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Denna bok är en hyllning till Hanna Lehti-Eklund på hennes 60-årsdag. I den 

har vi samlat ett antal uppsatser som hon skrivit under åren 1992–2006 och som 

ger en bild av hennes forskningsintressen under två decennier. Med boken vill 

kollegerna och vännerna på Nordica visa sin uppskattning av hennes forskar- 

och lärargärning samt tacka henne för årtionden av fruktbart samarbete inom 

institutionen.  

Hanna Lehti-Eklund är en forskare med bred kompetens inom ämnet 

nordiska språk. Hon har främst gjort sig känd inom områdena språkhistoria, 

samtalsanalys, språkinlärning samt svenska som andraspråk och svenska som 

främmande språk. Vid sidan av sin egen forskning har hon i femton år varit 

huvudredaktör för Folkmålsstudier, den enda svenskspråkiga tidskriften i 

språkvetenskap i Finland. Under hennes tid har tidskriften utvecklats till ett 

mångsidigt och modernt forum för forskningen i nordiska språk inte bara i 

Finland utan i hela Norden. Samtidigt har hon handlett ett stort antal pro gradu-

avhandlingar och doktorsavhandlingar i varierande ämnen. Hon kan därför med 

goda skäl betecknas som en generalist inom disciplinen.  

Hanna Lehti-Eklund disputerade år 1990 på en avhandling om 

grammatikaliseringen av en grupp adverb i svenskan. Avhandlingen, «Från 

adverb till markör i text. Studier i semantisk utveckling i äldre svenska», är en 

historisk studie av hur orden emellertid, således, alltså, eljest, annars, dessutan och 

dessutom under tiden 1600–1900 antagit nya textuella funktioner och utvecklats 

till konjunktionella adverb. Hanna Lehti-Eklunds doktorsavhandling är den 

första studien där grammatikaliseringsfenomen på ett systematiskt sätt 

behandlats i svenskan. 

Också efter avhandlingen har det språkhistoriska perspektivet varit aktuellt i 

Hanna Lehti-Eklunds forskning. Hon har fortsatt att studera adverb, delvis 

desamma som tidigare, och beskrivit hur de konjunktionella adverben alltså och 

således utvecklats vidare till diskurspartiklar i modern svenska. Hon har också 



tagit upp två tidsadverb, nu och då, konjunktionen att och frasen hoppas jag och 

visat hur olika slag av syntaktiska led kan anta pragmatiska funktioner och 

användas som diskurspartiklar. I föreliggande volym beskriver artiklarna 

«Användningen av då i historiskt och nusvenskt perspektiv», «The 

Grammaticalization of alltså and således, two Swedish Conjuncts, Revisited» och 

«Att som diskursmarkör» denna typ av utveckling. Genom att diskurspartiklarna 

i första hand påträffas i talad svenska anknyter uppsatserna metodiskt till 

samtalsforskning, ett område som hon behandlat i många centrala artiklar.  

Impulsen till samtalsforskning fick Hanna-Lehti Eklund genom 

forskningsprojektet «Svenska samtal i Helsingfors» eller SAM som startade 1990. 

Projektet som finansierades av Finlands Akademi leddes av Anne-Marie Londen 

och utom Hanna Lehti-Eklund var också Maria Green-Vänttinen och Ylva 

Forsblom-Nyberg anknutna till forskningsgruppen. Huvudsyftet var att studera 

strukturella drag i gruppsamtal. För detta ändamål gjordes det bandinspelningar 

av olika typer av samtal, både vardagliga och institutionella. Stor vikt lades vid en 

noggrann transkription av inspelningarna. Vid analysen av materialet tillämpades 

conversation analysis eller den etnometodologiska samtalsanalysen. Ett tidigt bidrag 

av Hanna Lehti-Eklund är uppsatsen «Användningen av partikeln nå i 

helsingforssvenska samtal» som kom ut 1992 och som ingår i denna volym. 

Projektet SAM var en källa till inspiration inte bara inom själva 

forskningsgruppen utan ledde tillsammans med samtalsforskningen vid finska 

institutionen till ett stort antal pro gradu-avhandlingar, doktorsavhandlingar, nya 

forskningsprojekt och ett livligt internationellt samarbete i Norden och Europa. 

Hanna Lehti-Eklunds samtalsanalytiska kunskap har också varit fruktbar för 

hennes forskning inom undervisning, inlärning och lärande. I denna volym syns 

det samtalsanalytiska greppet i två uppsatser, «Att planera och reparera: 

skillnader mellan talare av svenska som förstaspråk och andraspråk» och 

«Dictoglossamtal som övningsform i svenska språkbadsklasser». I den första 

ligger fokus på självreparationer vid nominalfraser som inleds med den 

obestämda artikeln en eller ett. Fenomenet granskas i samtal som förts av å ena 

sidan svenskspråkiga studenter och å andra sidan finskspråkiga studenter som 

läser svenska. Medan det är typiskt för den svenskspråkiga gruppen att markera 

en reparation av grammatiskt genus med tvekljud och pauser, är markeringen i 

den finskspråkiga gruppen mycket tydligare. Som markörer noterar Hanna 

Lehti-Eklund bland annat frågande intonation, partikeln eller och dess finska 



motsvarighet tai. Också i den andra uppsatsen studeras reparationer, men vid 

sidan av några andra talhandlingar. Här samtalar finska elever i svenska 

språkbadsklasser om en text som de fått lyssna till. Tillsammans försöker de i en 

mindre grupp komma fram till hur texten ska återges i skriven form. Samtalet 

kretsar kring lexikala och grammatiska reparationer eftersom den skrivna texten 

förutsätter exakta formuleringar. Uppsatsen har därmed ett pedagogiskt syfte. I 

den visar Hanna Lehti-Eklund på en övningsform som har drag av ett 

institutionellt samtal och som ställer höga krav på eleverna. 

