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tativa” för postmodernismen. Däremot diskuteras 
inte huruvida de valda dikterna är representativa 
för poeterna. I Frostensons fall antyds en utveck-
ling från ett tidigt till ett sent författarskap främst 
genom två enskilda dikter. Här finns också roten 
till vad jag uppfattar som avhandlingens svaghet. 
En avgörande föresats är som sagt att granska litte-
raturhistorieskrivningen som hävdar en vändning 
kring 1980. Den omperiodisering Malm föresprå-
kar i sin avslutning sätter inte något entydigt start-
datum, men tydligt är att litteraturen från 1960- 
och 1970-talet också måste finnas med på postmo-
dernismens karta. I ljuset av detta förvånar det att 
dikterna som närstuderas är från 1990- respektive 
2000-talet (till exempel finns inga av Frostensons 
fem samlingar från 1980-talet ens upptagna bland 
referenserna).

Jag har svårt att se detta som annat än ett glapp 
mellan historieskrivning och närläsning som kly-
ver avhandlingen i två delar. Motståndet mot re-
presentativitet hänger också ihop med oviljan att 
förstå postmodernismen i estetiska termer. Ofta 
pekar Malm på att ett visst grepp inte kan använ-
das för att beskriva postmodernismen, eftersom det 
också förekommer i modernismen: ”Talar man ex-
empelvis om metafiktion som ett postmodernis-
tiskt drag bör detta […] leda till att det är lika post-
modernistiskt närhelst det uppträder” (104). Men 
så är det ju bara om man ger det enskilda stildraget 
ansvaret för att bära upp hela begreppet, och dess-
utom tänker sig estetiska och periodbaserade de-
finitioner som ömsesidigt uteslutande. Vad är det 
som hindrar att man talar om en konstellation av 
drag, som när de uppträder tillsammans under det 
sena 1900-talet kan användas som en inringning av 
postmodernismen? I stället väljer Malm alltså till 
sist att helt utesluta estetisk-stilistiska aspekter ur 
begreppet och föreslå att det perspektiv som an-
lagts på Frostenson och Larsson ”kan anläggas på 
alla författare som verkar inom tidsrummet som 
postmoderniteten gäller” (383). Konsekvensen av 
detta blir ett utraderande av Jamesons distinktion 
mellan den sociokulturella situationen och littera-
turens estetiska svar, som avhandlingen byggt sitt 
resonemang på. Begreppet ”postmodernism” redu-
ceras till ett bihang till begreppet ”postmodernitet”,  
där det sitter i skälvande väntan på Ockhams rak-
kniv.

Är det detta som kallas postmodernism? är ett di-
gert och på många sätt imponerande arbete. Även 
om jag har uttryckt kritiska synpunkter är det en 
imponerande lärd och lärorik avhandling. De ut-

tömmande presentationerna av begreppen postmo-
dernism och postmodernitet och det tillgängliga 
tilltalet gör att både studenter, doktorander och 
forskare kommer att ha god användning för den. 
Den visar med all önskvärd tydlighet hur svenska 
kritiker och litteraturvetare ofta famlat och svept 
för att hitta en kärna i postmodernismen som inte 
finns där, och hur tanken på en postmodernistisk 
vändning under 1980-talet okritiskt har traderats. 
Sitt huvudsyfte – att avlämna analyser och tolk-
ningar av Frostensons och Larssons diktning – upp-
fyller den med råge. Framför allt övertygar den om 
att de studerade dikterna verkligen vinner på att lä-
sas som vitt skilda svar på det postmoderna tillstån-
det. Därmed har avhandlingen säkrat sin plats som 
en självklar referens i framtida forskning: ingen lit-
teraturvetare som framgent vill yttra sig om deras 
poesi, eller om den svenska postmodernismen, 
kommer att kunna gå runt den.

Axel Englund

Sofia Pulls, Skrivande och blivande. Konstruktioner 
av skönlitterärt skrivande i handböcker och lärome-
del 1979–2015. Umeå Studies in Educational Sci-
ences 31. Umeå 2019.

