenet minä (sv. jag) i elativ (-stA) eller personligt pronomenet 
minä i genitiv tillsammans med nomenet mieli (sv. sinne) i elativ (-stA) och possessiv-
suffixet -ni. I det senare alternativet kan det personliga pronomenet lämnas bort, men då 
blir possessivsuffixet nödvändigt (exempel 83). I det talade språket är det vanligt att 
lämna bort possessivsuffixet efter ett personligt pronomen i genitiv och genitivformen av 
pronomenet motsvaras av mun (= minun, sv. min) (ISK 2004: § 100, § 1300). En sådan 
talspråklig språkhandling som uttrycker avsändarens åsikt finns i exempel 33. Enstaka 
avsändare motiverar sin åsikt explicit genom en berättelse och inte bara genom de övriga 
upplevelserna (exempel 21). 

 
(21) [...] nuo koirat ei ollut hyviä, en tiedä miksi niiden oli pakko olla siellä, kun 

julisteella luki että se oli kissateatteri, niin minun mielestä se oli huono sillä 
tavalla, koska sinä tiedät kuinka paljon 

  vihaan koiria, sen jälkeen kun naapurin koira söi minun kissa. [...] 

(sv. de där hundarna var inte duktiga, jag vet inte varför de måste vara där, då det i 
stod affischen att det var katteater, så jag tycker att den var dålig på det viset, så du 
vet hur mycket jag hatar hundar efter att grannens hund åt min katt) 

 
Avsändaren kan också förmedla sin upplevelse om föreställningen genom förundran som 
tar en nekande form (exempel 1, 48). 
 
 (1) Minä en ymmärrän miten saisin kissoja tekemään noita temppuja, yksi 

heistä hyppäsi voltti ja toinen meni uimaan veden alle.  
(sv. jag förstår inte hur jag skulle få katter att göra sådana tricks, en av dem 
hoppade en volt och en annan simmade under vattnet) 

 
 (48)  En luule että olen koskaan naurannut niin paljon. 
    (sv. jag tror inte att jag någonsin har skrattat så mycket) 

Samtliga förundranden är i nekande form och avsändaren är explicit närvarande i dem 
antingen genom ett personligt pronomen och ett personböjt nekningsord (exempel 1) eller 
enbart genom ett personböjt nekningsord (exempel 48). Till innehållet berör de nekande 
förundranden Jurij Kuklatjevs kunskaper som dressör och resultatet av dressyren 
(exempel 1) eller föreställningens inverkan på avsändaren (exempel 48). Nekandet i 
språkhandlingarna fokuserar antingen på ett mentalt verb (exempel 1, 48 ovan) eller på ett 
intrycksverb (exempel 53, 111). 
 
 (53) En olisi koskaan huomannut että pieni karvainen ja söpö eläin voisi olla 

noin viekas.  (sv. jag skulle aldrig ha märkt att ett litet lurvigt och sött djur kan 
vara så listigt) 

 
  (111)  […] en ole ikinä nähnyt niin monta eläintä teatterissa ennen. 
    (sv. jag har aldrig tidigare sett så många djur på en teater) 
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Nekningen som en fungerande del av upplevelsen baserar sig på att avsändaren placerar 
sig själv i ett negativt ljus vilket framhäver den efterföljande förklaringen och grunden för 
upplevelsen. Upplevelsen kan tänkas bli nästan obegriplig, som en ny upplevelse för 
avsändaren. Det nya i upplevelserna kommer också fram i tidsadverben ikinä och 
koskaan (sv. aldrig), som hör till nekande kontexterna. Det är också möjligt att tänka sig 
att det för mottagaren blir lockande att reagera på avsändarens upplevelse delvis på 
grund av negationen som alltid beroende på kontexten kan tänkas ha en motsatt – 
jakande möjlighet (ISK 2004: § 1616). Ett jakande uttryck har inte en motsvarande effekt, 
eftersom det är mera förväntat att tala om det som finns än det som inte finns (ISK 2004: § 
1616).  
  Den nekande inledningen efterföljs i regel av en grammatisk bisats som inleds 
antingen med en allmänkonjunktion että (sv. att) eller ett interrogativpronomen som mi-
ten (sv. på vilket sätt, hur). Bisatsen fungerar som förklarande del till avsändarens 
förundran. Nekande förundran är i enstaka språkhandlingar den efterföljande delen, 
därmed fungerar den som en subjektiv sammanfattning till det inledande påståendet om 
föreställningen (exempel 32, 110). 
 
 (32)  Teatteri oli ihan sotkea, minä en ymmärtänyt mitään. 
    (sv. teatern var helt rörig, jag fattade ingenting) 

 (110)  Se oli paras teatteri, mikä minä olen koskaan nähnyt! 
    (sv. det var den bästa teatern som jag någonsin har sett) 

Användningen av både ett personligt pronomen och ett personböjt verb (exempel 110) 
eller nekningsord (exempel 32) gör språkhandlingen och avsändarens närvaro betonad – 
och mer betonad som inledande än som avslutande del i språkhandlingen.  
 Att påkalla mottagarens uppmärksamhet genom utrop (exempel 30), uppmaningar 
(exempel 42) eller frågor (exempel 86, 74) i samband med skribentens upplevelser kan 
uppfattas som en förstärkning av de egna upplevelserna, som ett försök att få mottagaren 
att tycka likadant eller att bekräfta avsändarens upplevelse. 
 
 (30)  [...] ja heillä oli myös oikeita eläviä kissoja! Ihan totta!  
    (sv. och den hade också riktiga levande katter! Helt sant!) 

 (42)  Ja ajattele tämä mies Jurij oli antanut jokaiselle kissalle nimen [...]  
    (sv. och tänk dig att denna man Jurij hade givit varje katt ett namn) 

 (86)  ... Ja he menivät naimisiin. Eikö kiva!! 
    (sv. och de gifte sig. Roligt, inte sant?) 

 (74)  10 mk alennus! Hyvä vai?! Normaali-hinta oli 95 mk! 
    (sv. 10 mk rabatt! Bra eller?! Normalpriset var 95 mk!) 

Dessa språkhandlingar kan påstås vara riktade explicit till mottagaren: en del av dem 
inbegriper mottagaren explicit genom ett personböjt verb (exempel 42), medan andra 
fungerar som direktiver. Direktiverna kan anses bestå av partikelkedjor som avslutas med 
ett frågetecken, ett utropstecken eller en kombination av dessa två. Den direktiva 
funktionen existerar i bruket av skiljetecknen men också i de partiklar skribenten 
använder i dem. En språkhandling som är jakande till betydelsen och som innehåller 
uttrycket eikö169 (exempel 86) söker efter mottagarens instämmande (ISK 2004: § 1696), 
och partikeln vai (sv. eller i frågande betydelse) i slutet av en språkhandling lyfter fram 
kommunikationstemat för förundran (ISK 2004: § 1701) som i exempel 74. Att använda sig 

                                                 
169  Uttrycket består av nekningsordet ei tillsammans med frågepartikeln -kO. 
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av ett frågetecken tillsammans med ett utropstecken kan uppfattas som en signal på en 
aning osäkerhet från avsändaren – och kanske också en begäran på en reaktion från 
mottagaren.  
 

5.2.2.4   Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de språkhandlingar som förmedlar avsändarens 
teaterupplevelser baserar sig både på påhittade händelser och på informationen i 
annonsen som bifogats till skrivuppgiften. Avsändarens närvaro i upplevelserna är 
antingen implicit eller explicit – och tolkningen av den är beroende av kontexten. 
Närvaron är som mest explicit i språkhandlingar som förmedlar både avsändarens 
upplevelse och hennes åsikt genom ett personligt pronomen. Avsändaren kan också vara 
explicit närvarande via en nekande förundran där nekningsordet är böjt i person, men 
också genom en nollpersonig språkhandling där avsändaren inte är explicit närvarande. 
Av kontexten kan man dock döma att upplevelsen inte kan tillhöra någon annan än 
skribenten.  
 Balansgången mellan att förmedla sin upplevelse och att skryta är hårfin: för mycket 
framhävande av sig själv kan leda till att mottagaren uppfattar upplevelserna som skryt. 
Att erbjuda tolkningsutrymme för mottagaren är också ett sätt att visa interpersonalitet, 
inte enbart den explicita närvaron. Tolkningsutrymmet existerar i kontexten, det kan vara 
inbakat i en berättelse eller i den tysta kunskapen och förståelsen (common ground) som 
existerar mellan avsändaren och mottagaren. Avsändarens uppgift är också att optimera 
mottagarens förståelseprocess och minimera hennes risk för missuppfattningar. Det kan 
också uppfattas som mottagarmedveten kommunikation. Det är möjligt att karaktärisera 
en del språkhandlingar som funktionella eftersom mottagaren är tvungen att tolka och så 
att säga stanna upp för att begripa avsikten i dem. Sådana fördröjningar i kommuni-
kationen kan förorsakas av ordval eller val av grammatisk form. Det bör poängteras att de 
i få fall hindrar och blockerar kommunikationen helt och hållet. 
 Språkhandlingarna berör föreställningen, dess stämning, aktörerna i den och priset på 
teaterbiljetten. Till den grammatiska formen förmedlas upplevelserna genom en predika-
tivkonstruktion som består av verbet olla (sv. vara), ett adverb eller en partikel och ett 
adjektiv som passar kontexten. Konstruktionerna kan också vara utvidgade med 
kompletterande information i en grammatisk sats. Informationen kan uppfattas som 
motivering till upplevelsen. Upplevelserna kan också förmedlas genom en återberättelse 
av scenhändelser, den egna verksamheten eller publikens reaktioner.  
 
 

 5.2.3 Sammanfattning 
Den situationsbundna interpersonaliteten utgörs av de språkhandlingar som uppfyller 
kraven i skrivuppgiften. Brevskrivandet styrdes av en konkret uppgift som också gav 
information om vad som skulle framgå av brevet. I de situationsbundna språkhand-
lingarna ingår sådana som binder brevet till den specifika situationen som skapas genom 
skrivuppgiften. Skribenten kan med andra ord inte skriva vilket privat brev som helst. 
Utgående från skrivuppgiften finns det två faktorer som kan anses vara centrala med 
tanke på brevets innehåll. Den första är att mottagaren inte har sett katteater-
föreställningen, vilket ger avsändaren en orsak att skriva ett brev. Den andra är att avsän-
daren förväntas berätta om sina upplevelser av teaterföreställningen. Att använda sig av 
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till materialet som skrivuppgiften innehåller i samband med sina upplevelser är en 
naturlig lösning till uppgiften, vilket skribenterna också har gjort.  
 I tabell 6 sammanfattas det material som ingår i den situationsbundna 
kommunikationen. Denna situationsbundna kommunikation i breven varierar. Där 
språkhandlingar om att mottagaren missat katteaterföreställningen framgår genom 
direktiver, beklaganden och metatextuella språkhandlingar uttrycks teaterupplevelserna 
antigen genom konstaterande eller sammanfattande predikativkonstruktioner eller 
genom självständiga händelseberättelser. De sammanfattande och konstaterande predi-
kativkonstruktionerna exkluderar både mottagaren och avsändaren, medan berättelserna 
exkluderar enbart mottagaren.  
 Samtliga situationsbundna språkhandlingar kan uppfattas vara interpersonella trots 
att de nödvändigtvis inte innehåller vare sig explicit eller implicit personbeteckning. Till-
sammans med interpersonell sociokulturell kommunikation blir den situationsbundna 
kommunikationen också interpersonell – kontextens inverkan på tolkningen blir bety-
dande. Enstaka skribenter har visat prov på att de också med hjälp av språket kan locka 
mottagaren med i kommunikationen. De påkallar mottagarens uppmärksamhet genom 
utrop, uppmaningar och frågor för att till exempel söka stöd för den egna upplevelsen.  
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6 Skriftliga genre- och kontextbundna kommunikations-
kunskaper 

 
I det föregående har jag redogjort för och således också definierat de språkhandlingar som 
representerar interpersonella drag och kommunikation i breven. Språkhandlingarna är 
antingen sociokulturellt bundna eller situationsbundna. Det innebär att de sociokulturellt 
bundna språkhandlingarna formar texten till ett privat brev. Därmed kan de uppfattas 
representera skribenternas kunskaper i att skriva ett brev, det vill säga deras genremed-
vetenhet. En genremedveten skribent torde utgå ifrån textens syfte, som bestämmer vilka 
språkliga drag och mönster som förekommer i den specifika texten (Kuyumcu 2004: 575). 
De situationsbundna språkhandlingarna binder breven till en specifik kontext som skapas 
genom skrivuppgiften.  
 Den sociokulturella (skriv)kunskapen hos skribenterna kan anses vara något sådant 
som den formella skolundervisningen nödvändigtvis inte ensam ansvarar för och 
förmedlar till eleverna. Relativt mycket av inlärningen sker också utanför skolan, vilket 
kan innebära att en del av den kunskapen sannolikt förstärks via informell kommuni-
kation i naturliga kontexter. Påpekas bör dessutom att de (skriv)kulturella skillnaderna 
mellan skribenternas skolspråk (svenska) och målspråk (finska) är förhållandevis små. 
Därmed är det naturligt att förvänta sig att den funktionella kunskapen att använda 
specifika kulturbundna språkhandlingar i en specifik kontext finns hos skribenterna. 
Skribenterna kan alltså förväntas känna till att en viss genre består av en specifik typ av 
språkhandlingar, men de kan nödvändigtvis inte uttrycka dem språkligt på ett diskursivt 
sätt. Denna distinktion har jag använt till exempel i samband med att jag redogjorde för 
frågorna och svaren som inledande sociokulturella språkhandlingar (se avsnitt 5.1.1). En 
sådan tanke kan tänkas få stöd i forskningar och utredningar som påvisar en positiv 
korrelation mellan kunskaper i modersmålet (första språket) och övriga språk (t.ex. 
Skehan 1990; Sundman 1999; Skutnabb-Kangas & Toukomaa 1976) – om språkkunskapen 
anses bestå av också annat än lingvistisk exakthet.  
 Den situationsbundna (skriv)kunskapen reflekterar däremot en bredare kulturell 
kunskap och en mera omfattande språkkunskap. För att kunna förstå skrivuppgiften 
förutsätts en västerländsk kulturförståelse: katteater är knappast något allmänt fenomen 
utanför det man allmänt förstår med västern170. Dessutom är skribenten tvungen att 
känna till katten som djur och den något stereotypa uppfattningen om relationen mellan 
katter och hundar. Breven förmedlar skribenternas kulturbundna teaterkunskaper: ett 
schema över att gå på teater presenteras i tabell 7. Den kognitiva psykologins schemateori 
har jag behandlat i avsnitt 3.2.1. 

                                                 
170  Med de något diffusa begreppen västerländskt och västerland avser man vissa delar av världen som kan 
anses ha likartade kulturella, politiska och geografiska kännetecken. Till dessa områden kan uppfattas tillhöra 
Europa, Kanada, Förenta staterna, Australien, Nya Zeeland, Japan och Israel. 
(http://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nsimaat [läst 24.4.2007].) 
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Tabell 7: Kulturbunden schemakunskap i breven: att gå på teater 
TID  SPRÅKHANDLING FUNKTION 

(56) Kun minä näki lehdessä se annonssi, […] TA MOT 
INFORMATION 

(60) Soitin lippupalvelulle ja varasin kaksi lip-
pua teatteriin. 

(94) […] ja me olimme miettinyt mennä sitä 
kertaa mutta liput oli loppuunmyynti. 

SKAFFA BILJETTER 

(38) Minä lähdin Turkuun minun äitin kanssa, 
junalla. 

GÖRA EN RESA 

(70) Menimme sinne puoli tunti enne kuin se 
alkoivat […] 

ANGE TIDPUNKT 

FÖ
R
E
 

(66) Sitten lähdimme liikekeskukseen ja os-
timme uudet vaatteet. 

UPPLEVA ANNAN 
UNDERHÅLLNING 

(81) […] meninkin siskoni kanssa. HA SÄLLSKAP 

(60) Kun esitys alkoi olin melkein kuolla jän-
nitykseen. 

HYSA 
FÖRVÄNTNINGAR 

(62) Minä ja siskoni istui parvekessa ja näki 
aika paljon. 

INTA PLATS 

(40) Sitten tuli tauko niin me käytiin ostamaan 
vähä limua ja karkkia. 

ANGE 
PAUSAKTIVITET 

(6) Minä istui lähellä yks kaunis tyttö. Minä 
oli rakastunu […] 

IAKTTA ÖVRIG 
PUBLIK 

(29) […] mun piti tehdä sellainen temppu kol-
men suloisen koiran kanssa, 

(38) Minulle oli kamera mukana […] 

DELTA I 
FÖRESTÄLLNINGEN 

(83) Minä nauroin koko ajan, […] 

(9) Kuin me oltiin istuneet sielä tunnin niin 
kyllä vähä väsytti. 

REAGERA PÅ 
FÖRESTÄLLNINGEN 

(70) Kun näyttää oli loppu monta henkilöä 
annoivat kukkia ja viinipullot Jurijille. 

U
N

D
E
R
 

(43) […] esintyminen jälkeen kaikki saivat 
mennä silittää kissat. 

BESKRIVA 
AVSLUTANDE 
HÄNDELSER 

(105) Teaterin jälkeen äiti ja minä menimme  
syömän ravintolaa. 

BESKRIVA NACHSPIEL 

(20) Kello 23.00 tulen kotiin. 

(85) Kun oli aika mennä kotiin synkkä tunne 
valtasi minut. Kotimatkalla isä lupaisi […] 

(1) […], ostin olut ja menin kotiin nukku-
maan. 

BESKRIVA 
HEMKOMST 

(77) […] tykkäsimme molemmat […] teatterista 
ja aiomme mennä seuraavan kerran […] 

E
FT

E
R
 

(78) […] nyt kun ole ollut siellä niin ymmärrän 
että se on kaikille. 

BESKRIVA KÄNSLOR 
OCH REFLEKTIONER 
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Schemat skapar en stomme för och ger en antydan om de interaktiva och 
sociala funktioner som kan ingå ur i ett teaterbesök skribentens perspektiv. 
Schemat som helhet ingår i en kommunikativ kontext och är en återberättelse 
av de sociala händelserna före, under och efter teaterbesöket. I spalten till 
höger finns de funktioner som språkhandlingarna i breven innehåller. Varje 
enskild funktion utgör ett eget schema – eller en egen kommunikativ kontext, 
som till exempel att skaffa biljetter eller att uppföra sig under teaterföre-
ställningen. Inget brev innehåller ett motsvarande fullständigt schema. Detta 
beror naturligtvis på skrivuppgiften, det begränsande antalet ord, den efter-
frågade genren och själva uppgiften – att berätta om teaterupplevelser.  
 Samtliga 111 brev är poängsatta på basis av en för ändamålet utarbetad 
kriterieskala som styrde poängsättaren att fokusera på fyra olika drag i 
breven. Dessa drag var behandling av ämnet, uttrycksförråd, språkliga brister 
och läsbarhet. Varje drag gav från noll till fem poäng och sålunda kunde varje 
text erhålla sammanlagt högst tjugo poäng. Utgående från dessa poäng har jag 
delat breven i tre olika språkfärdighetsnivåer som baserar sig på den euro-
peiska referensramens nivåtänkande. Detta bör dock inte tolkas som att nivå-
erna har etablerats på ett sätt som tillfredsställer kriterierna i själva manualen 
för europeiska referensramen (som på finska heter Eurooppalainen viitekehys: 
Kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yleinen eurooppalainen viite-
kehys). De tre nivåerna och deras sammanlagda poängantal är elementär (0–
10 poäng), självständig (11–15 poäng) och avancerad (16–20 poäng) språkfär-
dighet.171  
 I det följande kommer jag att fokusera på förhållandet mellan de tre språk-
färdighetsnivåerna och de sociokulturella språkhandlingarna (jfr kapitel 5). 
Detta sker genom att jag diskuterar antalet sociokulturella och situations-
bundna språkhandlingar, det sammanlagda antalet poäng och antalet poäng i 
uttrycksförrådet och i innehållet i några utvalda brev. De brev som jag 
använder som exempel i mitt resonemang är så kallade ytterligheter – i den 
betydelsen att antalet genrebundna drag är antingen minst eller störst. Breven 
är utvalda på basis av dragen i den sociokulturella kommunikationen ( se 
avsnitt 5.1), men breven kommer att användas även i diskussionen kring den 
situationsbundna kommunikationen (se avsnitt 5.2). Jag använder de tre 
språkfärdighetsnivåerna som utgångspunkt för diskussionen.  
 Bedömning och poängsättning är trots utskrivna kriterier är en subjektiv 
handling hur systematiskt den än är gjord. Sålunda bör det noteras att brev 
som till poängantalet ligger alldeles vid gränsen till den närbelägna färdig-
hetsnivån med en poäng mera eller mindre kunde ha hamnat på den andra 
färdighetsnivån. Dessutom konstaterades det i den nationella utvärderingen 
att lärarnas bedömning av den skriftliga delen var strängare än censorernas; 
störst var skillnaden i språkriktighet och uttrycksförrådets mångsidighet (To-
ropainen 2002: 32). Jag har ingen information om vilka av de 111 brev som 
ingår i denna studie som eventuellt har kontrollästs av censorerna i samband 
med den nationella utvärderingen.  
 Inledningsvis diskuterar jag den sociokulturella och den situationsbundna 
kommunikationen för att avslutningsvis kunna skapa en helhetsbild av 
kommunikationen i breven på tre olika språkfärdighetsnivåer. 
 

                                                 
171  Indelningen i språkfärdighetsnivåer osv. redovisas mer detaljerat i avsnitt 1.3.  
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6.1 Sociokulturell kommunikation 
 
Av det totala materialet har jag valt tolv brev som jag diskuterar och redogör 
för som helheter ur kommunikationens synvinkel. I detta avsnitt fokuserar jag 
på den sociokulturella kommunikationen. Jag diskuterar också den situa-
tionsbundna kommunikationen i breven, i avsnitt 6.2. Dessa tolv brev repre-
senterar alla på sitt sätt ytterligheter i fråga om sociokulturell kommuni-
kationen: den första urvalsprincipen som jag följde var att välja de brev som 
innehåller minsta antalet och största antalet sociokulturella språkhandlingar 
inom varje språkfärdighetsnivå. Sålunda blev det på den elementära språk-
färdighetsnivån brevet som innehåller ett sociokulturellt drag (exempelbrev 
nummer 2) och brevet som innehåller åtta sociokulturella drag (exempelbrev 
nummer 22), på den självständiga nivån brevet som inte innehåller ett enda 
sociokulturellt drag (exempelbrev nummer 44) och ett av breven som inne-
håller sju sociokulturella drag (exempelbrev nummer 74). På den avancerade 
språkfärdighetsnivån blev det brev som innehåller tre sociokulturella drag 
(exempelbrev nummer 99) och det brev som innehåller åtta sociokulturella 
drag (exempelbrev nummer 111). Av dessa brev var ett sådant som inte 
tydligt nådde upp till kravet på hundra ord som skrivuppgiften ställde 
(exempelbrev nummer 2 består av sexton ord), varför detta brev ersattes av ett 
annat (exempelbrev nummer 6).  
 Jag beslutade att fylla på varje språkfärdighetsnivå med två brev av vilka 
det ena valdes utgående från antalet sociokulturella språkhandlingar och det 
andra på basis av summapoängen. Antalet ord baserar sig på en uträkning 
som utförts med hjälp av textbehandlingsprogrammet Microsoft Office 2003 
Word. Resultatet har inte kontrollerats manuellt. I tabell 8 sammanfattas de 
tolv brev som jag har valt att titta närmare på.  
 
Tabell 8: Sammanfattning av summapoäng, antalet sociokulturella drag och 

uttryckspoäng samt antalet ord i tolv brev på olika språkfärdighetsnivåer. 
ELEMENTÄR 

SPRÅKFÄRDIGHET 
SJÄLVSTÄNDIG 

SPRÅKFÄRDIGHET 
AVANCERAD 

SPRÅKFÄRDIGHET 
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(6) 4 2 1 106 (44) 11 0 3 100 (99) 17 3 4 79 
(22) 10 8 2 107 (74) 12 8 3 116 (111) 18 8 5 130 
(8) 4 5 1 99 (106) 15 7 4 105 (108) 20 7 5 142 
(5) 8 3 2 134 (29) 15 3 4 96 (86) 16 7 4 148 
 
Den elementära språkfärdighetsnivån utökades med exempelbrev nummer (8) 
på grund av antalet sociokulturella drag och ett motsvarande antal summa-
poäng som exempelbrev nummer (6) och med exempelbrev nummer (5) på 
grund av de tre sociokulturella drag som det inkluderar. Eftersom brevet med 
lägsta antalet sociokulturella drag på den avancerade språkfärdighetsnivån 
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inkluderar tre drag, beslutade jag att fylla på de två övriga nivåerna med ett 
brev med motsvarande antal sociokulturella språkhandlingar. Sålunda moti-
veras också exempelbrev nummer (29) på den självständiga språkfärdig-
hetsnivån. Exempelbrev nummer (106) på den självständiga språkfärdig-
hetsnivån valdes på basis av summapoängen. Till den avancerade färdighets-
nivån valde jag exempelbrev nummer (108) på basis av det höga antalet 
summapoäng och exempelbrev nummer (86) på grund av det låga antalet 
summapoäng. Motsvarande information om breven som tabell 9 ger finns i en 
ruta i samband med varje enskilt exempel.  
 Med hjälp av dessa tolv brev skapar jag en helhetsbild av den mångfa-
setterade poängsättningen av breven och det kommunikativa språkbruket: 
Först ur den genrebundna sociokulturella kommunikationens synvinkel och 
därefter i avsnitt 5.2. Språkfärdighetsnivån, antalet summapoäng, sociokul-
turella språkhandlingar och uttryckspoäng i samband med redovisningen i 
bägge avsnitt baserar sig på bedömningen i samband med den nationella 
utvärderingen.  
 De drag som representerar den sociokulturella kommunikationen i breven 
är antingen inledande språkhandlingar som består av tilltal, interjektion, 
fråga, svar, fras (interaktion, hälsning) eller avslutande språkhandlingar, vilka 
i sin tur består av direktiver (tillönskning, uppmaning, befallning, önskan, 
förslag, inbjudan, begäran), deklarativer (nesessiv, förklarande, metatextuell 
språkhandling) och interjektioner. Vart och ett av dragen betraktas här som 
likvärda. Ett brev kan naturligtvis innehålla både en hälsnings- och en inter-
aktionsfras eller flera direktiver och deklarativer. Alla motsvarar ett drag, en 
språkhandling i brevet. Antalet sociokulturella språkhandlingar varierar i 
breven mellan noll och åtta. Mellan de olika språkfärdighetsnivåerna varierar 
antalet sociokulturella språkhandlingar enligt informationen i tabell 9.  
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Tabell 9:  Förekomsten av sociokulturella språkhandlingar i breven enligt 

språkfärdighetsnivå. 

SPRÅKFÄRDIG- 
HETSNIVÅ 

ANTALET 
SOCIOKULTURELLA 
SPRÅKHANDLINGAR 

ANTALET 
BREV 

 

1 1 
2 7 
3 5 
4 6 
5 5 
6 5 
7 1 

elementär 
språkfärdighet 
(0–10 poäng) 

8 1 

sammanlagt 
31 brev 

0 1 
1 1 
2 5 
3 9 
4 9 
5 10 
6 9 

självständig 
språkfärdighet 
(11–15 poäng) 

7 7 

sammanlagt 
51 brev 

3 5 
4 4 
5 5 
6 8 
7 6 

avancerad 
språkfärdighet 
(16–20 poäng) 

8 1 

 
 

sammanlagt 
29 brev 

 
Av informationen i tabell 9 kan noteras en tendens till ökande sociokulturella 
kunskaper i breven från en språkfärdighetsnivå till en annan. Om man 
granskar antalet brev som inkluderar 0–4 språkhandlingar per färdighetsnivå, 
märker man att på den elementära nivån inkluderar över hälften av breven (19 
av 31) högst fyra sociokulturella språkhandlingar, på den självständiga nivån 
innehåller hälften av breven (25 av 51) högst fyra sociokulturella språkhand-
lingar och på den avancerade nivån är det nio brev av 29 som innehåller högst 
fyra sociokulturella drag.172 Med andra ord ser det ut som om antalet sociokul-
turella drag i breven ökar i och med att färdighetsnivån blir högre.  
 
 

6.1.1  Självständig språkfärdighet 

Jag inleder redovisningen av den sociokulturella kommunikationen med 
nivån för självständig språkfärdighet, eftersom den ser ut att inrymma hela 
bredden av sociokulturell kommunikation, nämligen texter som knappt kan 

                                                 
172  Andelen brev från noll till fyra situationsbundna språkhandlingar på de olika 
språkfärdighetsnivåerna varierar uttryckt i procent på följande sätt: på den elementära nivån 61 
%, på den självständiga nivån 51 % och på den avancerade språkfärdighetsnivån 31 %. 
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igenkännas som ett brev (exempel 44) men som enligt kriterieskalan har fått 
sammanlagt elva poäng.  
 
BREV 44 
 Kirje! 

Minä kävin katsomassa sen venäläisen kissateatterin. Pääosossa oli 32 
kissaa, 3 koiraa ja mies nimeltään Jurij Kuklatjev. Se oli tosi mielen-
kiintoinen teatteri. Se päättyi niin että Jurij joutui sairaalassa koska hän 
oli katkannut jalkansa. Se tapahtui kuin yksi koira alkoi jousta yhden 
kissan perään. Jurij yritti pysäyttää koira mutta hän kaatui ja jalka meni 
poikki. Minä olin kyllä ostanut sinulle myös lipun mutta kun sinä et 
voinut tulla niin Kajsa tuli sinun sijaan. Me käytiin Helsingissa katso-
massa sitä. Me saatiin liput 10 markan alennuksella koska meillä on se 
Husiskortti. Se kävi kyllä Tamperella myös mutta sinne on niin pitkä 
matka. 
 
(Brev! Jag var och tittade på den ryska katteatern. I huvudrollen var 32 katter, 3 
hundar och en man som hette Jurij Kuklatjev. Det var en intressant teater. Den 
slutade så att Jurij hamnade på sjukhus eftersom han hade brutit benet. Det 
hände när en hund började springa efter en katt. Jurij försökte stoppa hunden 
men han föll och benet gick av. Jag hade nog köpt en biljett åt dig också men då 
du inte kunde komma kom Kajsa i stället för dig. Vi såg den i Helsingfors. Vi 
fick biljetterna 10 mark billigare eftersom vi hade Husiskortet. Den var också i 
Tammerfors men dit är det så lång väg.) 

