
211

som så ofta i dagens debatt om till exempel skolan och elevernas dåliga resultat. Debat-
ten i medier och bland politiker blir ofta onyanserad där åsikter bygger mer på känslor
än fakta.

Det är imponerande hur Gustafsson och Håkansson har tänkt ut metoder för sin un-
dersökning och hur noggrant de analyserar det stora materialet. Trots ganska komplice-
rade undersökningar beskriver de metod och resultat på ett tydligt sätt, vilket gör att det
går bra att följa deras resonemang. Jag hoppas att den här boken sprids inom skolvärlden
och läses både av lärare och blivande lärare. Alla lärare bör arbeta aktivt med ordförstå-
else och uppmuntra till läsning av olika slags texter.

Eva Sundgren

Josefsson, Gunlög & Lundin, Katarina: Nycklar till grammatik. 158 s. Student-
litteratur. Lund 2018. ISBN 978-91-44-11759-1.

Det senaste decenniet har ett flertal läroböcker givits ut med uttalat syfte att användas
på nybörjar- och fördjupningskurser i grammatik vid svenska universitet och högskolor.
Denna boks författare, Gunlög Josefsson och Katarina Lundin (båda sedan många år
verksamma vid Lunds universitet), har enskilt eller i samarbete bidragit med fem tidi-
gare läroböcker om grammatik, och får således sägas vara något av veteraner i samman-
hanget. Josefssons bok Universitetsgrammatik för nybörjare har sedan 2001 använts på
många olika universitets- och högskoleutbildningar i svenska, och Katarina Lundins
Tala om språk (2014) har på samma sätt använts inom flera lärarutbildningar. Med
tanke på just det stora antalet läroböcker i svensk grammatik måste man naturligtvis
ställa sig frågan: vilket syfte, eller vilken lucka, fyller Nycklar till grammatik? 

I inledningen (s. 14) beskriver författarna själva boken som »en fortsättnings- och
fördjupningsbok i grammatik, med ett tydligt praktiskt anslag och en möjlighet till kon-
kret tillämpning». Detta relativt mångfacetterade syfte reflekteras också i urvalet och
dispositionen av bokens innehåll. Snarare än en traditionell genomgång av ord, fraser,
satsled och satstyper utgår Nycklar till grammatik från vanliga fallgropar och svårighe-
ter vid grammatisk analys: avgränsningen av fraser och satser, den språkliga hierarkin
samt relationen mellan form, funktion och betydelse. Ett friskt grepp är att låta stora de-
lar av diskussionen utgå från autentiska felanalyser från grammatikstuderande. Ex-
emplen är väl valda illustrationer av vanliga feltyper (pedagogiskt markerade i rött med
en tummen-ner-markör framför) och kontrasteras ofta med den korrekta analysen (mar-
kerad i grönt med en tummen-upp-markör) i direkt anslutning.

Boken inleds med ett kortare metakapitel om bokens syfte och disposition samt dess
tänkta läsare. Kapitel 2 är således det första innehållskapitlet, med en genomgång av
språkets byggstenar (fraser, satsförkortningar och bisatser). Kapitel 3 diskuterar språ-
kets tre dimensioner form, funktion och betydelse – en central aspekt som brukar av-
handlas i alltför korta avsnitt i många grammatikböcker. I kapitel 4 diskuteras den hier-
arkiska principen, också detta ett välkommet inslag. Kapitel 5 fokuserar på »Bekymret
med bisatser», medan kapitel 6 behandlar satsschemat som såväl en linjär representation
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för språksystemet som ett verktyg för textutveckling. Det avslutande kapitel 7 är prak-
tiskt orienterat, med konkreta förslag till arbetsområden i anslutning till bokens övriga
kapitel.

Inför den här recensionen har jag läst boken pärm till pärm ett antal gånger, vilket
kanske inte är det mest naturliga sättet att angripa en bok av detta slag. Men en sådan
genomläsning ger bitvis intrycket av en rörigare disposition än ovanstående översikt ger
vid handen. Liknande textavsnitt förekommer ibland med några sidors mellanrum, och
vissa diskussioner har delats upp över flera kapitel där de i mitt tycke borde ha integre-
rats i ett. I kapitel 3 diskuteras form, funktion och betydelse på ord- och frasnivå – men
inte på satsnivå. Den diskussionen skjuts istället fram till kapitel 5, avsnitt 1. Eftersom
ett helt kapitel skiljer dessa två kapitel ser sig författarna tvungna att upprepa mycket av
det som sades i kapitel 3. Varför inte förlägga hela diskussionen om form, funktion, be-
tydelse till kapitel 3 (som ju kapitlets titel anger)? På samma sätt ägnas hela kapitel 4 åt
språkets hierarkiska dimension, vilket borde göra det första avsnittet i kapitel 6 överflö-
digt (»Språket som hierarkiskt och linjärt system»). I kapitel 4 hittar vi också avsnittet
»bisats i bisats i bisats ...» som väl lämpligen borde placeras i kapitel 5 »Bekymret med
bisatser»?

