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och hamnade i papperskorgen växte. Dagens digitala utkast är ännu flyktigare. Oftast
redigerar vi ju texten i samma dokument. Eventuella spår av skrivprocessen rensas bort
före publicering.

Spår av tillkomstprocesser kan dock anas i slarvfel. Detta slår mig när jag ser att någ-
ra få rader här och var i boken står i en avvikande teckenfärg, mörkt grå i stället för svart.
Jag har börjat notera samma fenomen i andra publikationer. Som läsare anar jag att skri-
benten har kopierat och klistrat in namn eller citat, så att teckenfärgen följt med från en
tidigare publikation, och missat att rätta till detta. Skrivprocessen lyser plötsligt igenom,
och läsarens uppmärksamhet skiftar från det skribenten vill förmedla till det arbete som
ligger bakom den – från produkt till process. Innan jag fick boken i min hand satt
människor och kämpade och lekte fram texterna i den. 
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Språknormer och språkvärdering är en lärobok som riktar sig till universitetsstuderande
i svenska och svenska som andraspråk, där författaren Per Lagerholm vill reda ut språk-
normer och språkvärdering i sex kapitel. Efter en inledning som redogör för författarens
perspektiv på språkliga normer följer två kapitel om normer i allmänhet och språknor-
mer i synnerhet. Det första av dessa kapitel klargör att normer kan vara kodifierade eller
implicita, och ha olika grader av styrka, dvs. vara tvingande, rekommenderande eller
deskriptiva. De språknormer som beskrivs i nästa kapitel rör relationen mellan indivi-
dens språk och kollektivets språk, samt olika typer av synkron och diakron variation.
Därefter följer det närmare etthundrafemtiosidiga huvudkapitlet i boken, som handlar
om allt från språkets mänskliga förutsättningar, inställningar och attityder till språk, be-
greppet språkriktighet, skillnad mellan text och tal, språkvärderingens argument och
språkförändring, till engelskan och dess influenser. Boken avslutas med ett kort kapitel
om språkpolitik och standardisering, följt av slutordet som uppmanar läsaren att skaffa
kunskap om språket, att bejaka det samt att ta ansvar för det. 

Författarens grundambition är att ge riktlinjer för vilken typ av språkvärdering som
är »konstruktiv och saklig» och vilken som inte är det. En huvudpoäng är att framhålla
att det krävs mycket kunskap för att värdera språk på ett relevant sätt. Lagerholm vill
därför förmedla den kunskap som han menar behövs innan man kan bedöma och värdera
språkfrågor. 
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Boken följer läroboksgenren såtillvida att den redogör för relevant och viktig forsk-
ning om normer och språkvärdering och som forskningsöversikt täcker den de vikti-
gaste källorna. Men boken kan också läsas som ett inlägg i en språkvårdsdebatt, där för-
fattaren frångår den mer objektiva läroboksgenren. Här blandas nämligen forsknings-
referat med författarens egna åsikter och ställningstaganden. Det är en bitvis rätt syrlig
attack på de så kallade språkpoliserna. Som en röd tråd genom boken går kritiken av
dem som okunniga och vilseledda, och författarens grundinställning är att det krävs
»gedigen kunskap och djup insikt för att kunna förhålla sig till språket på ett vederhäf-
tigt sätt» (s. 8). Den typ av kunskap som krävs verkar mest vara normkunskap, och han
listar ett antal frågor om språknormer som han menar »måste utförligt kunna besvaras
innan man yttrar sig om språk» (s. 23). 

Lagerholm menar att språkvärderingsargument kan vara antingen socialt motiverade
eller inomspråkligt motiverade, och att språkpoliser som uttalar sig om rätt och fel i
språkliga frågor i första hand stöder sig på socialt grundade argument. »Om någon ond-
gör sig över en språklig förändring är det [...] egentligen en social eller samhällelig för-
ändring som är det verkliga problemet», skriver han (s. 52). Samtidigt drar han slutsat-
sen att socialt grundade värderingar av språk egentligen inte har någon plats i språkvär-
dering. Han skriver att »det som människor uppfattar som språkliga attityder i själva
verket är sociala attityder. Jag tar därför inte upp mer om dessa orsaker här» (s. 108). 