 
Brev 44 innehåller inga sociokulturella språkhandlingar. Det vore naturligt att 
de sociokulturella dragen skulle ingå i åtminstone ett av de fyra perspektiven i 
kriterieskalan som använts vid bedömningen av breven. Av de fyra perspek-
tiven173 verkar det som tar upp textens uttrycksförråd och mångsidighet att 
allra naturligast skulle inkludera också det genrebundna språkbruket, det vill 
säga de sociokulturella språkhandlingarna. De skrivna kriterierna för 
uttrycksförrådet återges i tabell 10. 
 
Tabell 10: Kriterier för bedömning av uttrycksförrådet i den nationella utvär-
deringen.  

KRITERIER/ 
POÄNG 

UTTRYCKSFÖRRÅD 
(MÅNGSIDIGHET) 

5 Mångsidigt och relativt idiomatiskt. 

4 Relevant, men inte särskilt mångsidigt ordförråd. 
Tämligen varierande konstruktioner. 

3 Konstruktionerna och ordförrådet begränsat. 

2 Anspråkslöst och ensidigt. 

1 Uttrycksförrådet elementärt. 

0 Uppgiften har inte utförts eller elevens produktion är 
obegriplig 

    © UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 (Toropainen 2002: 112) 

                                                 
173  Kriterier för innehåll (behandling av ämnet), mångsidighet (uttrycksförråd), språkriktighet 
(språkliga brister), smidighet (läsbarhet). Hela kriterieskalan finns att läsa i bilaga 2. 

summapoäng: 11 sociokulturella drag: 0 
uttryckspoäng: 3 ordantal: 100 
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Många av de sociokulturella dragen är idiomatiska, fraseologiska eller fasta 
uttryck vilket gör att inlärningen av dem tenderar att ske i en kontext utan 
explicit (struktur- eller ord)undervisning. Sådana drag kan åtminstone en del 
hälsningsord (interjektioner) samt frågor och svar anses vara. Andra socio-
kulturella språkhandlingar är däremot friare till sin språkliga struktur, det vill 
säga att det är kulturbundet att språkhandlingen finns i ett privat brev, medan 
dess innehåll varierar bland annat från kontext till kontext och från person till 
person. Sådana kan anses vara till exempel en del av de inledande meta-
textuella språkhandlingarna och avslutande deklarativerna. Oberoende av 
den språkliga friheten i dessa sociokulturella språkhandlingar uppfattar jag 
dem som tillhörande närmast uttrycksförrådet. Sålunda vore det naturligt att 
tänka sig att antalet sociokulturella drag skulle ha någon inverkan på antalet 
poäng i uttrycksförrådet.  
 Den text som inte innehåller ett enda sociokulturellt drag (brev 44) har till 
sitt uttrycksförråd bedömts vara begränsad i fråga om konstruktionerna och i 
fråga om ordförrådet, vilket motsvarar tre poäng i kriterieskalan. Brevet som 
innehåller allra mest sociokulturella drag (brev 74) har enligt kriterieskalan 
erhållit sammanlagt tolv poäng. På basis av de sociokulturella språkhand-
lingarna är det uppenbart att texten tillhör genren ett privat brev. Detta brev 
har i likhet med det föregående brevet (brev 44) ansetts vara begränsat till sitt 
uttrycksförråd i konstruktionerna och i ordförrådet. Båda har med andra ord 
erhållit tre poäng i uttrycksförrådet.  
 
  
  
 SOCIOKULTURELLA 
BREV 74  SPRÅKHANDLINGAR 

1 Terve 2 kaverini!     27.03.2001 

Kajaanissa* 

3 Mitä kuuluu? 4 Minulle on vaan hyvä! Ajoin 
kirjoittaa kirjeen sinulle ja kertoa "Kissateatterista"! 
Oli aivan kiva! 12.12 viimme vuonna Helsingissä kä-
vimme katsomaan sitä. "Päätoimivat" pelaavat 32 kis-
sat, 3 koirat ja saksalainen Jurij Kuklatjev. Meillä 
olimme "husiskortet" tai kodinkortti ja sitä mieltä 
pääsimme sisään halvemmin! 10 mk alennus! Hyvä 
vai?! Normaali-hinta oli 95 mk! 

5 Sinäkin voisit tutustumaan Helsinki ja Helsingin 
teatteri "Savoy teatteri", se on niin kaunis ja komea. 
Jurij Kuklatjev tuli tietysti Moskovasta mutta nyt hän 
oli hänen eläimen kanssa taas takaisin Suomessa. Kis-
sat ja koirat olivat niin hyvää ja söpövät! Heidän ni-
mensä olivat… ups, en muistaa… anteeksi! 5 Kun 
tulen sinun luona voin kertoa muut… 6 koska nyt 
olen pakko mennää. 
 
7 Terveisin Anna*    * namnen är förändrade 

1 interjektion 
2 tilltal (appellativ) 
3 fråga (diskursiv) 
4 svar (funktionellt) 
 
 
 
 
 
5 direktiv 
(uppmaning, 
förslag) 
6 deklarativ 
(nesessiv) 
 
7 interjektion och 
avsändare 

summapoäng: 12 sociokulturella drag: 8 
uttryckspoäng: 3 ordantal: 116 
 



 

140 

 
(Tjänare min kompis!              Kajana 27.03.2001  
Hur har du det? Jag har det bara bra! Jag tänkte skriva ett brev till dig och berätta om "Katteatern"! 
Den var alldeles rolig! 12.12. förra året i Helsingfors var vi och såg på den. "Huvudrollerna" spelas 
av 32 katter, 3 hundar och tysken Jurij Kuklatjev. Vi hade "husiskortet" eller hemmets kort och med 
den kom vi in billigare! 10 mk rabatt! Bra eller hur?! Normalpriset var 95 mk! Du kunde bekanta 
dig med Helsingfors och Helsingforsteatern "Savoy teater" den är så vacker och ståtlig. Jurij 
Kuklatjev kom förstås från Moskva men nu var han tillsammans med sina djur tillbaka i Finland. 
Hundarna och katterna var så bra och söta! De hette ... ups, ja minns inte... förlåt! När jag kommer 
hemma hos dig kan jag berätta resten... eftersom jag måste gå nu. Hälsningar Anna) 
 
Skillnaden i antalet sociokulturella språkhandlingar mellan brev 44 och brev 74 är den 
största möjliga. I det sammanlagda poängantalet skiljer sig texterna med ett, och till 
uttrycksförrådet har de ansets vara likvärda. Som komplement redogör jag ytterligare för 
två brev av vilka det första (exempel 106) tilldelats femton på nivån för självständiga 
språkfärdigheter. Sammanlagt finns det elva brev som erhållit motsvarande poängantal. 
Orsaken till att just brev 74 valdes var det höga antalet summapoäng och högsta möjliga 
antal sociokulturella drag, vilket betyder sju stycken språkhandlingar av olika slag. De är 
uppräknade i den högra spalten i exemplet. 
 
                  
              
                   SOCIOKULTURELLA 
BREV 106  SPRÅKHANDLINGAR 

1 Hei 2 rakas serkku! 
3 Miten menee? 4 Mulla menee ihan hyvin. 
Minä kuulin että te olette osataneek koiran. 
Mikä sen nimi on ja mikä rotu se on? Muuten 
kuinka Iida voi? Niin muuten me olltiin Ru-
kalla viime viikolla. Ilma oli mahtava, rinneet 
hyvät ja mökki upea. Mutta pieni probleema, 
mulla oli kuumetta. Sielä minä sitten maka-
sin sängyssä viisi päivää 39 asteen kuumessa. 
Minä ajattelin että meidän pitäisi mennä ulos 
juhlimaan yhdessä täälä joku päivä. 5 Niin 
pitää soitella. 6 No ei mulla oikeastaan mi-
tään muuta asiaa oli. Minä nyt vaan ajattelin 
kirjoita noin muuten vaan. 5 No mutta soit-
tellaan joskus viikolla jos sopii? 
 
7 Pusi, pusi 
7 T: Sinun rakas serkkusi Lisa*   

*namnet är förändrat 

1 interjektion 
2 tilltal (appellativ) 
3 fråga (diskursiv) 
4 svar (diskursiv) 
 
 
 
 
5 direktiv (uppmaning) 
6 deklarativ (förklaring) 
 
 
7 interjektion och 
avsändare 
 

 
(Hej kära kusin! Hur går det? För mig går det riktigt bra. Jag hörde att ni har köpt en hund. Vad 
heter den och var är det för en ras? Hur mår annars Ida? Vi var förresten i Ruka förra veckan. 
Vädret var fantastiskt, pisterna bra och stugan underbar. Men ett litet problem, jag hade feber. Där 
låg jag sedan i sängen fem dagar i 39 graders feber. Jag tänkte att vi borde gå ut en dag för att festa 
tillsammans. Så vi måste ringas. Nå, inte hade jag egentligen något annat ärende. Jag tänkte vara 

summapoäng: 15 sociokulturella drag: 7 
uttryckspoäng: 4 ordantal: 105 
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skriva för ro skull. Nå vi rings någon gång nästa vecka om det passar? Puss, puss H: Din kära 
kusin Lisa) 
 
Till sitt uttrycksförråd har brev 106 ansetts vara relevant, men inte innehålla särskilt 
mångsidigt ordförråd. Konstruktionerna i brevet har tolkats som tämligen varierande 
(motsvarar fyra poäng). De två föregående breven (brev 74, 106) liknar till antalet socio-
kulturella språkhandlingar varandra, medan det första brevet (brev 44) avviker totalt från 
de två. Det innehåller inte någon språkhandling som i närläsningen har kategoriserats 
som ett genrebundet drag. Denna skillnad kan inte märkas i de poäng som breven tillde-
lats i sitt uttrycksförråd: skillnaden är bara ett poäng. Det kan tilläggas att det föregående 
brevet (brev 106) inte tar upp den ryska katteatern alls, vilket jag återkommer till i sam-
band med genomgången av den situationsbundna kommunikationen (se avsnitt 6.2). 
 Jag avslutar genomgången av brev på den självständiga språkfärdighetsnivån med ett 
brev som består av få sociokulturella drag (brev 29) och tolkats till sitt uttrycksförråd vara 
relevant, men inte innehålla särskilt mångsidigt ordförråd. Konstruktionerna i brevet 
anses som tämligen varierande. Brevet har alltså tolkats vara likadan till uttrycksförrådet 
som i brev 106. Bägge breven har också erhållit sammanlagt femton poäng i samband med 
den nationella utvärderingen.  
 
 
 
 
                   SOCIOKULTURELLA 
BREV 29  SPRÅKHANDLINGAR 

1 Moikka! 
Olin eilen katsomassa sen venäläisen kissa 
esityksen mutsin ja broidin kanssa. Se oli 
ihan sika hyvä. Se oli tavallaan sellainen ak-
robaatti esitys että ne 32 kissa teki kaikenlai-
sia makeita temppuja sen ukon kanssa en 
oikee muista sen nimee oisko ollu joku Jurij 
Kuklatjev mutta en oli varma. 
Et muuten ikinä arvaa kuka muu siellä 
esiinty? Minä! luit oikein just minä mun piti 
tehdä sellainen temppu kolmen suloisen koi-
ran kanssa, muuten yksi niistä koirista 
muistutti vähän sun Rekkua. Savoy teatteri 
oli ihan täynnä väkeä. 
Harmi että et päässyt tulee 2 kirjoittele kuu-
lumiset sieltä Lapista! 
3 Haleja : Lennu*      

*namnet är förändrat 

1 interjektion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 direktiv (befallning) 
 
3 interjektion och 
avsändare 
 

 
(Morjens! Jag var igår och såg den ryska katt föreställningen med morsan och brorsan. Den var helt 
skit bra. Den var på en sådan akrobat föreställning att de 32 katt gjorde alla slags häftiga tricks med 
den där gubben, minns int riktigt hans namn – sku de ha vari typ Jurij Kuklatjev men är inte säker. 
Du gissar aldrig vem annan uppträdde där? Jag! du läste rätt jag, jag var tvungen att göra ett 
sådant trick med tre söta hundar, förresten påminde en av hundarna lite om din Rekku. Savoy 
teatern var proppfull med folk. Synd att du inte kunde komma skriv hur du har det där i 
Lappland! Kramar: Lennu* ) 

summapoäng: 15 sociokulturella drag: 3 
uttryckspoäng: 4 ordantal: 96 
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Det verkar som om att de genrebundna dragen knappt har haft någon inverkan alls på 
bedömningen av brevets uttrycksförråd på den självständiga färdighetsnivån. Där brev 44 
inte kan igenkännas som ett brev på grund av att genrebundna drag saknas totalt, inne-
håller brev 74 och 106 ett relativt högt antal genrebundna, sociokulturella drag. Varia-
tionen i uttryckspoäng är liten med tanke på de sociokulturella dragen.  
 
 

6.1.2  Elementär språkfärdighet 

Om man jämför ytterligheterna i nivån för elementär språkfärdighet, syns skillnaden även 
i det sammanlagda antalet poäng som breven har fått. Det enda brevet i det totala 
materialet som fått noll poäng på basis av kriterieskalan innehåller en sociokulturell 
språkhandling (interjektion) men den uppfyller inte till exempel skrivuppgiftens kriterier 
för antalet ord (brev 2).  
 
BREV 2 
 
 Hej 

Onkse kiva on kissateateri. 32 kissa, kolme koira ja Jurij Kukltjev pelata. Teaterin on 
Turko. 

  (Hej är det trevlig katteater 32 katt, tre hund och Jurij Kuklatjev spela. Teater är Åbo.) 

Eftersom brevet med det lägsta antalet summapoäng inte uppfyller skrivuppgiftens krav 
på ordantal, har jag valt att också presentera ett brev som fyller kriterierna – och som fått 
minst poäng (exempel 6). Brevet har fått sammanlagt fyra poäng, ett per perspektiv i 
kriterieskalan. Det innebär att dess uttrycksförråd har ansetts som elementärt.  
 
 
BREV 6 
  SOCIOKULTURELLA 
                   SPRÅKHANDLINGAR 

1 TERVE 2 PELLE* 
1 Hello 2 Pelle* minä olen siellä kissan-
teateri se on hauska mutta se voi ollut pa-
rempia hauska jos sinä ollut tällää nå jå ei 
se haitaa. Se oli kaksikymentäneljä kissona 
HE olivat liian hullu. Minä istui lähellä yks 
kaunis tyttö. Minä oli rakastunu, minä 
sanoi Hej toi tyttö sano Hej minä kysyä 
mitä sinun nimi on tyttö sanoi Annika Sit-
ten hän lähti ylos ja käveli ulkona ja minä 
vain seiso sillä ja katataan. Kun minä 
mennään kotona minä näin toi tyttö mina 
sanoi terve odestaan. Hän sanoi terve sit-
ten hän kysy jos minä haluan tulla siellä 
tytön kotin mina sanoi kylla ja minä olen 
paljon pimeää! 

 
1 interjektion 
2 tilltal (personnamn) 
 

          * namnet är förändrat 

summapoäng: 0 sociokulturella drag: 1 
uttryckspoäng: 0 ordantal: 16 

summapoäng: 4 sociokulturella drag: 2 
uttryckspoäng: 1 ordantal: 106 
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(TJÄNARE PELLE Hello Pelle jag har varit på den där katteatern den är rolig men den kan ha varit 
bättre rolig om du varit här nå jå det gör inget. Det fanns tjugofyra katter de var alldeles galna. Jag 
satt nära en vacker flicka. Jag var förälskad, jag sa Hej den där flickan sa Hej jag fråga vad du heter 
flickan sade Annika Sedan steg hon upp och gick ute och jag bara stod där och (?). När jag vi går 
hemma jag såg den där flickan jag sade tjänare på nytt. Hon sade tjänare sedan hon fråga om jag 
vill komma dit flickans hem jag sade ja och jag är mycket mörkt!) 
 
Med tanke på de sociokulturella språkhandlingarna verkar bedömningen av uttrycks-
förrådet logisk i brev 2 och 6. Det första brevet kan i allmänhet kategoriseras som en 
ogjord uppgift, vilket automatiskt borde leda till noll poäng. Det är diskutabelt om en 
inledande interjektion och tilltal av mottagaren räcker till att känna igen texten som ett 
personligt brev. Problematiken kring innehållet i brevet tas upp i samband med de situa-
tionsbundna språkhandlingarna i avsnitt 5.2  
 Det brev (brev 22) som innehåller mest sociokulturella språkhandlingar på den elemen-
tära språkfärdighetsnivån har enligt kriterieskalan fått sammanlagt tio poäng och beskrivs 
till sitt uttrycksförråd som anspråkslöst och ensidigt.  
 
 
BREV 22 
   SOCIOKULTURELLA 
    SPRÅKHANDLINGAR 

1 Morjens 2 Mikko*. 3 Mitäs jätkä? 4 Minulla 
on ollut tosi hauskaa. Minä kävin kissa-
teaterissa, se oli tosi hyvä. Siellä oli 32 kissoja 
joka juoksi ja lauloivat ja leikkivät. Siellä oli 
kans 3 koiraa. Ne oli tosi makeita, mutta ne 
olivat ilkeitä ja haukkuivat aina jos ne näkivät 
kissoja. Pää osassa oli Jurij Kuklatjev. Minä 
näki hänet teaterin jälkeen ja hän oli tosi kau-
nis. Teateri oli 250 markaa, se on aika paljon 
mutta kannataa mennä kattomaan sitä. Ainoa 
huono juttu mitä siellä oli, oli se että siellä oli 
liian paljon ihmisiä. 5 Mutta jos sinä tulet mi-
nulle Helsinkiin niin lupaan että tarjoan si-
nulle lipun teateriin.  
 
6 Moikka Hoikka 5 kirjoita takasin!!!! 

     * namnet är förändrat 
PS. 5 Nähdään!!

1 interjektion 
2 tilltal (personnamn) 
3 fråga (diskursiv) 
4 svar (diskursivt) 
 
 
5 direktiv (förslag, 
befallning, uppmaning) 
 
6 interjektion 

 
(Morjens Mikko. Hur har du det? Jag har haft det riktigt roligt. Jag var på katteater, den var bra. 
Där fanns 32 katter som sprang och sjöng och lekte. Där fanns också 3 hundar. De var verkligen 
tuffa, men de var elaka och skällde alltid om de såg katter. I huvud rollen var Jurij Kuklatjev. Jag 
såg honom efter teatern och han var riktigt vacker. Teatern var 250 mark, det är ganska mycket 
men det lönar sig att gå och se på den. Den enda dåliga sidan som där fanns vad att det var alldeles 
för mycket människor. Men om du kommer till mig till Helsingfors så lovar jag att jag bjuder dig 
på en teaterbiljett. Moi då skriv tillbaka!!!! PS. Vi syns!!)  
  

summapoäng: 10 sociokulturella drag: 8 
uttryckspoäng: 2 ordantal:  107 
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I brev 2 ovan finns åtta språkhandlingar; i direktiverna ingår tre olika språkhandlingar 
med tre olika funktioner. Därav uppstår resultatet åtta sociokulturella språkhandlingar 
och inte sex som numreringen antyder. Uttrycksförrådet har tolkats vara lika elementär 
både i brev 6 och i brev 8- trots en skillnad i antalet sociokulturella språkhandlingar.  
    
 
 
 
  SOCIOKULTURELLA 
BREV 8  SPRÅKHANDLINGAR 

1 Hej 2 Pia!* Minä näin maraskuussa 2000 
yhden annonsin teatteriin "Kissateatteriin": 
Sinä tiedän sen koska minä on kysynyt jos sinä 
halunut tule minun kanssasi sinne, mutta sinä 
oli floridassa just silloin. Siinä teaterissa oli 32 
kissaa ja 3 koiraa ja yhden Jurij Kuklatjev. Kis-
sat oli pääosassa ja ne voisi kiiveta ja hyppätä, 
nille oli hattu päässä. Se oli Caribian hallilla ja 
liput maksoi 95 markkaa, jos sinulla olisi ollut 
Huvudstas lehden kortti sinä olisi saanut liput 
10 markalla halvempi. Mutta minulla ei olisi 
sellaiset kortit. 3 Me voisimme vaikka menee 
jonkun teatteri kesällä jos se käy? 4 Nyt pitää 
lopettaa! 5 Hej Hej! 

* namnet är förändrat 

1 interjektion 
2 tilltal (personnamn) 
 
 
 
 
 
3 direktiv (förslag) 
4 deklarativer (nesessiv) 
5 interjektion 

 
(Hej Pia! Jag såg i november 2000 en annons till teatern Katteater: Du vet det eftersom jag har 
frågat om du velat kom men mig dit, men du var i Florida just då. På den teatern var det 32 katter 
och 3 hundar och en Jurij Kuklatjev. Katterna var i huvudrollen och de skulle kunna klättra och 
hoppa, de hade en hatt på huvudet. Den var på Caribia hallen och biljetterna kostar 95 mark, om 
du hade haft kortet från tidningen Huvudstas bladet skulle du ha fått biljetten 10 mark billigare. 
Men jag inte skulle ha sådana kort. Vi kunde exempelvis gå på någon teater nästa sommar om det 
passar? Nu måste jag sluta! Hej Hej!) 
 
Det föregående brevet inkluderar till skillnad från det första brevet (exempel 6) en direk-
tiv, en deklarativ och en avslutande interjektion, vilka förbättrar möjligheterna att upp-
fatta texten som ett interpersonellt, privat brev jämfört med de två språkhandlingar som 
brev 6 innehåller.  
 Det följande brevet (brev 5) består av tre sociokulturella drag. Brevet har ansetts som 
anspråkslöst och ensidigt i fråga om uttrycksförrådet. Sammanlagt har brevet erhållit åtta 
poäng. Antalet ord överstiger anvisningarna i skrivuppgiften med 34 %, vilket är i klass 
med de brev som jag har valt som exempel för den avancerade språkfärdighetsnivån.  

summapoäng: 4 sociokulturella drag: 5 
uttryckspoäng: 1 ordantal:  99 
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   SOCIOKULTURELLA 
BREV 5  SPRÅKHANDLINGAR 

1 Mitä kuulu? Se oli harmi että et nähnyt 
venäläistää kissateateri. Minä olin. Se oli hyvä. 
Kissa kipelii hyppäsi sinne ja tänne ja sem-
moista. Olin Turkussa Caribia 994-halli kuin 
katsoin sen. Minulla oli husiskortti niin minä 
sain 10 mk ale. Siellä oli kolmekymmentäkaksi 
kissa ja kolme koiria ja Jurij Kuklatjev mosko-
vasta. Kuin tulin kotiin niin minä varasin toi-
nen lippu, tällä kertaa Helsinkin. Se oli pa-
rempi tällä kertaa. Kissat oli niin hyviä että 
huimaa. Ja minä näin yks kerta eläin-tv nelo-
selta ja ne kysyvät kaikenlaist Juri'jsta kuinka 
hän sai ne kissoja. Yks kertaa hän meni Eng-
lantiin ja hän ei sai kissoja mukaan hänellä oli 
teatteri Englannissa. Niin hän otti kulkukissoja 
Englannissa ja opetti niille. Ja ne ovat mukana 
vieläkin. Hyviä kulkukissoja ne oli. 2 Sinun 
täyty mennä katsomaan sitä jos ei suomessa 
sitten venäjässä. 
3 T. Sinun kirjeystävä 

1 fråga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 direktiv (uppmaning) 
3 interjektion och 
avsändare 
 

 
(Hur går det? Det var synd att du inte såg den ryska katteatern. Jag var. Den var bra. Katten 
klättrade, hoppade hit och dit och sådant. Jag var i Åbo Caribia 994-hallen när jag tittade på den. 
Jag hade Husiskort så att jag fick 10 mk rabatt. Där fanns trettiotvå katter och tre hundar och Jurij 
Kuklatjev från Moskva. När jag kom hem reserverade jag en annan biljett, denna gång till 
Helsingfors. Den var bättre den gången. Katterna var så bra att jag blir yr. Och jag såg en gång på 
djur-tv-fyran och de frågade Jurih allt möjligt hur han fick de där katterna. En gång for han till 
England och han fick inte med katterna han hade föreställning i England. Så han tog strykarkatter i 
England och lärde dem. Och de är med fortfarande. Fina strykarkatter var dem. Du måste gå för att 
se på den om inte i finland så i ryssland. H. Din brevvän) 
 
Den innehållsliga utvidgningen om Jurij Kuklatjev i brevet tar jag upp senare i samband 
med den situationsbundna kommunikationen. Antalet sociokulturella drag i breven på 
den elementära nivån verkar inte explicit ha inverkat på antalet poäng som brevet erhållit 
för uttrycksförrådet. Ett brev med åtta sociokulturella språkhandlingar (brev 22) har 
ansetts vara lika mycket värt i fråga om uttrycksförrådet som ett brev som innehåller tre 
sociokulturella språkhandlingar (brev 5).  
 

6.1.3  Avancerad språkfärdighet 

På nivån för avancerad språkfärdighet finns också brev som knappt innehåller några 
sociokulturella språkhandlingar alls och sådana som innehåller lika många som på de 
lägre färdighetsnivåerna. Gällandet det sammanlagda poängantalet varierar breven på 

summapoäng: 8 sociokulturella drag: 3 
uttryckspoäng: 2 ordantal:  134 
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den högsta nivån från sexton poäng till tjugo. Mängden brev som representerar den avan-
cerade språkfärdighetsnivån och som innehåller det högsta och det lägsta antalet socio-
kulturella språkhandlingar avviker något från de två lägre nivåerna174: det finns fem brev 
som innehåller tre sociokulturella drag och av dessa fem brev har tre stycken precis lika 
många summapoäng och sociokulturella språkhandlingar. Jag gjorde ett slumpmässigt 
val bland dessa tre brev och valet blev exempelbrev nummer (99).  
 Av brev som innehåller flest sociokulturella språkhandlingar valde jag det som erhållit 
minst poäng, sexton poäng (brev 86). Dessutom använder jag som exempel ett av breven 
som tilldelats maximala poängantalet, tjugo, (brev 108) och som innehåller lika många 
sociokulturella språkhandlingar som det brev som tilldeltas minst poäng på denna nivå 
(brev 86). Jag inleder med brevet som inkluderar tre sociokulturella drag (brev 99).  
 
 
 
  SOCIOKULTURELLA 
BREV 99  SPRÅKHANDLINGAR 

                                                 
174  Urvalsprinciperna för de tolv brev som jag tar upp i avsnitt 6.1 och 6.2 har jag redogjort för inledningsvis i 
avsnitt 6.1.1.  

1 Hej. Minä kävin teaterinaytöksessä nimeltä 
Minun rakkat kissat. Sisänpäsy maksu oli 95 
mk. Se näytös oli eritäin hauska. Minun 
mielestä se oli eritäin hyvin tehty. pääosisa 
oli jopa 32 kissa ja 3 koiraa ja Jurij Kuklatjev. 
Hän oli myös hyvä naytelmän. Ne kissat ja se 
Jurij asui vanhassa puutalossa ja ne koirat 
asuivat napurin koiran koppissa. Jurij meni 
aina amuisin töjhin ja kissat jai yksin. Silloin 
tuli koirat ja yritti syöda kissat. Siitä se nay-
telmä kertoi. 2 Nähdän. 
 
3 T: Erik*     * namnet är förändrat 

1 interjektion 
 
 
 
 
2 direktiv 
(uppmaning/förslag) 
 
3 interjektion och 
avsändare 

 
(Hej. Jag besökte teaterföreställningen som hette Mina kära katter. Inträdesavgiften var 95 mk. 
Föreställningen var riktigt rolig. Jag tycker att den var bra gjord. I huvudrollerna var till och med 
32 katter och tre hundar och Jurij Kuklatjev. Han var också en bra föreställning. Katterna och Jurij 
bodde i ett gammalt trähus och hundarna bodde i grannens hundkoja. Jurij gick alltid på jobb på 
morgnarna och katterna blev ensamma. Då kom hundarna och försökte äta upp katterna. Det 
handlade föreställningen om. Vi syns. H: Erik) 
 
Brev 99 har tilldelats sammanlagt sjutton poäng; Dess uttrycksförråd har bedömts vara 
relevant, ordförrådet som "inte särskilt mångsidigt" och konstruktionerna som tämligen 
varierande (fyra poäng). Följande brev (brev 111) representerar en motsats till det före-
gående brevet med tanke på mängden sociokulturella språkhandlingar. Brevet (brev 111) 
har ansets vara till uttrycksförrådet mångsidigt och relativt idiomatiskt. Brev 111 har fått 
en poäng högre än det föregående brevet (brev 99). 
 

summapoäng: 17 sociokulturella drag: 3 
uttryckspoäng: 4 ordantal: 79 
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SOCIOKULTURELLA 
BREV 111  SPRÅKHANDLINGAR

1 Moi 2 Erika*! 3 Kiitos kirjeestäsi! Muistatko 
vielä että kysyin sinä marraskuussa jos haluaisit 
mennä minun kanssani katsomaan teatteria? Et 
voinut tulla, koska sinä olit Amerikassa käy-
mässä veljeäsi. Minä päätin mennä katsomaan 
kissateatteria Moskovasta ja se oli ihan kiva! 
Olisi ollut todella hauska jos sinäkin olisi ollut 
mukaan, koska esitys olisi erittäin hyvä. 32 kis-
saa, kolme koiraa ja tietenkin Jurij Kuklatjev 
esittävät ja en ole ikinä nähnyt niin monta 
eläintä teatterissa ennen.  
Liput olivat aika kalliita, minun mielestäni ne 
olivat liian kalliita, mutta esitys oli niin hyvä, 
että en välittänyt lippujen hinnoista. Kissa-
teatteri esitti Turussa, Tampereessa ja 
Helsingissä ja minä kävin Helsingin teatterissa. 
Olen ollut siellä jo ennenkin, katsomassa mm. 
Muuminteatteri. 
4 Ehkä me voisimme joskus käydä teatterissa 
yhdessä? 4 Toivottavasti voitaisiin. 5 Nyt en 
ehdi kirjoittaa enemmän, 4 toivon että tykkäät 
minun kirjeestäni.  
6 Näkemiin, Susanna*.    