I hur stor utsträckning bokens disposition är ett problem avgörs främst av hur den är
tänkt att användas. Som handbok för en yrkesverksam lärare är dispositionen troligtvis
inte särskilt problematisk. Kanske är upprepningarna då t.o.m. en styrka, eftersom varje
kapitel kan läsas oberoende av de övriga. Men som lärobok på en grammatikkurs fun-
gerar dispositionen sannolikt sämre. En läsinstruktion till en lektion om bisatser skulle
innebära anvisningar till längre eller kortare avsnitt i kapitel 2, 3, 4, 5 och 6, med resul-
tatet att flera textstycken blir snarlika varandra.

Enligt författarna riktar sig boken till tre olika målgrupper: yrkesverksamma lärare,
svensklärarstudenter under utbildning och studenter som läser olika typer av kurser i
svenska, svenska som andraspråk eller svenska som främmandespråk. Ambitionen att
rikta sig till dessa relativt olika målgrupper får dock en del textmässiga konsekvenser.
Bitvis är det som att författarna inte riktigt kunnat bestämma sig för vem den huvudsak-
lige läsaren egentligen är. Kapitel 2 består exempelvis av en traditionell genomgång av
olika slags fraser, och kapitel 3 diskuterar relationen form, funktion och betydelse. To-
nen i dessa kapitel är till stora delar typisk för läromedelstexter. Några illustrerande ex-
empel: 

Vi ska börja med att titta på infinitivfrasen. […] Subjekt och finit verb får inte
finnas i infinitivfrasen men förutom detta kan en infinitivfras ha allt som en van-
lig sats kan innehålla […] (s. 39)

Betydelse ska skiljas från referens. Referens handlar om vad ett språkligt uttryck
syftar på i världen. (s. 53)

Det något märkliga är att dessa läroboksavsnitt knappast är fördjupande eller problema-
tiserande: snarare syftar de till att introducera och förklara basala begrepp som behövs
för vilken grundkurs i grammatik som helst. 

I andra avsnitt framstår boken närmast som en handbok för yrkesverksamma lärare,
med handfasta tips om hur man kan väcka grammatisk medvetenhet. Här tänker jag ex-
empelvis på avsnitt 2.6 »Varför är syntagmbegreppet svårt?», avsnitt 6.7 »Satsschemat
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som redskap för skrivutveckling» och kapitel 7 i sin helhet (»Tillämpningsstudier i
grammatikstudier – några uppslag»). De autentiska felanalyser som ges boken igenom
faller också inom genren handbok. Diskussionen (s. 57) av följande felanalys kan tjäna
som belysande exempel:

En runristning i Västerljung i Sörmland hade formen ”Tjust”, 
Subjekt Rumsadverbial Pred       Direkt objekt
som anses vara en avledning av verbet tjuta.
Omständighetsadverbial

I anslutning till denna felanalys skriver författarna:

Frasen i Västerljung i Sörmland uttrycker rum eller plats, och det är förmodligen
anledningen till att studenten använder beteckningen rumsadverbial. Men efter-
som i Västerljung i Sörmland ingår som en bestämning inuti en nominalfras är
detta inte rumsadverbial utan attribut. Som vi kan se missar studenten också att
bisatsen som anses vara en avledning av verbet tjuta är ett satsformat efterställt
attribut i nominalfrasen. Det är samma typ av fel som finns illustrerat i figur 3.2
och 3.3 ovan.

Liknande diskussionsavsnitt om bakomliggande orsaker till vanliga felanalyser före-
kommer boken igenom och är i mitt tycke bokens kanske främsta styrka. För alla lärare
med erfarenhet av grammatikundervisning är det nyttigt, intressant och värdefullt att re-
flektera över hur studenterna ser och tar sig an grammatiska problem. Det är därför lite
synd att lärarperspektivet inte är mer konsekvent genomfört. Stycket som följer direkt
efter det citerade avsnittet återgår till läromedelsgenren och inleds med »Hur gör man
då för att ta reda på hur lång en satsdel är?» (s. 57). Rimligare vore väl att hålla fast vid
lärarens utmaning, dvs. »Hur hjälper man då studenter/elever att hitta och avgränsa sats-
delar?».

Att på detta sätt blanda lärobok och handbok är en svår balansgång: boken riskerar
bitvis att bli för trivial för läraren och bitvis irrelevant för studenten. Det är nämligen
inte de grammatiska begreppen som i första hand problematiseras och fördjupas – vilket
man väl förväntar sig av en fortsättnings- och fördjupningsbok – utan de bakomliggande
orsakerna till att så många studenter har svårt för grammatisk analys. För att denna bok
verkligen ska fylla sitt syfte och sin plats i floran av grammatikböcker är det mycket vik-
tigt att inse detta centrala perspektivskifte.