Sofia Pulls avhandling Skrivande och blivande. Kon-
struktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker 
och läromedel 1979–2015 har som syfte att under-
söka ”hur skönlitterärt skrivande och skrivande 
subjekt konstrueras i pedagogiska texter för skri-
vande” (4) publicerade på svenska 1979–2015. I sin 
beskrivning av genren noterar avhandlingsförfat-
taren att den typiska handboken – inte sällan skri-
ven av en etablerade författare eller lärare på skri-
varkurser – ofta inleds med allmänna resonemang 
om skrivande för att sedan gå över till att ”ge råd, 
gå igenom berättarteknik och eventuellt presen-
tera övningar” (9).

Avhandlingen omfattar sex kapitel. Efter en in-
ledning följer fyra analytiska kapitel med olika fo-
kus och inriktning, samt ett sjätte och avslutande, 
som mindre är en sammanfattning än en vidarefö-
ring och fördjupning av vissa resonemang i avhand-
lingen. Därtill kommer summary, litteratur- och 
källförteckning, samt – inte minst – ett användar-
vänligt index omfattande personer samt de analy-
serade handböckerna och läromedlen.

Avhandlingen fokuserar på olika typer av före-
ställningar om skrivande som kan utläsas ur den 
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uppsjö av handböcker och läromedel om skrivande 
som publicerats under den här aktuella perioden. 
En given bakgrund till studien, som samtidigt mar-
kerar dess relevans, är den betydelse och ställning 
som kreativt skrivande och litterär gestaltning har 
idag och har haft under de senaste decennierna. Det 
finns en uppsjö av utbildningar för blivande skri-
benter eller författare att välja mellan: på studera.
nu får man 252 träffar på kreativt skrivande. Flerta-
let svenska universitet och högskolor erbjuder idag 
den här typen av fristående kurser eller hela utbild-
ningsprogram. Lägg därtill att författaryrket ham-
nar högt på listan över drömyrken – på tredje plats 
bland kvinnor i Manpowers undersökning 2012. 
Enligt en färsk undersökning vill var tredje svensk 
ge ut en bok. Varför? Avhandlingsförfattaren hän-
visar till Deborah Brandt som i The Rise of Writ-
ing (2015) menar att skrivande rent generellt håller 
på att överordnas läsande med hänvisning till den 
produktivitet och därmed högre status som är för-
bunden med att skriva. Dessutom finns det, som  
Göran Hägg tror och hoppas i förordet till sin 
mycket spridda Nya författarskolan (2005), ett in-
tresse för den här genren hos ”vanliga bokläsare” 
bland annat för att skaffa sig ”berättartekniska in-
sikter” (13).

Det stora intresset för skönlitterärt skrivande 
är förstås i sig en god motivering till Pulls avhand-
lingsprojekt. Det har helt enkelt hög relevans. Där-
till kan man lägga att skrivarutbildningars vara eller 
icke vara med jämna mellanrum ger upphov till rätt 
animerade diskussioner. Själva utgångspunkten för 
avhandlingsprojektet är att den typ av pedagogiska 
texter för blivande skribenter, som både läses in-
dividuellt av författare in spe och som kan antas 
komma till användning i utbildningar, inte rym-
mer några neutrala beskrivningar av vad det inne-
bär att skriva eller av skrivandets hantverk, utan 
bär på en mängd ideologiska ställningstaganden 
och implicita normer, inte minst när det gäller lite 
mer svårgripbara aspekter av skrivande som stil, 
ton, originalitet samt spänningen mellan skrivan-
dets frihet och regler.

Syftet (se ovan!) – som väl fångar avhandlingens 
fokus, även om en viss glidning förekommer då syf-
tesformuleringens ”skönlitterärt skrivande” ibland 
ersätts med endast ”skrivande” (jämför sidorna 3 
och 28) – konkretiseras i tre forskningsfrågor (4):

• Vad innebär det att skriva och vad krävs för att 
skrivandet ska lyckas, enligt de pedagogiska tex-
terna för skrivande perioden 1979–2015?

• Vilka normer, ideologiska ställningstaganden 
och diskurser kommer till uttryck i de pedago-
giska texternas utsagor?

• Vilka förändringar och konstanter kan skönjas, 
och hur kan dessa förstås?

