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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.
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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.
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Det finns ingen tydlig linje i bokens upplägg: Vad finns med och vad saknas? I vilken
ordning presenteras informationen? De olika avsnitten fungerar tämligen fristående och
behandlar en sak i taget, ibland lite mera utförligt, men ofta mycket kortfattat. Det finns
ingen antydan om vad som ligger bakom Lövestams faktaurval. Varför ska läsaren lära
sig just detta om verb? Vad ska läsaren använda sina kunskaper till? Det anges inte hel-
ler vilka auktoriteter hon följer. Avsnittet »Lästips» rymmer fyra verk av varierande typ:
Svenska Akademiens grammatik (SAG), Ekerot 2011, Ordföljd, tempus, bestämdhet
(som är en standardlärobok inom svenska som andraspråksundervisningen på universi-
tetsnivå), Pettersson 2005, Svenska språket under sjuhundra år (en standardbok i språk-
historia på samma nivå) samt Lindberg 1998, När voro blev var (som behandlar ett spe-
cifikt fenomen: verbens förlorade pluralböjning). Endast undantagsvis finns det direkta
hänvisningar i texten till någon av dessa källor. I vissa fall följer författaren SAG:s be-
skrivning, till exempel i fråga om konjugationer och deponensverb, i andra fall gör hon
det inte, till exempel i fråga om verbfrasen. I en lista över verbformer (s. 30) blandas på
samma nivå infinitiv, imperativ, presens och preteritum med perfekt och pluskvamper-
fekt och plötsligt supinum! samt futurum, futurum preteriti, konditionalis 1 och kondi-
tionalis 2. Det känns inte som en modern beskrivning av det svenska verbsystemet utan
snarare ett hopskrap av allt någon har råkat hitta. Kvaliteten på bokens faktaförmedling
hade kunnat höjas avsevärt om Lövestam hade hållit en etablerad språkbeskrivning av
lämpligt omfång i handen, till exempel en lärobok i grammatik för universitetsstude-
rande (såsom Bolander 2012, Josefsson 2009 eller Stroh-Wollin 1998) eller Hultmans
Svenska Akademiens språklära.

Men det är kanske inte faktaförmedlingen som är huvudsaken. Det är kanske stilen?
Texten i sig själv? Jag skrattar högt åt avsnittet »Om verb vore medborgare» där de fyra
konjugationerna liknas vid varsin samhällsklass (s. 62 ff.) och åt den fiktiva dialogen
mellan kungen och drottningen: »Kommer du på min kröning i morgon, Silvia?», svar
1: »Nja, jag hoppar det.», svar 2: »Nja, jag hoppas det.» (s. 114). Utläggningen av
TT-notisen »Kvinnor skrämdes med grishuvud» (s. 120 f.) är både skarp och rolig. Och
anekdoten om »pressens particip» (s. 84 f.) ger en intressant observation om språkbruket
i rubriker samtidigt som den är rolig. Och det finns mer av den här varan. Fast gränsen
mellan vad som är kul och vad som är jobbigt passeras ibland. Personligen vill jag gärna
läsa populärvetenskap med subjektiva inslag, men inslaget får inte bli för stort. Om jag
skulle försöka lära mig något om schack, ett ämne som för mig är lika obegripligt som
jag gissar att grammatik är för många andra, skulle jag föredra en bok med nedtonad för-
fattarnärvaro. Det finge gärna finnas ett text-jag och en röst som vägledde mig, men jag
hade inte uppskattat att författaren smetade ut sig själv över hela texten. I Lövestams
bok blir det en konflikt mellan faktaförmedlingen och egoförmedlingen både generellt
och på detaljnivå, till exempel när hon inte kan låta bli skojiga exempel i stället för
maximalt illustrativa, som på s. 53 när det långa och lågfrekventa verbet »zlatanera» an-
vänds som exempel för att visa skillnaden mellan presens- och preteritumsystemet eller
s. 98–99 där verbens transitivitet förklaras bland annat med verben lägga och ligga (i
betydelsen ’ha sex’). Jag inser att frågan om hur en populärvetenskaplig bok bäst bör
balansera mellan objektivitet och subjektivitet dels är en smaksak, dels kan vara gene-
rationsbestämd.