* namnen är förändrade 

1 interjektion 
2 tilltal (personnamn) 
3 fraseologi (interaktion) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4 direktiv (förslag, 
önskan, önskan) 
5 deklarativer 
(förklaring) 
6 interjektion och 
avsändare 

 
(Moj Erika! Tack för ditt brev! Kommer du ännu ihåg att jag frågade dig i november om du ville gå 
med mig på teater? Du kunde inte komma, eftersom du var på besök hos din bror i Amerika. Jag 
beslöt därför att gå och titta på katteatern från Moskva och den var alldeles trevlig! Det skulle ha 
varit verkligen roligt om du också kunde ha kommit med, eftersom föreställningen var mycket bra. 
32 katter, tre hundar och naturligtvis Jurij Kuklatjev uppträder och jag har aldrig tidigare sett så 
många djur på en teater. Biljetterna var ganska dyra, jag tycker att de var för dyra, men 
föreställningen var så bra att jag brydde mig inte om biljettpriserna. Katteatern presenterade i Åbo, 
i Tammerfors och i Helsingfors och jag var på teater i Helsingfors. Jag har varit redan tidigare där, 
för att bl.a. titta på Muminteater. Kanske vi kunde gå på teater tillsammans någon gång? Förhopp-
ningsvis skulle vi kunna det. Nu hinner jag inte skriva mera, hoppas du gillar mitt brev. På 
återseende, Susanna.) 
 
Trots att numreringen i det föregående brevet anger sex sociokulturella språkhandlingar 
är antalet åtta, eftersom det finns tre direktiva språkhandlingar i brevet. En väsentlig 
skillnad mellan brev 99 och 111 är antalet ord: där det första består av 79 ord, överskrider 
det andra ordantalet med 30 %. Överskridningen ger mera utrymme för och möjligheter 
till att inkludera flera sociokulturella språkhandlingar i brevet. Varken över- eller under-
skridningen av ordantalet eller antalet sociokulturella drag i brevet ser ut att ha inverkat 
på antalet summapoäng eller uttryckspoäng.  

summapoäng: 18 sociokulturella drag: 8 
uttryckspoäng: 5 ordantal: 130 
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 De två sista breven representerar ytterligheter med tanke på antalet summapoäng de 
erhållit: det första (brev 86) har det lägsta och det andra (brev 108) det högsta antalet 
poäng i gruppen för avancerad språkfärdighet. De inkluderar båda lika många sociokul-
turella språkhandlingar. Uttrycksförrådet i följande brev (brev 86) har ansetts bestå av 
relevant, men inte särskilt mångsidigt ordförråd. Konstruktionerna i brevet har tolkats 
som tämligen varierande.  
 
 
 

SOCIOKULTURELLA 
BREV 86   SPRÅKHANDLINGAR 

1 Moi 2 Jenni!!* 
 
3 Miten on? 4 Minä voin ihan hyvin!! Vähän 
flunssa vaan. Haluan vaan kertoa sinulle, että 
pari päivää sitten lukin lehtessä että 25.11–3.12 
on "kissateatteri" Turussa. Minä ostin lipun ja 
se maksoi 95 mk. Teatterin oli aivan ok. Ehkä 
vähän lapsellinen mutta… Ensimäinen kissa 
jotka tuli lavalla oli raidallinen ja hän hyppäsi 
ikkunan läpi… ja toinen kissa jotka tuli, hänen 
häntänsä paloi!! Hirveä eikö niin!!! Kun mel-
kein kaikki kissat olivat olleet lavalla. Viimei-
set kissat tuli… He olivat yksi poika ja yksi 
tyttö… Ja he menivät naimisiin. Eikö kiva!! 
Tyttö oli ihan kaunis. Hänellä oli mekko 
päällä! Ajattele… Yksi kissa mekkossa. Kissa 
päässä hänellä oli hopeakruunu. Ja kukkat 
häntässä. Mielestäni kissateaterin oli aivan 
OK, mutta kun kaksi kissat menevät naimisiin, 
sitä sinä et näe joka päivä!! 
5 Minun täytyy mennä nyt. Olen koulussa ja 
oppetajani tulee… 6 koeta pärjätä!! (PS Teate-
rissa oli myös kolme koirat, mutta he olivat 
tylsää) 
 
7 Terveisin: Lena*      

* namnen är förändrade 

1 interjektion 
2 tilltal 
3 fråga (funktionell) 
4 svar (diskursivt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 deklarativ (förklaring) 
6 direktiv (tillönskning) 
 
 
7 interjektion och 
avsändare 

 
(Hej Jenni!!! Hur är det? Jag mår bra!! Bara lite snuva. Jag vill bara berätta till dig att för några 
dagar sedan läste jag i tidningen att 25.11-3.12 är "katteatern" i Åbo. Jag köpte biljett och den 
kostade 95 mk. Teatern var alldeles ok. Kanske lite barnslig men... Den första katten som kom på 
scenen var randig och hon hoppade genom fönstret... och den andra katten som kom, hennes svans 
brann!!! Grymt eller hur!!! När nästan alla katter hade varit på scenen. Se sista katterna kom... de 
var en pojke och en flicka... Och de gifte sig. Roligt eller!! Flickan var riktigt vacker. Hon hade en 
klänning på sig. Och blommor i svansen. Jag tycker katteatern vad alldeles ok, men när två katter 
gifter sig, det ser du inte varje dag!! Jag måste gå nu. Jag är i skolan och min lärare kommer... sköt 
om dig!!! (PS På teatern fanns också tre hundar, men de var tråkiga) Med hälsningar Lena. 
 

summapoäng: 16 sociokulturella drag: 7 
uttryckspoäng: 4 ordantal: 148 
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I samband med brev 86 blir överskridningen av ordantalet återigen aktuell: i detta fall 
verkar dock antalet summapoäng vara relevant ur den synvinkeln. I bedömnings-
instruktionerna i samband med den nationella utvärderingen nämndes dock inget om till 
exempel poängavdrag i samband med över- eller underskridningar. Noll poäng kunde 
ges enligt kriterieskalan om uppgiften har tolkats som outförd (se bilaga 2). Även i brev 
108 överskrids antalet ord.  
 Som ett sista exempel av poängsättningen och de sociokulturella språkhandlingarna 
har jag valt ett brev som erhållit högsta möjliga totala poängantal och som innehåller sju 
sociokulturella språkhandlingar (brev 108).  
 
 
 

 
SOCIOKULTURELLA 

BREV 108  SPRÅKHANDLINGAR 

1 Moi 2 Veera!* 
3 Mitä kuuluu? 4 Minulle kuuluu hyvää. Kun 
et päässyt katsomaan sitä kissateatteria päätin 
kertoa sinulle siitä. Ensiksi se oli aika typerä 
mutta kuitenkin vähän hauska aina välillä. 
Lippu maksoi 95 mk, koska minulla ei ollut 
yhtä korttia mistä olisi saanut 10 mk alen-
nusta. Olin katsomassa että Helsingissä Savoy 
teatterissa 17.12.2000, aika hieno teatterikin. 
Sen esityksen nimi oli "Minun rakkaat kis-
sat". Pääosassa oli 32 kissaa, 3 koiraa ja sitten 
Jurij Kuklatjev, hän oli hauska näyttelijä. Se 
esitys kertoi yhdestä miehestä jolla oli 32 
kissaa, hänen kissat oli hänelle tosi tärkeitä ja 
hänellä ei ollut vaimoa koska hän rakasti vain 
kissojaan. Hän oli myös kouluttanut hänen 
kissat, joten hän piti esityksiä torilla, jotta hän 
saisi rahaa mm. kissaruokaan. Sitten siinä oli 3 
kaupungin ilkeintä koiraa jotka halusivat 
tuhota kissojen maineen, mutta kissoilla oli 
taitonsa. 5 Muuta minulla ei oikeen ole kirjoi-
tettavaa. 
6 Kirjoitellaan! 
7 T. Amanda* 

 * namnen är förändrade 

 
1 interjektion 
2 tilltal (personnamn) 
3 fråga (diskursiv) 
4 svar (diskursiv) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 deklarativ (metatext) 
 
6 direktiv (förslag) 
 
7 interjektion och 
avsändare 

 
(Hej Veera! Hur har du det? Jag har det bra. Då du inte hade möjlighet att komma och se på den 
där katteaterns beslöt jag berätta om den för dig. Först var den ganska dum men i alla fall lite rolig 
ibland. Biljetten kostade 95 mk, eftersom jag inte hade ett kort av vilket man skulle ha fått 10 mk 
rabatt. Jag var och såg på den i Helsingfors på Savoy teatern 17.12.200, en ganska fin teater. 
Föreställningen hette "Mina kära katter". I huvudrollen var 32 katter, 3 hundar och sedan Jurij 
Kuklatjev, han var en rolig skådespelare. Föreställningen berättade om en man som hade 32 katter, 
hans katter var jätteviktiga för honom ja han hade ingen fru eftersom han älskade bara sina katter. 
Han hade också dresserat sina katter så att han höll föreställningar på torget för att få pengar bl.a. 
till kattmat. Sedan fanns där 3 stadens elakaste hundar som ville förstöra katternas rykte, men 

summapoäng: 20 sociokulturella drag: 7 
uttryckspoäng: 5 ordantal: 142 
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katterna kunde sina tricks. Så mycket annat har jag inte riktigt att skriva om. Vi skrivs! H. 
Amanda) 
 
I det föregående har jag redogjort relationen mellan antalet sociokulturella språkhand-
lingar, det sammanlagda poängantal som breven erhållit och bedömningen av uttrycks-
förrådet i breven. Jag har valt att konkretisera relationen främst med hjälp av sådana brev 
som representerar ytterligheter i antalet sociokulturella språkhandlingar och det totala 
poängantalet per språkfärdighetsnivå.  
 
 

6.1.4  Bedömningen av breven på olika färdighetsnivåer 

För att ytterligare belysa förhållandet mellan färdighetsnivåerna och den sociokulturella 
kommunikationen i breven jämför jag sju av de tolv breven. Den första gruppen består av 
samtliga tre brev som inkluderar tre sociokulturella språkhandlingar. Breven represen-
terar olika färdighetsnivåer (brev 5, 29, 99). Den andra gruppen består av brev som inne-
håller åtta sociokulturella språkhandlingar (brev 22, 111). De två breven tillhör den 
elementära (brev 22) och den avancerade språkfärdighetsnivån (brev 111). I den tredje 
gruppen ingår två brev som innehåller sju sociokulturella språkhandlingar. Av dessa 
tillhör det ena brevet den självständiga språkfärdighetsnivån (brev 106) och det andra den 
avancerade (brev 86) nivån. Skillnaden mellan breven är bara en poäng i det totala antalet 
poäng, vilket också inverkade på att jag valde dessa två brev och inte de två övriga. 
Breven är översatta till svenska i de tidigare avsnitten (se avsnitt 6.1.1, 6.1.2 och 6.1.3). Jag 
inleder med de tre brev som inkluderar tre sociokulturella språkhandlingar.  
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brev 5 

1 Mitä kuulu? Se oli 
harmi että et nähnyt 
venäläistää kissateateri. 
Minä olin. Se oli hyvä. 
Kissa kipelii hyppäsi 
sinne ja tänne ja sem-
moista. Olin Turkussa 
Caribia 994-halli kuin 
katsoin sen. Minulla oli 
husiskortti niin minä sain 
10 mk ale. Siellä oli 
kolmekymmentäkaksi 
kissa ja kolme koiria ja 
Jurij Kuklatjev mosko-
vasta. Kuin tulin kotiin 
niin minä varasin toinen 
lippu, tällä kertaa 
Helsinkin. Se oli parempi 
tällä kertaa. Kissat oli 
niin hyviä että huimaa. Ja 
minä näin yks kerta 
eläin-tv neloselta ja ne 
kysyvät kaikenlaist 
Juri'jsta kuinka hän sai 
ne kissoja. Yks kertaa 
hän meni Englantiin ja 
hän ei sai kissoja mukaan 
hänellä oli teatteri 
Englannissa. Niin hän 
otti kulkukissoja 
Englannissa ja opetti 
niille. Ja ne ovat mukana 
vieläkin. Hyviä 
kulkukissoja ne oli. 2 
Sinun täyty mennä 
katsomaan sitä jos ei 
suomessa sitten venä-
jässä. 
 
3 T. Sinun kirjeystävä 
 
 
 
 

brev 29 

1 Moikka! 
Olin eilen katsomassa sen 
venäläisen kissa esityksen 
mutsin ja broidin kanssa. 
Se oli ihan sika hyvä. Se oli 
tavallaan sellainen ak-
robaatti esitys että ne 32 
kissa teki kaikenlaisia 
makeita temppuja sen 
ukon kanssa en oikee 
muista sen nimee oisko 
ollu joku Jurij Kuklatjev 
mutta en oli varma. 
Et muuten ikinä arvaa 
kuka muu siellä esiinty? 
Minä! luit oikein just minä 
mun piti tehdä sellainen 
temppu kolmen suloisen 
koiran kanssa, muuten 
yksi niistä koirista 
muistutti vähän sun 
Rekkua. Savoy teatteri oli 
ihan täynnä väkeä. 
Harmi että et päässyt 
tulee  
2 kirjoittele kuulumiset 
sieltä Lapista! 
 

3 Haleja: Lennu* 
   
*namnet är förändrat 
 
 
 
 
 
 
 
 

brev 99 

1 Hej. Minä kävin teate-
rinaytöksessä nimeltä 
Minun rakkat kissat. 
Sisänpäsy maksu oli 95 
mk. Se näytös oli eritäin 
hauska. Minun mielestä 
se oli eritäin hyvin tehty. 
pääosisa oli jopa 32 kissa 
ja 3 koiraa ja Jurij 
Kuklatjev. Hän oli myös 
hyvä naytelmän. Ne 
kissat ja se Jurij asui 
vanhassa puutalossa ja 
ne koirat asuivat napurin 
koiran koppissa. Jurij 
meni aina amuisin töjhin 
ja kissat jai yksin. Silloin 
tuli koirat ja yritti syöda 
kissat. Siitä se naytelmä 
kertoi.  
2 Nähdän. 
 
3 T: Erik*   
 
* namnet är förändrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gemensamt för dessa tre brev är att de avslutas med en interjektion tillsammans med 
avsändaren. Dessutom är en avslutande direktiv ett gemensamt drag; den har dock olika 
funktioner i olika brev. Där direktiven i brevet till höger och brevet till vänster (brev 5, 99) 
kan uppfattas som uppmaningar, har direktiven i det mittersta brevet mera en befallande 
karaktär. De inledande språkhandlingarna skiljer sig något breven emellan: brev 5 saknar 

ord: 134 
summapoäng: 8 
uttryckspoäng: 2 

ord: 96 
summapoäng: 15 
uttryckspoäng: 4 

ord: 79 
summapoäng: 17 
uttryckspoäng: 4 



 

152 

en inledande interjektion som de två övriga breven innehåller. Sålunda verkar den 
sociokulturella kommunikationen i breven likna varandra till stor del. I poäng skiljer sig 
brev 5 från de två övriga breven vilka till sitt uttrycksförråd ansetts som likvärda. Det 
första brevet karaktäriseras till uttrycksförrådet som anspråkslöst och ensidigt, i de två 
övriga breven som "relevant, men inte särskilt mångsidigt ordförråd. Tämligen varierande 
konstruktioner." Längden mellan breven varierar upp till 55 ord, men i detta fall har inte 
ordantalet inverkat på antalet sociokulturella språkhandlingar. Dessutom representerar 
det längsta brevet den lägsta färdighetsnivån och det kortaste den högsta – detta på basis 
av antalet summapoäng. 
 De två följande breven inkluderar bägge åtta sociokulturella språkhandlingar. Det 
första brevet (brev 22) har kategoriserats tillhöra den elementära språkfärdighetsnivån 
och det andra brevet (brev 111) den avancerade nivån.  
 

brev 22 

1 Morjens 2 Mikko*. 3 Mitäs jätkä? 4 
Minulla on ollut tosi hauskaa. Minä kävin 
kissateaterissa, se oli tosi hyvä. Siellä oli 
32 kissoja joka juoksi ja lauloivat ja 
leikkivät. Siellä oli kans 3 koiraa. Ne oli 
tosi makeita, mutta ne olivat ilkeitä ja 
haukkuivat aina jos ne näkivät kissoja. 
Pää osassa oli Jurij Kuklatjev. Minä näki 
hänet teaterin jälkeen ja hän oli tosi 
kaunis. Teateri oli 250 markaa, se on aik 
paljon mutta kannataa mennä kattomaan 
sitä. Ainoa huono juttu mitä siellä oli, oli 
se että siellä oli liian paljon ihmisiä. 5 
Mutta jos sinä tulet minulle Helsinkiin 
niin lupaan että tarjoan sinulle lipun 
teateriin.  
 
6 Moikka Hoikka 5 kirjoita takasin!!!! 

 
PS. 5 Nähdään!! 

* namnet är förändrat 
 

brev 111 

1 Moi 2 Erika*! 3 Kiitos kirjeestäsi! 
Muistatko vielä että kysyin sinä mar-
raskuussa jos haluaisit mennä minun 
kanssani katsomaan teatteria? Et voi-
nut tulla, koska sinä olit Amerikassa 
käymässä veljeäsi. Minä päätin mennä 
katsomaan kissateatteria Moskovasta 
ja se oli ihan kiva! Olisi ollut todella 
hauska jos sinäkin olisi ollut mukaan, 
koska esitys olisi erittäin hyvä. 32 
kissaa, kolme koiraa ja tietenkin Jurij 
Kuklatjev esittävät ja en ole ikinä 
nähnyt niin monta eläintä teatterissa 
ennen.  
Liput olivat aika kalliita, minun 
mielestäni ne olivat liian kalliita, mutta 
esitys oli niin hyvä, että en välittänyt 
lippujen hinnoista. Kissateatteri esitti 
Turussa, Tampereessa ja Helsingissä ja 
minä kävin Helsingin teatterissa. Olen 
ollut siellä jo ennenkin, katsomassa 
mm. Muuminteatteri. 
4 Ehkä me voisimme joskus käydä 
teatterissa yhdessä? 4 Toivottavasti 
voitaisiin. 
5 Nyt en ehdi kirjoittaa enemmän, 4 
toivon että tykkäät minun kirjeestäni.  
6 Näkemiin, Susanna*. 

 * namnen är förändrade 
 

 
 
 
De åtta sociokulturella språkhandlingarna gör att textens genretillhörighet förstärks: de 
båda är utan tvivel privata brev, inte bara brev. De inleds med en interjektion och tilltal av 
mottagaren som även namnges. De avslutas också med en interjektion, däremot anges 
avsändaren enbart i det ena brevet. Att avsändaren inte anges i själva brevet kan ha en 
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summapoäng: 10 
uttryckspoäng: 2 

ord: 130 
summapoäng: 18 
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naturlig förklaring i och med att skribenterna har skrivit sitt namn på själva uppgifts-
bladet. Stilistiskt är de avslutande interjektionerna annorlunda: där brev 22 leker med 
språket (rim) är brev 111 förhållandevis formell. I båda breven finns tre direktiver. Direk-
tiverna i brev 22 har tre olika funktioner - förslag, befallning och uppmaning - medan de i 
brev 111 är uttryck för förslag eller önskningar. Utgående från de sociokulturella språk-
handlingarna, deras interpersonalitet och kommunikation är inte bland annat uttrycks-
poängen längre enkla och självklara: det bör diskuteras om uttrycksförrådet i första brevet 
(brev 22) är anspråkslöst och ensidigt. I det andra brevet (brev 111) har uttrycksförrådet 
karaktäriserats som mångsidigt och relativt idiomatiskt. Till ordantalet skiljer sig breven 
med 23 ord.  
 Avslutningsvis åskådliggör jag två brev som inkluderar sju sociokulturella språk-
handlingar, som skiljer sig enbart med en poäng i det totala poängantalet men tillhör på 
basis av dem olika språkfärdighetsnivåer (brev 106 och 86).  
 
 

brev 106 

1 Hei 2 rakas serkku! 
3 Miten menee? 4 Mulla menee ihan 
hyvin. Minä kuulin että te olette osa-
taneek koiran. Mikä sen nimi on ja 
mikä rotu se on? Muuten kuinka Iida 
voi? Niin muuten me olltiin Rukalla 
viime viikolla. Ilma oli mahtava, rin-
neet hyvät ja mökki upea. Mutta pieni 
probleema, mulla oli kuumetta. Sielä 
minä sitten makasin sängyssä viisi 
päivää 39 asteen kuumessa. Minä 
ajattelin että meidän pitäisi mennä 
ulos juhlimaan yhdessä täälä joku 
päivä. 5 Niin pitää soitella. 6 No ei 
mulla oikeastaan mitään muuta asiaa 
oli. Minä nyt vaan ajattelin kirjoita 
noin muuten vaan. 5 No mutta 
soittellaan joskus viikolla jos sopii? 
7 Pusi, pusi 
7 T: Sinun rakas serkkusi Lisa*  

 *namnet är förändrat 
 

 

brev 86 

1 Moi 2 Jenni!!* 
3 Miten on? 4 Minä voin ihan hyvin!! 
Vähän flunssa vaan. Haluan vaan kertoa 
sinulle, että pari päivää sitten lukin 
lehtessä että 25.11–3.12 on "kissateatteri" 
Turussa. Minä ostin lipun ja se maksoi 95 
mk. Teatterin oli aivan ok. Ehkä vähän 
lapsellinen mutta… Ensimäinen kissa 
jotka tuli lavalla oli raidallinen ja hän 
hyppäsi ikkunan läpi… ja toinen kissa 
jotka tuli, hänen häntänsä paloi!! Hirveä 
eikö niin!!! Kun melkein kaikki kissat 
olivat olleet lavalla. Viimeiset kissat 
tuli… He olivat yksi poika ja yksi tyttö… 
Ja he menivät naimisiin. Eikö kiva!! Tyttö 
oli ihan kaunis. Hänellä oli mekko päällä! 
Ajattele… Yksi kissa mekkossa. Kissa 
päässä hänellä oli hopeakruunu. Ja 
kukkat häntässä. Mielestäni kissateaterin 
oli aivan OK, mutta kun kaksi kissat 
menevät naimisiin, sitä sinä et näe joka 
päivä!! 
5 Minun täytyy mennä nyt. Olen 
koulussa ja oppetajani tulee… 6 koeta 
pärjätä!! (PS Teaterissa oli myös kolme 
koirat, mutta he olivat tylsää) 
7 Terveisin: Lena*  

 * namnen är förändrade 
 

 
 

Båda breven inleds med en interjektion, tilltal av mottagaren och en fråga–svar-sekvens. 
De avslutas i en interjektion och avsändaren av brevet anges. Dessutom inkluderar bägge 
en deklarativ och en direktiv sociokulturell språkhandling. I båda breven har deklarativen 
en förklarande funktion. Den direktiva språkhandlingen fungerar antingen som uppma-
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ning (brev 106) eller som tillönskning (brev 86). Denna likhet breven emellan har också 
bedömts likadant: uttrycksförrådet karaktäriseras på följande sätt: "Relevant, men inte 
särskilt mångsidigt ordförråd. Tämligen varierande konstruktioner." Till ordantalet skiljer 
sig breven med 43 ord vilket inte har påverkat antalet språkhandlingar i breven. Till inne-
hållet är breven väldigt olika vilket jag tar upp i avsnitt 5.2.  
 Sammanfattningsvis kan konstateras att det existerar knappt någon skillnad i fråga om 
antalet genrebundna, sociokulturella språkhandlingar i de aktuella breven när man flyttar 
sig från en språkfärdighetsnivå till en annan. Resultatet kan te sig oväntad: en tydligare 
skillnad mellan de olika färdighetsnivåerna kunde vara naturlig – och också förväntad. 
De genrebundna sociokulturella språkhandlingarna ser inte ut att ha explicit inverkat på 
bedömningen av texterna.  
 
 

6.1.5  Reflektion 

Fem av de här behandlade tolv breven bör betraktas med en viss försiktighet (brev 44, 86, 
22, 106, 29), eftersom samtliga fem ligger bara en poäng från en annan färdighetsnivå. 
Som redan tidigare konstaterats bedömde lärarna texterna i den nationella utvärderingen 
något strängare än censorerna. De två första breven (exemplen 44, 86) befinner sig en 
poäng ovanför den lägre språkfärdighetsnivån. Av dess två inkluderar det första brevet 
(exempel 44) inte en enda sociokulturell språkhandling, och av den anledningen är det 
svårt att uppfatta att texten är ett brev. Trots denna brist har konstruktionerna och ordför-
rådet i brevet ansetts vara begränsade, motsvarande tre poäng i kriterieskalan. Att moti-
vera att skrivuppgiften inte har utförts på basis av att texten inte är ett brev, kunde 
fungera som motivering till noll poäng. Det andra brevet (exempel 86) har till uttrycks-
förrådet tolkats vara relevant utan särskilt mångsidigt ordförråd men med varierande 
konstruktioner. Brevet består av sju sociokulturella språkhandlingar, vilket torde vara ett 
klart tecken på att det är frågan om ett privat brev.  
 Det tre resterande breven (exemplen 22, 106, 29) ligger en poäng från den högre 
språkfärdighetsnivån. Det första brevet (exempel 22) är intressant eftersom det innehåller 
åtta sociokulturella drag, av vilka den inledande frågan och det inledande svaret är 
diskursiva och den avslutande interjektionen kan uppfattas som språklek. Den inledande 
frågan Mitäs jätkä? reflekterar dessutom genuint bruk av finskan i en dylik kontext. En av 
de avslutande direktiverna kan som i kontexten uppfattas som ett förslag använder sig av 
den passiva formen i betydelsen plural första person. En sådan användning av passiv-
formen kan väl uppfattas som idiomatiskt språkbruk, eftersom dess morfologi inte inklu-
derar explicita tecken på den "vi-personighet" som passivformen kan anses innehålla i 
modern finska. En annan sak är sedan om det i varje kontext kan tolkas som lämpligt och 
fungerande (det vill säga diskursivt). Trots dessa sociokulturella drag har brevet ansetts 
vara anspråkslöst och ensidigt till uttrycksförrådet – i enlighet med kriteriet för två poäng. 
Den kamratliga stilen syns också i de sociokulturella språkhandlingarna i det andra 
brevet (exempel 106); de innehåller element som är bekanta i muntliga diskussioner, till 
exempel i bruket av adverb. Själva brevet innehåller sammanlagt sju sociokulturella 
språkhandlingar och har ansetts vara relevant men inte särskilt mångsidigt till sitt ord-
förråd och bestå av tämligen varierande konstruktioner. Den kamratliga stilen och språk-
bruket är också synlig i det sista brevet (exempel 29) dock inte i de sociokulturella språk-
handlingarna. Brevet inkluderar tre sociokulturella språkhandlingar som till karaktären 
verkar vara grundläggande (inledande och avslutande interjektion, avsändare och en 
avslutande direktiv).  
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 Bland annat den text som representerar självständig språkfärdighet men som knappt 
kan igenkännas som ett brev (brev 44)175 har fått en poäng mera i uttrycksförrådet än brev 
22. Till uttrycksförrådet har brevets konstruktioner och ordförråd bedömts som begrän-
sade (tre poäng). Brev 99 som innehåller tre genrebundna språkhandlingar har till ordför-
rådet ansetts vara relevant men inte särskilt mångsidigt och bestå av tämligen varierande 
konstruktioner (motsvarar fyra poäng).  
 De tolv brev som jag tittat närmare på och bedömningen av dem reflekterar ett varie-
rande språkbruk av elever som skriver på ett icke-modersmål. Dessutom är tolkningen av 
kriterier och uttrycksförrådet i breven varierande. Som tidigare konstaterats är bedöm-
ning en subjektiv handling hur systematiskt det än genomförs. Att samtidigt som bedö-
mare fokusera på fyra olika detaljer i en text är ingen talang som samtliga kan förväntas 
ha utan systematisk genomgång och inövning. Det är lätt för vem som helst att falla i det 
trygga och bekanta även i bedömningen; att fokusera på språkriktighet är förhållandevis 
enkelt, eftersom som språklärare känner sig trygga på det området och för att det 
sannolikt också på ett sätt är en hederssak att kunna det grammatiska i det språk som 
undervisas. Även uttrycksförrådet kan grammatikaliseras: som bedömare kan man foku-
sera till exempel på det syntaktiska i texten eller enbart på det grammatikaliska i de idio-
matiska uttrycken och glömma uttryckens funktion i kontexten.  
 En kommunikativ skrivuppgift bjuder på andra möjligheter även för bedömningen 
eftersom man tvingas att konsekvent fokusera på och minnas den kontext som texten är 
skapad i. För att kunna bedöma uttrycksförrådet ur ett icke-grammatikaliskt perspektiv, 
bör man som bedömare ha förmåga att känna igen språkhandlingar som kan förväntas 
ingå i texten: då kan knappast sådana texter som brev 44 som saknar helt och hållet gen-
rebundna sociokulturella språkhandlingar godkännas som ett brev och anses till uttrycks-
förrådet vara bara begränsat (motsvarande tre poäng av fem möjliga).  
 De som utarbetar kriterieskalor, skrivuppgifter och bedömningsinstruktioner kan 
knappast någonsin vara för noggranna och explicita i sitt arbete. Brister i bedömnings-
instruktionerna ur detta perspektiv i samband med den nationella utvärderingen ser ut 
att existera, vilket blir synligt redan genom de tolv brev som behandlades i avsnitten 
6.1.1–6.1.4. Ett viktigt resultat som närläsningen av den sociokulturella och interpersonella 
kommunikationen i breven har givit är upptäckten av vad en sådan kommunikation 
innebär, vilket sålunda också underlättar förståelsen och igenkännandet av kommuni-
kationen. För att kunna fästa sin uppmärksamhet på sociokulturell och interpersonell 
kommunikation är det nödvändigt att känna till den och dess karaktär. När man väl gör 
det, kan man undvika att det grammatiskt korrekta språket får en för betydande roll. 
Naturligtvis måste skrivuppgiften i sig vara av kommunikativ för att kommunikativa 
språkhandlingar skall kunna förväntas och förutsättas i texten.  
 Bilaga 1 innehåller en sammanfattande tabell över hur många poäng sammanlagt och 
hur många poäng i uttrycksförrådet och i behandlingen av ämnet enskilda brev har fått 
samt hur många sociokulturella och situationsbundna språkhandlingar de innehåller på 
de tre färdighetsnivåerna. Med hjälp av den sammanfattande tabellen i bilagan och den 
detaljerade informationen om breven som närläsningen givit kan man konstatera att de 
sociokulturella språkhandlingarna förekommer kumulativt i breven. Det vill säga att en 
del förekommer i de flesta brev, medan andra är sällsyntare. En inledande interjektion 
förekommer i så många som 104 brev av 111 medan ett svar på en inledande fråga 
förekommer enbart i 22 brev. Figur 9 visar förekomsten av sociokulturella 
språkhandlingar. I centrum av figuren finns de mest använda sociokulturella 

                                                 
175 Exempelbrevet ingår i de inledningsvis behandlade breven och tillhör breven på den självständiga 
språkfärdighetsnivån.  
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språkhandlingarna, och ytterst finns de språkhandlingar som förekommer allra minst. 
Antalet brev som ifrågavarande språkhandling finns i anges inom parentes. I figurens 
kärna finns de språkhandlingar som oftast ingår i breven, och ytterst finns de 
språkhandlingar som används minst i breven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: Fördelningen av sociokulturella språkhandlingar i totalmaterialet 
 
Den innersta rutan inkluderar de sociokulturella språkhandlingar som ingår i de flesta 
breven, detta innebär att i åtminstone två tredjedelar av de 111 breven. Dessa språkhand-
lingar ser ut att vara de som skribenterna förknippar med och använder i genren ett tra-
ditionellt privat brev. Att inlednings- och avslutningsvis hälsa mottagaren, att tilltala 
henne och att styra henne till en eventuell handling eller att förutsätta en reaktion av 
henne genom en direktiv språkhandling verkar vara sociokulturella och interpersonella 
språkhandlingar som relativt många skribenter känner till och använder i sina brev. Då 
antalet språkhandlingar i ett brev ökar blir en inledande fråga aktuell såsom den mittersta 
rutan visar. Med andra ord riktar sig skribenterna till mottagaren genom att ställa en 
fråga efter den inledande interjektionen och tilltalet av mottagaren. De minst använda 
sociokulturella språkhandlingarna i breven är en fras, en avslutande deklarativ eller ett 
svar på den inledande frågan. Dessa tre språkhandlingar förekommer i ungefär vart femte 
brev.  
 I avsnitt 6.2 kommer jag att fästa min uppmärksamhet på det innehållsliga i de tolv 
breven.  
 