Frågeställningarna är relevanta, även om det inte 
är alldeles uppenbart hur den första forskningsfrå-
gan skiljer sig från den andra. Med utgångspunkt 
från vad avhandlingen faktiskt behandlar skulle 
man därtill kunna tänka sig en frågeställning som 
handlar om skillnader och likheter mellan formellt 
och informellt lärande som Pulls förtjänstfullt åter-
kommer till.

Avhandlingen undersöker ett omfattande em-
piriskt material: det finns ett sextiotal böcker i 
svenskt original som berör skönlitterärt skrivande 
utgivna under perioden 1979–2015 och av dessa 
har 28 analyserats mer ingående. Ytterligare 14 om-
nämns. Som helhet betraktat rör det sig om ett he-
terogent empiriskt material. Ytterligheterna skulle 
kunna representeras av Olof Lagercrantz lika ele-
ganta som höglitterära klassiker Om konsten att läsa 
och skriva (1985), som tryckts om i en rad upplagor, 
samt Refuserad av Desirée Fredlund, som är en sa-
tirisk eller ironisk skildring av den skrivandes ved-
emödor med undertiteln Från amatör till proffs i 
den ädla konsten att inte bli publicerad som förfat-
tare, utgiven på eget förlag 2011. Därtill kommer Siv 
Strömquists inflytelserika lärobok eller handbok 
Skrivprocessen (1988) samt ett läromedel för gym-
nasieskolan, Svenska timmar. Språket, som utkom-
mit i fyra upplagor mellan 1989 och 2011.

Avhandlingsförfattaren redogör ingående och 
övertygande för hur studiens textkorpus har tagits 
fram liksom för de principer (7) som varit vägle-
dande för det slutliga avgörandet gällande vilka tex-
ter som förtjänar att analyseras mer ingående samt 
vilka som kort omnämns respektive vilka som väljs 
bort. Även om helhetsintrycket är att urvalet är 
rimligt och fruktbart, finns det förstås enskilda val 
– och bortval – som kan diskuteras. När det gäller 
Lagercrantz Om konsten att läsa och skriva noterar 
avhandlingsförfattaren att den hör till de mer ”oty-
piska”; i själva verket handlar endast ett fåtal kapi-
tel (9–11) om just skrivande. Ändå ges boken en 
framträdande plats. Däremot nämns inte P.C. Jer-
silds Professionella bekännelser (1981), som visserli-
gen drar åt det självbiografiska, men som är utför-
ligare än Om konsten att läsa och skriva när det gäl-
ler just konsten att skriva.
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Vid sidan av det omfattande urval av hand-
böcker som behandlas, är det endast två som lig-
ger till grund för analysen av skrivande inom ra-
men för formellt lärande: de ovan nämnda Skriv-
processen och Svenska timmar. Språket. Förutom 
att distinktionen mellan informellt och formellt  
lärande kan problematiseras – inte endast gym-
nasieskolans skrivundervisning utan också crea-
tive writing-kurser torde kunna kategoriseras som 
formellt lärande – får dessa båda böcker en upp-
märksamhet som inte är självklar, givet avhand-
lingens inriktning. En förklaring kan vara att Pulls 
avhandling ligger i skärningspunkten mellan litte-
raturvetenskap, litteraturdidaktik och utbildnings-
vetenskap.

Förutom syfte, frågeställningar och material 
rymmer inledningskapitlet också en mycket upp-
lysande bakgrundsteckning till creative writing eller 
skönlitterärt skrivande och en forskningsöversikt 
under den onödigt kryptiska rubriken ”Från all-
män skrivkunnighet till kreativt skrivande”. Här 
tecknas en historisk bakgrund till avhandlingens 
fokus där bland annat den roll som intimisering 
och erfarenhetsförankring kommer att spela i den 
svenska skolan uppmärksammas. Därtill lyfts vågen 
av så kallad självhjälpslitteratur fram.

Inledningskapitlets avslutande tio sidor rym-
mer en beskrivning av avhandlingens teoretiska 
och metodiska utgångspunkter. Perspektivet här 
kan övergripande beskrivas som konstruktivistiskt 
och kulturanalytiskt. En viktig roll spelar de sex dis-
kurser om skrivande som Ross Ivanic på ett mång-
facetterat sätt presenterade redan 2004 i den infly-
telserika och ofta citerade artikeln ”Discourses of 
writing and learning to write”. Avhandlingsförfat-
taren adderar två diskurser – ”stöddiskurs” respek-
tive ”marknadsdiskurs” – för att fånga ytterligare 
aspekter i sitt empiriska material.

