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Recensioner

Skrivande i skolan, red. av Maria Lindgren & Gudrun Svensson. Gleerups. 166
s. Malmö 2015. ISBN 978-91-40-68848-4.

Inom den didaktiskt inriktade språkforskningen finns en hel del studier som rör elevers
skrivande under skoltiden. Forskningen handlar om allt från de texter som eleverna pro-
ducerar i undervisningen till själva skrivprocessen, skrivandets sociala kontext och be-
dömning av elevtexter. Flera större studier från 2000-talet har inriktats på klassrums-
kontexten vid skrivandet eller på själva skrivprocessen, men elevtexten i sig är något
som fortfarande väcker frågor. Vad säger elevtexten om elevens litteracitet, om elevens
tankar och om undervisningen i klassrummen? 

I antologin Skrivande i skolan samlas nio kapitel som alla innehåller analyser av elev-
texter. Forskarna är med något undantag knutna till Linnéuniversitetet, och de represen-
terar såväl disciplinerna svenska som svenska som andraspråk samt litteraturvetenskap.
Med utgångspunkt i litteracitetsforskning (särskilt nämns Freebody & Luke 1990) syftar
boken till att bidra med kunskaper om elevers skrivande, från kodningen, via menings-
skapandet och genreanpassningen till den kritiska reflektionen. Analyserna förenas
också av materialet; samtliga undersökningar baseras på texter från databasen Skrivban-
ken, en samling elevtexter från de nationella proven i grundskolans årskurs 9, skrivna
år 1992 och 2003. Målgruppen är främst blivande och verksamma lärare, som ska kunna
hämta idéer och underlag till undervisningen genom boken. 

Av de nio kapitlen behandlar tre olika berättartekniska grepp som elever kan använda
sig av i novellskrivande och andra berättande texter. I fokus är fokaliseringstekniker ut-
över jag-berättelsen, berättarstruktur och bildspråk. Textbindning och grammatiska fe-
nomen som fundamentets funktion och den grammatiska metaforen behandlas i tre ka-
pitel med tydligare språklig inriktning. Ett komplext ämne som textbindning presenteras
skickligt i ett och samma kapitel, men just med tanke på ämnets komplexitet behöver en
blivande svensklärare säkerligen kompletterande litteratur i ämnet för att kunna ta till
sig innehållet. I kapitlet om fundament diskuteras särskilt fundamentens betydelse för
informationsstrukturen i texter, och författarna uppmuntrar lärare i svenska som andra-
språk att lyfta fram denna aspekt i undervisningen. Därefter följer två studier av inne-
hållsliga aspekter som elevers reflektioner utifrån genus och normer för sexualitet.
Dessa visar ganska väl elevtextens potential som redskap för att utveckla kritiskt tän-
kande men också hur stereotypa normer genomsyrar elevtexterna – år 2003 då de un-
dersökta texterna skrevs. Det sista kapitlet diskuterar bedömning utifrån fyra lärares be-
dömning av två elevtexter. Mer än att ge den blivande svenskläraren redskap att bedöma
problematiserar kapitlet lärarens bedömaruppgift och visar hur komplex och svår den
uppgiften är. 
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Syftet att ge lärare verktyg i undervisningen är annars mycket tydligt. Man kan säga
att det pedagogiska syftet dominerar, i viss mån på bekostnad av forskningsmässigt ny-
tänkande, men varje studie grundas i tidigare forskning, främst svensk elevspråksforsk-
ning. De infallsvinklar som valts kan ses som naturliga utifrån att materialet utgörs av
elevtexter från åk 9; det berättande skrivandet är framför allt aktuellt i grundskolan och
det är i grundskolans senare år elever kan förväntas vara mottagliga för undervisning om
grammatiska och textlingvistiska fenomen. Det är också främst för blivande och verk-
samma lärare på högstadiet som boken torde ha relevans. Att de analyserade elevtex-
terna är mer än tio år gamla innebär att materialet kanske inte kan anses helt aktuellt,
men den bristen gör nog mindre eftersom elevtexterna i dessa studier främst utgör ex-
empel på fenomen som är ganska tidlösa.

Skrivande i skolan har sammanfattningsvis goda möjligheter att bidra med viktiga
verktyg för skrivundervisning och är därför ett välkommet bidrag till kurser för blivande
och verksamma lärare i svenska och svenska som andraspråk.

Anne Palmér

Lövestam, Sara: Grejen med verb. Grammatik som du aldrig har sett den förut.
Piratförlaget. 156 s. Stockholm 2014. ISBN 978-91-64204-23-3. 

I sin populärvetenskapliga bok Grejen med verb. Grammatik som du aldrig har sett den
förut går Sara Lövestam igenom en rad centrala egenskaper hos de svenska verben. Hon
behandlar i tur och ordning hjälpverb och huvudverb, verbformer, tempus, tempus-
harmoni, konjugationer, partikelverb, particip, nybildning av verb, transitivitet, modus,
s-former (passiv och deponens), verbfrasen, verbets position samt verbens gamla plu-
ralformer. Hon utgår för det mesta från formella aspekter, och boken saknar en presen-
tation av verblexemens grundläggande semantiska egenskaper såsom semantiska roller
och aktionsart.

Boken innehåller enkla illustrationer, författarens egna, och en lång rad olika textty-
per. Här finns dialoger mellan författarjaget och en anonym samtalspartner, klassiska
uppställningar av till exempel verbparadigm, en saga om hur imperfekt blev preteritum,
tidningsklipp, längre och kortare fotnoter (vanligtvis skämtsamma), punktuppställ-
ningar, citat från författarens egna romaner och bloggar, en sångtext, ett handritat sats-
schema med mera. Tonen är frejdig och skojfrisk och ämnen som interfolierar framställ-
ningen är till exempel sex, kroppsfunktioner och HBTQ.

Det framgår att författaren har erfarenhet som lärare i sfi, och många exempel och
iakttagelser är sprungna ur denna erfarenhet. Bokens målgrupp kan dock knappast vara
sfi-elever. Den är alldeles för språkligt avancerad och varierad för det. Jag föreställer
mig att målgruppen är andra lärare i sfi, eventuellt studerande som just börjat läsa språk
på universitetet och annars den intresserade allmänheten. Själv ingår jag ingalunda i
målgruppen, vilket gör det en smula svårt att recensera boken utan att vara alltför dö-
mande.