 

6.2 Situationsbunden kommunikation 
 
De sociokulturella språkhandlingarna och deras förhållande till både summapoängen och 
bedömningen av uttrycksförrådet i breven kunde uppfattas som avgörande med tanke på 
att texten kan igenkännas som ett brev och också bedömas som ett brev. De situations-
bundna språkhandlingarna avgör om brevet motsvarar skrivuppgiften: att innehållet i 
brevet motsvarar det som läsaren och bedömaren kan förvänta sig på basis av skriv-
uppgiften. Utgående från de fakta i annonsen som bifogades till uppgiften kan samtliga 
brev förväntas innehålla skribentens upplevelser på katteatern. Som jag redan tidigare 

• fras (i 25 brev) 
• avslutande deklarativ (i 23 brev) 
• svar på en inledande fråga (i 22 brev) 

 

• inledande fråga (i 41 brev) 

• inledande interjektion (i 
104 brev) 

• avslutande interjektion 
(i 88 brev) 

• tilltal av mottagaren (i 77 
brev) 

• avslutande direktiv (i 73 
brev) 



 

157 

konstaterat är de situationsbundna språkhandlingarna svårare att känna igen och katego-
risera på basis av deras funktion än de sociokulturella: deras karaktär är inte lika idio-
matisk utan variationen i att förmedla upplevelser och uttrycka att mottagaren missat 
föreställningen är varierande och rikare. Upplevelserna kan förstås reflektera de moment 
och detaljer av och under föreställningen som skribenten inte glömmer eller som har till-
talat hennes känslor.  
 De drag som jag i närläsningen har ansett vara situationsbunden kommunikation i 
breven består av två huvudkategorier: den första gäller skribentens uttryck för att motta-
garen inte sett katteaterförställningen och den andra skribentens teaterupplevelser. De 
språkhandlingar som ger uttryck för den missade katteaterföreställningen är antingen 
direktiva (förhoppning, antagande, uppmaning, inbjudan, påminnelse) eller icke-direk-
tiva (beklagande, förslag, metatext) till sin karaktär. Språkhandlingar som uttrycker 
avsändarens teaterupplevelser är i huvudsak av två slag: karaktäriseringar om 
föreställningen, om aktörer, om biljetter eller om något annat eller berättelser om 
skribentens egen aktivitet under föreställningen eller om händelser på scenen. Jag har 
även kategoriserat de tolkande inslagen i den situationsbundna kommunikationen, till 
exempel skribentens tolkningar om scenverksamheten eller språkhandlingar som 
uttrycker hennes åsikt om föreställningen.  
 Trots att den situationsbundna kommunikationen inte förekommer som entydiga 
idiomatiska språkhandlingar i breven som den sociokulturella kommunikationen, har 
kommunikationen förenklats i samband med inmatningen av dem i statistikprogrammet 
Microsoft Excel 2003. Principen var enkel: om den igenkända språkhandlingen fanns i 
brevet motsvaras den av siffran 1 och om den inte fanns uttrycktes det med siffran 0. Med 
hjälp av denna information kan man konstatera att antalet situationsbundna språkhand-
lingar varierar mellan noll och tolv i breven. Skillnaden i antalet mellan de tre språkfär-
dighetsnivåerna kan avläsas i tabellen 11. 
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Tabell 11: Fördelningen av situationsbundna språkhandlingar i breven enligt språkfärdighetsnivå. 

SPRÅKFÄRDIG- 
HETSNIVÅ 

ANTALET 
SITUATIONSBUNDNA 
SPRÅKHANDLINGAR 

ANTALET 
BREV 

 

0 2 
1 2 
2 6 
3 9 
4 3 
5 4 

elementär 
språkfärdighet 
(0–10 poäng) 

6 5 

sammanlagt 
31 brev 

0 2 
1 1 
2 2 
3 7 
4 11 
5 11 
6 11 
7 5 

självständig 
språkfärdighet 
(11–15 poäng) 

8 1 

sammanlagt 
51 brev 

3 1 
4 4 
5 6 
6 12 
7 4 
8 1 

avancerad 
språkfärdighet 
(16–20 poäng) 

12 1 

 
 

sammanlagt 
29 brev 

 
Av informationen i tabell 11 är det möjligt att se en tendens till ökande situationsbunden 
kommunikation från en språkfärdighetsnivå till en annan: på den avancerade språkfär-
dighetsnivån finns 5 brev av 29 som innehåller fyra eller färre situationsbundna språk-
handlingar, medan antalet på den elementära nivån är 22 brev av 31.176 En motsvarande 
tendens gick att märka också i fråga om de sociokulturella språkhandlingarna vilket jag 
redogjorde för i avsnitt 6.1.  
 För presentationen av den situationsbundna kommunikationen i breven använder jag 
samma brev som i redovisningen av den sociokulturella kommunikationen. En annan 
möjlighet skulle naturligtvis ha varit att välja totalt nya brev som eventuellt bättre skulle 
motsvara ytterligheterna i fråga om situationsbunden kommunikation. Jag valde dock att 
använda samma brev i närläsningen av både den sociokulturella och situationsbundna 
kommunikationen. Detta för att skapa en helhetsbild och sålunda försöka bättre förstå 
helheten och bedömningen av breven. Tabell 12 sammanfattar den situationsbundna 
kommunikationen i de tolv breven. Antalet ord och summapoäng är bekant information 
från tabell 9 i avsnitt 6.1. 
 

                                                 
176  Andelen brev från noll till fyra situationsbundna språkhandlingar på de olika språkfärdighetsnivåerna 
varierar uttryckt i procent på följande sätt: på den elementära nivån 71 %, på den självständiga nivån 45 % och 
på den avancerade språkfärdighetsnivån 17 %.  
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Tabell 12: Sammanfattning över summapoäng, antalet situationsbundna drag och 
innehållspoäng samt antalet ord i tolv brev på olika språkfärdighetsnivåer. 
ELEMENTÄR 

SPRÅKFÄRDIGHET 
SJÄLVSTÄNDIG 

SPRÅKFÄRDIGHET 
AVANCERAD 

SPRÅKFÄRDIGHET 
br
ev
nu
m
m
er
 

su
m
m
ap
oä
ng
 

si
tu
at
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ns
b.
 d
ra
g 
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 d
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m
m
ap
oä
ng
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(6) 4 2 1 106 (44) 11 2 3 100 (99) 17 6 5 79 
(8) 4 2 2 99 (74) 12 4 3 116 (108) 20 5 5 142 
(22) 10 6 3 107 (106) 15 0 4 105 (86) 16 8 5 148 
(5) 8 5 3 134 (29) 15 5 4 96 (111) 18 12 5 130 

 
I min redovisning följer jag samma ordningsföljd som med den sociokulturella kommuni-
kationen: jag inleder med de brev som på basis av summapoängen ingår i nivån för själv-
ständig språkfärdighet (brev 44, 74, 106 och 29) och avslutar med brev som ingår i nivån 
för avancerad språkfärdighet (brev 99, 108, 86 och 111). Däremellan redogör jag för de 
fyra breven på den elementära nivån (brev 6, 8, 22 och 5). Den inbördes ordningen per 
språkfärdighetsnivå motsvarar ordningen i tabell 12.  
 Poäng som breven erhållit för innehållet baserar sig på den kriterieskala som användes 
för att bedöma breven i den nationella utvärderingen. Av de fyra perspektiven ser krite-
riet för innehållet motsvara bäst den situationsbundna kommunikationen som skrivupp-
giften förutsätter177. I kriterieskalan motsvarar perspektivet för behandling av ämnet 
uttryckligen innehållet i brevet. Jag använder begreppen innehåll och behandling av 
ämnet synonymt. Kriterierna för ifrågavarande perspektiv finns utskrivna i tabell 13.  
 
Tabell 13: Kriterier för bedömning av behandling av ämnet i den nationella utvärderingen.  

KRITERIER/ 
POÄNG 

BEHANDLING AV ÄMNET 
(INNEHÅLL) 

5 Personligt och mångsidigt. 

4 Tydligt, men tämligen konventionellt. 

3 Snäv behandling av ämnet. 

2 Ensidigt. 

1 Mycket bristfälligt. Lösryckta meningar. 

0 Uppgiften har inte utförts eller elevens produktion är 
obegriplig 

   © UTBILDNINGSSTYRELSEN 2001 (Toropainen 2002: 112) 

Jag kommer att på ett likartat sätt som med de sociokulturella språkhandlingarna jämföra 
de poäng som breven erhållit för behandlingen av ämnet med antalet kategoriserade 
situationsbundna språkhandlingar och karaktären hos dem.  
 Eftersom den situationsbundna kommunikationen inte entydigt kan fångas i explicita 
språkhandlingar, upplever jag det problematiskt att enbart jämföra antalet situations-
bundna språkhandlingar och antalet innehållspoäng. Av den anledningen kommer jag att 
                                                 
177  Hela kriterieskalan som användes i den nationella utvärderingen finns som bilaga 2. 
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också diskutera, påvisa och redogöra för kvaliteten i den situationsbundna kommuni-
kationen och dess eventuella relation främst till poängen i behandlingen av ämnet. Även 
antalet sociokulturella språkhandlingar tas upp i redovisningen för att underlätta förståel-
sen av brevet som en helhet. I samband med breven sammanfattas samtliga poängantal 
(summapoäng, uttryckspoäng, innehållspoäng) samt antalet ord och antalet språkhand-
lingar (sociokulturella och situationsbundna).  
 
 

6.2.1 Självständig språkfärdighet 

Tidigare kunde konstateras att brev 44 på den självständiga språkfärdighetsnivån inte 
innehåller en enda sociokulturell språkhandling, att den tilldelats sammanlagt elva poäng 
av vilka tre står för uttrycksförrådet. Ur den situationsbundna kommunikationens 
perspektiv har behandlingen av ämnet178 tolkats vara snäv. I den högra spalten beskrivs 
den situationsbundna kommunikationen i brevet; den består av två språkhandlingar. Jag 
återkommer till den understrukna och onumrerade språkhandlingen i brevet.   
 
 
 
 
   SITUATIONSBUNDNA 
BREV 44  SPRÅKHANDLINGAR 

                                                 
178  I de sammanfattande rutorna i samband med breven använder jag begreppet innehåll i samma betydelse 
som behandling av ämnet.  

Minä kävin katsomassa sen venäläisen kis-
sateatterin. Pääosossa oli 32 kissaa, 3 koiraa 
ja mies nimeltään Jurij Kuklatjev. 1 Se oli 
tosi mielenkiintoinen teatteri. 2 Se päättyi 
niin että Jurij joutui sairaalassa koska hän 
oli katkannut jalkansa. Se tapahtui kuin 
yksi koira alkoi jousta yhden kissan perään. 
Jurij yritti pysäyttää koira mutta hän kaatui 
ja jalka meni poikki. Minä olin kyllä ostanut 
sinulle myös lipun mutta kun sinä et voinut 
tulla niin Kajsa tuli sinun sijaan. Me käytiin 
Helsingissa katsomassa sitä. Me saatiin li-
put 10 markan alennuksella koska meillä on 
se Husiskortti. Se kävi kyllä Tamperella 
myös mutta sinne on niin pitkä matka. 
. 

 
1  karaktärisering av 
föreställningen  
 
2 en berättelse om scen 
verksamhet som inleds med 
händelsekedjans resultat  
 

(Jag var och tittade på den ryska katteatern. I huvudrollen var 32 katter, 3 hundar och en man som 
hette Jurij Kuklatjev. Det var en intressant teater. Den avslutade så att Jurij hamnade på sjukhus 
eftersom han hade brutit benet. Det hände när en hund började springa efter en katt. Jurij försökte 
stoppa hunden men han föll och benet gick av. Jag hade nog köpt en biljett åt dig också men då du 

summapoäng: 11 ordantal:   100 
innehållspoäng: 3  situationsbundna drag: 2 
uttryckspoäng: 3 sociokulturella drag:   0 
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inte kunde komma kom Kajsa i stället för dig. Vi såg den i Helsingfors. Vi fick biljetterna 10 mark 
billigare eftersom vi hade Husiskortet. Den var också i Tammerfors men dit är det så lång väg.) 
 
Berättelsen i brevet fokuserar på scenhändelserna under föreställningen. Den reflekterar 
också skribentens upplevelser under katteaterföreställningen, den bygger på kausativ 
händelsekedja och är kontextuell, det vill säga att den använder bland annat information i 
den bifogade annonsen. Detta uttrycker skribenten med språkliga detaljer i sin berättelse. 
Skribenten sammanfattar inledningsvis sin helhetsupplevelse av föreställningen. Sin 
upplevelse motiverar hon genom den efterföljande berättelsen om händelser under före-
ställningen. Innehållet i berättelsen är enligt min uppfattning en upplevelse: att föreställ-
ningens huvudperson bryter benet kan knappast uppfattas som en vanlig händelse. Den 
understrukna språkhandlingen i brev 44 anger att mottagaren inte såg katteate-
rföreställningen: språkhandlingen är dock ett avsändarinriktat konstaterande trots 
explicita interpersonella tecken (personliga pronomen). Enligt min tolkning inverkar 
Kajsas närvaro på att språkhandlingen inte motsvarar interpersonell kommunikation 
mellan avsändaren och mottagaren i den betydelse som jag förstår den i denna kontext.  
 Det andra brevet (brev 74) som representerar nivån för självständig språkfärdighet har 
tilldelats sammanlagt tolv poäng. Behandlingen av ämnet i brevet karaktäriseras utgå-
ende från kriterierna som snäv; alltså precis likadan som i det föregående brevet (exempel 
44). Hur skribenten har genomfört den situationsbundna kommunikationen framgår av 
följande redovisning.  
 
 
  
  SITUATIONSBUNDNA 
BREV 74  SPRÅKHANDLINGAR 
Terve kaverini!  27.03.2001 Kajaanissa* 

Mitä kuuluu? Minulle on vaan hyvä! Ajoin 
kirjoittaa kirjeen sinulle ja kertoa "Kissate-
atterista"! 1 Oli aivan kiva! 12.12 viimme 
vuonna Helsingissä kävimme katsomaan 
sitä. "Päätoimivat" pelaavat 32 kissat, 3 koi-
rat ja saksalainen Jurij Kuklatjev. Meillä 
olimme "husiskortet" tai kodinkortti 2 ja sitä 
mieltä pääsimme sisään halvemmin! 10 mk 
alennus! Hyvä vai?! Normaali-hinta oli 95 
mk! 
Sinäkin voisit tutustumaan Helsinki ja 
Helsingin teatteri 3 "Savoy teatteri", se on 
niin kaunis ja komea. Jurij Kuklatjev tuli 
tietysti Moskovasta mutta nyt hän oli hänen 
eläimen kanssa taas takaisin Suomessa. 4 
Kissat ja koirat olivat niin hyvää ja söpövät! 
Heidän nimensä olivat… ups, en muistaa… 
anteeksi! Kun tulen sinun luona voin kertoa 
muut… koska nyt olen pakko mennää. 
Terveisin Anna* 

    * namnen är förändrade

 

1  karaktärisering av 
föreställningen 
 
2 en kort beskrivning av 
händelsekedjan gällande 
biljettpriset  
 
3  karaktärisering av teatern 
 
4  karaktärisering av aktö-
rerna 

summapoäng: 12   ordantal:   116 
innehållspoäng: 3  situationsbundna drag: 4 
uttryckspoäng: 3 sociokulturella drag:  8
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(Tjänare min kompis!             Kajana 27.03.2001  
Hur har du det? Jag har det bara bra! Jag tänkte skriva ett brev till dig och berätta om "Katteatern"! 
Den var alldeles rolig! 12.12. förra året i Helsingfors var vi och såg på den. "Huvudrollerna" spelas 
av 32 katter, 3 hundar och tysken Jurij Kuklatjev. Vi hade "husiskortet" eller hemmets kort och med 
den kom vi in billigare! 10 mk rabatt! Bra eller hur?! Normalpriset var 95 mk! Du kunde bekanta 
dig med Helsingfors och Helsingforsteatern "Savoy teater" den är så vacker och ståtlig. Jurij 
Kuklatjev kom förstås från Moskva men nu var han tillsammans med sina djur tillbaka i Finland. 
Hundarna och katterna var så bra och söta! De hette ... ups, ja minns inte... förlåt! När jag kommer 
hemma hos dig kan jag berätta resten... eftersom jag måste gå nu. Hälsningar Anna) 
 
Som man kan avläsa i den högra spalten förmedlar skribenten sina upplevelser genom 
fyra situationsbundna språkhandlingar (numrerade) och två språkhandlingar genom 
vilka avsändaren riktar sig till mottagaren (understrukna). Dessa två språkhandlingar är 
inte situationsbunden kommunikation. Jag återkommer till dem lite senare.  
 Skribenten förmedlar upplevelserna i huvudsak genom karaktäriseringar om 
föreställningen, aktörerna och teaterbyggnaden. Den enda språkhandling som inte är 
karaktäriserande predikativkonstruktion kan anses vara en berättelse eller en beskrivning 
av ett förmånligare biljettpris. Den saknar lingvistiska element som tyder på kausalitet 
eller kronologi såsom subjunktioner eller konjunktioner. Av den anledningen är det 
problematiskt att påstå att språkhandlingen är en berättelse. Bruket av utropstecken 
reflekterar enligt min tolkning förvåning och häpnad som skribenten söker bekräftelse för 
genom att ställa en fråga till mottagaren, det vill säga om hon också håller med om att det 
var bra att få tio mark rabatt på biljetten. Skribenten använder ett likadant sätt att rikta sig 
explicit till mottagaren genom att be om ursäkt för att hon inte minns namnen på djuren i 
föreställningen. En ursäkt har i regel en mottagare och riktas alltid till en mottagare som 
avsändaren känner: när man väljer att be om förlåtelse känner man sig av en eller annan 
orsak på något sätt emotionellt och socialt i underlägsen mottagaren. I detta fall minns 
inte avsändaren namnen på katter som hon eventuellt lovat att berätta om för mottagaren. 
Både frågan i samband med berättelsen och begäran om ursäkt uppfattar jag som explicita 
interpersonella språkhandlingar som inte i denna kontext är situationsbunden kommu-
nikation. Jag uppfattar dem som tecken på skribentens kunskaper i interpersonell 
kommunikation som också gör brevet personligt i två betydelser: som ett brev som sticker 
ur massan (om brev som en skolsk skrivuppgift se figur 7 och avsnitt 4.2.5) och som ett 
privat brev som är riktat till en specifikmottagare (om brev som ett kulturfenomen se 
figur 7 och avsnitt 4.2.5).  
 De två hittills presenterade breven (brev 44 och 74) på nivån för självständiga språkfär-
digheter har ansetts vara snäva till sitt innehåll. Där det första består av en berättelse om 
skribentens upplevelser av scenhändelserna, består det andra främst av enkla 
karaktäriseringar med hjälp av predikativkonstruktioner. Skrivuppgiften har utförts på 
mycket olika sätt i de två breven: det ena visar prov på en mera varierande (ej mätt i 
antalet språkhandlingar) behandling av ämnet (brev 44), medan det andra innehåller 
rikligare med sociokulturella språkhandlingar (brev 74). Därför verkar det något 
onaturligt att de kan karaktäriseras som likadana både till sitt innehåll och till sitt 
uttrycksförråd. 
 Det tredje brevet (brev 106) på nivån för självständiga språkhandlingar avviker från de 
två föregående breven: i det kan inga situationsbundna språkhandlingar upptäckas. I 
fråga om behandlingen av ämnet har den dock karaktäriserats som tydlig men tämligen 
konventionell, alltså med högre poäng än de två tidigare breven (brev 44 och 74).  
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SITUATIONSBUNDNA 

BREV 106  SPRÅKHANDLINGAR  

Hei rakas serkku! 

Miten menee? Mulla menee ihan hyvin. Minä 
kuulin että te olette osataneek koiran. Mikä 
sen nimi on ja mikä rotu se on? Muuten 
kuinka Iida voi? Niin muuten me olltiin Ru-
kalla viime viikolla. Ilma oli mahtava, rinneet 
hyvät ja mökki upea. Mutta pieni probleema, 
mulla oli kuumetta. Sielä minä sitten maka-
sin sängyssä viisi päivää 39 asteen kuumessa. 
Minä ajattelin että meidän pitäisi mennä ulos 
juhlimaan yhdessä täälä joku päivä. Niin 
pitää soitella. No ei mulla oikeastaan mitään 
muuta asiaa oli. Minä nyt vaan ajattelin kir-
joita noin muuten vaan. No mutta soittellaan 
joskus viikolla jos sopii? 
Pusi, pusi 
T: Sinun rakas serkkusi Lisa*   

*namnet är förändrat 

 
 
 
 
 

finns ej 
  
 

(Hej kära kusin! Hur går det? För mig går det riktigt bra. Jag hörde att ni har köpt en hund. Vad 
heter den och var är det för en ras? Hur mår annars Ida? Vi var förresten i Ruka förra veckan. 
Vädret var fantastiskt, pisterna bra och stugan underbar. Men ett litet problem, jag hade feber. Där 
låg jag sedan i sängen fem dagar i 39 graders feber. Jag tänkte att vi borde gå ut en dag för att festa 
tillsammans. Så vi måste ringas. Nå, inte hade jag egentligen något annat ärende. Jag tänkte vara 
skriva för ro skull. Nå vi rings någon gång nästa vecka om det passar? Puss, puss H: Din kära 
kusin Lisa) 
  
Det är svårt att förstå på vad poängen i behandlingen av ämnet baserar sig på då brevet 
överhuvudtaget inte berör katteatern på något sätt. Att motivera noll poäng vore enklare: 
uppgiften har inte utförts ur kriterier för innehållet. Däremot innehåller texten flera socio-
kulturella språkhandlingar som gör otvivelaktigt texten till ett privat brev. Dessa språk-
handlingar har jag redogjort för i avsnitt 6.1.  
 Det sista brevet i nivån för självständig språkfärdighet har också tolkats vara till inne-
hållet tydligt, men tämligen konventionellt i likhet med det föregående brevet (brev 106). 
Brev 29 inkluderar fem situationsbundna språkhandlingar av vilka en är ett beklagande.  

summapoäng: 15 ordantal:  105 
innehållspoäng: 4 situationsbundna drag: 0 
uttryckspoäng: 4 sociokulturella drag:  7 
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                  SITUATIONSBUNDNA 
BREV 29   SPRÅKHANDLINGAR

Moikka! 

Olin eilen katsomassa sen venäläisen kissa 
esityksen mutsin ja broidin kanssa. 1 Se oli 
ihan sika hyvä. 2 Se oli tavallaan sellainen 
akrobaatti esitys että ne 32 kissa teki 
kaikenlaisia makeita temppuja sen ukon 
kanssa en oikee muista sen nimee oisko ollu 
joku Jurij Kuklatjev mutta en oli varma. 
3 Et muuten ikinä arvaa kuka muu siellä 
esiinty? Minä! luit oikein just minä mun piti 
tehdä sellainen temppu kolmen suloisen 
koiran kanssa, muuten yksi niistä koirista 
muistutti vähän sun Rekkua. 4 Savoy teatteri 
oli ihan täynnä väkeä. 
5 Harmi että et päässyt tulee kirjoittele kuu-
lumiset sieltä Lapista! 
Haleja : Lennu*     

 *namnet är förändrat 

 
1  karaktärisering av 
föreställningen 
 
2 en tolkande berättelse om 
verksamheten på scenen 
 
3 en berättelse om egen 
verksamhet under 
föreställningen 
 
4 karaktärisering av teatern 
 
5 beklagande 
språkhandling 

(Morjens! Jag var igår och såg den ryska katt föreställningen med morsan och brorsan. Den var helt 
skit bra. Den var på en sådan akrobat föreställning att de 32 katt gjorde alla slags häftiga tricks med 
den där gubben, minns int riktigt hans namn – sku de ha vari typ Jurij Kuklatjev men är inte säker. 
Du gissar aldrig vem annan uppträdde där? Jag! du läste rätt jag, jag var tvungen att göra ett 
sådant trick med tre söta hundar, förresten påminde en av hundarna lite om din Rekku. Savoy 
teatern var proppfull med folk. Synd att du inte kunde komma skriv hur du har det där i 
Lappland! Kramar: Lennu* ) 
  
Den situationsbundna kommunikationen i brevet är varierande. Den består av två predi-
kativkonstruktioner som karaktäriserar antingen hela föreställningen som helhet eller 
förhållandena på teatern (omgivningen). Dessutom inkluderar brevet två berättelser av 
vilka den ena tolkar scenhändelser och den andra beskriver skribentens egen verksamhet 
under föreställningen. Den tolkande karaktären i berättelsen om scenhändelser verkar 
finnas i den osäkerhet som skribenten förmedlar. Osäkerheten existerar bland annat i ord-
förrådet. I berättelsen tilltalas mottagaren och utmanas att delta i upplevelsen genom att 
skribenten ställer frågor och utmanar mottagaren att reagera. Sålunda kunde hela språk-
handlingen karaktäriseras som en direktiv. Den beklagande språkhandlingen i brevet har 
inte en direktiv karaktär eftersom ingen reaktion från mottagaren kan förväntas. Däremot 
har språkhandlingen en interpersonell karaktär.  
 Den situationsbundna kommunikationen i de fyra presenterade breven på nivån för 
självständig språkfärdighet är varierande: allt från inga situationsbundna språkhand-
lingar till berättelser om egen verksamhet och scenhändelser. Behandlingen av ämnet i 
dessa fyra brev har bedömts vara mycket liknande; de två första breven (brev 44 och 74) 
har ansetts vara likvärda liksom också de två sista (brev 106 och 29). Innehållet i breven 

summapoäng: 15 ordantal:  96 
innehållspoäng: 4 situationsbundna drag: 5 
uttryckspoäng: 4 sociokulturella drag:  3 
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blir intressant ur bedömningens synvinkel: självklart torde vara att behandlingen av 
ämnet i breven inte kan bedömas om den inte existerar. Därmed verkar beskrivningen 
"tydlig, men tämligen konventionellt" och fyra poäng ohemult och överdrivet för ett icke-
existerande innehåll ur skrivuppgiftens synvinkel. Det ohemula blir ännu tydligare i och 
med att det andra brevet med lika många innehållspoäng (brev 29) inkluderar en varie-
rande repertoar av situationsbunden kommunikation.  
 
 

6.2.2 Elementär språkfärdighet 

I det följande fokuserar jag på fyra brev på den elementära språkfärdighetsnivån. Jag 
inleder med det brev som innehåller minst både sociokulturell och situationsbunden 
kommunikation (brev 6). Brevet innehåller två språkhandlingar som kan karaktäriseras 
som skribentens upplevelse på katteaterföreställningen: de båda innehåller en predikativ-
konstruktion. Den ena karaktäriserar själva föreställningen och den andra aktören i före-
ställningen. Genom dessa karaktäriseringar skapar skribenten en egen tolkning och 
värdering av informationen i den annons som är bifogad till skrivuppgiften. Brev 6 har 
erhållit en poäng per perspektiv, det vill säga sammanlagt fyra poäng av vilka en står för 
behandlingen av ämnet i brevet. Innehållet karaktäriseras därmed som "Mycket brist-
fälligt. Lösryckta meningar."  
 
 
 
 
 SITUATIONSBUNDNA 
BREV 6  SPRÅKHANDLINGAR  

TERVE PELLE* 
Hello Pelle* minä olen siellä kissanteateri 
1 se on hauska mutta 2 se voi ollut parem-
pia hauska jos sinä ollut tällää nå jå ei se 
haitaa. Se oli kaksi- kymentäneljä kissona 
3 He olivat liian hullu. Minä istui lähellä 
yks kaunis tyttö. Minä oli rakastunu, minä 
sanoi Hej toi tyttö sano Hej minä kysyä 
mitä sinun nimi on tyttö sanoi Annika Sit-
ten hän lähti ylos ja käveli ulkona ja minä 
vain seiso sillä ja katataan. Kun minä 
mennään kotona minä näin toi tyttö mina 
sanoi terve odestaan. Hän sanoi terve sit-
ten hän kysy jos minä haluan tulla siellä 
tytön kotin mina sanoi kylla ja minä olen 
paljon pimeää! 