Med denna flerskiktade analytiska modell kan 
avhandlingsförfattaren presentera fruktbara per-
spektiv på det skrivande subjektet och dettas ”sub-
jektsposition”. Avslutningsvis presenteras kort, 
men klargörande och pedagogiskt, de tre teoreti-
ker som fortlöpande, men främst i det sjätte kapit-
let, användas för att fördjupa handböckernas kon-
struktion av skrivande och skrivandets subjekt, inte 
minst när det gäller skrivandets djupare liggande 
drivkrafter: Michel Foucault (bland annat om den 
samhälleliga regleringen av subjektet), Zygmunt 
Bauman (teorin om det individualiserade samhäl-
let och dess konsekvenser) samt Richard Sennett 
(människans behov av – och svårigheter med – att 

skapa sig en sammanhängande livsberättelse i da-
gens senkapitalistiska samhälle).

I detta avsnitt presenteras en lång rad ”diskur-
ser”, som bidrar till att forma skribenters subjekts-
positioner och som därför kan användas i textana-
lysen. Dessa är bland annat självdisciplin, kontroll, 
självomsorg, erfarenhet och hantverksskicklighet. 
Därtill urskiljer författaren senare i avhandlingen 
ytterligare diskurser om skrivande: ”det egna”, som 
är centralt i kapitel två; ”lust” och ”möda”, som spe-
lar en avgörande roll i kapitel tre. Hur dessa för-
håller sig till exempelvis Ivanics diskurser ges det 
inget egentligt svar på. Inte heller om de opererar 
på samma nivå. Intrycket blir snarare att det rör sig 
om analytiska eller tematiska kategorier som vuxit 
fram ur empirin.

Metodiskt innovativt och mycket sympatiskt är 
Pulls grepp att använda skönlitterära texter som 
hjälpmedel – eller kunskapskälla – för att fördjupa 
den teoretiskt drivna analysen, som då Bruno K. 
Öijers dikt ”Fantasin” aktualiseras i ett avsnitt om 
elevers skrivande (49 f.).

Avhandlingens andra kapitel, ”Subjektet skapar 
och skapas”, fokuserar på återkommande föreställ-
ningar i materialet. Det handlar övergripande om 
relationen mellan skrivande och skribent. Analy-
sen avtäcker en rad motsättningar i materialet, som 
till exempel den mellan föreställningen om ett en-
hetligt subjekt som föregår skrivandet och subjek-
tet som ett resultat av själva skrivandet. Vidare de 
återkommande råden att det för den skrivande gäl-
ler att finna sin egen stil eller röst – att sträva efter 
”kreativitet” och ”originalitet” (44). Lägg därtill 
den samtidiga betoningen av skrivandets ”hant-
verk” och ”verktyg” (41 f.), vilket tycks gå på tvärs 
mot originalitetsdiskursen. Över huvud taget finns 
det i det samlade materialet en spänning mellan å 
ena sidan inspiration och å den andra disciplinering, 
regler, rutiner. Dessa motstridiga signaler eller råd, 
menar Pulls övertygande, skapar bilden av skrivan-
det som en komplicerad process, som kräver mod 
och innebär risker. Den blivande författaren posi-
tioneras som hjälpbehövande och i behov av hand-
böcker och skrivarkurser. I dessa inskärps betydel-
sen av regler, rutiner, disciplinering, uppoffring, 
ensamhet – framför allt i handböckerna – (som 
hävs i den publicerades gemenskap med läsarna) 
och skrivövningar.