Hanna Lehti-Eklunds bidrag till undervisningen i svenska som främmande 

språk omfattar ett brett spektrum av arbeten. Under åren 2008–2011 ledde hon 

«Svenska i toppen», ett projekt som syftade till en kartläggning av 

svenskundervisningen i finska skolor. Avsikten var att beskriva hur man i skolan 

bygger upp och tillämpar sådana undervisningspraktiker som leder till goda 

resultat. Tillsammans med Maria Green-Vänttinen, Christina Korkman och en 

grupp studenter genomförde hon ett stort antal fältstudier som gick ut på 

klassrumsobservationer och intervjuer med lärare, rektorer och elever på olika 

håll i Finland. Resultaten presenteras i två volymer, «Svenska i finska gymnasier» 

(2010) och «Svenska i finska grundskolor» (2011). Dessa arbeten ger kunskap 

om hur lärare och elever ser på undervisningen i svenska, vilka önskemål de har 

och hur undervisningen skulle kunna förbättras. 

Språkfärdighet och utvärdering har varit aktuella i många projekt som 

Hanna Lehti-Eklund deltagit i. Inom «Kielitaidon kirjo – Språklig mångfald» 

som leddes av Anneli Kauppinen och pågick under åren 2006–2009 studerades 

gymnasisters texter och deras uppfattningar om modersmålsämnet i de 

finländska skolorna. Tillsammans med Beatrice Silén ansvarade Hanna Lehti-

Eklund för den svenskspråkiga delen av projektet där modersmålsprovet i 

studentskrivningarna stod i centrum. Hon deltog också i projektet «Hy-Talk» 

som pågick under åren 2007‒2009 och gällde utvärdering av muntlig färdighet 

dels i skolundervisningen, dels vid universitetet. Projektet var ett samarbete 

mellan fyra språkinstitutioner och Institutionen för lärarutbildning där Raili 

Hildén fungerade som projektledare. 

Också i «TAITO – Vieraiden kielten taitotasot», ett projekt som sedan 2008 

pågår vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet, ingår forskning i 

utvärdering och inlärning av främmande språk. Projektet är ett samarbete mellan 

fem språkämnen med Hanna Lehti-Eklund och Anne Huhtala som 



representanter för svenska. Huvudsyftet är att problematisera begreppet 

språkkunskap.  

I samarbete med Anne Huhtala har också en språkpsykologisk synvinkel 

varit aktuell. Syftet har varit att beskriva hur finskspråkiga studenter som läser 

svenska med avsikt att bli svensklärare uppfattar sig själva och sina studier i 

universitetskontexten. Texter där studenterna berättar om sig själva anses ge 

värdefull information om hur deras flerspråkiga identitet växer fram och hur 

både yttre och inre faktorer utformar deras väg mot ett kommande läraryrke. I 

tre artiklar analyseras bland annat de metaforer som studenterna under sitt första 

studieår använder, deras åsikter om val av studieinriktning och vad de förväntar 

sig av studierna. I uppsatser som skrivits av längre hunna studenter är 

perspektivet ett annat. Dessa studenter har utvecklat något som författarna 

kallar för ett tredje rum eller en ny identitet mellan källspråket och målspråket. 

Parallellt med forskningen om språkinlärning och undervisning som kan 

anses tillgodose ett aktuellt behov inom svenskämnet har intresset för historisk 

språkforskning fortsatt att vara levande för Hanna Lehti-Eklund. Hon har gett 

en grundlig beskrivning av adverbet nu i historisk belysning och hon har tagit 

upp svenskan i Finland på 1800-talet som i det närmaste är ett outforskat 

område. Ett led i denna forskning är hennes samarbete med Beatrice Silén om 

en samling affärsbrev som utväxlats mellan Sinebrychoffs konstmuseum och 

svenska konstsamlare. Då breven från både avsändaren och mottagaren är 

tillgängliga kan materialet analyseras som brevkedjor. Forskarna ser många 

likheter med muntliga samtal, sålunda än en gång ett område som ligger Hanna 

Lehti-Eklund varmt om hjärtat. 

Som det har framgått har en stor del av Hanna Lehti-Eklunds arbeten sitt 

ursprung i hennes medverkan i olika forskningsprojekt. Hon är en synnerligen 

aktiv forskare inom och utanför den egna institutionen och ingår i flera nätverk. 

Det är tydligt att hon uppskattar samarbete och hon är, något som jag kan säga 

av egen erfarenhet, en utomordentligt god samarbetspartner. Hennes 

engagemang för svenskundervisningen visar på ett djupt ansvar för både 

studenterna och svenskan i Finland. 

     Mirja Saari 
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