* namnet är förändrat 

 
1  karaktärisering av 
föreställningen 
 
(2 ett eventuellt beklagande) 
 
3  karaktärisering av 
aktörerna 
 

 
(TJÄNARE PELLE Hello Pelle jag har varit på den där katteatern den är rolig men den kan ha varit 
bättre rolig om du varit här nå jå det gör inget. Det fanns tjugofyra katter de var alldeles galna. Jag 
satt nära en vacker flicka. Jag var förälskad, jag sa Hej den där flickan sa Hej jag fråga vad du heter 
flickan sade Annika Sedan steg hon upp och gick ute och jag bara stod där och (?). När jag vi går 

summapoäng: 4 ordantal:  106 
innehållspoäng: 1 situationsbundna drag: 2 
uttryckspoäng: 1 sociokulturella drag:  2 
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hemma jag såg den där flickan jag sade tjänare på nytt. Hon sade tjänare sedan hon fråga om jag 
vill komma dit flickans hem jag sade ja och jag är mycket mörkt!) 
  
Som man kan avläsa i spalten till höger innehåller brev 6 sammanlagt tre situations-
bundna språkhandlingar av vilka den mittersta, beklagandet, med nöd och näppe kan 
förstås och har av den anledningen inte kategoriserats. I brevet ingår också en berättelse, 
som refererar skribentens upplevelser i samband med teaterföreställningen, men berät-
telsen uppfattas nödvändigtvis inte som förmedlande av skribentens teaterupplevelser. 
Man kan fråga sig om skrivuppgiften har genomförts med tanke på det innehållsliga: 
räcker två karaktäriseringar med hjälp av predikativkonstruktioner till för att förmedla 
upplevelser på katteatern, speciellt då brevet annars med nöd och näppe använder sig av 
informationen i annonsen? Kopplingen mellan skribentens upplevelser och 
katteaterföreställningen verkar vara vag. Att uppgiften inte har utförts kan även 
motiveras med att berättelsen om förälskelsen kunde ingå i något annat privat brev också: 
den är inte tillräckligt tydligt kopplad till katteaterföreställningen. Självklart torde dock 
vara att jämfört med det brev på den självständiga språkfärdighetsnivån (brev 106) som 
inte innehåller en enda situationsbunden språkhandling, är det ifrågavarande brevet 
(brev 6) mera bundet till katteaterföreställningen.  
 Om det föregåendet brevet (brev 6) har tolkats till innehållet vara mycket bristfälligt 
med lösryckta meningar, har följande brev (brev 8) uppfattats som ensidigt. Båda breven 
inkluderar två situationsbundna språkhandlingar.  
 
 
 
 
 
   SITUATIONSBUNDNA 
BREV 8  SPRÅKHANDLINGAR 

Hej Pia!* Minä näin maraskuussa 2000 yhden 
annonsin teatteriin "Kissateatteriin": 1 Sinä 
tiedän sen koska minä on kysynyt jos sinä 
halunut tule minun kanssasi sinne, mutta sinä 
oli floridassa just silloin. Siinä teaterissa oli 32 
kissaa ja 3 koiraa ja yhden Jurij Kuklatjev. Kis-
sat oli pääosassa ja 2 ne voisi kiiveta ja hyp-
pätä, 3 nille oli hattu päässä. Se oli Caribian 
hallilla ja liput maksoi 95 markkaa, jos sinulla 
olisi ollut Huvudstas lehden kortti sinä olisi 
saanut liput 10 markalla halvempi. Mutta mi-
nulla ei olisi sellaiset kortit. Me voisimme 
vaikka menee jonkun teatteri kesällä jos se 
käy? Nyt pitää lopettaa! 
Hej Hej! 

* namnet är förändrat 

 
(1 en berättelse som 
uttrycker att mottagaren 
inte sett föreställningen) 
 
2 berättelse om 
scenverksamhet 
 
3 ägarkonstruktion som 
beskriver aktörens 
utseende 

(Hej Pia! Jag såg i november 2000 en annons till teatern Katteater: Du vet det eftersom jag har 
frågat om du velat kom men mig dit, men du var i Florida just då. På den teatern var det 32 katter 
och 3 hundar och en Jurij Kuklatjev. Katterna var i huvudrollen och de skulle kunna klättra och 
hoppa, de hade en hatt på huvudet. Den var på Caribia hallen och biljetterna kostar 95 mark, om 
du hade haft kortet från tidningen Huvudstas bladet skulle du ha fått biljetten 10 mark billigare. 

summapoäng: 4 ordantal:  99 
innehållspoäng: 2 situationsbundna drag: 2 
uttryckspoäng: 1 sociokulturella drag:  5 
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Men jag inte skulle ha sådana kort. Vi kunde exempelvis gå på någon teater nästa sommar om det 
passar? Nu måste jag sluta! Hej Hej!) 
 
I det stora hela refererar skribenten i sitt brev informationen i annonsen som var bifogad 
till skrivuppgiften. Brevet består av tre situationsbundna språkhandlingar. I den första 
berättar skribenten om huvudrollsinnehavarna och om deras verksamhet på scenen. Den 
språkhandling som står inom parentes uttrycker att mottagaren inte sett katteater-
föreställningen, men jag har inte tolkat den som situationsbunden kommunikation. Jag 
anser nämligen att den har en påstående karaktär gällande skribentens verksamhet som 
mottagaren också kunde uppfatta som ett eventuellt anklagande. Skribenten uttrycker 
egentligen inte beklagande över att mottagaren inte sett föreställningen. En annan 
tolkningsmöjlighet skulle naturligtvis vara att uppfatta språkhandlingen som ett bekla-
gande utan interpersonell karaktär. Den tredje språkhandlingen beskriver aktörernas 
utseende genom en ägarkonstruktion. Språkhandlingen är en naturlig fortsättning på eller 
del av den föregående berättelsen om scenverksamhet.  
 De två brev som jag hittills har redogjort för representerar de två lägsta poängantalen i 
behandlingen av ämnet på den elementära språkfärdighetsnivån. Det första brevet (brev 
6) har till innehållet karaktäriserats som mycket bristfälligt bestående av lösryckta 
meningar och det andra brevet (brev 8) som ensidigt. I de två resterande breven på nivån 
(brev 22 och 5) har behandlingen av ämnet ansetts vara snävt som alltså motsvarar tre 
poäng. Det är högre poängantal än i de två första breven. Jag inleder med det brev som 
innehåller flera situationsbundna språkhandlingar (brev 22).  
 
 

 
 
SITUATIONSBUNDNA 

BREV 22  SPRÅKHANDLINGAR  

Morjens Mikko*. Mitäs jätkä? Minulla on 
ollut tosi hauskaa. Minä kävin kissa-
teaterissa, 1 se oli tosi hyvä. Siellä oli 32 
kissoja 2 joka juoksi ja lauloivat ja leikkivät. 
Siellä oli kans 3 koiraa. 3 Ne oli tosi ma-
keita, mutta ne olivat ilkeitä ja 2 haukkuivat 
aina jos ne näkivät kissoja. Pää osassa oli 
Jurij Kuklatjev. Minä näki hänet teaterin 
jälkeen ja 4 hän oli tosi kaunis. Teateri oli 
250 markaa, 5 se on aik paljon mutta kanna-
taa mennä kattomaan sitä. Ainoa huono 
juttu mitä siellä oli, oli se että 6 siellä oli 
liian paljon ihmisiä. Mutta jos sinä tulet 
minulle Helsinkiin niin lupaan että tarjoan 
sinulle lipun teateriin.  
Moikka Hoikka kirjoita takasin!!!! 
PS. Nähdään!!    
   * namnet är förändrat

1 karaktärisering av före-
ställningen 
2 berättelse om 
scenverksamhet  
3 karaktärisering av aktörer  
4 karaktärisering av aktörer 
5 karaktärisering av 
biljetten 
6 existentialkonstruktion 
som karaktäriserar 
omgivningen  

 
(Morjens Mikko. Hur har du det? Jag har haft det riktigt roligt. Jag var på katteater, den var bra. 
Där fanns 32 katter som sprang och sjöng och lekte. Där fanns också 3 hundar. De var verkligen 

summapoäng: 10 ordantal:  107 
innehållspoäng: 3 situationsbundna drag: 6 
uttryckspoäng: 2 sociokulturella drag:  8 
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tuffa, men de var elaka och skällde alltid om de såg katter. I huvud rollen var Jurij Kuklatjev. Jag 
såg honom efter teatern och han var riktigt vacker. Teatern var 250 mark, det är ganska mycket 
men det lönar sig att gå och se på den. Den enda dåliga sidan som där fanns vad att det var alldeles 
för mycket människor. Men om du kommer till mig till Helsingfors så lovar jag att jag bjuder dig 
på en teaterbiljett. Moi då skriv tillbaka!!!! PS. Vi syns!!)  
 
Den situationsbundna kommunikationen som språkhandlingarna förmedlar är varie-
rande. Kommunikationen består av både enstaka predikativkonstruktioner som karaktä-
riserar aktörerna och sådana som inkluderar en kompletterande del och på något sätt ger 
en förklaring eller motivering till den inledande karaktäriseringen som till exempel i den 
femte språkhandlingen om teaterbiljetten. Brevet innehåller även sådana språkhandlingar 
som beskriver aktörernas verksamhet. Även omgivningen där föreställningen pågick har 
varit en upplevelse för skribenten. Den inledande sociokulturella språkhandlingen 
(understruken) fungerar både som ett svar på den ställda frågan och som inledning till 
den efterföljande situationsbundna kommunikationen. Den har kategoriserats som socio-
kulturell språkhandling. På basis av dessa språkhandlingar och situationsbunden 
kommunikation verkar behandlingen av ämnet vara varierande. Överlag tycks den situa-
tionsbundna kommunikationen i brevet bestå av karaktäriseringar av olika detaljer i och 
under föreställningen.  
 Det sista brevet (brev 5) jag tar upp på den elementära språkfärdighetsnivån 
inkluderar också fem situationsbundna språkhandlingar. Behandlingen av ämnet i brevet 
har tolkats vara snäv i likhet med det föregående brevet (brev 22).  
 
 
 
 
    SITUATIONSBUNDNA 
BREV 5  SPRÅKHANDLINGAR 

Mitä kuulu? 1 Se oli harmi että et nähnyt 
venäläistää kissateateri. Minä olin. 2 Se oli 
hyvä. 3 Kissa kipelii hyppäsi sinne ja tänne ja 
semmoista. Olin Turkussa Caribia 994-halli 
kuin katsoin sen. Minulla oli husiskortti niin 
minä sain 10 mk ale. Siellä oli kolmekym-
mentäkaksi kissa ja kolme koiria ja Jurij Kuk-
latjev moskovasta. Kuin tulin kotiin niin minä 
varasin toinen lippu, tällä kertaa Helsinkin. Se 
oli parempi tällä kertaa. 4 Kissat oli niin hyviä 
että huimaa. Ja minä näin yks kerta eläin-tv 
neloselta ja ne kysyvät kaikenlaist Juri'jsta 
kuinka hän sai ne kissoja. Yks kertaa hän meni 
Englantiin ja hän ei sai kissoja mukaan hänellä 
oli teatteri Englannissa. Niin hän otti kulku-
kissoja Englannissa ja opetti niille. Ja ne ovat 
mukana vieläkin. Hyviä kulkukissoja ne oli. 5 
Sinun täyty mennä katsomaan sitä jos ei suo-
messa sitten venäjässä. 
T. Sinun kirjeystävä 

1 beklagande 
2 karaktärisering av 
föreställningen 
3 berättelse om 
scenverksamhet 
 
 
 
 
4 karaktärisering av 
aktörer 
 
5 uppmaning 
 

 

summapoäng: 8 ordantal:  134 
innehållspoäng: 3 situationsbundna drag: 5 
uttryckspoäng: 2 sociokulturella drag:  3 
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(Hur går det? Det var synd att du inte såg den ryska katteatern. Jag var. Den var bra. Katten 
klättrade, hoppade hit och dit och sådant. Jag var i Åbo Caribia 994-hallen när jag tittade på den. 
Jag hade Husiskort så att jag fick 10 mk rabatt. Där fanns trettiotvå katter och tre hundar och Jurij 
Kuklatjev från Moskva. När jag kom hem reserverade jag en annan biljett, denna gång till 
Helsingfors. Den var bättre den gången. Katterna var så bra att jag blir yr. Och jag såg en gång på 
djur-tv-fyran och de frågade Jurih allt möjligt hur han fick de där katterna. En gång for han till 
England och han fick inte med katterna han hade föreställning i England. Så han tog strykarkatter i 
England och lärde dem. Och de är med fortfarande. Fina strykarkatter var dem. Du måste gå för att 
se på den om inte i finland så i ryssland. H. Din brevvän) 
 
Den situationsbundna kommunikationen i brev 5 ser ut att också bestå av varierande 
språkhandlingar. Det fenomen som inte har funnits i de hittills behandlade breven är den 
avslutande språkhandlingen som hör ihop med den inledande beklagande språkhand-
lingen. Skribenten avslutar sitt brev med att uppmana mottagaren att se katteater-
föreställningen. En uppmaning har en direktiv karaktär, det vill säga skribenten försöker 
framkalla en handling eller reaktion hos mottagaren. Här kan noteras antalet ord i brevet 
som möjliggör att bakgrundsinformation om huvudrollsinnehavaren är inkluderad i 
brevet.  
 I de åtta breven, fyra på nivån för självständig språkfärdighet och fyra på nivån för 
elementär språkfärdighet, är det möjligt att upptäcka några skillnader. På den elementära 
nivån karaktäriserar många av de språkhandlingar som reflekterar skribentens upple-
velser på katteatern, antingen själva föreställningen eller aktörerna i den genom en predi-
kativkonstruktion. En sammanfattande karaktärisering av föreställningen finns också i 
breven på den självständiga nivån. Berättelsernas karaktär ser ut att variera på de två 
färdighetsnivåerna: på den elementära nivån berör de scenverksamheten, vad aktörerna 
gjorde på scenen, medan de på den självständiga nivån varierar redan strukturmässigt 
(inleds med resultat), har en tolkande karaktär eller berör skribentens egen verksamhet. 
Användningen av språkhandlingar som uttrycker att mottagaren inte har sett 
katteaterföreställningen verkar inte variera mellan färdighetsnivåerna: på bägge nivåerna 
finns ett brev som inkluderar en beklagande språkhandling (brev 29 och 5).  
 
 

6.2.3 Avancerad språkfärdighet 

Behandlingen av ämnet i de fyra breven på nivån för avancerade språkfärdigheter (brev 
99, 108, 86 och 111) har bedömts vara personlig och mångsidig (alltså motsvarande fem 
poäng). Jag inleder med de brev som inkluderar minsta antalet situationsbundna språk-
handlingar (brev 99 och 108) och avslutar genomgången i det brev som innehåller flest 
(brev 111).  
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SITUATIONSBUNDNA 
BREV 99  SPRÅKHANDLINGAR  

Hej. Minä kävin teaterinaytöksessä nimeltä 
Minun rakkat kissat. Sisänpäsy maksu oli 95 
mk. 1 Se näytös oli eritäin hauska. 2 Minun 
mielestä 3 se oli eritäin hyvin tehty. Pääosisa oli 
4 jopa 32 kissa ja 3 koiraa ja Jurij Kuklatjev. 5 
Hän oli myös hyvä naytelmän. 6 Ne kissat ja se 
Jurij asui vanhassa puutalossa ja ne koirat asui-
vat napurin koiran koppissa. Jurij meni aina 
amuisin töjhin ja kissat jai yksin. Silloin tuli 
koirat ja yritti syöda kissat. Siitä se naytelmä 
kertoi. Nähdän. 
 
T: Erik*   * namnet är förändrat 

1 karaktärisering av 
föreställningen 
2 egen åsikt  
3 karaktärisering av 
föreställningen 
4 adverb som anger 
intensitet på mängden  
5 karaktärisering av 
aktörer 
6 berättelse om vad 
föreställningen handlade 
om  
  

(Hej. Jag besökte teaterföreställningen som hette Mina kära katter. Inträdesavgiften var 95 mk. 
Föreställningen var riktigt rolig. Jag tycker att den var bra gjord. I huvudrollerna var till och med 
32 katter och tre hundar och Jurij Kuklatjev. Han var också en bra föreställning. Katterna och Jurij 
bodde i ett gammalt trähus och hundarna bodde i grannens hundkoja. Jurij gick alltid på jobb på 
morgnarna och katterna blev ensamma. Då kom hundarna och försökte äta upp katterna. Det 
handlade föreställningen om. Vi syns. H: Erik)  
 
Även detta brev (exempel 99) kan anses innehålla varierande språkhandlingar som 
uttrycker skribentens upplevelser: från karaktäriseringar till skribentens egen åsikt. I 
breven på de två tidigare färdighetsnivåerna har det inte funnits språkhandlingar som 
förmedlar skribentens åsikt. Det behöver dock inte tyda på att uttryck för egen åsikt 
skulle vara en kännetecknande språkhandling för breven på den avancerade nivån. Även 
användningen av ett intensitetadverb i den situationsbundna kommunikationen är ett 
nytt fenomen med tanke på de åtta hittills presenterade breven. Om den avslutande 
berättelsen om vad föreställningen handlade om är en språkhandling som uttrycker 
skribentens upplevelser är en tolkningsfråga och kan därmed diskuteras: Å ena sidan 
refererar den egentligen inte till scenhändelser utan motsvarar närmast ramar för 
händelser som aktörerna kunde ha varit aktiva i under föreställningen. Å andra sidan 
motsvarar den heller inte ett referat av informationen i annonsen som är bifogad till 
skrivuppgiften och är därmed en berättelse som skribenten så att säga har hittat på, tolkat 
och förstått på basis av händelser som inte framkommer explicit i brevet. Det ringa antalet 
ord i brevet ser inte ut att ha påverkat den situationsbundna kommunikationen – däremot 
kunde den anses ha påverkat den sociokulturella kommunikationen.  
 Brev 108 på den avancerade nivån har ansetts vara likadan till innehållet som det före-
gående brevet (brev 99): behandlingen av ämnet har tolkats vara personlig och mångsidig. 
I brevet ingår fem situationsbundna språkhandlingar.  

summapoäng: 17 ordantal:  79 
innehållspoäng: 5 situationsbundna drag: 6 
uttryckspoäng: 4 sociokulturella drag:  3 
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SITUATIONSBUNDNA 
BREV 108  SPRÅKHANDLINGAR  

Moi Veera*! 

Mitä kuuluu? Minulle kuuluu hyvää. 1 Kun et 
päässyt katsomaan sitä kissateatteria päätin 
kertoa sinulle siitä. 2 Ensiksi se oli aika typerä 
mutta kuitenkin vähän hauska aina välillä. 
Lippu maksoi 95 mk, koska minulla ei ollut 
yhtä korttia mistä olisi saanut 10 mk alen-
nusta. Olin katsomassa että Helsingissä Savoy 
teatterissa 17.12.2000, 
3 aika hieno teatterikin. 
Sen esityksen nimi oli "Minun rakkaat kis-
sat". Pääosassa oli 32 kissaa, 3 koiraa ja sitten 
Jurij Kuklatjev,  
4 hän oli hauska näyttelijä. 5 Se esitys kertoi 
yhdestä miehestä jolla oli 32 kissaa, hänen 
kissat oli hänelle tosi tärkeitä ja hänellä ei ollut 
vaimoa koska hän rakasti vain kissojaan. Hän 
oli myös kouluttanut hänen kissat, joten hän 
piti esityksiä torilla, jotta hän saisi rahaa mm. 
kissaruokaan. Sitten siinä oli 3 kaupungin 
ilkeintä koiraa jotka halusivat tuhota kissojen 
maineen, mutta kissoilla oli taitonsa. Muuta 
minulla ei oikeen ole kirjoitettavaa. 
Kirjoitellaan! 

T. Amanda*   * namnen är förändrade 

1 metatext som ut- trycker 
att mottagaren inte sett 
föreställningen,  
 
2 karaktärisering av 
föreställningen 
(tidsmarkörer) 
 
3 karaktärisering av 
omgivningen  
 
4 karaktärisering av 
aktörer 
 
5 berättelse om vad 
föreställningen handlade 
om  
 

(Hej Veera! Hur har du det? Jag har det bra. Då du inte hade möjlighet att komma och se på den 
där katteaterns beslöt jag berätta om den för dig. Först var den ganska dum men i alla fall lite rolig 
ibland. Biljetten kostade 95 mk, eftersom jag inte hade ett kort av vilket man skulle ha fått 10 mk 
rabatt. Jag var och såg på den i Helsingfors på Savoy teatern 17.12.200, en ganska fin teater. 
Föreställningen hette "Mina kära katter". I huvudrollen var 32 katter, 3 hundar och sedan Jurij 
Kuklatjev, han var en rolig skådespelare. Föreställningen berättade om en man som hade 32 katter, 
hans katter var jätteviktiga för honom ja han hade ingen fru eftersom han älskade bara sina katter. 
Han hade också dresserat sina katter så att han höll föreställningar på torget för att få pengar bl.a. 
till kattmat. Sedan fanns där 3 stadens elakaste hundar som ville förstöra katternas rykte, men 
katterna kunde sina tricks. Så mycket annat har jag inte riktigt att skriva om. Vi skrivs! H. 
Amanda)  
 
Av fem situationsbundna språkhandlingar är tre predikativkonstruktioner som karaktäri-
serar föreställningen, aktörerna och själva teaterhuset. Den inledande metatextuella 
språkhandlingen genom vilken skribenten förmedlar att mottagaren inte har sett kattea-
terföreställningen har en förklarande karaktär. Genom den anger skribenten orsaken till 
innehållet i brevet och giltigförklarar på det viset sitt skrivande. De metatextuella språk-

summapoäng: 20 ordantal:  142 
innehållspoäng: 5 situationsbundna drag: 5 
uttryckspoäng: 5 sociokulturella drag:  7 
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handlingarna är interpersonella och fungerar i allmänhet som vägledare i mottagnings-
processen. Den avslutande berättelsen om vad föreställningen handlade om liknar den i 
det föregående brevet (brev 99) i den mån att själva berättelsen inte förmedlar skribentens 
upplevelser utan är en tolkning som skribenten gjort av händelserna. Berättelsen saknar 
till exempel språkliga uttryck som skulle binda händelserna till scenen med undantag 
inledningen till berättelsen (Se esitys kertoi [...], sv. Föreställningen berättade om [...]) eller 
till skribenten och hennes upplevelser. Brevet är 63 ord längre än det föregående brevet 
(brev 99), vilket naturligtvis också möjliggör att brevet inkluderar en mera omfattande 
berättelse än det föregående brevet (brev 99). Ur bedömningens synvinkel är det moti-
verat att också vara alert på de möjligheter som överskridning av skrivuppgiftens krav på 
ordantal ger för skribenten att uttrycka sig. I en skolsk skrivuppgift (mera i avsnitt 4.2.5) 
där bedömningen också äger rum borde man också kunna uppskatta begränsningar till 
exempel i antalet ord som kommunikationskunskap. Dagens ungdomar torde vara vana 
med "begränsad" kommunikation i och med att mobiltelefonernas textmeddelanden är 
begränsade till 160 tecken. Eftersom man bestraffar en för kort text kunde man väl också 
bestraffa en för lång text. På vilket sätt och på vilka premisser detta eventuella poäng-
avdrag sker bör däremot diskuteras.  
 Även i det följande brevet (brev 86) har behandlingen av ämnet ansetts vara personlig 
och mångsidig. Det inkluderar dock flera situationsbundna språkhandlingar än de två 
tidigare breven på den avancerade språkfärdighetsnivån. Brev 86 har ungefär lika många 
ord som det föregående brevet (brev 108).  
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SITUATIONSBUNDNA 
BREV 86  SPRÅKHANDLINGAR  

Moi Jenni*!! 

Miten on? Minä voin ihan hyvin!! Vähän 
flunssa vaan. 1 Haluan vaan kertoa sinulle, 
että pari päivää sitten lukin lehtessä että 
25.11–3.12 on "kissateatteri" Turussa. Minä 
ostin lipun ja se maksoi 95 mk. 2 Teatterin oli 
aivan ok. Ehkä vähän lapsellinen mutta… 
Ensimäinen 3 kissa jotka tuli lavalla oli 
raidallinen ja hän hyppäsi ikkunan läpi… ja 
toinen kissa jotka tuli, hänen häntänsä paloi!! 
Hirveä eikö niin!!! Kun melkein kaikki kissat 
olivat olleet lavalla. 3 Viimeiset kissat tuli… 
He olivat yksi poika ja yksi tyttö… Ja he 
menivät naimisiin. Eikö kiva!! 4 Tyttö oli 
ihan kaunis. 5 Hänellä oli mekko päällä! 
Ajattele… 5 Yksi kissa mekkossa. Kissa 
päässä hänellä oli hopeakruunu. Ja kukkat 
häntässä.  

6 Mielestäni 7 kissateaterin oli aivan OK, 
mutta kun 
3 kaksi kissat menevät naimisiin, sitä sinä et 
näe joka päivä!! Minun täytyy mennä nyt. 
Olen koulussa ja oppetajani tulee… koeta 
pärjätä!! (PS Teaterissa oli myös kolme koirat, 
mutta 4 he olivat tylsää) 
Terveisin: Lena*   

   * namnen är förändrade 

  
1 metatextuell 
språkhandling  
 
2 karaktärisering av 
föreställningen 
 
3 berättelse om 
scenhändelser 
 
4 karaktärisering av aktörer 
(två språkhandlingar) 
5 beskrivning av aktörer  
6 egen åsikt  
7 karaktärisering av 
föreställningen 
 
 
 

 
(Hej Jenni!!! Hur är det? Jag mår bra!! Bara lite snuva. Jag vill bara berätta till dig att för några 
dagar sedan läste jag i tidningen att 25.11-3.12 är "katteatern" i Åbo. Jag köpte biljett och den 
kostade 95 mk. Teatern var alldeles ok. Kanske lite barnslig men... Den första katten som kom på 
scenen var randig och hon hoppade genom fönstret... och den andra katten som kom, hennes svans 
brann!!! Grymt eller hur!!! När nästan alla katter hade varit på scenen. Se sista katterna kom... de 
var en pojke och en flicka... Och de gifte sig. Roligt eller!! Flickan var riktigt vacker. Hon hade en 
klänning på sig. Och blommor i svansen. Jag tycker katteatern vad alldeles ok, men när två katter 
gifter sig, det ser du inte varje dag!! Jag måste gå nu. Jag är i skolan och min lärare kommer... sköt 
om dig!!! (PS På teatern fanns också tre hundar, men de var tråkiga) Med hälsningar Lena. 
 
Som man kan avläsa i den högra spalten innehåller brevet varierande situationsbunden 
kommunikation bestående av karaktäriseringar med hjälp av predikativkonstruktioner, 
korta händelsekedjor och ett explicit uttryck om skribentens egen åsikt. Skribenten 
karaktäriserar aktörerna på olika sätt i brevet; kattens utseende och klädsel beskrivs ur 

summapoäng: 16 ordantal:  148 
innehållspoäng: 5 situationsbundna drag: 8 
uttryckspoäng: 4 sociokulturella drag:  7 
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flera perspektiv, hundarna karaktäriseras avslutningsvis genom en 
predikativkonstruktion. Dessa språkhandlingar om aktörerna har jag tolkat som separata, 
självständiga språkhandlingar. Därför är antalet situationsbundna språkhandlingar. Även 
berättelsen i brevet är uppdelad till flera olika språkhandlingar; dessa har jag dock 
uppfattat som en språkhandling på grund av berättelsens fortsatta karaktär. Det speciella 
– eller personliga i behandlingen av ämnet är de språkhandlingar som riktar sig explicit 
till mottagaren (understrukna i brevet). Likadana språkhandlingar finns även i ett av 
breven på den självständiga färdighetsnivån (brev 74) där skribenten ber om ursäkt och 
söker ett godkännande för sin egen upplevelse genom att ställa en fråga till mottagaren. 
Skribenten kan också med de aktuella språkhandlingarna antas söka bekräftelse på de 
egna upplevelserna, försöka få mottagaren att tycka likadant eller få mottagaren till att 
bekräfta avsändarens upplevelse. Även bruket av utropstecken kan tolkas tyda på att 
skribenten har upplevt som förvånande och förbluffande.  
 Sammanfattningsvis kan konstateras att brevet verkar ha en stark interpersonell och 
personlig karaktär, berättelsen om scenhändelserna förmedlar skribentens upplevelser 
som hon också söker bekräftelse på genom de explicita språkhandlingar som hon riktar 
till mottagaren.  
 Jag avslutar min redovisning av de fyra breven på den avancerade språkfärdig-
hetsnivån i det brev (brev 111) som inkluderar flest situationsbundna språkhandlingar. 
Brevet och skribentens sätt att förmedla sina upplevelser avviker från de föregående 
breven i och med att skribenten inte tyr sig till en berättelse vare sig om scenhändelser 
eller om sin egen verksamhet under föreställningen.  
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                 SITUATIONSBUNDNA 
BREV 111  SPRÅKHANDLINGAR

Moi Erika*! Kiitos kirjeestäsi! 1 Muistatko vielä 
että kysyin sinä marraskuussa jos haluaisit 
mennä minun kanssani katsomaan teatteria? Et 
voinut tulla, koska sinä olit Amerikassa käy-
mässä veljeäsi. Minä päätin mennä katsomaan 
kissateatteria Moskovasta ja 2 se oli ihan kiva!  
3 Olisi ollut todella hauska jos sinäkin olisi ol-
lut mukaan, koska 2 esitys olisi erittäin hyvä. 
32 kissaa, kolme koiraa ja tietenkin Jurij Kuk-
latjev esittävät ja 4 en ole ikinä nähnyt niin 
monta eläintä teatterissa ennen.  
5 Liput olivat aika kalliita, 6 minun mielestäni 
5 ne olivat liian kalliita, mutta 2 esitys oli niin 
hyvä, että en välittänyt lippujen hinnoista. Kis-
sateatteri esitti Turussa, Tampereessa ja Helsin-
gissä ja minä kävin Helsingin teatterissa. Olen 
ollut siellä jo ennenkin, katsomassa mm. Muu-
minteatteri. 
7 Ehkä me voisimme joskus käydä teatterissa 
yhdessä? 8 Toivottavasti voitaisiin. Nyt en ehdi 
kirjoittaa enemmän, 8 toivon että tykkäät mi-
nun kirjeestäni.  
 
Näkemiin, Susanna*.     