Analysen av orsakerna till de ovan nämnda 
motsägelserna i materialet hade kunnat fördjupas. 
I Pulls korpus finns handböcker som tar sikte på 
olika delar av det litterära fältet. Om man exempel-
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vis ställer Lina Wennerstens och Katarina Lager-
walls Konsten att skriva en bästsäljare (2011) bred-
vid Bodil Malmstens Så gör jag (2012) står det klart 
att det i materialet finns en djupgående skillnad i 
hur handböckerna positionerar sig i förhållande till 
rådande kulturella hierarkier. Perspektivet antyds 
visserligen i avhandlingen, som då det konstateras 
att vissa av handböckerna skriver fram ett ”roman-
tiskt författarideal med manliga förtecken” (71). 
Men med ett starkare fokus på vilken typ av tex-
ter som handböckerna siktar till i spannet mellan 
genre- och kvalitetslitteratur skulle inte de åter-
kommande och av Pulls pregnant beskrivna mot-
sägelserna – till exempel synen på de egna erfaren-
heterna som utgångspunkt för skrivande eller på 
frågan om stil – i materialet ha framstått som så 
uppseendeväckande. Handböckerna återbrukar fö-
reställningar om litteratur och litterärt skapande 
som kunde ha avtäckts genom en historiserande 
perspektivisering med hjälp av sådana välkända ka-
tegorier som klassicism – romantik eller repertoar- 
versus verkestetik.

I det tredje kapitlet tar avhandlingsförfattaren 
ett diakront grepp på de 28 handböckerna och un-
dersöker hur skrivandets lust och möda skrivs fram 
från 1980-tal till vår egen tid. Det handlar både om 
återkommande föreställningar och förändringar. 
Ambitionen är att genom en analys av föränder-
liga föreställningar ge perspektiv inte bara på skri-
vandet och det skrivande subjektet utan också på 
själva syftet med skrivandet. Här demonstrerar 
avhandlingsförfattaren sin mycket goda förmåga 
att fördjupa analysen med hjälp av de valda teore-
tiska perspektiven. Det gäller exempelvis avsnittet 
som behandlar handböckerna publicerade under 
1990-talet (90–104) där Foucaults begrepp ”själ-
vomsorg” används produktivt. Likaså avsnittets 
analys av ”marknadsdiskursen” och den lycka som 
består i att skriva utan att ha marknaden i åtan-
ken (127).

I samma kapitel spårar avhandlingsförfattaren 
en rörelse från 1980-talet, då det handlade om att 
”använda sin rättighet att skriva, för att förändra 
samhället till det bättre” till 2010-talet då skrivan-
det förefaller handla om det som ”gagnar den en-
skilda individen att kunna bevaka sina egna intres-
sen” (132).

I kapitlet får de fyra aktuella decennierna var sitt 
avsnitt. Genomgående konstrueras skrivandet som 
en kombination av hårt arbete och glädje. Under 
1980-talet förbinds skrivandet, menar avhandlings-
författaren, som mer plikt- än glädjefyllt – det ska 

handla om ”verkligheten” – och i Wernströms Skri-
vandets hantverk (1979) är syftet med skrivande ut-
talat politiskt. Att skriva är ett jobb man kan lära 
sig, även om det kräver rutiner och disciplinering 
av kroppen, vilket belyses med hjälp av Foucaults 
Övervakning och straff, samt ett manligt kodat kall 
och maktmedel som tar sin utgångspunkt i den 
verklighet som den skrivande själv upplevt. Där-
med synliggörs en sociopolitisk diskurs för att tala 
med Ivanic.

Under 1990-talet däremot betonas skrivandets 
kreativa aspekter med fokus på utforskandet av 
skribenten själv och hens inre. Talet om plikt tyst-
nar. Lust och frihet framstår som nyckelord; yttre 
uppdrag och nödvändighet bleknar bort. Detta 
hindrar inte att arbete och regler också nu spelar 
roll för den mer lekfulle skribenten; det handlar 
mer om en frihetlig ”självomsorg”, för att tala med 
Foucault, än om samhällsomsorg. Mer om att för-
ändra litteraturen – jämför Ivaničs kreativitetsdis-
kurs – än om att förändra samhället.

