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att det förhåller sig så, är ett villkor för en svensk språkpolitik som inte bara reagerar,
utan agerar, där vi kan driva en diskussion om hur vi ska se på språken i samhället – som
individers flerspråkighet, som en uppsättning resurser som kan användas vid transsprå-
kande eller som många mer eller mindre kodifierade språk. Kanske ska vi ännu hellre
låta dessa perspektiv växla i en mångstämmig och upplyst diskussion om språkpolitik.
Jag tror att en sådan diskussion är just vad Olle Josephson önskar sig, och jag önskar
den här boken många läsare, för den ger en utmärkt utgångspunkt för fortsatt upplyst
diskussion. 
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Redan de gamla grekerna lär ha varit upprörda över den dåtida ungdomens bristande
kunskaper och förflackade språk. I dag dyker tankefiguren upp i mediedebatten bland
annat i form av larm om dagens studenters bristande skrivförmåga. Att även denna upp-
rördhet har gamla anor har visats i en aktuell avhandling (Malmström 2017).

Det ligger dock något i iakttagelser av att studenter har svårt att skriva på ett sätt som
matchar universitetets förväntningar. Särskilt för studenter från studieovana hem är skri-
vandet inom högre utbildning något som det kan vara svårt att få ordning på. Men som
vanligt är förklaringarna och mekanismerna lite mer komplicerade än att det bara är fel på
studenterna (och grundskolan och gymnasiet). I själva verket ligger mycket av det som gör
det svårt för studenterna i själva skrivandets institutionella förutsättningar, där kraven och
förväntningarna är många, ibland motsägelsefulla och mycket ofta implicita.
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En central strömning i modern forskning om akademiskt skrivande hör hemma inom
New Literacy Studies och kallas Academic Literacies (t.ex. Lea & Street 1998). Den tar
avstånd från den »bristdiskurs» där det alltid är fel på studenterna och där lösningarna
alltid ligger någon annanstans (ofta på gymnasiet). Man betonar att ansvaret för studen-
tens utveckling inte bara ska läggas på den individuella studenten, och att även högsko-
lan behöver utvecklas för att kunna möta studenterna där de är.

Antologin Kampen om texten: Examensarbetet i lärarutbildningen ansluter till denna
riktning för att ge en konkret belysning av många av de utmaningar, behov och möjlig-
heter som finns för skrivandet i dagens högre utbildning. Antologin redovisar i tolv ka-
pitel resultat från det stora svensk-norska forskningsprojektet Kampen om texten, finan-
sierat av Vetenskapsrådet (2012–2016). Antologin är i mångt och mycket en lättillgäng-
lig sammanfattning av projektets huvudresultat, men syftar också – i linje med Acade-
mic Literacies-tanken – till att kunna användas för förändringsarbete. Ett uttalat syfte
med boken är att den ska kunna »användas av lärarutbildare – och andra universitets-
lärare – som vill hjälpa sina studenter till ett bra examensarbete» (s. 17).

Forskningsprojektet som redovisas berör lärarutbildningens skrivande, i synnerhet
inom examensarbetena, dvs. det som i den svenska högskoleförordningens (SFS 1993:
100) andra bilaga kallas »självständigt arbete», och i dagligt tal brukar benämnas »upp-
sats». Fyra lärarutbildningar har utforskats: förskollärarutbildningar vid två svenska
universitet, en grundskollärarutbildning (år 1–7) vid en norsk lärarhögskola och en
grundlärarutbildning (F–6) med inriktning mot naturorienterande ämnen och matematik
vid ett svenskt universitet. Valet av utbildningar motiveras med att detta är utbildningar
»där ’lärarprofessionen’ mycket mer än ämnesspecifika studier står i centrum, och där
den akademiska inriktningen traditionellt varit ganska svag» (s. 17). Detta bäddar po-
tentiellt för konflikter, och metaforen kamp i bokens – och projektets – rubrik är talande
för vad det är författarna är ute efter: att visa motsättningar och spänningsfält inom skri-
vandet och hur de hanteras.

Genomgående i många av delstudierna är en tanke om att lärarutbildningen är genom-
syrad av en dragkamp mellan tre skilda domäner eller diskurser: den vardagliga, den
akademiska och den professionsanknutna. Här bygger forskarna på en australiensisk
studie av lärarutbildning (Macken-Horarik et al. 2006), och det blir bekräftat att de tre
domänerna spelar stor roll även i svensk-norsk lärarutbildning. Ett intressant resultat är
att det snarast är mellan dessa tre dimensioner som det uppstår konflikter – inte mellan
olika ämnestraditioner (helt enkelt eftersom det visar sig finnas ett dominerande, möns-
terbildande ämne på varje lärarutbildning). Det framkommer också att de samspelar på
olika sätt i olika skeden i utbildningen. Ett huvudmönster är att i början av utbildningen
»kan man se hur studenterna måste kämpa för att inte bli fast i vardagsdiskursen; i exa-
mensarbetena kämpar de om att förena professionsdiskurs och akademisk diskurs» (s.
230). Till högskolan kommer studenterna med sin vardagliga förförståelse och sitt var-
dagsspråk. När de skriver sitt examensarbete har de (förhoppningsvis) erövrat ett aka-
demiskt sätt att skriva, men måste också jämka det med sätt att tala och skriva som pekar
framåt mot deras professionella roll som lärare.