 * namnen är förändrade 

1 metatext 
 
2 karaktärisering av 
föreställningen (tre 
språkhandlingar) 
3 förhoppning 
 
4 förundran 
5 karaktärisering av 
biljetter (två 
språkhandlingar) 
6 egen åsikt om 
biljettprisen 
 
7 förslag 
 
8 förhoppning 
(framtiden, brevet) 

 
(Moj Erika! Tack för ditt brev! Kommer du ännu ihåg att jag frågade dig i november om du ville gå 
med mig på teater? Du kunde inte komma, eftersom du var på besök hos din bror i Amerika. Jag 
beslöt därför att gå och titta på katteatern från Moskva och den var alldeles trevlig! Det skulle ha 
varit verkligen roligt om du också kunde ha kommit med, eftersom föreställningen var mycket bra. 
32 katter, tre hundar och naturligtvis Jurij Kuklatjev uppträder och jag har aldrig tidigare sett så 
många djur på en teater. Biljetterna var ganska dyra, jag tycker att de var för dyra, men 
föreställningen var så bra att jag brydde mig inte om biljettpriserna. Katteatern presenterade i Åbo, 
i Tammerfors och i Helsingfors och jag var på teater i Helsingfors. Jag har varit redan tidigare där, 
för att bl.a. titta på Muminteater. Kanske vi kunde gå på teater tillsammans någon gång? Förhopp-
ningsvis skulle vi kunna det. Nu hinner jag inte skriva mera, hoppas du gillar mitt brev. På 
återseende, Susanna.)  
 
Skribenten inleder den situationsbundna kommunikationen med en metatextuell språk-
handling som hjälper mottagaren att ta till sig brevets innehåll. Den fungerar med andra 
ord som vägledare för mottagningsprocessen. Själva föreställningen karaktäriserar 
skribenten genom tre predikativkonstruktioner av vilka den sista består av en konsekutiv 
relation (niin – että, sv. så – att). Brevet innehåller också tre olika språkhandlingar som 
förmedlar skribentens förhoppningar: med den första hänvisar hon till att mottagaren inte 

summapoäng: 18 ordantal:  130 
innehållspoäng: 5 situationsbundna drag: 12 
uttryckspoäng: 5 sociokulturella drag:  8 
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kunde se föreställningen, den första av de avslutande hänvisar till framtiden samt ett 
gemensamt teaterbesök och den tredje till mottagarens förväntningar om det ifråga-
varande brevet. På grund av att förhoppningarna har olika ändamål har de också katego-
riserats som separata situationsbundna språkhandlingar. Förhoppningar kan anses ha en 
interpersonell funktion i kontexten liksom också språkhandlingen som föreslår att skri-
benten och mottagaren skall gå på teater tillsammans. Även de predikativkonstruktioner 
som karaktäriserar själva föreställningen har kategoriserats som separata språkhandlingar 
trots likadan numrering. Språkhandlingen som uttrycker förundran består av en nekande 
inledning tillsammans med ett intrycksverb (nähdä, sv. se) genom vilken skribenten 
ställer sig själv i ett negativt ljus. Genom det framhävs den efterföljande förklaringen som 
bildar grunden för skribentens upplevelse. 
 I det föregående har jag redogjort för och påvisat den situationsbundna kommun-
ikationen i tolv brev som representerar samtliga tre språkfärdighetsnivåer. I samband 
med redovisningen har jag inte fäst uppmärksamhet på det totala antalet poäng, utan 
fokuserat mera på bedömningen av innehållet i breven. Innehållet har jag uppfattat som 
det kriterium som bäst motsvarar den situationsbundna kommunikationen. Som jag 
redan inledningsvis konstaterade är den situationsbundna kommunikationen svårare att 
fånga upp i explicita och entydiga språkhandlingar än den sociokulturella kommuni-
kationen. Den genrebundna kommunikationen verkar i denna kontext vara av mera 
idiomatisk och fraseologisk karaktär.  
 För att ännu bättre kunna diskutera och förstå de eventuella skillnaderna i den situa-
tionsbundna kommunikationen mellan de tre färdighetsnivåerna kommer jag att jämföra 
sinsemellan några brev på olika språkfärdighetsnivåer. Den första gruppen består av tre 
brev som samtliga innehåller fem situationsbundna språkhandlingar och som 
representerar olika färdighetsnivåer (brev 5, 29 och 108). Den andra gruppen innehåller 
två brev som båda innehåller sex situationsbundna språkhandlingar och av vilka det ena 
representerar den elementära språkfärdighetsnivån och det andra den avancerade (brev 
22 och 99). Som en sista grupp tar jag upp tre brev (brev 8, 44 och 6) som bildar en skala 
både i antalet situationsbundna språkhandlingar och i antalet innehållspoäng: skalan 
bildas av en till tre språkhandlingar och en till tre innehållspoäng. På vilket sätt poängen 
och språkhandlingarna fördelar sig mellan breven tar jag noggrannare upp senare i sam-
band med breven. Med hjälp av dessa tre brev fördjupar jag mig i brev med föga situa-
tionsbunden kommunikation. Jag lämnade det brev som inte innehåller alls situations-
bunden kommunikation utanför granskningen trots att det ansetts vara tydlig med 
tämligen konventionell till sitt innehåll. Jag inleder med de brev som innehåller fem 
situationsbundna språkhandlingar. 
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brev 5 

Mitä kuulu? 1 Se oli 
harmi että et nähnyt 
venäläistää kissateateri. 
Minä olin. 2 Se oli 
hyvä. 3 Kissa kipelii 
hyppäsi sinne ja tänne 
ja semmoista. Olin 
Turkussa Caribia 994-
halli kuin katsoin sen. 
Minulla oli husiskortti 
niin minä sain 10 mk 
ale. Siellä oli 
kolmekymmentäkaksi 
kissa ja kolme koiria ja 
Jurij Kuklatjev 
moskovasta. Kuin tulin 
kotiin niin minä varasin 
toinen lippu, tällä 
kertaa Helsinkin. Se oli 
parempi tällä kertaa.  
4 Kissat oli niin hyviä 
että huimaa. Ja minä 
näin yks kerta eläin-tv 
neloselta ja ne kysyvät 
kaikenlaist Juri'jsta 
kuinka hän sai ne 
kissoja. Yks kertaa hän 
meni Englantiin ja hän 
ei sai kissoja mukaan 
hänellä oli teatteri 
Englannissa. Niin hän 
otti kulkukissoja 
Englannissa ja opetti 
niille. Ja ne ovat 
mukana vieläkin. 
Hyviä kulkukissoja ne 
oli. 5 Sinun täyty 
mennä katsomaan sitä 
jos ei suomessa sitten 
venäjässä. 
T. Sinun kirjeystävä 
 
 
 
 
 

brev 29 

Moikka! 
Olin eilen katsomassa 
sen venäläisen kissa 
esityksen mutsin ja 
broidin kanssa. 1 Se oli 
ihan sika hyvä. 2 Se oli 
tavallaan sellainen 
akrobaatti esitys että ne 
32 kissa teki kaikenlaisia 
makeita temppuja sen 
ukon kanssa en oikee 
muista sen nimee oisko 
ollu joku Jurij Kuklatjev 
mutta en oli varma. 
3 Et muuten ikinä 
arvaa kuka muu siellä 
esiinty? Minä! luit oikein 
just minä mun piti tehdä 
sellainen temppu 
kolmen suloisen koiran 
kanssa, muuten yksi 
niistä koirista muistutti 
vähän sun Rekkua. 
 4 Savoy teatteri oli ihan 
täynnä väkeä. 
5 Harmi että et päässyt 
tulee kirjoittele 
kuulumiset sieltä 
Lapista! 

Haleja : Lennu*  

 *namnet är förändrat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

brev 108 

Moi Veera*! 
Mitä kuuluu? Minulle 
kuuluu hyvää. 1 Kun et 
päässyt katsomaan sitä 
kissateatteria päätin 
kertoa sinulle siitä. 2 
Ensiksi se oli aika typerä 
mutta kuitenkin vähän 
hauska aina välillä. 
Lippu maksoi 95 mk, 
koska minulla ei ollut yhtä 
korttia mistä olisi saanut 
10 mk alennusta. Olin 
katsomassa että Hel-
singissä Savoy teatterissa 
17.12.2000, 3 aika hieno 
teatterikin. 
Sen esityksen nimi oli 
"Minun rakkaat kissat". 
Pääosassa oli 32 kissaa, 3 
koiraa ja sitten Jurij 
Kuklatjev, 4 hän oli 
hauska näyttelijä. 5 Se 
esitys kertoi yhdestä mie-
hestä jolla oli 32 kissaa, 
hänen kissat oli hänelle 
tosi tärkeitä ja hänellä ei 
ollut vaimoa koska hän 
rakasti vain kissojaan. 
Hän oli myös kouluttanut 
hänen kissat, joten hän 
piti esityksiä torilla, jotta 
hän saisi rahaa mm. kissa-
ruokaan. Sitten siinä oli 3 
kaupungin ilkeintä koiraa 
jotka halusivat tuhota kis-
sojen maineen, mutta 
kissoilla oli taitonsa. 
Muuta minulla ei oikeen 
ole kirjoitettavaa. 
Kirjoitellaan! 

T. Amanda*  

 * namnen är förändrade 

 
 
 
 

ord: 134 
summapoäng: 8 
innehållspoäng: 3 

ord: 96 
summapoäng: 15 
innehållspoäng: 4 

ord: 142 
summapoäng: 20 
innehållspoäng: 5 
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Den situationsbundna kommunikationen i breven påminner om varandra. Samtliga tre 
brev innehåller en språkhandling som uttrycker att mottagaren inte såg katteater-
föreställningen. I de två första breven (brev 5 och 29) uttrycks detta med en beklagande 
språkhandling som baserar sig på användning av substantiv (harmi, sv. tråkig, fisve. 
harm) och som är utan personbeteckning. Detta lämnar tolkningsutrymme för motta-
garen. I det tredje brevet (brev 108) är det frågan om en metatextuell språkhandling som 
fungerar som vägledning för mottagaren och motiverar varför brevet skrivs. I samtliga tre 
brev karaktäriseras också föreställningen med hjälp av en predikativkonstruktion: i det 
första brevet (brev 5) är det frågan om en enkel konstruktion med subjekt, predikat och 
predikativ, i det andra brevet (brev 29) inkluderar konstruktionen även en intensitets-
partikel, medan predikativet är en tvådelat emfatiskt (framhävande) adjektiv och i det 
tredje brevet (brev 108) är predikativkonstruktionen inbakad i en språkhandling med 
tidsperspektiv. Språkhandlingen som karaktäriserar föreställningen förändras då språk-
färdighetsnivå blir en annan. Fenomenet – eller sambandet – är intressant, men kan 
knappast uppfattas ha en förklarande eller motiverande funktion. Samtliga tre brev 
inkluderar också en berättelse vars omfattning och tema varierar. Där berättelsen i det 
första brevet (brev 5) kort beskriver vad katten gör på scenen, tolkar skribenten i brev 29 
scenverksamheten och återger sin egen aktivitet under föreställningen. I det tredje brevet 
(brev 108) berättar skribenten vad föreställningen handlade om; det är frågan om en 
tolkande berättelse som ger ramar för de egentliga händelserna på scenen. Med andra ord 
får mottagaren inte veta vad aktörerna konkret gjorde på scenen under föreställningen. 
Aktörerna karaktäriseras i brev 5 och i brev 108 genom en predikativkonstruktion, medan 
omgivningen karaktäriseras i det två sista breven.  
 Som redan konstaterats och påvisats består dessa tre brev av fem situationsbundna 
språkhandlingar. Bedömningen av innehållet i dem varierar: där behandlingen av ämnet i 
det första brevet (brev 5) har ansetts vara snäv, har den tolkats vara personlig och 
mångsidig i det tredje brevet (brev 108). Innehållet i brev 29 har uppfattats som tydligt 
men tämligen konventionellt. Med andra ord stiger kvaliteten på innehållet med en poäng 
från ett brev till ett annat. En intressant detalj i kriterieskalan för bedömningen av inne-
hållet är skillnaden mellan fyra och fem poäng: ett fyrapoängs innehåll är tydligt och 
tämligen konventionellt och ett fempoängs innehåll mångsidigt och personligt. Det före-
faller en skillnad mellan dylika innehåll: en personlig behandling av ämnet skiljer sig från 
den konventionella genom att vara annorlunda, vilket eventuellt också förutsätter dristiga 
och modiga val.  
 Om man betraktar de två sista breven (brev 29 och 108) verkar det första av dem 
motsvara det som anses med ett personligt och mångsidigt innehåll. Skribenten använder 
ett kontextbundet korrekt språk, det vill säga hon skriver ett brev till en jämnårig vän och 
inte till exempel till sina morföräldrar. Dessutom lockar och utmanar hon effektivt motta-
garen att delta i upplevelsen genom den mottagarinriktade frågan (Et muuten ikinä arvaa 
kuka muu siellä esiinty?, sv. Du gissar aldrig vem annan som uppträdde där?) och den 
uppmuntrande feedbacken (luit oikein, just minä, sv. du läste rätt, just jag). Bägge språk-
handlingarna verkar ha en betydande interpersonell och också en direktiv karaktär i och 
med att de kan förväntas förorsaka en reaktion hos mottagaren. Ett mera konventionellt 
sätt att behandla ämnet i brevet förekommer i brev 108 där skribenten inte verkar ta risker 
vare sig i språket eller i innehållet. Det är ett brev som även morföräldrarna skulle förstå 
och kunna ta emot.  
 Att bedöma är en subjektiv handling; att tolka personlighet i ett konstverk eller i detta 
fall i en skriven text är ingen lätt uppgift. Att definiera personlighet kan antas vara en 
ännu svårare uppgift. En bedömare gör sina val, sina subjektiva tolkningar som baserar 
sig på de egna värden, uppfattningar om bra och dåligt.  
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6.2.4 Bedömningen av breven på olika färdighetsnivåer 

För att ännu fördjupa mig i den situationsbundna kommunikationen och bedömningen av 
innehållet i breven fokuserar jag mig på två brev som innehåller sex situationsbundna 
språkhandlingar. Det första brevet (brev 22) representerar den elementära språkfärdig-
hetsnivån och det andra (brev 99) den avancerade språkfärdighetsnivån.  
 
 

brev 22 

Morjens Mikko.* Mitäs jätkä? 
Minulla on ollut tosi hauskaa. Minä 
kävin kissateaterissa, 1 se oli tosi 
hyvä. Siellä oli 32 kissoja 2 joka 
juoksi ja lauloivat ja leikkivät. Siellä 
oli kans 3 koiraa. 3 Ne oli tosi 
makeita, mutta ne olivat ilkeitä ja 2 
haukkuivat aina jos ne näkivät 
kissoja. Pää osassa oli Jurij 
Kuklatjev. Minä näki hänet teaterin 
jälkeen ja 4 hän oli tosi kaunis. 
Teateri oli 250 markaa, 5 se on aik 
paljon mutta kannataa mennä 
kattomaan sitä. Ainoa huono juttu 
mitä siellä oli, oli se että 6 siellä oli 
liian paljon ihmisiä. Mutta jos sinä 
tulet minulle Helsinkiin niin lupaan 
että tarjoan sinulle lipun teateriin.  
 
Moikka Hoikka kirjoita takasin!!!! 
 
PS. Nähdään!!     

* namnet är förändrat 
 
 
 

brev 99 

Hej. Minä kävin teaterinaytöksessä nimeltä 
Minun rakkat kissat. Sisänpäsy maksu oli 
95 mk. 1 Se näytös oli eritäin hauska.  
2 Minun mielestä 3 se oli eritäin hyvin 
tehty. Pääosisa oli 4 jopa 32 kissa ja 3 koiraa 
ja Jurij Kuklatjev. 5 Hän oli myös hyvä 
naytelmän. 6 Ne kissat ja se Jurij asui van-
hassa puutalossa ja ne koirat asuivat 
napurin koiran koppissa. Jurij meni aina 
amuisin töjhin ja kissat jai yksin. Silloin tuli 
koirat ja yritti syöda kissat. Siitä se 
naytelmä kertoi. Nähdän. 
 
T: Erik* 

   * namnet är förändrat 
 
 
 
 
 
 

Det finns liknande drag i den situationsbundna kommunikationen i de två breven: i bägge 
karaktäriseras själva föreställningen och aktörerna med predikativkonstruktioner. Båda 
breven innehåller också en berättande språkhandling; i brev 22 berör berättelsen händel-
serna på scenen och i brev 99 är det frågan om en tolkande berättelse om vad föreställ-
ningen handlade om. Kvaliteten på behandlingen av ämnet i breven har ansetts vara 
antingen snäv (brev 22) eller personlig och mångsidig (brev 99). Skribentens egen åsikt 
och uppfattning kommer fram i båda breven, trots att den explicit är kategoriserad bara i 
det andra brevet (rev 99, den andra språkhandlingen). I det första brevet (brev 22) 
uttrycker skribenten sin åsikt implicit och lämnar således tolkningsutrymme. Detta sker i 
den femte språkhandlingen som i första hand karaktäriserar priset på biljetten. Enligt min 
uppfattning liknar den situationsbundna kommunikationen i breven varandra, vilket 
dock bedömningen av innehållet i breven inte antyder. En intressant detalj är skillnaden i 
ordantalet mellan breven och att det brev som representerar den högre färdighetsnivån 
har ett färre antal ord. Dessutom är antalet ord relativt mycket under skrivuppgiftens 

ord: 107  
summapoäng: 10 
innehållspoäng: 3 

ord: 79 
summapoäng: 17 
innehållspoäng: 5 
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krav som var cirka hundra ord. En diskussion kring hur mycket under- eller 
överskridning begreppet cirka tillåter skulle vara motiverad (se kapitel 7).  
 Som en sista grupp redovisar och diskuterar jag tre brev som består av 1–3 situations-
bundna språkhandlingar och 1–3 innehållspoäng. Antalet poäng och antalet språkhand-
lingar går inte hand i hand så att brevet som erhållit en innehållspoäng också skulle 
inkludera en situationsbunden språkhandling. Det första brevet (brev 6) inkluderar tre 
situationsbundna språkhandlingar och har tilldelats en poäng för innehållet, det andra 
brevet (brev 8) innehåller två entydiga situationsbundna språkhandlingar och har erhållit 
två innehållspoäng, och det tredje brevet (brev 44) består likaledes av två situations-
bundna språkhandlingar och har erhållit tre poäng för behandlingen av innehållet.  
 

brev 6 

TERVE PELLE* 
Hello Pelle* minä olen 
siellä kissanteateri 1 se 
on hauska mutta 2 se 
voi ollut parempia 
hauska jos sinä ollut 
tällää nå jå ei se haitaa. 
Se oli kaksi- 
kymentäneljä kissona 
3 He olivat liian hullu. 
Minä istui lähellä yks 
kaunis tyttö. Minä oli 
rakastunu, minä sanoi 
Hej toi tyttö sano Hej 
minä kysyä mitä sinun 
nimi on tyttö sanoi 
Annika Sitten hän lähti 
ylos ja käveli ulkona ja 
minä vain seiso sillä ja 
katataan. Kun minä 
mennään kotona minä 
näin toi tyttö mina 
sanoi terve odestaan. 
Hän sanoi terve sitten 
hän kysy jos minä 
haluan tulla siellä tytön 
kotin mina sanoi kylla 
ja minä olen paljon 
pimeää! 

* namnet är förändrat 

brev 8 

Hej Pia!* Minä näin 
maraskuussa 2000 yhden 
annonsin teatteriin 
"Kissateatteriin": (1) Sinä 
tiedän sen koska minä on 
kysynyt jos sinä halunut 
tule minun kanssasi sinne, 
mutta sinä oli floridassa just 
silloin. Siinä teaterissa oli 32 
kissaa ja 3 koiraa ja yhden 
Jurij Kuklatjev. Kissat oli 
pääosassa ja 
2 ne voisi kiiveta ja hyppätä, 
3 nille oli hattu päässä. Se 
oli Caribian hallilla ja liput 
maksoi 95 markkaa, jos 
sinulla olisi ollut Huvudstas 
lehden kortti sinä olisi 
saanut liput 10 markalla 
halvempi. Mutta minulla ei 
olisi sellaiset kortit. Me voi-
simme vaikka menee jonkun 
teatteri kesällä jos se käy? 
Nyt pitää lopettaa! 
Hej Hej! 

* namnet är 
förändrat 
 
 

brev 44 

Minä kävin katsomassa 
sen venäläisen 
kissateatterin. Pääosossa 
oli 32 kissaa, 3 koiraa ja 
mies nimeltään Jurij 
Kuklatjev. 
1 Se oli tosi mielen-
kiintoinen teatteri. 2 Se 
päättyi niin että Jurij 
joutui sairaalassa koska 
hän oli katkannut 
jalkansa. Se tapahtui kuin 
yksi koira alkoi jousta 
yhden kissan perään. Jurij 
yritti pysäyttää koira 
mutta hän kaatui ja jalka 
meni poikki. Minä olin 
kyllä ostanut sinulle myös 
lipun mutta kun sinä et 
voinut tulla niin Kajsa tuli 
sinun sijaan. Me käytiin 
Helsingissa katsomassa 
sitä. Me saatiin liput 10 
markan alennuksella 
koska meillä on se 
Husiskortti. Se kävi kyllä 
Tamperella myös mutta 
sinne on niin pitkä matka. 
 
 
 
 
 

 
Samtliga tre brev motsvarar skrivuppgiftens förutsättningar till ordantalet. Det första och 
tredje brevet (brev 6 och 44) innehåller en gemensam situationsbunden språkhandling, 
nämligen predikativkonstruktionen som beskriver föreställningen. Där konstruktionen i 
brev 6 består av subjekt, predikat och predikativ, inkluderar konstruktionen i brev 44 
även en intensitetspartikel (tosi, sv. verkligen). Ett annat gemensamt drag för det andra 
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och det tredje brevet (brev 8 och 44) är att bägge innehåller en berättelse om scenverk-
samheten. Berättelsen i breven har olika omfång och innehåll. Båda är kategoriserade som 
berättelser om verksamheten på scenen, eftersom jag vid närläsning inte har tagit kvali-
teten på berättelserna i beaktande.  
 Skillnaderna i bedömningen av behandlingen av ämnet i breven verkar befogade; inne-
hållet i brev 6 karaktäriseras som mycket bristfälligt bestående av lösryckta meningar, i 
brev 8 som ensidigt och i brev 44 som snävt. Där innehållet i det första brevet återberättar 
skribentens personliga upplevelse som inte berör katteaterföreställningen, återger det 
andra brevet innehållet i den till skrivuppgiften bifogade annonsen om katteatern. Åter-
berättandet innehåller inte skribentens egna upplevelser utan är så att säga översatt fakta-
kunskap från den svenskspråkiga annonsen. I det tredje brevet (exempel 44) ägnar 
skribenten relativt mycket av brevets innehåll åt att berätta om händelserna på scenen. 
Sålunda verkar skillnaderna i bedömningen naturliga trots att antalet situationsbundna 
språkhandlingar i breven är i stort sett likadant. Om antalet poäng däremot är riktigt är en 
tolkningsfråga som jag i någon mån har diskuterat redan i samband med genomgången 
av de enskilda breven i avsnitten 6.2.1–6.2.3.  
 
 

6.2.5 Reflektion 

Jag har i det föregående redogjort för tolv brev ur den situationsbundna kommuni-
kationens synvinkel både enskilt och i ett jämförande perspektiv. I samband med att 
några av breven jämfördes sinsemellan, lyfte jag fram några väsentliga detaljer. Den första 
av dem gäller kriterieskalan och dess begrepp: när är en text personlig och mångsidig 
eller tydlig och tämligen konventionell till sitt innehåll? Som redan tidigare konstaterats 
är bedömning en subjektiv handling. Då bedömningen sker utgående från en kriterieskala 
förutsätter processen även tolkning förutom av själva kriterierna också av den text som 
skall bedömas. Om man tänker på den bedömningsskala (se tabell 12 i avsnitt 6.2) som 
gäller för behandlingen av ämnet i en text förväntas man som bedömare vara på det klara 
med vilka skillnader mellan på ett ensidigt och ett snävt innehåll är eller skillnader mellan 
ett tydligt och konventionellt innehåll och ett personligt och mångsidigt innehåll. Exempel 
på svårigheten att skilja och konkretisera innebörden på ett fyrapoängsinnehåll (tydligt 
med tämligen konventionellt) och ett fempoängsinnehåll (personligt och mångsidigt) 
diskuterade jag i samband med analysen av brev 29 och brev 108.  
 Bedömarna skall kunna tolka kriterieskalan men de skall också veta vad de skall 
bedöma. Då det är innehållet man skall fokusera på, borde inte till exempel språkrik-
tigheten eller uttrycksförrådet vara centrala. Att ett brev (brev 106) kan anses vara tydligt 
men tämligen konventionellt till sitt innehåll utan att brevet med ett enda ord berör 
katteatern verkar oförståeligt. Bedömningen av innehållet blir naturligtvis problematisk 
om själva skrivuppgiften inte ställer krav på texten innehållsmässigt, vilket en kommuni-
kativ skrivuppgift kan förväntas ställa. Skrivuppgiften kan – som i detta fall – också ställa 
krav på antalet ord som texten skall innehålla. Bland de tolv breven finns fem brev där 
ordantalet överstiger gränsen med över tio procent och ett brev som understiger kravet 
med över tio procent. Det är motiverat att fästa uppmärksamheten på att inget av de fyra 
breven på den avancerade språkfärdighetsnivån ryms så att säga innanför denna tiopro-
centsgräns (se avsnitt 6.2.3).  
 Avslutningsvis tar jag upp de fem brev (brev 44, 86, 22, 106 och 29) vars antal summa-
poäng ligger bara en poäng från en annan språkfärdighetsnivå. Lärarna bedömde texterna 
i samband med den nationella utvärderingen något strängare än censorerna, vilket 
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naturligtvis gör att gränserna för språkfärdighetsnivåerna i min närläsning är relativa. 
Två av de fem breven (brev 44 och 86) är sådana som ligger bara en poäng ovanför 
gränsen till den lägre färdighetsnivån. I brev 44 har behandlingen av ämnet bedömts vara 
snäv, brevet består av två situationsbundna språkhandlingar; av en  karaktärisering av 
föreställningen och av en berättelse om scenverksamhet. Innehållet i det andra brevet 
(brev 86) har ansetts vara personligt och mångsidigt; brevet inkluderar åtta 
situationsbundna språkhandlingar och personliga mottagarinriktade språkhandlingar. 
Dessa sistnämnda språkhandlingar är inte kategoriserade som situationsbundna 
språkhandlingar. Däremot överskrider antalet ord i detta brev med 48 % det krav som 
skrivuppgiften ställer. De tre övriga breven (brev 22, 106 och 29) ligger en poäng från den 
högre språkfärdighetsnivån. Behandlingen av ämnet i brev 22 har ansetts vara snäv. 
Brevet inkluderar sex situationsbundna språkhandlingar, främst karaktäriseringar av 
aktörer, föreställningen och biljetten. De två resterande breven (brev 106 och 29) har 
bägge ansetts vara tydliga men tämligen konventionella till sitt innehåll. Där brev 106 inte 
inkluderar en enda situationsbunden språkhandling består brev 29 av fem. Klart är att 
innehållet i det första brevet är bedömt med för högt poängantal: det existerar inget inne-
håll, varför det är motiverat att anse att uppgiften inte har utförts.  
 