Under 00-talet, då utgivningen av handböcker 
är som störst, återkommer skrivandets lust och 
möda. En drivkraft kan vara kärleken till litteratu-
ren (avståndstagande från marknad), varvid hand-
boksläsaren ska få hjälp av en kompetent författare, 
som inte sällan ”patroniserar” en hjälpbehövande 
blivande författare, att färdas till en fristad, under 
iakttagande av uthållighet och disciplin. Hand-
böckerna kommer därmed att förete vissa likheter 
med den så kallade självhjälpslitteraturen. Dessa 
utgår från att det hos den skrivande finns en rädsla 
för att misslyckas, vilket möts med ett intimiserat 
du-tilltal, med uppmuntran och stöd för att den 
skrivande ska kunna utveckla sig själv som individ.

I 2010-talets handböcker handlar det för det 
första om att lyckas med att ge ut sin bok. Hand-
böckerna kommer därför att i högre grad handla 
om publicering än om skrivande varvid ”säljbar-
het och slutförande” (122) blir viktiga aspekter. En 
stark marknadsdiskurs kan spåras i flera av hand-
böckerna, inte minst under intryck av den sedan 
en tid märkbara deckarboomen. Även om lusten 
att skriva förutsätts krävs enligt råden intensivt ar-
bete. För det andra formuleras under 2010-talet – 
utan sneglande på marknaden, men genom åter-
knytande till självhjälpsperspektivet – skrivandets 
lycka och glädje som ett resultat av hårt arbete.

Det är en retoriskt stark bild som skrivs fram i 
detta avhandlingens tredje kapitel. Dock bygger 
den på en indelning av materialet i den etablerade 
decenniemodellen –1980-tal, 1990-tal, 2000-tal 
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och 2010-tal – och som alla epokindelningar kan 
förstås också denna problematiseras. Till att börja 
med präglas karakteristiken av 1980-talets hand-
böcker av en bok som utkom 1979: Wernströms 
redan nämnda Skrivandets hantverk. Lägg därtill 
att samma bok utkommit i flera senare upplagor, 
varigenom frågan om handböckernas agens un-
der de följande decennierna kunde ha diskuterats. 
Detta gäller för övrigt även senare titlar och epoker. 
Dessutom har Wernströms bok i väldigt hög grad 
fått prägla avhandlingens bild av just 1980-talet, 
som under rubriken ”Ett uppdrag från verklighe-
ten” (83–94) återkommande beskrivs med ord som 
”samhällsförändring”, ”engagemang”, ”kroppsar-
bete (disciplinering)” och ”plikt”. Att bilden i själva 
verket är mindre entydig framgår om man samti-
digt beaktar de båda i avhandlingen inkluderade 
handböckerna Konsten att läsa och skriva samt Lars 
Åke Augustssons Att skriva prosa. Dessa är båda 
utgivna under 1980-talet, men i den sistnämnda 
är skrivandets startpunkt närmast existentiell och 
beskrivs i anslutning till Kafka som ett språng ut ur 
dödscellen. Därmed skiljer den sig på ett grundläg-
gande sätt från Skrivandets hantverk. Den strikta 
epokindelningen samt viljan att pregnant skilja de-
cennierna åt och betona särart på bekostnad av lik-
het riskerar därmed att strömlinjeforma ett mate-
rial som vid närmare granskning visar sig betydligt 
mer komplext. Ett alternativt tillvägagångssätt till 
avhandlingens renodling av perspektiven hade va-
rit att urskilja olika diskurser om skrivande som 
verkar parallellt och förmodligen med varierande 
kraft mellan 1980 och 2015.

Det fjärde kapitlet rymmer en gedigen analys 
och jämförelse av de fyra upplagorna av läromed-
let Svenska timmar. Språket. Här analyseras de över 
tid förändrade föreställningarna om berättande, 
skrivande samt skrivande subjekt i upplagorna från 
1989 respektive 2011 – åter med fokus på lust, möda 
och syfte – och dessa upplagor jämförs med de ti-
digare undersökta handböckerna samt med aktu-
ella styrdokument för skolan.

Noterbart är den marginalisering – och skulle 
man kunna säga trivialisering – som sker av berät-
tande skrivande (men också av att skönlitterärt skri-
vande generellt) i upplagan från 2011. Annorlunda 
då i 1989 års upplaga där berättande skrivande inte 
bara finns med, utan har en markerat skönlitterär 
inriktning, och dessutom beskrivs på ett sätt som 
motsvarar handböckernas skrivdiskurser.

