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mönster, använder informanterna sig av allmänkognitiva principer eller kontextuell in-
formation i sina tolkningar.

Sammantaget utgör Loenheims avhandling ett viktigt bidrag till forskningen om
svenska sammansättningar, i synnerhet genom att konsekvent fokusera på tolkningsper-
spektivet. Samtidigt kan den även läsas som ett bidrag till den bruksbaserade lingvisti-
ken i allmänhet där just förhållandet mellan fyllda och schematiska enheter är ett mycket
aktuellt och fortfarande kontroversiellt ämne. Således poängterar Loenheim (i avslut-
ningskapitlet 9) att vidare empirisk forskning behövs för att kunna slå fast om mycket
abstrakta scheman som [XXhuvud] är kognitivt realistiska, dvs. om talare verkligen pre-
fererar tolkningar med efterledet som semantiskt huvudled oberoende av ordklass. Detta
är en mycket större teoretisk fråga som Loenheim naturligtvis inte kan svara på, utan
bara anknyta till.
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Det är lätt att känna sig missmodig över den svenska skolans nutid och framtid när man
följer debatten i nyhetsmedier och på sociala medier. Något av det missmodet griper
mig också när jag först tittar på Katarina Lundins bok Att utbildas till svensklärare i te-
ori och praktik. Är det verkligen någon som fortfarande utbildas till svensklärare, tänker
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jag svartsynt, är det inte snarare så att dagens lärarstudenter tänker att de ska bli lärare,
i första hand, medan ämnesinnehållet skjuts alltmer i bakgrunden? Så ser väl min egen
erfarenhet ut, av lärarstudenter och lärarutbildningsdiskussioner. Men när jag lägger
igen boken känner jag mig faktiskt fylld av en märkvärdig optimism. Framför allt kan-
ske för att de fyra lärarstuderande som här kommer till tals förmedlar en både reflekte-
rande och seriös hållning till sitt framtida yrke. Och i deras reflektioner är det ämnes-
specifika ingalunda skjutet i bakgrunden. 

Men låt oss ta det från början. Katarina Lundin har under fem års tid följt fyra studen-
ter under deras utbildning till svensklärare. Studien inleds år 2013 då de fyra studenterna
är mellan 21 och 32 år gamla. De ska alla bli – eller är väl nu – ämneslärare med svenska
som ett av sina ämnen. Som andra ämne i sin examen har de historia, samhällskunskap
eller teater. Det är spännande att få följa de här studenterna, som man som läsare tycker
sig komma ganska nära, under de nio terminer som utbildningen varar. Under studiens
och utbildningens gång samlas de fyra studenterna till elva gruppintervjuer kring olika
teman. Varje intervju är ungefär 45 minuter lång och beskrivs av Lundin som halvstruk-
turerad. Gruppintervjuerna bildar stommen i boken och långa citat från samtalen visar
hur diskussionerna har gått. Vid några tillfällen har Lundin använt en variant av inter-
vjumetoden stimulated recall, så att hon själv som samtalsledare gett en återkopplande
introduktion eller visat ett utdrag ur transkriptioner av tidigare gruppintervjuer. På så
sätt har deltagarna fått tillfälle att reflektera över hur de själva tänkte över ett visst tema
tidigare under utbildningen och studenternas utveckling hamnar i fokus. 

De teman som valts ut för gruppintervjuerna anknyter alla till »ämneskunskaper,
språkvård och lärarprofession» (s. 9) och har viss slagsida åt den språkliga delen av
svenskämnet – till skillnad alltså från den litterära delen. Tonvikten ligger mycket tyd-
ligt på den kommande professionsrollen, som exempelvis »Kopplingen mellan ämnes-
kunskaper och pedagogiska kunskaper/teori och praktik» eller »Läsning av elevskrivna
texter för bedömning eller läsning för språkutveckling». Det senare temat utvecklas tyd-
ligare än de övriga eftersom bokens fjärde kapitel, som beskrivs som ett specifikt per-
spektiv på studenternas självbild och utveckling, helt ägnas åt de fyra lärarstudenternas
förhållningssätt till språkvård, språknormer, språkutveckling och bedömning i skolans
kontext. Det blir där uppenbart att hanteringen av elevskrivna texter är en arena för kon-
flikt mellan ideologi och praktik, och i synnerhet efter att lärarstudenterna haft sin första
VFU (verksamhetsförlagd utbildning) drabbas de av insikten att det är svårt – eller kan-
ske omöjligt – att hantera elevers skriftliga prestationer i enlighet med de ideal som de
själva omfattar. Så här säger studenten Maria (s. 74), i ett av gruppsamtalen:

ja och sedan sitta uppe till halv två bara för att man vill ge en bra bedömning på
ett brev som en elev har skrivit… och det tror jag också såhär, hur i svenskämnet
ska man utforma, hur ska man göra uppgifter för att utveckla eleverna utan att jag
ska sitta med hundratjugo brev som jag ska gå igenom?

I mötet med VFU-skolornas praktik kommer de fyra studenterna till insikt om att arbets-
bördan och tidsbristen är reella problem i det yrke de valt. De kämpar alla fyra, om än
på olika sätt, för att hålla fast vid sin ambition att ge alla elever konstruktiv och indivi-
duell återkoppling på skrivna texter utan att tvingas hamna i ett mera instrumentellt för-
hållningssätt till elevernas skrivande. Häri ligger något av det hoppingivande som boken
förmedlar: studenterna vill räcka till i sin lärarroll. 
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Lundin resonerar, utifrån studenternas förhållningssätt till de framtida elevernas
skrivande, om det komplexa förhållandet att språknormer i undervisningen måste kon-
textualiseras på två olika sätt, dels i förhållande till elevens nivå, dels i förhållande till
språkutvecklingen och den därmed sammanhängande normförändringen. Det går idag
knappast att tala om att en skriftspråksnorm är förhärskande i svenskan. Studenternas
resonemang om språknormer beskrivs med utgångspunkt i Telemans (1979) tre olika ty-
per av förhållningssätt till språknormering: kommunikationsteknisk ändamålsenlighet,
socio-politisk inställning och laissez-faire. Lundin konstaterar att studenterna av skol-
verkligheten tvingas in i en fjärde hållning som kan beskrivas som praktikorienterad.
Den tvingar studenterna att, av tidsmässiga och praktiska skäl, hantera elevernas texter
på ett sätt som inte är förenligt med deras egen grundsyn, där de vill förbättra möjlighe-
terna för varje elev att kunna kommunicera sitt budskap med utgångspunkt i god kun-
skap om språkvård och språknormer. 

Utöver de gruppintervjuer som utgör bokens stomme har de utvalda studenterna
också fått genomföra tre skrivuppgifter, där de skrivit relativt korta texter kring tre
skilda ämnen. Temat för en av dessa uppgifter är läraren som språkvårdare, och där har
avsikten varit att belysa rollen som språkvårdare och språkutvecklare i det andra ämne
de har i sin utbildning vid sidan av svenska. På så sätt får diskussionen om hur studen-
terna som lärare vill och kan förhålla sig till språknormer i elevernas skrivande ytterli-
gare en dimension. 

Syftet med projektet Att utbildas till lärare i teori och praktik har varit att undersöka
och problematisera de lärarstuderandes utveckling »som människor, som studenter, som
blivande lärare och som språkbrukare» (s. 9). Studenternas eget språkbruk behandlas i
bokens femte kapitel, där fyra av intervjuerna beskrivs utifrån kvantitativa och kvalita-
tiva analyser. Lundins intryck, skriver hon, är att studenterna uttrycker sig annorlunda i
de senare intervjuerna än i de tidigare, och de språkliga analyserna är ett sätt att försöka
belägga detta intryck. Mycket riktigt visar det sig att både ordlängden och nominalkvo-
ten (mätt som enkel nominalkvot) har ökat i studenternas tal mellan de första intervju-
tillfällena och de sista. Från det resultatet går Lundin vidare i en analys av tre utvalda
språkdrag, och resonerar med SFL-terminologi om hur studenternas sätt att utvidga sina
yttranden går från utveckling mot högre grad av specificeringar och tillägg. Draget att
utveckla yttranden med alltså-konstruktion, här exemplifierat med Jasmins utsaga från
intervju nummer 2: »men jag tänker det är ju en sak, alltså har eleven förstått det den
läser, alltså jag tror att skriver den av exakt eller …», avtar under utbildningstiden. I de
senare intervjuerna har användningen av sambandsorden men och för ökat och studen-
terna verkar alltså ha förvärvat en bättre förmåga att mera specifikt ge uttryck för kom-
plexa samband. Tyvärr har avsnittet om studenternas språkliga utveckling flera illustre-
rande citat från de tidigare intervjuerna, men vad jag kan se inga exempel från de senare.
Jag har all tillit till analysen, men flera citat från intervju 10 och 11 hade berikat fram-
ställningen. 