Detta går också igen i vissa enskilda frågor. När han t.ex. beskriver tendensen att upp-
fatta uttryck associerade till formell stil som finare, menar han också att den värderingen
är »social, inte språklig» (s. 132). Funktionella faktorer som kommunikativ effektivitet
och genreenlighet tillmäts stor betydelse för språkvärdering, men det förutsätts samti-
digt att det existerar vissa objektiva fakta om språk, vilka han ser som mer relevanta ar-
gument i språkriktighetsfrågor. Och eftersom det bara är vissa av de rent inomspråkliga
och funktionella faktorerna som spelar roll, krävs kunskap om dessa för att kunna vär-
dera språk, menar Lagerholm, och skriver: »De som bara påstår att något är fel utan när-
mare precisering eller argument är alltid okunniga människor» (s. 8). Denna inställning
får, menar vi, minst två problematiska konsekvenser.

Den första är att alla som inte är utbildade i språkvetenskap och därmed inte har er-
övrat »gedigen kunskap och djup insikt» automatiskt hamnar i facket »språkpolis» om
de ger uttryck för sina attityder till språk, eller dristar sig till att tycka något om rätt och
fel eller bra och dåligt i språket. Konsekvensen av detta resonemang blir att språkbru-
kare utan språkvetenskaplig utbildning inte ges rätt att uttala sig om språk över huvud
taget. Det bidrar knappast till ett demokratiskt samtal om språk.

Den andra konsekvensen är att resonemanget om språkpoliserna blir moralistiskt och
elitistiskt. Lagerholm menar att de inte förstår att deras värderingar av språk egentligen
bygger på värderingar av sociala skillnader. Men vi vill hävda att det som klassiska
»språkpoliser» verkligen förstår är just sociala skillnader och det sociala maktspelet –
närmare bestämt hur man använder språkriktighet som ett vapen i mänsklig interaktion.
Kanske har språkpolisen faktiskt gedigen kunskap och djup insikt om att vi följer olika
språknormer, men vill ändå hävda sin egen norms överhöghet över någon annans norm,
och därigenom skaffa sig makt? Kanske börjar ett samtal komma farligt nära exempel-
vis min uppenbart oskickliga hantering av punkt tre på personalmötet igår, så att jag vill
styra in diskussionen på objektsform efter preposition, där jag bedömer mina chanser att
avgå med segern som större än dina? Sådana tänkbara och begripliga motiv för språk-
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poliseri, dvs. att det kan vara individens strategi för att höja sin sociala position, lyser
med sin frånvaro i boken, och därför blir också domen över språkpolisen orimligt hård
och endimensionell. 

Språkpolisernas föreställningar och påståenden är enligt Lagerholm sällan korrekta
(s. 30), och själva är de fundamentalister (s. 98), besserwissrar (s. 108), inkonsekventa
(s. 127) och saknar kunskap (s. 111). Deras inställning är »orealistisk, insiktslös och helt
enkelt galen» (s. 112). Han menar att »Språkpoliser inbillar sig att de försvarar det goda
språket, men i själva verket är de experter på att förstöra det i dess kommunikativa funk-
tion» (s. 150). Språkpolisen konstrueras också genomgående som den andre, som om vi
svensklärare, forskare och språkkonsulter i trängda lägen aldrig skulle få för oss att ut-
nyttja detta vapen till vår fördel? Om man läser boken som ett debattinlägg snarare än
en lärobok kan det framstå som ett retoriskt knep att framställa motparten som okunnig,
men om man läser den som vetenskapligt grundad lärobok förväntar man sig att de
bakomliggande motiven på ömse sidor av språkriktighetsdebatten görs begripliga.