 

6.3  Sammanfattande diskussion  

I de föregående avsnitten har jag redogjort för tolv utvalda brev som helheter ur kommu-
nikationens synvinkel. Urvalet av de tolv breven gjordes utgående från den sociokul-
turella kommunikationen. Dessa tolv brev använde jag senare också i redovisningen av 
den situationsbundna kommunikationen. Sex av de tolv breven representerar på sätt och 
vis ytterligheter ur den sociokulturella kommunikationens perspektiv: de inkluderar 
antingen ett litet eller högt antal sociokulturella språkhandlingar på var sin språkfärdig-
hetsnivå. De övriga sex breven valde jag förutom på basis av sociokulturella språk-
handlingar också på basis av antalet summapoäng breven erhållit i samband med den 
nationella utvärderingen. Breven redogjordes enligt språkfärdighetsnivå.  
 Inledningsvis redogjorde jag för och diskuterade den sociokulturella kommuni-
kationen i breven, det vill säga de drag som gör texten till ett privat brev. Det visade sig 
att det knappt existerar någon skillnad i antalet genrebundna, sociokulturella språkhand-
lingar mellan de tre språkfärdighetsnivåerna. Därmed verkar det som om att den socio-
kulturella kommunikationen inte explicit har påverkat bedömningen av texterna. 
Däremot ser det ut att finnas en del inkonsekvens i tolkningen av kriterierna: en text utan 
en enda sociokulturell språkhandling kan ha tolkats vara värd tre poäng av fem och bestå 
av begränsat ordförråd och begränsade konstruktioner (brev 44). Brevet tillhör den själv-
ständiga språkfärdighetsnivån. Ett annat exempel som väckte uppmärksamhet är ett brev 
som består av åtta sociokulturella språkhandlingar på den elementära språkfärdig-
hetsnivån (brev 22). Brevet visar också prov på skribentens kunskaper i att leka med 
språket. Dessutom reflekterar brevet även till det allmänna uttrycksförrådet kunskaper i 
fungerande kontextuellt språkbruk (ett privat brev mellan två jämnåriga bekanta 
ungdomar). Trots dessa meriter har brevet ansetts vara anspråkslöst och ensidigt till sitt 
uttrycksförråd.  
 Redovisningen av breven fortsattes med fokus på den situationsbundna kommun-
ikationen. De situationsbundna språkhandlingarna har jag tolkat likna det av kriterie-
skalans perspektiv som fäster bedömarens uppmärksamhet på behandlingen av ämnet 
eller innehållet i texten. Med andra ord är det frågan om språkhandlingar som gör brevet 
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till exakt det brev som skrivuppgiften förutsätter. De är alltså avgörande i och med att 
vilket privat brev som helst inte kan godkännas som motsvarande kravet i skrivuppgiften. 
 Även ur den situationsbundna kommunikationens perspektiv finns det några brev 
som väcker uppmärksamhet, eftersom det finns tecken på inkonsekvens i bedömningen. 
Ett brev på den självständiga språkfärdighetsnivån (brev 106) är ur den sociokulturella 
kommunikationens perspektiv klart ett privat brev, däremot motsvarar den inte till sitt 
innehåll skrivuppgiftens krav: den inkluderar inte en enda situationsbunden språk-
handling. Trots denna avsaknad av kontextbundet innehåll i behandlingen av ämnet 
tolkas det vara tydligt men tämligen konventionellt. Speciellt i samband med redo-
visningen av den situationsbundna kommunikationen noterades antalet ord i breven. 
Samtliga fyra brev på den avancerade språkfärdighetsnivån över- eller underskrider 
nämligen med över tio procent det krav som skrivuppgiften ställer. 
 Efter närläsningen och djupdykningen i de tolv breven verkar det vara motiverat att 
fråga sig hur en text som inte uppfyller kraven på antalet ord skall bedömas. Har 
uppgiften utförts eller inte? Om valet är poängavdrag vad och på vilka grunder definieras 
gränserna för avdraget? Hur omfattande skall avdraget vara? Enligt Weigle (2002: 134) är 
avgörande vad syftet med bedömningen och följderna bedömningen har för skribenten 
(den som testas).  
 Den nationella utvärderingen av inlärningsresultat fokuserade inte på enstaka elever 
och deras prestationer, utan avsikten var att samla in ett representativt sampel av finsk-
kunskaper avslutningen av den grundläggande utbildningen. Naturligtvis kunde ingen 
hindra lärarna att använda sig av elevernas resultat för sin egen bedömning. Som det ser 
ut verkar breven överhuvudtaget inte följa skrivuppgiftens krav på ordantalet.179 För att 
försäkra sig om att det insamlade materialet är så likt varandra som möjligt skulle det ha 
varit motiverat att använda poängavdrag för under- eller överskridande texter. Självklart 
torde vara att ett brev på 178 ord (brev 61) kan skribenten inkludera detaljerad infor-
mation, mångsidiga konstruktioner om upplevelserna och en omfattande berättelse om 
diverse händelser under teaterföreställningen.  
 Anvisningarna för korrigering och bedömning av uppgifterna i den nationella utvär-
deringen av inlärningsresultat i finska innehåller inte information om poängavdrag vare 
sig det är frågan om för korta eller för långa texter (Utbildningsstyrelsen 2001: 7). Med 
andra ord tog man inte i samband med utvärderingen explicit ställning till i vilket fall 
uppgiften i skriftlig produktion inte har utförts. Tyngdpunkten i bedömningen av 
texterna lades på "förmågan att förmedla ett budskap enligt instruktionerna i uppgiften 
ifråga" (Utbildningsstyrelsen 2001: 7). En kriterieskala som består av fyra synvinklar 
användes som redskap för bedömningen (se bilaga 2). Omfånget på de olika synvinklarna 
i kriterieskalan beskrevs och förklarades separat i listform. Till uttrycksförrådets omfång 
hörde ordvalet, ordförrådet och satskonstruktionerna, och till innehållets omfång ansågs 
mångsidigheten, den personliga prägeln samt de genrebundna dragen i texten höra. 
(Utbildningsstyrelsen 2001: 7.) Det verkar finnas en motstridighet mellan bedömnings-
anvisningarnas definitioner på omfånget av kriterierna för uttrycksförrådet och inne-
hållet. De genrebundna dragen har i denna studie ansetts tillhöra uttrycksförrådet och i 
bedömningsanvisningarna i den nationella utvärderingen perspektivet för behandling av 

                                                 
179  Av de 29 breven på den avancerade språkfärdighetsnivån ryms sammanlagt tolv brev innanför 
tioprocentsgränsen. Det vill säga att tolv brev (41 %) består av ord mellan 90 och 110, och således under- eller 
överskrider skrivuppgiftens krav på antalet ord med högst tio procent. På den självständiga 
språkfärdighetsnivån är det 26 brev av 51 (51 %) som befinner sig innanför tioprocentsgränsen och på den 
elementära nivån 15 brev av 31 (48 %). Sammanlagt ryms knappt hälften av breven innanför 
tioprocentsgränsen (53 av 111, 48 %).  
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ämnet. Sålunda är det omotiverat att dra alltför långtgående slutsatser av jämförelser 
mellan antalet sociokulturella språkhandlingar och bedömningen av uttrycksförrådet.  
 Tankeväckande för mig är i första hand de skriftliga definitioner som jag i rollen som 
projektledare i samband med den nationella utvärderingen givit för de olika perspektiven 
i kriterieskalan. Att inkludera både den sociokulturella och situationsbundna kommuni-
kationen under samma kriterium (innehåll) verkar nuförtiden nästan som ogenomtänkt – 
i rollen som forskare. Den förändring som jag som forskare efterlyser är att innehållet 
enbart skulle inkludera den situationsbundna kommunikationen och den sociokulturella 
skulle överföras explicit till mångsidigheten (uttrycksförrådet) som enligt bedömni-
ngsanvisningarna fokuserar på ordförrådet, ordval, idiomatiskhet och satskonstruktioner 
(Utbildningsstyrelsen 2001: 7). Alla är detaljer som man också kan anse tillhöra den socio-
kulturella kommunikationen. Samtidigt kan man inte heller förbise att motsvarande krite-
rieskala användes i bedömningen av tre andra genrer i den nationella utvärderingen av 
finska – och också i skrivuppgifterna i lärokursen för ruotsi (svenska för de finsktalande). 
Om dessa samtliga skrivuppgifter innehåller kommunikation och språkhandlingar som är 
jämförbara med de i genren ett privat brev, har vi ingen kunskap om. 
 En intressant fråga är hur mycket de olika kriterierna i en analytisk skala skall eller får 
inverka på varandra eller om de är totalt åtskilda. När språket är så mångfasetterat som 
det är, är det svårt – om inte omöjligt – att åtskilja olika perspektiv helt och hållet från 
varandra. Att skapa en kriterieskala, att välja de olika kriterierna och att bestämma nivå-
erna på kriterierna förutsätter att man är medveten om för vilka ändamål skalan skall 
användas (Weigle 2002: 114).  
 Ett avgörande beslut gäller naturligtvis om man skall följa analytisk eller holistisk 
bedömning. I en analytisk skala är tanken dock att de olika perspektiven skall fokusera 
och bedöma (i tillräcklig utsträckning) olika sidor av texten. I kriterieskalan som skapades 
i samband med den nationella utvärderingen (se bilaga 2) verkar en del av kriterierna 
vara starkare beroende av varandra än andra. Närmast tänker jag då på kriteriet för 
läsbarhet (smidighet) som fokuserar på hur lättläst och förståelig texten är: kriteriet förut-
sätter för det första av bedömaren en tolkning av lättheten och förståelsen och för det 
andra påverkas bedömarens tolkning av både kriteriet för uttrycksförrådet och språkliga 
brister. Man kan fråga sig om en text överhuvudtaget kan uppnå den högsta nivån i 
läsbarhet180 om både uttrycksförrådet och språket ligger på en förhållandevis låg nivå.  
 Däremot borde det vara självklart att de olika kriterierna i skalan är sinsemellan 
jämställda: inget av dem är i utgångsläget mera styrande eller mera värt än något annat. 
Sålunda kan varken perspektivet för språkliga brister eller behandlingen av ämnet vara 
värdefullare än eller styrande över de andra perspektiven. Med andra ord är fem poäng i 
läsbarhet lika mycket värda som fem poäng i uttrycksförrådet. 
 Avslutningsvis avrundar jag diskussionen om skribenternas kunskaper i och bedöm-
ningen av genre- och kontextbunden kommunikation genom att lyfta fram tre av de tolv 
breven (brev 22, 44 och 106). Kommunikationen och bedömningen av den i dessa tre brev 
väcker frågor och diskussion. För kommunikationen i breven har jag hittills redogjort ur 
det sociokulturella och det situationsbundna perspektivet i avsnitt 6.1 och 6.2. Jag 
sammanfattar kommunikationen i breven, och strävar således efter att förstå breven som 
kulturfenomen och som skolska skrivuppgifter, eller med skrivpedagogiska termer som 
tecken på skribentens genremedvetenhet och mottagarmedvetenhet (se avsnitt 3.2.1 och 
4.2.5).  

                                                 
180  Läsbarhet, 5 poäng: Behaglig att läsa. Ger äkta intryck och löper väl. (se bilaga 2) 
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Ur den sociokulturella och 
situations- bundna kommuni-
kationens perspektiv är följande 
brev (brev 22) ett praktexempel. 
Brevet motsvarar skrivuppgiften 
ur flera perspektiv: dess ordantal 
håller sig innanför tioprocents-
gränsen (107 ord), texten är utan 
tvekan ett privat brev (8 socio-
kulturella språkhandlingar) och 
dess innehåll motsvarar skriv-
uppgiftens krav (6 situations-
bundna språkhandlingar).  
 Texten kan på basis av de 
sociokulturella dragen förstås 
som representant för genren ett 
privat brev. De sociokulturella 
språkhandlingarna är mönster 
som jag har igenkänt vid 
närläsningen. Eftersom jag från 
början har förstått breven som 
kommunikation (den ledande 
principen för närläsningen), 
anser jag att det är naturligt att 
också förstå.

 
brev 22 

Morjens Mikko.* Mitäs jätkä? Minulla 
on ollut tosi hauskaa. Minä kävin 
kissateaterissa, se oli tosi hyvä. Siellä oli 
32 kissoja joka juoksi ja lauloivat ja 
leikkivät. Siellä oli kans 3 koiraa. Ne oli 
tosi makeita, mutta ne olivat ilkeitä ja 
haukkuivat aina jos ne näkivät kissoja. 
Pää osassa oli Jurij Kuklatjev. Minä näki 
hänet teaterin jälkeen ja hän oli tosi 
kaunis. Teateri oli 250 mar kaa, se on 
aik paljon mutta kannataa mennä 
kattomaan sitä. Ainoa huono juttu mitä 
siellä oli, oli se että siellä oli liian paljon 
ihmisiä. Mutta jos sinä tulet minulle 
Helsinkiin niin lupaan että tarjoan 
sinulle lipun teateriin.  
 
Moikka Hoikka kirjoita takasin!!!! 
 
PS. Nähdään!!     

* namnet är förändrat 

språkhandlingarna som interaktion – de får sin betydelse i kontexter. Som ett exempel på 
att den sociokulturella språkhandlingen får sin rätta betydelse i kontexten kan den 
inledande frågan Mitäs jätkä? användas. Frågan reflekterar skribentens kunskaper i 
kontextuellt språkbruk; frågan fungerar bäst mellan två bekanta, rätt så jämnåriga – och 
uttryckligen enbart två killar emellan181. Att ställa samma fråga till exempel till sin 80-
årige farfar skulle lätt uppfattas som mindre lämpligt om inte till och med väldigt 
ohövligt. Den sociokulturella kommunikationen bidrar till att brevet kan uppfattas som 
sociokulturellt kulturfenomen.  
 Situationsbundenheten i brevet gör det till ett specifikt brev, explicit till det brev som 
den skolska skrivuppgiften förutsätter. Situationskontexten bidrar med de ramar som 
brevet skapas i, och dessa uppstår genom de situationsbundna språkhandlingarna. Med 
andra ord skapar själva skrivuppgiften dessa ramar och grunden för den situations-
bundna kommunikationen i brevet. Även de får sin betydelse i kontexten; det är också 
interaktion mellan avsändaren och mottagaren. Som ett exempel på en lyckad situations-
bunden språkhandling i brevet (exempel 22) är karaktäriseringen av de tre hundarna: Ne 
oli tosi makeita […] som visar prov på skribentens kunskaper att använda sig av kontext-
bundet språk som ur det lingvistiska perspektivet kulmineras i ordvalet. Genom karaktä-
riseringen förmedlar skribenten sina upplevelser under teaterföreställningen.  
 Interpersonaliteten i både de sociokulturella och situationsbundna språkhandlingarna 
uppstår i främst i kontexten, men också genom olika detaljer i dem. Dessa detaljer kan till 
exempel vara närvaro av avsändaren, mottagaren eller ett kollektivt vi – eller av deras 

                                                 
181 jätkä, sv. grabb, kille 
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frånvaro, i innehållet och betydelsen, i användningen av skiljetecken och naturligtvis i 
språkhandlingens funktion i kontexten.  
 Det andra brevet (brev 44) som jag har valt att lyfta fram saknar totalt tecken på socio-
kulturell kommunikation. Skribenten visar med andra ord inte prov på sina kunskaper i 
genremedvetenhet. Då det handledande genretypiska sociokulturbundna textmönstret 
saknas försvåras mottagarens och läsarens möjligheter att placera texten rätt. Samtidigt 
fördunklas en del av kommunikationen i texten. 
 
Skribenten visar prov på 
kunskaper i situationsbunden 
kommunikation; texten inne-
håller två situationsbundna 
språkhandlingar. I brevet 
karaktäriseras föreställningen 
och det innehåller en berättelse 
om scenverksamhet. Dessutom 
använder skribenten infor-
mationen i den till skrivupp-
giften bifogade annonsen, 
vilket dock inte är katego-
riserat som situationsbunden 
kommunikation i denna när-
läsning. Ordantalet i brevet 
motsvarar exakt skrivupp-
giftens krav. Med andra ord 
förverkligas inte i brevet den 
tvådimensionella dialogiska 
kontext som den ledande 
principen för närläsningen 
förutsätter (se avsnitt 4.2.5).  

 
brev 44 

Minä kävin katsomassa sen venäläisen 
kissateatterin. Pääosossa oli 32 kissaa, 3 
koiraa ja mies nimeltään Jurij Kuklatjev. 
Se oli tosi mielenkiintoinen teatteri. Se 
päättyi niin että Jurij joutui sairaalassa 
koska hän oli katkannut jalkansa. Se 
tapahtui kuin yksi koira alkoi jousta 
yhden kissan perään. Jurij yritti 
pysäyttää koira mutta hän kaatui ja 
jalka meni poikki. Minä olin kyllä 
ostanut sinulle myös lipun mutta kun 
sinä et voinut tulla niin Kajsa tuli sinun 
sijaan. Me käytiin Helsingissa 
katsomassa sitä. Me saatiin liput 10 
markan alennuksella koska meillä on se 
Husiskortti. Se kävi kyllä Tamperella 
myös mutta sinne on niin pitkä matka 

 

Att samtliga brev i denna studie är skrivna som en till skolan hörande handling innebär 
också att bedömningen av dem är central. Den dimensionen ingår i en skolsk skrivuppgift 
och inramar kommunikationen i breven. För bedömningen av breven har man använt en 
kriterieskala som består av fyra perspektiv av vilka två har använts i samband med 
närläsningen. 182 De två föregående breven (brev 22 och 44) skiljer sig i det totala 
poängantalet med en poäng: behandlingen av ämnet i de två breven har ansetts vara snäv. 
Uttrycksförrådet i det andra brevet (brev 44) har tolkats vara av något högre kvalitet än i 
det första brevet (brev 22). Att bedömningen av dessa två brev är nästan identisk förvånar 
i och med att i det ena brevet förverkligas den sociokulturella kommunikationen 
överhuvudtaget inte. Där det första brevet (brev 22) är kommunikation och förverkligar 
den dialogiska kontexten, är det andra brevet183 (brev 44) inte ett privat brev och kan 
således inte anses motsvara skrivuppgiftens krav och den ledande principen för 
närläsningen. Texten är med andra ord inte kommunikation.  
 För att ytterligare åskådliggöra kommunikationen i breven lyfter jag fram ett tredje 
brev (brev 106) som i sin tur saknar tecken på situationsbunden kommunikation – alltså 

                                                 
182  Behandlingen av ämnet har i samband med närläsningen ansetts närmast motsvara den situationsbundna 
kommunikationen och uttrycksförrådet närmast som motsvarighet till den sociokulturella kommunikationen.  
183  Jag kallar samtliga texter för brev för att vara så konsekvent som möjlig trots att de inte efter närläsningen 
motsvarar kriterierna för genren ett privat brev.  
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tvärtemot det föregående brevet som saknar sociokulturell kommunikation. Även detta 
brev motsvarar till ordantalet väl skrivuppgiftens krav (105 ord).  
 På grund av de många (sju 
stycken) sociokulturella språk-
handlingarna är brevet (brev 
106) utan tvekan ett privat 
brev. Skribenten riktar sig mot 
mottagaren på många sätt; hon 
tilltalar henne, utför en fråga–
svar-sekvens, uppmanar 
mottagaren, förklarar omstän-
digheterna och förbereder 
mottagaren på att brevet 
avslutas.  
 Däremot behandlar 
skribenten varken den ryska 
katteatern eller sina upple-
velser under föreställningen i 
sitt brev. Sålunda kan inte 
brevet anses förverkliga den 
tvådimensionella dialogiska 
kontext som inramar 
kommunikationen i breven. Ur 
bedömningens synvinkel. 

 
brev 106 

Hei rakas serkku! 

Miten menee? Mulla menee ihan hyvin. 
Minä kuulin että te olette osataneek koiran. 
Mikä sen nimi on ja mikä rotu se on? 
Muuten kuinka Iida voi? Niin muuten me 
olltiin Rukalla viime viikolla. Ilma oli 
mahtava, rinneet hyvät ja mökki upea. 
Mutta pieni probleema, mulla oli kuumetta. 
Sielä minä sitten makasin sängyssä viisi 
päivää 39 asteen kuumessa. Minä ajattelin 
että meidän pitäisi mennä ulos juhlimaan 
yhdessä täälä joku päivä. Niin pitää soitella. 
No ei mulla oikeastaan mitään muuta asiaa 
oli. Minä nyt vaan ajattelin kirjoita noin 
muuten vaan. No mutta soittellaan joskus 
viikolla jos sopii? 
 
Pusi, pusi 
T: Sinun rakas serkkusi Lisa*  

 *namnet är förändrat 

skiljer sig brevet från de två tidigare. Innehållet i brevet har mot alla odds ansetts vara 
tydligt men tämligen konventionellt: med andra ord en poäng högre än i de två andra 
breven (brev 22 och 44). Att bedömningen av innehållet och uttrycksförrådet i dessa tre 
brev är så lika varandra verkar omotiverat, speciellt när bara brev 22 motsvarar den 
kommunikativa kontext som breven kan förväntas representera. Brev 44 besvarar inte 
kravet genrebunden, sociokulturell kommunikation och brev 106 svarar inte på den 
situationsbundna kommunikationen.  
 Det finns säkert flera orsaker till att ifrågasätta bedömningen av de 111 breven. Orsa-
kerna till den möjliga inkonsekvensen i bedömningen kan vara flera. För det första är inte 
bedömning utgående från utskrivna kriterier bekant och en del av rutiner för lärare i den 
grundläggande utbildningen. För det andra tycks bedömningsinstruktionerna för den 
skriftliga produktionen i samband med den nationella utvärderingen inte vara tillräckligt 
explicita och entydiga. På vilket sätt instruktionerna kunde ha varit annorlunda och hur 
de kunde utvecklas för framtida behov förutsätter dock mera kunskap om bedömningen 
av de övriga texter som skrevs i samband med den nationella utvärderingen. Den tredje 
förklaringen är att kunskap om kommunikationen i breven, dess karaktär och 
genomförande finns först nu, efter den genomförda närläsningen av de 111 breven. 
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7 Avslutning 

Det övergripande syftet med min avhandling var att bidra med ny kunskap om hur 
enspråkigt svenska elever vid utgången av den grundläggande utbildningen 
kommunicerar på finska i en specifik skrivsituation. Kunskap om elevernas 
kommunikation har jag sökt med hjälp av de 111 brev om skribentens upplevelser på den 
ryska katteaterföreställningen184 som Utbildningsstyrelsen samlade in i samband med den 
nationella utvärderingen av inlärningsresultat i finska på årskurs 9 våren 2001185. 
Resultaten av utvärderingen publicerades i Utbildningsstyrelsen rapportserie 
Utvärdering av inlärningsresultat.186 Med goda kunskaper om hur utvärderingen 
genomfördes vid Utbildningsstyrelsen kunde jag relativt enkelt sätta mig in i det utvalda 
forskningsmaterialet, de 111 breven. 
 Jag redogör för och diskuterar som följande den metod jag valde för att söka svar på 
det övergripande syftet med min avhandling och de forskningsfrågor som operatio-
naliserar syftet. Därefter sammanfattar jag studiens centrala resultat utgående från de två 
forskningsfrågorna för att därefter kunna utvidga resultaten genom att diskutera deras 
tillämpningsmöjligheter.  
 
 

7.1  Metoddiskussion 

I detta avsnitt sammanfattas den metod som använts i samband med analysen. Breven har 
studerats med hjälp av närläsning. Det är en metod som använts bland annat i sociologisk 
forskning (t.ex. Hoikkala 1993), i medieforskning (t.ex. Virtapohja 1998) och 
litteraturforskning (t.ex. Lundqvist et al. 1987) för att förstå materialet på en djupnivå 
genom att detaljstudera det. Metoden gav möjlighet till forskarens närvaro under 
processen vilket har sina för- och nackdelar. För forskaren är det en utmaning att göra de 
egna valen synliga under tolkningsprocessen. Närvaron har också sina fördelar i och med 
att den baserar sig på forskarens kunskap om tematiken. Dessa för- och nackdelar har 
även jag brottats med under processen.  
Närläsningen har jag genomfört i två faser; under den första ställde jag så kallade 

öppna frågor till de 111 breven. Genom denna interaktion utarbetades den teoretiska 
referensramen för studien. Denna referensram reflekterar studiens tvärvetenskapliga 
relation och utgörs såväl av den tillämpade lingvistiken inom språkvetenskapen som av 
ämnesdidaktiken inom vetenskapsområdet pedagogik. Referensramen baserar sig på den 
ledande principen att dessa brev är kommunikation. Därmed kunde också breven defi-
nieras som social verksamhet och vidare uppfattas som en genre.  
 Genom den andra närläsningen fokuserade jag på kommunikationen i breven och 
använde mig av den tvärvetenskapliga referensramen som skapades under första närläs-
ningsomgången. För att kunna känna igen kommunikationen i breven användes den 
teoretiska referensramen, men för att fånga upp kommunikationen behövdes en analys-
enhet. Som analysenhet fungerade begreppet språkhandling som har sitt ursprung i 
diskussions- och samtalsforskningen.  
                                                 
184  En diskussion kring huruvida aktuellt ett privat brev som kommunikationsmedel är för niondeklassare 
genomfördes i samband med utarbetandet av utvärderingsmaterialet vid Utbildningsstyrelsen. Det privata 
brevet var en av de fyra genrerna och det ansågs i diskussionen vara användbart som skrivuppgift.  
185  Jag var anställd som ansvarig projektledare för genomförandet av den nationella utvärderingen av 
inlärningsresultat i finska vid Utbildningsstyrelsen.  
186  Toropainen 2002: Nationell utvärdering av inlärningsresultat i finska i åk 9 våren 2001.  
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 En viktig delprocess i närläsningen av breven, igenkännandet och fångandet av 
kommunikationen i breven var att skapa fungerande kategorier för språkhandlingarna 
utan att behöva explicit ta ställning till de lingvistiska dragens korrekthet eller felaktighet 
i dem. Däremot var det inte möjligt att undvika den lingvistiska apparaturen totalt, vilket 
kommer fram speciellt i analysen av situationsbunden kommunikation. Samtliga brev kan 
förväntas innehålla skribentens upplevelser på katteatern. De situationsbundna språk-
handlingarna är svårare att känna igen och kategorisera på basis av deras funktion än de 
sociokulturella: deras karaktär är inte lika idiomatisk utan variationen i att förmedla 
upplevelser och uttrycka att mottagaren missat föreställningen är varierande och rikare. 
Av den anledningen är analysen av situationsbunden kommunikation mera avhängig av 
den lingvistiska begreppsapparaturen. 
 Då mottagarens reaktion på brevet saknas blev begreppen och kategorier som diskus-
sions- och samtalsforskningen erbjöd problematiska. Språkhandlingarnas funktion för en 
som står utanför interaktionen mellan avsändaren och mottagaren blir oklar bland annat 
eftersom den tysta kunskapen mellan mig som mottagare jämfört med den tysta 
kunskapen mellan avsändaren och den jämnåriga bekanta från norra Finland definitivt är 
inte densamma. Den kunskap och information om kommunikation på finska som ISK 
erbjöd baserar sig till stora delar på forskningsresultat från modersmålstalares muntliga 
kommunikation. Att tillämpa den informationen på skriftlig kommunikation i en skol-
kontext där skribenterna är svenskspråkiga och skriver således på ett främmande språk, 
var en utmaning.  
 Med hjälp av den teoretiska referensramen, språkhandlingarnas språkliga drag, mina 
språkkunskaper och den omfattande deskriptiva grammatiken över finska språket kunde 
jag skapa ett sätt att förstå vad och hur skribenterna gör med språket i genren ett privat 
brev i ett kommunikativt syfte.  
 Metodens inre tillförlitlighet baserar sig på att jag har givit en detaljerad deskription av 
min förförståelse samt hur analysverktyget har skapats och analysprocessen framskridit. 
Vidare ökas metodens tillförlitlighet av den teoretiska referensramens 
tvärvetenskaplighet och trovärdigheten av diskussionerna under avhandlingens 
handledningsprocess. Rätten till forskningsmaterialet fick jag genom ett skriftligt kontrakt 
som tecknades mellan mig, en representant från Åbo Akademi i Vasa och 
Utbildningsstyrelsen. Enligt kontrakten är materialet konfidentiellt. Av den anledningen 
har inga uppgifter givits om skribenterna i samband med exemplen. Personnamnen i 
samtliga exempel är fiktiva, och enbart renskrivna exempel på brev ges. Ett undantag är 
det handskrivna originalbrevet som publicerats i rapporten av den nationella 
utvärderingen av kunskaper i finska språket på årskurs 9 i den grundläggande 
utbildningen. För publiceringen av det brevet förutsattes ett skriftligt tillstånd av 
skribenten. Brevet finns även som bilaga i denna avhandling (bilaga 3). Breven 
numrerades slumpmässigt för den här studien.  
 
 

7.2  Resultatdiskussion 

Jag sammanfattar och diskuterar resultaten enligt de två ställda forskningsfrågorna. 
Inledningsvis sammanfattas resultaten för den första forskningsfrågan: Hurdan kommu-
nikation består elevtexterna, breven av? Därefter sammanfattar jag resultaten för den 
andra forskningsfrågan: Hurdant är förhållandet mellan kommunikationen i elevtexterna, 
breven och bedömningen av dem? 
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 Som utgångspunkt för den första delen av resultatsammanfattningen kan kommuni-
kationen i breven uppfattas existera i en tvådimensionell dialogisk kontext187 och bestå av 
både sociokulturell och situationell kommunikation. Kommunikationen realiseras i 
språkhandlingar som har en interpersonell funktion. Den interpersonella funktionen 
baserar sig på den ledande principen för närläsningen: breven är kommunikation.  
 Under den andra närläsningsomgången har jag sökt svar på kommunikationen i ett 
privat brev med den tvådimensionella dialogiska kontexten som bakgrund. Vidare har jag 
sökt svar på den första forskningsfrågan: Hurdan kommunikation består elevtexterna, 
breven av? Kommunikationen kan konstateras bestå av sociokulturell och situations-
bunden kommunikation som konkretiseras i språkhandlingar. Jag sammanfattar inled-
ningsvis den sociokulturella kommunikationen i breven.  
 De sociokulturella språkhandlingarna kan också kallas för konstitutiva genre-
konventioner. Med andra ord är de språkhandlingar som gör att de 111 texterna överhu-
vudtaget kan förstås som privata brev. De kännetecken som kan anses tillhöra ett privat 
brev, är antagligen mycket likadana i den västliga världen, eventuella kulturella och 
språkliga skillnader kan dock finnas till exempel i graden av närhet avsändaren och 
mottagaren emellan. Sålunda kan åtminstone de sociokulturella språkhandlingar som är i 
inledande position i breven anses vara rätt så förväntade. Intresset ligger däremot i det 
hur skribenterna har förverkligat dessa språkhandlingar. Sammanlagt har jag känt igen 
åtta olika sociokulturella språkhandlingar av vilka fem har en inledande position och tre 
en avslutande position i breven. De inledande språkhandlingarna utgörs av: 

• tilltal 
• interjektioner 
• frågor 
• svar 
• fraser 

De avslutande språkhandlingar som är sociokulturell kommunikation utgörs av: 
• direktiver  
• deklarativer 
• interjektioner 

 
Då man granskar kategorierna på de sociokulturella språkhandlingarna som igenkänts i 
breven, kan konstateras att benämningarna på dem inte är på samma nivå. Där samtliga 
kategorierna för inledande sociokulturella språkhandlingarna är namngivna enligt ett 
lingvistiskt begrepp, finns det bland de avslutande språkhandlingarna också funktionella 
benämningar på kategorierna. Denna obalans i kategoriernas namn reflekterar proble-
matiken kring att analysera kommunikation i skrivna texter.  
 En mera detaljerad översikt av innehållet i de sociokulturella språkhandlingarna finns i 
tabell 5 i kapitel 5.1.3. Interpersonaliteten i språkhandlingarna uppstår bland annat av 
explicita hänvisningar till mottagaren, kontexten språkhandlingen förekommer i, inne-
hållet i språkhandlingen samt av att språkhandlingen förutsätter en reaktion av motta-
garen eller väcker mottagarens uppmärksamhet. Interpersonaliteten i språkhandlingarna 
kan anses vara så pass beroende av kontexten de förekommer i att de i en annan position i 
breven kunde få en annorlunda innebörd och funktion.  
 Analysen av den sociokulturella kommunikationen visar att skribenterna verkar 
behärska väl den genrebundna kommunikationen. De lexikala och morfologiska val som 
skribenterna har gjort fungerar väl i denna specifika kontext. Som exempel kan nämnas 
bruket av passivformen i betydelsen och i stället för första person pluralis i direktiverna.  