Slutligen bidrar studenternas egna texter, som de skrivit med mycket öppna anvis-
ningar om sin egen utveckling under utbildningstiden, till bokens rika helhet av per-
spektiv på en framtida svensklärarverksamhet. Inför skrivuppgiften har de fått ta del av
de transkriberade utskrifterna av intervjumaterialet och sedan inbjudits att skriva en per-
sonlig reflektion utifrån ett självvalt perspektiv. Studenttexterna presenteras i sin helhet
och med studenternas namn som författarnamn i bokens sjätte kapitel. Ett begrepp som
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återkommer vid flera tillfällen i boken, nämligen skolans kompensatoriska uppdrag, for-
muleras här på olika sätt, och det står klart att de fyra studenterna har en stark överty-
gelse om att skolan har till uppgift att hjälpa alla elever att erövra vad man kan kalla det
offentliga språket. Utifrån sina skilda erfarenheter sliter de på olika sätt med denna upp-
gift. Någon beskriver sin syn på skolans kunskapsuppdrag och demokratiuppdrag, som
han inledningsvis sett som skilda från varandra, men genom utbildningens och den egna
utvecklingens roll kommit att uppfatta som delar av ett och detsamma. Att göra studen-
terna till medförfattare är ett ovanligt grepp men ger här tydligt uttryck för studenternas
utveckling från nybörjarstudenter till snart färdiga lärare och medforskare. Här lyfts så-
väl djupa ämneskunskaper som skolans demokratiuppdrag och skolans vardag fram som
styrande för arbetet. 

Lundins bok Att utbildas till svensklärare i teori och praktik bygger på studier av bara
fyra studenter. De framstår i sina skrivuppgifter som välformulerade och tydliga i sina
ställningstaganden. Det ligger nära till hands att fundera över om inte studien i sig gett
just de här fyra studenterna bättre verktyg att reflektera över sina studier och sin framtid
så att de kanske också utvecklats till ännu bättre studenter – och lärare. Men man kan
naturligtvis också fundera över den valda metoden. De deltagande studenterna valdes ut
på så sätt att de tillfrågades om deltagande utifrån sitt engagemang under föreläsningar
i svenska språkets struktur, som Lundin själv höll. Ursprungligen deltog åtta studenter,
i två olika grupper, men den ena gruppen upplöstes av olika skäl efter ett år. Ytterligare
en studentgrupp hade krävt en lite annan redovisning, tror jag, men hade givetvis bidra-
git med ytterligare fyllighet. Nu är detta en fallstudie, och representativitet är därmed
underordnat. De fyra studenter som läsaren får möta här är just fyra studenter. De här
individerna, engagerade och reflekterande, finns inom dagens lärarutbildning, och stu-
dien bidrar med ett värdefullt perspektiv på skolans vardag och uppdrag, så som dessa
kan uppfattas av morgondagens lärare. 

Boken väcker många frågor, mot bakgrund av dagens lärarbrist. Hur ska vi klara att
få nyblivna lärare att både stanna kvar i yrket och behålla sina höga ideal? Och är det
egentligen alls möjligt för en svensklärare i dagens skola att ge eleverna verktyg för att
hantera till exempel de, dem och dom, för att nu dyka ned i en aktuell språkfråga. Är det
ens möjligt att vara språkvårdare på allvar i en tidspressad lärarroll? De här diskussio-
nerna tar sig Lundin inte an, i denna bok, men de ligger implicit i texten och inbjuder
till vidare diskussion. Många lärarutbildare och lärarstuderande borde vara intresserade
av att läsa boken. Den är inte bara lättläst och erbjuder ingångar till spännande diskus-
sioner; den ger också uppslag till fortsatta studier av hur lärarstuderandes kunskapsut-
veckling och språkutveckling hänger ihop.
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