I belysningen av sådana processer är projektets mångmetodiska ansats särskilt
lyckad. Genom att kombinera analyser av studenternas texter med intervjuer, enkäter
och deltagande observationer av undervisningssituationer från en längre period kan
även individuella studenters »lärandebanor» synliggöras. Exempelvis får vi i ett kapitel
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möta studenten Sara, som kommer till högskolan för att utbilda sig till förskollärare i
35-årsåldern efter ett antal år som industriarbetare. Hon startar med att vara osäker på
sin förmåga att klara kraven på akademiskt skrivande, men förmår ta vara på de stöd-
strukturer som finns (exempelvis studiehandledningar och muntlig och skriftlig re-
spons) och vidgar sin repertoar för skrivandet och »växer […] in i såväl en akademisk
som en professionell diskurs» (s. 68). Som nybliven förskollärare känner hon att hon
klarar av att skriva till olika mottagare och att det inte finns något motstånd mot att
skriva. Hon betonar också att det är viktigt att som professionell förskollärare kunna
kommunicera med chefer och politiker för att kunna påverka verksamhetens förutsätt-
ningar. Författarna påpekar att Sara kan vara typisk för en viss kategori studenter, där
»latenta kapaciteter kan ta form» (s. 68).

Att vi ofta får möta studenternas tankar och strategier är en styrka i antologin, men
den redovisar också konkreta iakttagelser om vad som utmärker de texter som skrivs.
T.ex. får vi veta att den s.k. IMRAD-strukturen för uppsatser (dvs. organisation efter
»Introduction, Methods, Results and Discussion») är närmast universell och att exa-
mensarbetena blir ganska lika trots att arbetssätten skiljer sig åt. Det framkommer också
att mellannivån i examensarbetena är påfallande ouppmärksammad. Om disposition och
övergripande strukturer har både lärare och studenter en stor medvetenhet, likasom om
frågor på »låg» nivå som språkriktighet. Men mellannivån – hur man bygger ett bra
stycke, hur man lägger upp ett resonemang – är man mindre medveten om. Att det även
finns (implicita) normer för detta visar författarna och manar till arbete för ökad med-
vetenhet.

Kampen om texten är ovanligt väl sammanhållen för att vara en antologi, antagligen
för att forskarna har arbetat inom ett och samma projekt med gemensamma frågor och
teoriramar. Kapitlen kan dock också läsas fristående utifrån vad man har intresse för.
Man kan exempelvis fördjupa sig i en bakgrund om hur lärarutbildningen akademise-
rats, och ett kapitel ger på ett mycket lättillgängligt sätt en översikt över teoribildning
och tidigare forskning på området. Det finns mycket att inspireras av för egen verksam-
hetsutveckling; exempelvis utforskas i ett av kapitlen en framgångsrik metod för port-
följbedömning som gör att skrivutveckling kan byggas in ända från början i utbild-
ningen.

Den som önskar sig en handbok med färdigtuggade förslag på upplägg att lyfta in i
den egna undervisningen kan dock bli besviken, för det är inte där tonvikten ligger. Men
den som är intresserad av att förstå skrivandets villkor har alltså mycket att hämta, och
det är kanske här som antologins allra största värde ligger. För den som är universitets-
lärare är det lätt att ta avstamp i de exempel och begreppsliga redskap som presenteras
för att jämföra med sin verksamhet, oavsett om man är lärarutbildare eller ej. Läsningen
väcker frågor om vilka normer för texter som egentligen gäller och hur de kommunice-
ras, vilka erfarenheter och förutsättningar som studenterna har, vad som är självklart för
läraren själv men inte för studenterna (och vice versa), vilka lärandebanor studenterna
egentligen erbjuds – och så vidare.

Antologin är mycket viktig som ett välgrundat, konkret och nyanserande bidrag till
diskussionen om det akademiska skrivandets problem och möjligheter. Detta är en bok
som förhoppningsvis kommer att bli läst och diskuterad i många lärarkollegier och på
många universitetspedagogiska kurser. Egentligen är det en bok som alla som handleder
akademiska uppsatser borde läsa.
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Filippa Lindahl undersöker i sin avhandling satsfläta med relativsats (hädanefter
SF-Rel) i svenska – se (1) och (2) – en konstruktion som också förekommer i norska och
danska. Det spetsställda ledet (i fet stil) har sin grammatiska funktion i relativsatsen, i
en position som vi kan föreställa oss som en lucka.1

(1) Biljard fanns där många [som spelade _]. (SAG 4:423)
(2) ja ett lodjur har jag inte hört talas om nån [som blivit uppäten av _]. (s. 1)

Utifrån ett typologiskt perspektiv anses SF-Rel vara ovanlig. Konstruktionen är oaccep-
tabel i t.ex. engelska – jfr (3) – och den skandinaviska konstruktionen har därför rönt
internationell uppmärksamhet, framförallt inom teoretisk syntaxforskning och inom
psykolingvistik.

(3) *Who does Phineas know a girl [who is working with _]. (s. 2)

De olika förklaringar som föreslagits till varför denna typ av satsfläta är så pass ovanlig
typologiskt baseras på restriktioner formulerade utifrån ett syntaktiskt, semantiskt,
pragmatiskt eller språkbearbetningsperspektiv. Förklaringsmodellerna är ofta svåra att
avgränsa från varandra prediktionsmässigt och den ena utesluter inte alltid den andra.
Oavsett vad som gör SF-Rel så speciell uppstår naturligtvis följdfrågan om vilken egen-
skap hos de skandinaviska språken som predicerar den överraskande möjligheten att an-
vända SF-Rel i dessa. 

Avhandlingen är skriven på engelska och uppdelad i sju kapitel som följs av en sam-
manfattning på svenska. Kapitel 1 innehåller en kort beskrivning av syftet och en över-
sikt över avhandlingens struktur. Studien baseras på nedanstående fyra frågeställningar
1 Lindahl använder förkortningen ERC (Extraction from Relative Clauses) i sin avhandling.