En annan invändning är att de problem som beskrivs inte är den stora utmaningen i
arbetet med språkvärdering och språknormer i Sverige idag. Diskussioner som är hög-
aktuella för oss som dagligen arbetar med språknormering, såsom den om laddade ord,
är helt frånvarande (se t.ex. Vogel 2014, Wojahn 2013, 2015). De utmaningar som det
mångspråkiga samhället medför diskuteras inte heller. Hur förhåller vi oss till norme-
ring när många svensktalande inte har svenska som förstaspråk? Hur diskuterar vi
språknormer i ett alltmer heterogent språksamhälle? Hur ger vi som språkauktoriteter
råd och vägledning åt dem som har längre väg till standardnormen? Kan det till och med
vara så att vissa språkbrukare idag är hjälpta av rätt-och-fel-resonemang? Lagerholm
diskuterar inte den typ av pedagogisk utmaning som det innebär att förklara för exem-
pelvis någon som ännu inte själv behärskar normerna för meningskonstruktion att sats-
radning går bra ibland men inte alltid, eller att det går utmärkt att börja en mening med
och eller men – om du är en skicklig skribent som kan variera ditt språk och använda det
som en stilistisk finess. Dagens språkvårdsdiskussioner måste också inkludera dem som
ännu inte själva har lärt sig att behärska standardspråkliga normer. Lagerholms resone-
mang bygger på premissen att alla behärskar standardnormen – en premiss som knap-
past är giltig idag. 

Boken rör sig kring ett angeläget, men brett och komplext ämne. Ambitionen verkar
vara att ta med alla aspekter av normer och värdering, vilket på sätt och vis är berömvärt,
men det gör också att framställningen blir snårig och spretig. Boken skulle alltså ha vun-
nit på koncentration och hårdare redigering. Samtidigt finns här faktiskt en grundlig ge-
nomgång av olika uppfattningar om normer och regler, liksom av relationen mellan
språkriktighet och språkförändring, och många forskningsresultat och perspektiv som är
relevanta för språkriktighetsfrågor refereras.

Universitetsstuderande i svenska anges som mottagare, och boken kan säkert fungera
bra som debattbok eller diskussionsunderlag på kurser i språkriktighet och bedömning,
särskilt för den som vill diskutera synen på språkpoliser och ställningstaganden i
språkriktighetsdebatter. Men frågan är vilken generation som egentligen behöver denna
andra angreppsvåg mot språkpoliser. Vårt intryck på Språkrådet är ändå att rekryte-
ringen till språkpoliskåren har varit rätt sparsam post-Lindström.
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Den granskade antologin Reading and Writing from Below: Exploring the margins of
modernity bygger på bidrag från en internationell konferens med samma namn, som
ägde rum på Svenska litteratursällskapet i Finland och Helsingfors universitet i augusti
2014. Detta var den tredje internationella konferensen som det nordiska forskningspro-
jektet »Reading and writing from below: Toward a new social history of literacy in the
Nordic sphere during the long nineteenth century» arrangerade (NORDCORP, 2011–
2014, organiserad av Taru Nordlund och Anna Kuismin från Helsingfors universitet,
M.J. Driscoll från Köpenhamns universitet, Ann-Catrine Edlund från Umeå universitet
och David Olafsson från Islands universitet). Projektet har syftat till att studera skrift-
brukets sociala historia i de nordiska länderna från artonhundratalet fram till i dag.

Forskarna inom projektet, och därmed även i denna volym, har en sociokulturell an-
sats i sina skriftbruksstudier med fokus på läs- och skriftpraktiker, spridning och mot-
tagande av skrivna texter samt relationen mellan texter och identitetskonstruktion. Stu-
dieobjekten avgränsas i och med perspektivet »underifrån» till icke-privilegierade
människor och vardagliga domäner, medan modernitet avser tiden från sexton- till nit-
tonhundratalet. Forskning inom skriftbruk som en situerad praktik tenderar att inrikta
sig på nutida vardagliga skriftpraktiker, som ett sätt att belysa vad som hittills har bort-
setts ifrån eller avfärdats som oviktigt. Det historiska perspektivet är ett välkommet
bidrag till studiet av vardaglig litteracitet, då det tillåter oss att spåra texters och prakti-
kers ursprung, samt våra perceptioner och attityder i förhållande till dem. Genom de stu-
dier som presenteras i denna bok får vi på nära håll en detaljerad översikt över det var-
dagliga skriftbrukets historia från och med sextonhundratalet, både i Europa och i andra
delar av världen.

Utgåvan innehåller sexton artiklar och ett kort förord skrivet av huvudredaktören. Ar-
tiklarna är tematiskt presenterade i fyra sektioner: »Writing competence – Difficulties,