Kapitel 5, »Bekymret med bisatser», ger en tydlig illustration av detta perspektiv. Det
grundläggande bekymret är nämligen iakttagelsen att »bisatser, bisatsidentifiering och
bisatshantering [verkar] vara områden som skapar en hel del svårigheter när man lär sig
grammatik» (s. 84). (Ordet grammatik ska här tolkas som teoretisk kunskap om språk-
systemet.) Bekymret är alltså inte språksystemets ovilja att låta sig beskrivas i enkla ka-
tegorier. Strukturell motsägelsefullhet diskuteras följaktligen inte, såsom exklamativa
att-huvudsatser eller frågeformade konditionalbisatser. Detta ska dock inte nödvändigt-
vis ses som kritik. Kapitlets inledande diskussion om hur svårt det faktiskt kan vara för
en student att identifiera en bisats utifrån de givna kriterierna är något av en ögonöpp-
nare. Just förståelsen för studentens perspektiv – svårigheten att omsätta teoretisk kun-
skap till praktisk metod – gör den här boken till ett värdefullt lärarredskap. Däremot är
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jag inte lika säker på att perspektivet fungerar för de andra tänkta målgrupperna, dvs.
studenter på olika slags fördjupningskurser i grammatik.

Bokens inneboende konflikt mellan lärobok och handbok kommer tydligast fram
i  det avslutande kapitel 7, »Tillämpningsuppgifter i grammatikstudier – några
uppslag». Som titeln antyder innehåller detta kapitel förslag på praktiska tillämp-
ningar av grammatik som knyter an till de tidigare kapitlens mer teoretiska resone-
mang. De flesta uppgifter kan med fördel användas i klassrummet »som en del av äm-
nesundervisningen i svenska» (s. 142). I mitt tycke blir det därför underligt att texten
i det mest lärartillvända kapitlet i stora delar har ett studenttilltal. I kapitlets inledning
står det att läsa (s. 141): »Vår tanke […] är att ditt arbete med svenska språkets gram-
matik ska få en både teoretisk och praktisk karaktär, men också att du ska känna att
hela den här boken faktiskt handlar om ditt eget språk, ditt språkbruk och din språk-
känsla”. Tiden får väl utvisa vilken målgrupp som blir den faktiska snarare än den
tänkta. Själv har jag i alla fall fått flera matnyttiga läraruppslag inför kommande
grammatikkurser.

Nycklar till grammatik har fått ett mycket positivt mottagande och blivit medialt upp-
märksammad; härom månaden vann boken hederspris i Studentlitteraturs prestigefyllda
kurslitteraturpris 2018. Med vissa reservationer (som framgått ovan) är det enkelt att
hålla med i berömmet. Författarna har en enastående förmåga att skriva lättbegripligt
och medryckande om grammatik, vilket är en förtjänst väl värd att lyfta fram. Att utgå
från autentiska felanalyser är också ett pedagogiskt och effektivt sätt att konkretisera de
mer teoretiska resonemangen. Även om jag ställer mig tvekande till att beskriva Nycklar
till grammatik som en forskningsbaserad fördjupningsbok i grammatik tror jag att
boken kommer att bli ett värdefullt redskap för både studenter och yrkesverksamma lä-
rare i arbetet med grammatisk analys. Det är vackert så. 

Johan Brandtler

Josephson, Olle: Språkpolitik. (Språkrådets skrifter 25.) 320 s. Morfem. Stock-
holm 2018. ISBN 978-91-88419-01-9.

När Olle Josephson nu ger ut en bok med titeln Språkpolitik så är det en betydelsefull
och efterlängtad bokutgivning. Författaren var under närmare tio år (2000–2009) den
främsta företrädaren för svensk språkpolitik, först som föreståndare för Svenska språk-
nämnden och från 2006 års omorganisation som chef för Språkrådet, den avdelning
inom Institutet för språk och folkminnen som för närvarande är Sveriges officiella
språkrådsorgan. Det var tio händelserika år. Inte bara omorganiserades under denna pe-
riod den centrala institutionaliserade språkvården, vi fick också språkpolitiska mål
(Bästa språket, 2005) och till sist en språklag (2009); i stor utsträckning var detta resul-
tat av Svenska språknämndens initiativ vilka ledde fram till Kommittén för svenska
språket och handlingsprogrammet Mål i mun (2002). 

Det tidiga 2000-talet kan med viss rätt beskrivas som ett språkpolitiskt uppvaknande
i Sverige. Från en språkvård med fokus på korpusvård har statusfrågorna gradvis fått