En möjlig förklaring till denna förändring spå-
rar avhandlingsförfattaren i det faktum att 2011 års 

upplaga riktar sig till studieförberedande program, 
varvid andra – diskursiva, utredande – genrer anses 
nyttigare att behärska. Till detta kan man lägga att 
berättande skrivande lyfts ut ur de nationella pro-
ven med hänvisning till att det är en mer svårbe-
dömd texttyp.

I 1989 års upplaga spårar avhandlingsförfattaren 
en påtaglig processdiskurs samt en lust- och fan-
tasidriven syn på skrivande, det vill säga en kreati-
vitetsdiskurs, som ger berättande skrivande – samt 
olika inspirationsövningar – en framträdande ställ-
ning. Även om skrivande inte är en färdighet som 
det är enkelt att tillgodogöra sig, finns här en till-
tro till alla elevers förmåga att utvecklas som skri-
benter. Syftet med att skriva berättande texter 
framstår däremot som diffust: det framställs mest  
som ren skrivträning eller om att skriva för nöjes 
skull.

När det gäller 2011 års upplaga spårar avhand-
lingsförfattaren en tydlig färdighets- samt genredis-
kurs: korrekthet och situationsanpassning är vik-
tiga ledord. Skrivande i akademiska genrer fram-
ställs som ”arbetsamt” (157) och kräver hårt arbete 
och återkommande textbearbetning. Man trycker 
på hur duktiga skribenter gör, vilket i förlängningen 
leder till en disciplinering och differentiering bland 
eleverna: flit och arbete är vad som krävs. Man är 
hur man skriver. Skrivandets syfte är att korrekt lösa 
en förelagd uppgift och behärska framtida akade-
miska skrivgenrer, varför en färdighetsdiskurs do-
minerar.

I sin analys anknyter avhandlingsförfattaren 
produktivt till tidigare läromedelsforskning och 
sätter den i relation till vad som framkommit om 
handböckerna. Slutsatserna är viktiga, men också 
aningen skrämmande. Läromedlen, inte minst de 
senare upplagorna, framstår som handböckernas 
mörka frånsida genom den marginalisering av be-
rättande och skönlitterärt skrivande som här sker 
och som kan uppfattas som en aspekt av det este-
tiskas marginalisering i gymnasieskolan generellt. 
Mot bakgrund av det tilltagande intresset för skri-
vande som kan noteras inte minst bland yngre, har 
det uppkommit, noterar Pulls, ett betydande av-
stånd mellan skolskrivande och fritidsskrivande, 
vilket riskerar att ”göra skolskrivandet till något 
som sker just inom och för skolan, utan att eleven 
ser dess koppling till och relevans för det som be-
finner sig bortom skolan” (165).

I kapitel fem fördjupas och kompliceras den bild 
som kartlagts och beskrivits i de tre föregående ana-
lyskapitlen. Under den period som täcks i avhand-
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ling (1979–2015) träder individens lycka allt mer 
i förgrunden, och fokus hamnar på att producera 
och slutföra sin bok och därmed komma i åtnju-
tande av socialt erkännande och synlighet. Detta 
förutsätter behärskning av den svåra och exklusiva 
konsten som är skrivande. För att klara detta måste 
skribenten kämpa och ständigt anstränga sig: skri-
vandet upptar hela skribentens liv, är både arbete 
och fritid. Den skrivande antas kunna inta en al-
ternativ och åtråvärd samhällelig position, ett eget 
mentalt, fredat rum där man kan vila från alla upp-
tänkliga, yttre krav. Skrivandets lockelse, i synner-
het betydelsen av hantverksskicklighet, diskuteras 
i anslutning till Sennett som ett ordnings- och sam-
manhangsskapande medel i en värld präglad av rör-
lighet och kortsiktighet. Vidare uppmärksammar 
avhandlingsförfattaren det värde som enligt Sen-
nett ligger i livsberättande som resulterar i känslor 
av meningsfullhet. Det handlar om att skrivandet 
kan användas som motståndshandling, oavsett om 
det sker för sin egen skull och utan att det nödvän-
digtvis leder till säljbara produkter. Det tycks som 
om skrivandet är en aktivitet som inger förhopp-
ningar om att finna en fast punkt i den nya kapi-
talismens kultur, även om det många gånger hand-
lar om ett fördröjt förverkligande. Skrivande kan 
framstå som ett slags ”självomsorg”. Avhandlings-
författaren urskiljer ett slags skrivandets utopi, som 
visserligen riktar sig utåt, men där den skrivande 
samtidigt vänder ryggen åt världen, och i viss me-
ning upphör att existera och blir ett med det egna 
skrivandet. Ett uppgående, i den fiktiva världen, ett 
tillstånd med mystiska förtecken.