                                                 
187  Se figur 7 i kapitel 4.2.  
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 Den andra delen av den tvådimensionella dialogiska kontexten utgörs av de situations-
bundna språkhandlingar som också kallas för regulativa genrekonventioner. Dessa bidrar 
till att detta privata brev anknyts till en specifik social kontext och kan således inte vara 
vilket privat brev som helst. I skrivuppgiften som breven är resultat av ombads eleverna 
att skriva om sina upplevelser till en bekant i norra Finland som inte kunde se katteater-
föreställningen. Därmed uppstår den situationsbundna kommunikationen: skribenten 
förväntas förmedla sina upplevelser till en bekant som inte har sett föreställningen. De 
centrala situationsbundna språkhandlingarna är således skribentens uttryck för att motta-
garen inte har sett katteaterföreställningen. Dessutom förmedlar de skribentens upple-
velser.  
 Den situationsbundna kommunikationen i breven berör således antingen den missade 
katteaterföreställningen eller skribentens upplevelser. Även denna kommunikation 
konkretiseras i språkhandlingar. De situationsbundna språkhandlingarna är svårare att 
känna igen och kategorisera på basis av deras funktion än de sociokulturella: deras 
karaktär är inte lika idiomatisk utan variationen i att förmedla upplevelser och uttrycka 
att mottagaren missat föreställningen är varierande och rikare.  
 De språkhandlingar som antyder att mottagaren inte har sett katteaterföreställningen 
utgörs av följande åtta språkhandlingar: 

• antaganden 
• förslag 
• uppmaningar 
• inbjudningar 
• påminnelser 
• förhoppningar 
• beklaganden 
• metatextuella språkhandlingar 

Av dessa språkhandlingar kan de fem första tolkas vara direktiver. Förhoppningarnas 
direktiva karaktär är beroende av kontexten, medan beklagandena och de metatextuella 
språkhandlingarna inte har en direktiv karaktär. En språkhandling med direktiv karaktär 
kan anses vara interpersonell. Interpersonaliteten uppstår i mötet mellan avsändaren och 
mottagaren men också i det tolkningsutrymme som nollpersonighet bildar i vissa 
konstruktioner. Även de som inte har en direktiv karaktär kan uppfattas som inter-
personella enligt det som sammanfattas i tabell 6 i avsnitt 5.2.1.7. 
 Tolkningens roll i analysen av de språkhandlingar som antyder att mottagaren inte har 
sett katteaterföreställningen, är större än i analysen av den sociokulturella kommu-
nikationen. Detta beror delvis på att den situationsbundna kommunikationen inte är lika 
konventionell, lika kulturbunden som den sociokulturella i denna specifika kontext. Att 
en språkhandling tillhör den ifrågavarande kategorin är en tolkningsfråga. Med en annan 
tolkningsbakgrund skulle resultatet också ha blivit annorlunda.  
 Å ensa sidan förmedlar skribentens upplevelser breven genom två slags berättelser: 
antingen genom en som berör skribentens egen verksamhet eller genom en återberättelse 
av scenhändelserna. Å andra sidan förmedlas skribenternas upplevelser genom karaktä-
riserande språkhandlingar som fokuserar på själva föreställningen, aktörerna eller priset 
på biljetten. Dessa språkhandlingar ser ut att ha två olika kontextbundna funktioner: 
antingen sammanfattande eller konstaterande. Den sammanfattande funktionen består av 
själva karaktäriseringen och en kompletterande del, medan den konstaterande enbart 
består av en karaktäriserande del. Med lingvistikens termer är karaktäriseringarna predi-
kativkonstruktioner och den kompletterande delen en huvud- eller bisats. De karaktäri-
serande språkhandlingarna exkluderar både avsändaren och mottagaren i de fall språk-
handlingarna har en konstaterande funktion. Om funktionen är sammanfattande är 
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uteslutandet av avsändaren och mottagaren inte längre konsekvent i och med att den 
kompletterande delen kan ha en explicit interpersonell karaktär. Den konstaterande 
karaktäriseringens interpersonalitet uppstår i kontexten, i den dolda kunskapen mellan 
avsändaren och mottagaren. De två olika berättelserna skiljer sig närmast i fråga om 
skribentens närvaro. Närvaron kan vara i en berättelse antingen explicit eller implicit. I en 
berättelse som fokuserar på scenhändelserna är det föreställningen som är i centrum. 
Berättelsens karaktär ser ut att vara antingen en tolkande eller en som intresserar sig för 
aktörernas verksamhet. Där den tolkande berättelsen ger ramar för föreställningen 
beskriver den aktörcentrerade berättelsen aktiviteten på scenen. 
 Den andra forskningsfrågan i min avhandling var att dryfta bedömning av och under-
visning i skriftlig kommunikation på finska som det andra inhemska språket i den 
finlandssvenska grundskolan. Forskningsfrågan lydde: Hurdant är förhållandet mellan 
kommunikationen i elevtexterna, breven och bedömningen av dem? 
 I samband med den nationella utvärderingen av inlärningsresultaten i finska 
bedömdes uppgifterna i skriftlig produktion med en för ändamålet utarbetad skala som 
består av fyra kriterier av vilka vart och ett kunde ge sammanlagt fem poäng (bilaga 2). 
Sålunda kunde ett skriftligt alster erhålla sammanlagt högst tjugo poäng. På basis av 
dessa summapoäng har jag i denna studie delat de 111 breven i tre språkfärdighetsnivåer. 
Nivåbeteckningarna är de samma som i den europiska referensramen men de har dock 
inte etablerats på ett sätt som tillfredsställer nivåkriterierna i den europeiska referens-
ramen. Nivåerna har använts i närläsningen som ett verktyg för att gruppera breven och 
som utgångspunkt för vidare diskussion. 
 Som tidigare konstaterats är bedömning en subjektiv handling oberoende av hur syste-
matiskt den genomförs; bedömarens tolkning spelar en väsentlig roll i proceduren. Då en 
kriterieskala används som handledning i bedömningen förutsätter proceduren också en 
dubbel tolkning nämligen tolkning av kriterierna och tolkning av det skrivna alstret. 
Många lärare i de grundskolor som deltog i den nationella utvärderingen kan tänkas ha 
använt kriteriebedömning för första gången i samband med utvärderingen. Att använda 
kriterieskalor konsekvent och systematiskt torde inte ha varit vanligt i bedömningen av 
och undervisningen i språk i grundskolan förrän den nyaste nationella läroplanen för den 
grundläggande utbildningen (GGrL 2004) trädde i kraft. Som handledning för lärarnas 
tolkning av kriterieskalorna utarbetades i samband med den nationella utvärderingen 
anvisningar för vad de olika kriterierna i skalan omfattade. Med andra ord förklarades 
kriterierna och deras omfång. Någon förklaring på graderingen av kriterierna gjordes 
däremot inte, det vill säga att skillnaden till exempel på ett tre poängs och ett fempoängs 
innehåll inte exemplifierades. Som utgångspunkt för bedömningen lades skribetens 
förmåga att förmedla ett budskap enligt instruktionerna i uppgiften i fråga.  
 Analysen av förhållandet mellan kommunikationen i breven och bedömningen av dem 
visar att två av kriterierna i skalan var aktuella med tanke på kommunikationen i breven. 
Den sociokulturella kommunikationen uppfattade jag som uttrycksförrådet (mångsi-
dighet) i brevet och den situationsbundna kommunikationen som kriteriet för behandling 
av ämnet (innehåll). Min tolkning efter närläsningen motsvarade inte den kunskap som 
jag hade i det skedet då anvisningarna för bedömningen utarbetades i samband med den 
nationella utvärderingen. Kriterieskalan användes även till att bedöma andra genrer än 
ett privat brev, i både utvärderingen av inlärningsresultat i finska och i ruotsi188. Dessutom 
användes kriterieskalan i sammanlagt fyra olika lärokurser189.  

                                                 
188  Svenska i de finskspråkiga skolorna. 
189  Dessa är modersmålsinriktad finska, A-finska, A-ruotsi och B-ruotsi. 
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 Bedömningen av kommunikationen i breven verkar vackla. Det ser ut som om 
språkriktigheten trots en kommunikativ skrivuppgift har fått större betydelse i bedöm-
ningen av breven än kommunikationen. Naturligt torde vara att då en kommunikativ 
skrivuppgift används förflyttas också bedömningsgrunderna från eventuella språkliga 
brister till kommunikationen i texten så att den pragmatiska dimensionen av språkbruket 
blir central i stället för den grammatikaliska. Att skriva ett felfritt, grammatikaliskt 
korrekt och välstrukturerat språk räcker nödvändigtvis inte längre till då kommunikation 
är bedömningsgrunde190. En viktig detalj blir nämligen den kunskap om den kommuni-
kation som kan förväntas på basis av kontexten. Samtidigt måste man som bedömare 
också vara trogen den kontext som skrivuppgiften skapar; en text som inte motsvarar till 
exempel de genrebundna dragen191 är inte en utförd uppgift, eller ett privat brev som inte 
på något sätt berör katteatern kan heller inte anses motsvara skrivuppgiftens krav192.  
 En tredje faktor i bedömningen är ordantalet. Flera undersökningar visar att textläng-
den kan antas höra ihop med ökade språkkunskaper (till exempel Haagensen 2007: 266; 
Hultman & Westman 1977: 55), med en bättre bedömning (Vagle 2005: 320) eller med 
bättre skrivförmåga (Larsson 1984: 192). Ett motsvarande antagande är problematiskt på 
basis av mina resultat, eftersom ordantalet i skrivuppgiften var begränsat, och trots det 
överskred närmare hälften av skribenterna begränsningen oberoende av språkfär-
dighetsnivå. I en kommunikativ skrivuppgift också på ett främmande språk kan även 
explicit och exakt kommunikation belönas och inte enbart att skribenterna skriver så 
mycket de bara hinner. 
 
 

7.3  Reflektioner 

En svårighet som jag i fäste uppmärksamhet vid samband med redovisningen av bedöm-
ningen är behovet av att kunna hålla isär de fyra kriterierna193. De fyra kriterierna borde 
enligt min uppfattning reflektera olika sidor av det skriftliga alstret, därmed borde de 
vara tillräckligt olika och långt ifrån varandra. Om man granskar skalan (se bilaga 2) mär-
ker man relativt lätt att några av kriterierna kan vara överlappande i förhållande till var-
andra. Då tänker jag närmast på kriteriet för läsbarhet (smidighet). Att hålla isär läsbar-
heten från språket eller uttrycksförrådet kan anses vara som svårt. Å ena sidan är det 
motiverat att anse att en förutsättning för att en text är läsbar är att dess uttrycksförråd 
och språk också är fungerande. Med andra ord kan en text knappast tolkas vara behaglig 
att läsa, ge ett äkta intryck och löpa väl om den innehåller många fel i grundläggande 
konstruktioner och är begränsad till uttrycksförrådet. Men å andra sidan kan svårigheter i 
koherens och logik trots perfekt grammatiskt språk, varierande vokabulär och sats- och 
meningskonstruktioner försvåra läsbarheten. Om man förstår läsbarheten ur det 
sistnämnda perspektivet, blir skillnaden mellan läsbarheten och uttrycksförrådet tydlig.  
 Den andra svårigheten som väckte min uppmärksamhet kan däremot anses vara en 
svårighet i tolkningen och användningen av kriterieskalan. I en skala som består av flera 
kriterier är samtliga kriterier i princip lika värda. Det vill säga att varken kriteriet för 
behandlingen av ämnet eller för språkriktighet är överordnande i förhållande till de 

                                                 
190  Jämför exemplen 108 och 22, till exempel i avsnitt 6.2. 
191  Till exempel exempel 44, i avsnitt 6.3.  
192  Till exempel exempel 106, i avsnitt 6.3. 
193  De fyra kriterier på skalan som användes i bedömningen av skrivuppgifterna i samband med den 
nationella utvärderingen var behandling av ämnet, uttrycksförråd, språkliga brister och läsbarhet. 
Kriterieskalan finns som bilaga 2. 
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andra. Sådan var tanken också då kriterieskalan för den skriftliga produktionen i den 
nationella utvärderingen utarbetades. För en språklärare med sina omfattande kunskaper 
i språket, i sitt undervisningsämne kan det vara problematiskt att låta själva språket stå i 
bakgrunden då till exempel innehållet skall bedömas. Det är naturligt att de egna starka 
(språk)kunskaperna är framträdande också i bedömningen, vilket de inte borde vara i lika 
stor utsträckning då bedömningen styrs av flera perspektiv. Att som språklärare också 
inse att språk och framförallt språkanvändning är annat än riktigheter och felaktigheter 
bör vara lika naturligt. I min närläsning har jag kommit fram till att trots grammatiskt 
bristfälligt språk klarar de enspråkigt svenska eleverna att kommunicera relativt väl 
genom ett privat brev på finska. En betydande roll har utgångspunkten, uppfattningen 
om vad språkkunskap är och kunskapen att betrakta språk som kommunikation – också i 
min närläsning. En annan betydande roll har den kontext som språkanvändningen äger 
rum i. Kommunikation äger alltid rum i en kontext, i en social kontext där också språket 
får sin betydelse. Utan en kontext är språket enbart ett regelverk, en abstrakt systematik 
som väl kunde jämföras med betydelsen och innehållet av ett programmeringsspråk för 
dem som inte är insatta i det.  
 För att språket skall kunna uppfattas och betraktas som kommunikation behövs alltså 
en social kontext. Kontexten är avgörande också med tanke på hur vi betraktar olika 
skrivna texter: är de olika texttyper eller är de genrer? Då de språkliga och textuella 
aspekterna framhävs i förståelsen av en text kan man förenklat anse att det skrivna alstret 
representerar en texttyp för mottagaren. Om det skrivna alstret uppfattas ur en kontex-
tuell och social synvinkel kan texten anses representera en genre. Då den ledande 
principen för genomförandet av närläsningen av de 111 breven var att de är kommuni-
kation, och då kommunikation enbart existerar i en social kontext måste dessa brev vara 
representanter för genren ett privat brev. En social kontext förutsätter kommunikativa 
uppgifter i språkundervisningen. 
 Med en kommunikativ skrivuppgift skapas en social kontext för språkbruket som får 
en kommunikativ avsikt. I det privata brevet mellan två jämnåriga skapas tematiken, som 
också binder dessa två ungdomar samman, genom den till skrivuppgiften bifogade 
annonsen om katteatern. Avsändaren och mottagaren av brevet är jämnåriga bekanta, 
som brukar brevväxla med varandra. Mottagaren var förhindrad att se katteater-
föreställningen som avsändaren förväntas förmedla sina upplevelser om i det privata 
brevet. Kommunikationen i brevet utformas med andra ord av den diskussion och de 
reaktioner som skribenten använder i sitt brev på basis av den information som ges i 
skrivuppgiften. Den kommunikativa kontexten består alltså av en text som förväntas 
representera genren ett privat brev. I detta brev förväntas skribenten förmedla sina 
upplevelser under katteaterföreställning som det finns faktainformation om i annonsen 
som är bifogad till själva skrivuppgiften. Dessa förväntningar skapar också grunden för 
bedömningen av texten. Som bedömare är man tvungen att känna igen de språk-
handlingar som förmedlar upplevelser, vilket naturligtvis förutsätter att bedömare har en 
uppfattning om vad en upplevelse är.  
 För att de kommunikativa uppgifterna i undervisningen av främmande språk skall få 
en stadigare bas, behövs mera kunskap om vad och hur eleverna i olika utvecklings-
skeden av sina språkfärdigheter gör – och framförallt kan förväntas kunna – med det 
ifrågavarande språket. Genom den kunskapen ökar sannolikt också de praktiska möjlig-
heterna att undervisa i och bedöma språkbruk, kommunikation och interaktion på ett lika 
självklart sätt som de språkliga bristerna.  
 En viktig del i undervisningen föreligger förutom i läroplanen också i läromedlen. För 
att elevernas kommunikativa kunskaper skall ges möjlighet att utvecklas i språkunder-
visningen, torde det vara självklart att undervisningen bör basera sig på en kommu-
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nikativ syn på språket. Det behöver inte betyda att den lexiko-grammatiska kunskapen i 
undervisningen blir styvmoderligt behandlad, utan att den får en funktion, en roll och en 
kontext i undervisningen. Att skapa dessa kontexter och hitta funktioner för hela den 
grammatik och den vokabulär som tas upp till exempel i undervisningen av finskämnet i 
den grundläggande utbildningen (GGrL 1994: 57–59) förefaller omöjlig med tanke på till 
exempel timresurserna.  
 Det gäller med andra ord att diskutera vad som är det specifika i lärostoffet som bidrar 
till fungerande kommunikation. Vilka är de kommunikativa situationer som en elev i den 
grundläggande skolan överhuvudtaget kan väntas kunna ta del i? För att kunna ställa 
upp realistiska kommunikativa mål bör man fråga sig vad som är centralt i elevens var-
dagliga språkanvändning.  
 Undervisningen av främmande språk hade länge en fördel i att grammatiken undervi-
sades grundligt även i elevernas första språk, modersmålet. En förändring i ämnet 
modersmål och litteratur har dock ägt rum i läroplanerna och undervisningen så att den 
explicita grammatikundervisningen har minskat. Trots denna förändring förväntas att 
undervisningen i modersmål och litteratur skapar goda möjligheter för språkutveckling 
också inom andra ämnen i den grundläggande utbildningen. Därmed borde grunden för 
den kommunikativa språkinlärningen i främmande språk vara lagd, det gäller att bli lika 
bekant med denna grund som med den grammatikaliska grund som eleverna tidigare lär 
ha haft. Då borde inte läroplanen i finskämnet (GGrL 2004) heller kunna exkludera 
begreppet kommunikation, innehållet i och betydelse av det.  
 Det är viktigt att fråga sig hur stor del av elevernas kommunikativa kunskaper skolan 
och den formella skolundervisningen bär ansvar för. I samband med närläsningen kunde 
jag konstatera att flera detaljer i breven tyder på att inlärning också har skett i en naturlig 
kommunikationssituation, utanför klassrummet. På den grammatiska nivån kan som 
exempel nämnas bruket av passivformen; den används i breven så gott som konsekvent i 
stället för första person pluralis, något som strider mot skolgrammatikens regler. Den 
varierande repertoaren av direktiver och interjektioner tillsammans med bruket av skilje-
tecknen i ett kommunikativt syfte tyder också på inlärningssituationer utanför klass-
rummet.  
 Det bör påpekas att varken de sociala eller de kulturella kommunikationsskillnaderna i 
den aktuella kontexten är stora mellan finskan och skribenternas modersmål svenska. Jag 
vågar påstå att de är mycket lika, så lika att om man behärskar dem på sitt modersmål 
klarar man av dem även i en finskspråkig kommunikationssituation. Att kunna medvetet 
utnyttja denna kommunikativa kunskap även i finskundervisningen skulle gynna en 
funktionell och kommunikativ inlärningssyn. Åtminstone skulle skolundervisningen 
komma närmare elevernas vardag och deras sociala verksamhet. Dessutom skulle även 
den mångfasetterade och mångdimensionerade explicita strukturundervisningen få även 
implicita inslag: att den inte enbart rider på de tidigare inlärda strukturerna utan också på 
kunskaper i kommunikation.  
 För att specifikt den skriftliga kommunikationen skulle få möjligheter att existera i 
undervisningen av främmande språk och utvecklas hos eleverna även i undervisningen 
av främmande språk är det naturligt att förvänta sig att också läromedlen bjuder på stoff 
för detta ändamål. Ytterst viktigt anser jag är att texter som läses och används som 
utgångspunkt i språkundervisningen är varierande. Nuförtiden verkar det tematiska 
innehållet vara mera betydelsefullt än de kommunikativa funktionerna, vilket också kan 
avläsas i läroplanerna för finska språket (GGrL 1994: 58–59; GGrL 2004: 121). Läromedlen 
borde bjuda på varierande genrer, med kontextbundet språk och varierande kontext-
bundna strukturer för att bistå språkinlärarnas utveckling av kommunikativa språk-
kunskaper. För den skriftliga kommunikationen är detta oerhört viktigt, eftersom majori-
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teten av kommunikationen nuförtiden sker i en skriven form, och då tänker jag på den 
moderna elektroniska kommunikationstekniken. Den begränsar även teckenantalet och 
"straffar" vid överskridningar. Man kunde väl tänka sig att pojkarna behärskar en dylik 
kommunikation bättre än flickorna, eftersom pojkarna oftare har tillgång till nätförbin-
delse än flickor (se avsnitt 3.1). Tekniken borde få bli en del av finskundervisningen, 
kanske många av de så kallade grammatikaliska misstagen kunde undvikas i och med att 
textbehandlingsprogram med stavningskontroll användes. Då skulle tekniken gynna även 
det grammatiska språket. Datorn är ett arbetsverktyg i dagens samhälle. Många av de 
elever som lider av skrivsvårigheter skulle antagligen gynnas av att inte behöva skriva för 
hand. För att tekniken kan bli en del av finskundervisningen behövs utbildning inom 
distans- och nätpedagogik utan att tala om läromedelspedagogik. Att kunna 
kommunicera i det nutida samhället förutsätter nödvändigtvis inte exakt grammatisk 
språkriktighet utan kontextbundet rätt språk. De kommunikativa problemen har med 
andra ord inte en grammatisk utan en pragmatisk karaktär.  
 Att igenkänna kommunikationen, som jag i min närläsning har valt att fånga upp i 
språkhandlingar, förutsatte av mig att lära mig att blunda för bristerna i det grammati-
kaliska språket, att lära mig att se breven som kommunikation i stället för som texter som 
redan i mina förväntningar innehåller bristfälligt språk, att hitta lösningar för att fånga 
denna kommunikation. Därefter gällde det för mig att tillämpa, ifrågasätta och diskutera 
den kommunikation som jag hade upptäckt i breven. Jag upplevde att bedömningen av 
breven och kriterieskalan fungerade väl som utgångspunkt, som bollplank för mitt reso-
nemang. Att diskutera och delvis också ifrågasätta sitt eget och samarbetsparters arbete 
samt professionella lärarnas bedömning är utan tvekan utmanande.  
 En förutsättning för vetenskapen är att våga ifrågasätta, våga resonera och våga dra 
slutsatser – men också att komma med begrundade nya tankar, förslag och idéer. Det är 
utveckling. Mitt bidrag till den vetenskapliga diskussionen, den skrivpedagogiska diskus-
sionen och den didaktiska diskussionen vad gäller skriftlig kommunikation på ett för 
skribenten främmande språk samt undervisningen i det, finns i att jag genom min 
närläsning av de 111 breven har kunnat upptäcka vad kommunikation i denna kontext 
kan bestå av. Dessutom har jag upptäckt vad och hur skribenterna gör med språket, med 
sina kunskaper i finska i slutskedet av den grundläggande utbildningen och hur bedöm-
ningen har lyckats ta kommunikationen i beaktande.  
 Mot bakgrund av min empiriska analys är jag relativt övertygad om att en mera 
kommunikativ undervisning i finskämnet i den grundläggande utbildningen också skulle 
gynna de relativt stora skillnaderna mellan kunskaper och ämnesvitsord som den natio-
nella utvärderingen av inlärningsresultat i finska på årskurs 9 våren 2001 visade (Toro-
painen 2002: 101–103). En mera jämställd och rättvis bedömning av elevernas kunskaper i 
finska kunde nås genom att de kunskaper i finska som de svenskspråkiga eleverna i vissa 
delar av landet har möjlighet att tillägna sig av omgivningen också fick en kommunikativ 
funktion. Men också genom att de elever som inte har en finsk(dominerande) omgivning 
skulle få en kontext och en funktion för den omfattande grammatiken och vokabulären 
som de förväntas lära sig.  
 Dessa värderingar och uppfattningar om kommunikationens betydelse kan tänkas 
förändra sig relativt långsamt. Förändringen förutsätter också alternativ, andra sätt att 
uppfatta bra och dåligt på – och för att något förändras till exempel i ens undervisning, är 
man tvungen att tåla osäkerhet och okunnighet. En oersättlig del av förändringen är fort-
bildning för lärare, fortsatt vetenskaplig forskning och diskussion kring den kommuni-
kativa undervisningen av språk. Att anordna fortbildning för lärare ser däremot ut att 
vara problematiskt; enligt relativt färska forskningsresultat finns det mycket att utveckla i 
både lärarnas och rektorernas fortbildning (Piesanen et al. 2006). Både lärare och rektorer 
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deltar mindre i fortbildning, de använder mindre av sin fritid till fortbildning trots att 
antalet korta fortbildningskurser har ökat under åren 1998–2005 (ibid.).  
 En förklaring är de minskade ekonomiska resurserna i kommunerna men också i de 
statliga skolorna. Att den fortbildning som anordnas inte svarar på behovet på fältet är 
också en förklaring till låga deltagarsiffror. Piesanens et al. (ibid.) utredning visade att 
centrala teman för fortbildning som efterlystes bland lärarna berörde till exempel 
läroplansarbete, elevbedömning och utvecklingen av undervisnings- och ämnes-
kunskaperna. Behoven är förvånansvärt liknande som jag efterlyser enbart för lärarna i 
finskämnet i den grundläggande utbildningen – men även på längre sikt för lärare på 
andra stadiet.  
 Den aktuella synen i språkundervisningen talar om interkulturalism, om dialogism, 
om begreppet lingua franca och om kontextuell interaktion194. Nu i efterhand inser jag att 
mycket av mina tankar, mina utgångspunkter för studien, den teoretiska referensramen 
och närläsningen av de 111 breven stöder den aktuella uppfattningen om språkkunskaper 
och språkundervisning. Det enda begreppet som fortfarande verkar främmande för min 
forskningskontext är interaktion. I min studie har jag hållit isär begreppen interaktion och 
kommunikation med motiveringen att kommunikation blir interaktion först då avsän-
darens tänkta kommunikativa avsikt blir besvarad. Dessa brev skulle bli interaktion om 
de skulle besvaras – närläsningen av svaren och en tredje närläsningsomgång av de aktu-
ella 111 breven skulle resultera i en studie i kontextuell interaktion.  
 Att ägna sin tid åt praktisk verksamhet känns för mig befogat efter en mestadels teore-
tisk period. För att undervisningen av finskämnet skall kunna gynnas av resultaten och 
tankarna i denna avhandling behövs en fortsatt interaktion och dialog med lärarna och 
eleverna. Dialogen skall inte begränsas enbart till att överföra teoretisk kunskap från en 
person till en annan, utan den kunskap som en i teorin insatt person med intresse för 
utveckling av finskundervisningen behöver finns hos finsklärarna och finskunder-
visningen i de finlandssvenska skolorna. Genom att baka in teoretisk kunskap, ifråga-
sättande och analys i praktisk verksamhet uppkommer många aha-upplevelser som leder 
till utveckling, till förnyelse – det vågar jag vara övertygad om. I det långa loppet leder 
dessa upplevelser förhoppningsvis också till ett aktivt intresse för språkdidaktisk forsk-
ning såväl inom skrivande på ett för eleven främmande språk som inom bedömningen av 
kommunikativt språkbruk – och speciellt inom ämnet finska i den grundläggande utbild-
ningen. 
 Den teoretiska framtiden lockar med de otaliga möjligheterna – och behoven som väckt 
nya frågor. Även de aktuella forskningsresultaten har bidragit till ett genuint intresse för 
teoretiskt och akademiskt tänkande. Mera kunskap om bedömning både i finskämnet och 
för finskämnet behövs i den grundläggande utbildningen. Ett speciellt intresse hyser jag 
för kunskaperna i finskan efter årskurserna 6 och 9. Dessa två årskurser motiverar jag 
med läroplanen från 2004 för grundläggande utbildning (GGrL 2004) som inkluderar 
utskrivna kriterier för bedömningen av kunskaper i finska efter dessa årskurser. Själva 
kriterierna baserar sig på den europeiska referensramen och dess indelning i språkfärdig-
hetsnivåer. Med tanke på hur finsklärarna i grundskolan våren 2001 i samband med den 
nationella utvärderingen förutsattes kunna använda kriterier i bedömningen av de munt-
liga och skriftliga färdigheterna, vore det ytterst viktigt och intressant att veta vad 
bedömningen med hjälp av läroplanens kriterier egentligen består av. Hur tolkar lärarna 
och skolledningen kriterierna? Hur styrande roll har de i undervisningen och bedöm-
ningen av kunskaperna? På vilket sätt använder lärarna dessa kriterier som ett arbets-
verktyg? Av erfarenhet vet jag att språklärarna i de finlandssvenska skolorna upplever 

                                                 
194  Se figur 5 i avsnitt 3.2.2. 
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dessa kriterier problematiska på grund av att till exempel knappt någon om ingen fort-
bildning på svenska har anordnats.  
 Även tematiken kring hur kunskaperna i skriftlig och muntlig kommunikation på 
finska utvecklas under den tid som eleverna får undervisning i finskämnet i den grund-
läggande utbildningen väcker frågor utifrån den kunskap som närläsningen av de 111 
breven gav. Detta utvecklingsperspektiv är ett mångfasetterat tema. Att öka förståelsen av 
de olika potentiella kommunikativa kontexter som är autentiska för elever, det vill säga 
sådana som motsvarar elevernas värld och deras kommunikativa aktiviteter förutsätter ur 
det didaktiska och skolska perspektivet ett nära samarbete bland annat med ämnet 
modersmål och litteratur och integrering av temaområdet kommunikation och 
mediekunskap (GGrL 2004: 37–38). Kunskap i vad kommunikation både i olika kontexter 
och i olika skeden av språkinlärningen är ett omfattande utredningsarbete. Dessutom bör 
man fråga vad dessa kunskaper eventuellt består av. Först efter den utredningen finns det 
eventuella möjligheter att förstå utvecklingen av de kommunikativa kunskaperna. Jag 
citerar gärna N. E. Enkvists (1988: 8) tankar: "under vilka betingelser kan en text förstås? 
Vilka av dessa betingelser kan uttryckas som krav på själva texten, och vilka är beroende 
av mottagaren och av situationskontexten?" Dessa frågor intresserar även mig – som 
språklärare.  
 Ur skrivpedagogikens perspektiv är den skrivkultur, kommunikations- och 
interaktionskultur som uppstår, existerar och utvecklas i de elektroniska medierna av 
speciellt intresse. Skrivundervisningen i skolan förväntas svara på de behov som 
samhället, arbetslivet och även fritiden förutsätter. Kontexten för språkbruket har blivit 
viktigare i och med att kontexternas antal i det dagliga livet helt enkelt har ökat; en aktiv 
medborgare förväntas behärska flera kommunikationskanaler, på flera språk både i rollen 
som avsändare och som mottagare av information. Dessa tankar är synliga även i läro-
planen 2004 för grundläggande utbildning (GGrL 2004: 36–41) i de ämnesöverskridande 
temaområdena där bland annat kommunikation, kulturell identitet, deltagande och 
teknologin lyfts fram. Det finska språket skall även i framtiden uppfattas som ett 
kommunikativt språk bland alla andra språk i världen, det skall anpassas till de behov 
som samhället och kommunikationen förutsätter oberoende av om det är ett första, andra 
eller ett främmande språk för den som behöver finska språket.  
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Bilaga 2 
Kriterier för bedömning av skriftlig produktion (Toropainen 2002: 112). 
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Bilaga 3 

Ett exempel på ett originalbrev som har publicerats även i utbildningsstyrelsens rapport 
Nationell utvärdering av inlärningsresultat i finska i åk 9 våren 2001 (Toropainen 2002: 
81). 

 

 

 








