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I vår presentation diskuterar vi hur andraspråksinlärare av svenska ber om ursäkt i en mejluppgift 
i jämförelse med förstapråkstalare. Enligt tidigare forskning har inlärare allmän pragmatisk 
förmåga på grund av sitt L1, men saknar pragmalingvistisk kompetens i målspråket. De använder 
exempelvis målspråksenliga pragmatiska rutiner och nyckelord i lägre grad än L1 talare (se t.ex. 
Barron 2003, Håkansson och Norrby 2010). Vidare har man funnit att inlärares bruk av 
nedtoning, som också är mindre än de inföddas, ökar i och med förbättrad språkfärdighet (Kasper 
och Rose 2002). I Lahtinen & Toropainen (2015) framkom att inlärare använder uttryck för 
nedtoning men de lingvistiska sätten skiljer sig från de inföddas.  

Vårt material har insamlats inom forskningsprojektet Topling. Inlärarmaterialet har producerats 
av svenskinlärare med finska som förstaspråk, av varierande åldrar och i olika skeden i det finska 
utbildningssystemet. Mejlen skrevs i en skolkontext och är bedömda enligt den europeiska 
referensramen (Common European Frame of Reference, CEFR). Jämförelsematerialet består av 
e-postmeddelanden skrivna av L1-svenska skribenter i jämförbar ålder i Sverige.  

Vi är intresserade av vad för slags uttryck inlärare använder jämfört med infödda talare när de ber 
om ursäkt och hur den pragmatiska utvecklingen mellan inlärare på olika färdighetsnivåer 
möjligen framkommer.  
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