I avhandlingens sjätte och avslutande kapitel 
perspektiveras resultaten. Å ena sidan görs här en 
kortare sammanfattning av studiens viktigaste re-
sultat. Å andra sidan ges en utblick mot några as-
pekter som fallit utanför fokus. Här ställs hand-
böckernas brokiga diskurser eller utsagor i relation 
till litterära trender som senare tids boom för spän-
ningslitteratur (som ej nödvändigtvis utgår från 
”det egna”) och en mer politiskt inriktad litteratur. 
Om betoningen av det egna har varit en konstant 
under den aktuella perioden så har det ju närmare 
vi kommer vår egen tid omfunktionerats för att an-
vändas som ett medel för den skrivandes eget indi-
viduella projekt. Vidare fördjupas diskussionen om 
den nu rådande närheten mellan läsning och skri-
vande: individens självförverkligande men också 
hens självförglömmande eller rent av försvinnande. 
Här understryks än en gång att skrivande i viss me-
ning övertagit och nu bär på sådana löften och vär-

den som tidigare varit förknippade med och till-
skrivits litteraturläsning.

Trots de nyanseringar som ovan efterlysts – 
främst när det kommer till frågan om betydelsen 
av kulturella hierarkier och frågan om epokindel-
ningar – är Skrivande och blivande en i flera avse-
enden stark avhandling. Den är problemorienterad 
och tar sig an ett ämne med mycket hög relevans. 
Kännedomen om och sättet att hantera primärma-
terialet inger stort förtroende. Därtill betjänar sig 
avhandlingen av relevanta teorier och metoder, och 
dessa kommer fortlöpande till produktiv använd-
ning i analyserna och leder där till fördjupade tolk-
ningar. Vidare är avhandlingens disposition ele-
gant och ändamålsenlig genom förekomsten både 
av synkrona och diakrona perspektiv, samt en mer 
från distans utförd analys av de ideologier eller dis-
kurser som kan spåras i handböcker och läromedel.

Rent stilistiskt är Skrivande och blivande en reto-
riskt stark avhandling som tydligt driver sina teser. 
Avhandlingsförfattaren drar sig inte för att pensla 
fram de stora linjerna, vilket både röjer och för-
medlar en upptäckarlusta. Därtill är avhandlingen 
synnerligen välskriven och väldisponerad, resone-
mangen är lätta att följa genom den väl avvägda 
förekomsten av metatextuella passager och effek-
tiva sammanfattningar.

Anders Ohlsson

Lisa Schmidt, Radera. Tippex, tusch, tråd och 
andra poetiska tekniker. Glänta produktion. Gö-
teborg 2018.

Raderingspoesi, eller Erasure Poetry som genren 
kallas i den anglosaxiska världen, har fått ett starkt 
uppsving under senare år. Denna typ av poesi, som 
alltså skapas genom att text på olika sätt raderas ur 
oftast litterära originaltexter, betraktas ibland som 
en variant av Found Poetry, och har underkatego-
rier som till exempel Blackout Poetry. Inte minst i 
Nordamerika har diktformen vuxit sig stark. Där 
dyker raderingspoesin ofta upp som en populär me-
tod i skrivarutbildningar, men den har också fått en 
bred spridning i så kallade Altered Books och Artists’ 
Books. Raderingspoesin för därtill en levande till-
varo på internet, inte sällan i form av politisk eller 
poetisk aktivism, som i den mångfald kreativa ut-
strykningar som gjorts av Donalds Trumps poli-
tiska tal, och som publicerats i bloggar och andra 
forum. Diktformens popularitet kan sägas gå hand 
i hand med dess bristande status rent konstnärligt. 