Mera problematiskt är att boken innehåller en del rena faktafel och mindre lyckade
beskrivningar. På två ställen i boken förväxlas ett huvudverb i infinitiv med en infini-
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tivfras som uppträder som objekt (Han gillar att skjuta svan, s. 24, Han gillar verkligen
att kasta ankar, s. 140). På s. 24 nämns, vad jag kan se för enda gången, ordet valens. Ja,
jo, att hjälpverb tar huvudverb som komplement är en form av valens, men kanske inte
den mest centrala. I avsnittet om transitivitet, där valens kunde ha nämnts, finns det inte
med. På s. 58 anför Lövestam att små barn kan böja starka verb fel och säga sådant som
ljugade, stjälade, kommade och ätade. Jo, det kan inträffa, men det är ovanligt och sker
under en kort period. Däremot kan barn långt upp i åldrarna säga sådant som ljugde,
stjälde och gådde. Det beror på att första konjugationen är den som avviker mest från
de andra konjugationerna, med sin tvåstaviga infinitivform med grav accent och sin ofta
rudimentära böjning. I dagligt tal säger många kasta i både preteritum och supinum.
Barnen blandar ihop de mera fonotaktiskt likartade verben i andra till fjärde konjugatio-
nen, inte verben i första konjugationen med de övriga. Den sortens något mera djuplo-
dande insikter i svenskans verbmorfologi är terra incognita för Lövestam. I det extremt
kortfattade avsnittet »Att bygga ett verb» (s. 89 ff.) görs ingen distinktion mellan pro-
duktiva och icke-produktiva sätt att bilda verb. Avsnittet om inkoativa verb blir därför
mest trams. I avsnittet om modus kallas optativformerna för konjunktiv och sen sägs det
att preteritum konjunktiv används som konditionalis och därför kan omskrivas med
skulle. Men exemplet som ges »Om här ändå funnes en vattenklosett! » (s. 105) kan inte
omskrivas med skulle. Röran av icke-svenska modusformer på s. 106 framstår som me-
ningslös name dropping. På s. 118 dyker termen agent upp, utan att verbens semantiska
roller har introducerats och utan annan förklaring. På s. 126 ges ett exempel på en verb-
fras: »mellan mina tår växer något skumt som liknar ett hallon». Men »något skumt som
liknar ett hallon» är subjekt här och ingår inte i verbfrasen. På s. 138–139 sägs att vara,
bliva, heta, kallas är kopulaverb. Enligt SAG är endast vara och bliva kopulaverb och
jag ser ingen anledning att ändra på det. Listan över mindre lyckade beskrivningar hade
dessvärre kunnat göras längre.

Den allra grövsta missen är raljerandet kring begreppet verbfras eftersom Lövestam
så uppenbart skjuter sig själv i foten här. Lövestam kallar sin bok Grejen med verb och
inleder och avslutar med att säga att grejen med verb är att de kan böjas i nutid och dåtid.
Detta påstående tangerar vad som faktiskt är grejen med verb: finitheten är en oerhört
central verbegenskap och i svenskan manifesteras den som presens och preteritum. Men
detta utlägger inte Lövestam. Snarare tycks hon mena att grejen med verb är själva min-
nesknepet: de kan stå i nutid och dåtid. Något att hålla sig till för nybörjaren, inte något
mera essentiellt.

Lövestam återvänder flera gånger till frågan om vem verben skulle ligga med om de
låg (till exempel s. 48 f., 79 och 152) men lyckas inte besvara den. Ändå finns det ett
mycket närliggande svar: Verb utgör huvudord i verbfraser och finita verbfraser ligger
med subjekt. (Det är Lövestams metaforval, inte mitt.) Det är det som är nexus. Det är
det som definierar en sats, och satsen är en av tre morfosyntaktiska enheter som vi inte
kan leva utan. De två andra är ordet och frasen. Det är det som är grejen med verb, med
allt vad det nu för med sig av tempus och modus och diates och allt annat verbigt. Verb
är satskonstituerande och hade vi inte satser så hade vi haft ett mycket torftigt språk och
de enda texter som hade kunnat existera vore skyltar och inköpslistor och dylikt. Men
om man som Lövestam med vett och vilja vägrar försöka förstå vad en verbfras är – hon
har till och med skrivit en hel sång om hur meningslös verbfrasen är (s. 130 f.) – så blir
det inte lätt att förstå vad verb är på ett djupare plan. Och då blir frågan en ytfråga: olika



206 

former av verb, verb med eller utan s, verb med eller utan partikel, participformer med
eller utan kongruensböjning etc. Det vill säga en lista av disparata informationer som på
något sätt hänger ihop med verb, fast enligt Lövestam vet ingen varför. Jo, det vet vi
visst. Och for the record: Jag undervisar ofta om verb utan att tala om verbfrasen efter-
som jag normalt sett undervisar översättningsstudenter. De har mycket större glädje av
satsschemat som redskap för att diskutera ordningsföljden mellan primära satsled än av
de teoretiska argument som stöder verbfrasbegreppet.

Om Lövestam lyckas intressera en enda person för grammatik och leda in hen på ett
fördjupat språkintresse eller till och med ett språkstudium har hon lyckats med sin bok
och jag kan inte annat än applådera. Men som förklaring på vad grejen är med verb är
den ett svagt bud.
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Det senaste dryga decenniet har vi i Sverige sett ett flertal forskningsprojekt och av-
handlingar om sakprosa, där studier av »offentlig kommunikation» – kommunikation
från myndigheter eller liknande organisationer – har spelat en väsentlig roll. Claes Ohls-
sons avhandling om pensionsupplysning (Ohlsson 2007) och Lena Lind Palickis om
föräldraförsäkringens texter (Lind Palicki 2010) är bara två, och Astrid Skoglunds (AS)
avhandling om tobaksavvänjning är det senaste exemplet.

Forskningen i denna typ av sakprosa griper tag i vad man kan kalla myndigheternas
förändrade roll gentemot medborgarna. Å ena sidan har staten och dess olika organisa-




