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Avslutningsvis vill jag tillägga att den här redigerade volymens styrka ligger i att den
lyckas måla upp en väldigt levande bild av skriftbrukets roll för personer med en
icke-privilegierad och ofta outbildad bakgrund. Här visas att trots denna bakgrund satte
vanliga människor som levde i eller reste från Europa från sexton- till det tidiga nitton-
hundratalet värde i att läsa och att skriva och att de använde detta som ett sätt att uttrycka
sig själva, men också för socialisering som en strategi för att nå en bredare publik, som
en metod för att övertyga men även motarbeta, och sist men inte minst som ett sätt för
självuppfyllande och identitetskonstruktion. Studierna visar upp en bild av bönder och
arbetarklassmän och arbetarklasskvinnor som, trots de svårigheter de mötte på grund av
sin låga status i samhällsskiktet, tog initiativet att införa skriftbruk i sina liv och gemen-
skaper; de verkade dessutom vara medvetna om de fördelar som kom på köpet. Den
goda kvalitén på bilderna som finns i flera av volymens artiklar hjälper oss att få en dju-
pare förståelse för litteracitetsartefakterna från den studerade tiden, som skiljer sig väl-
digt från motsvarande artefakter i dag. Bilderna hjälper oss också att rekonstruera olika
skriftpraktikers kontext. På det stora hela har redaktörerna för Reading and Writing
from Below samlat ihop ett bra urval av artiklar som behandlar historiska analyser av ett
rikt material för att belysa skriftbrukets roll i vanliga människors liv. Trots den variation
av discipliner som forskarna representerar (eller kanske på grund av den) har volymen
en sammanhängande tematik, något som inte alltid går att se i liknande antologier. 
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Tom Steffensens avhandling Nabosprog i danskundervisningen – en undersøgelse af
kommunikation og pædagogisk praksis i et netbaseret skoleprojekt undersöker hur
grannspråkundervisningen i den danska grundskolan fungerar genom material från ett
skandinaviskt nätbaserat utvecklingsprojekt. Det treåriga projektet kallades Gränsöver-
skridande nordisk undervisning (GNU) och engagerade ett hundratal lärare, skolledare
och forskare samt 1000 elever i årskurs 4–9 i Danmark, Norge och Sverige. Det finan-
sierades med medel från EU-programmet Interreg Öresund, Kattegatt och Skagerack.

Det övergripande syftet för avhandlingen är: »Hvilken meningsproduktion og kommunikativ aktivitet udspiller sig i dansk-
undervisningen, når læreplanens intention om skandinavisk sprogfællesskab
søges realiseret med netbaseret klassesamarbejde som ramme? »

Till syftet knyts två forskningsfrågor: »Hvordan navigerer og kommunikerer lærer og elever i danskundervisningens
forskellige genrer?
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Hvordan deltager eleverne, og hvilken mening producerer de i forskellige under-
visningsaktiviteter om og med nabosprog?»

Tom Steffensen ger en mycket god överblick över diskursen om den nordiska (språk)ge-
menskapen i kapitel 2 med ett historiskt perspektiv, perspektiv på det nordiska i
danskundervisningen samt perspektiv på den nordiska språkförståelseforskningen i all-
mänhet och den kvalitativt inriktade i synnerhet. Här presenteras också de problem och
konflikter som finns inbyggda i den (o)möjliga drömmen om intresset för grannspråken,
bl.a. genom att peka på Bacquin & Christensen (2013) som förespråkar att de skandina-
viska språken bör behandlas som främmandespråk som är lätta att tillägna sig i de skan-
dinaviska länderna istället för att ses som grannspråk.

Empirin är hämtad från GNU-projektet där Steffensen under det första året var invol-
verad som lärarutbildare och pedagogisk konsult. De följande två åren bytte han roll ef-
tersom han fick finansiering för ett doktorandprojekt inom utbildningsvetenskap.
Materialet består av fältanteckningar från ett hundratal lektioner, ljudinspelningar från
undervisning och grupparbeten, inspelningar från nätkommunikation mellan eleverna,
elevmaterial, elevintervjuer, elevenkäter, lektionsplaneringar, reflektioner från lärarna
samt möten och workshoppar med lärarna. 

Det teoretiska ramverket är väl genomtänkt och presenterat med Fairclough (1992,
2004, 2010) och Bernstein (2000, 2003) som grundbultar för det sociala och organisa-
toriska perspektivet på materialet. Dessa perspektiv är utgångspunkten för textanaly-
serna på det omfattande och varierande materialet i syfte att analysera yttrandenas form,
bakgrund, innehåll och kontext. Ett viktigt verktyg är noggranna transkriptioner och
analyser av delar av det muntliga materialet med konversationsanalysens metodik, med
detta påpekande: »Inden for rammerne af et kritisk diskursanalytisk teoriapparat er kon-
versationsanalyse ikke et mål i sig selv, men et værktøj til at følge deltagernes positio-
neringer og løbende udvikling af mening» (s. 94).

Steffensen har ambitioner att inte bara få fram resultat på språklig mikronivå som tur-
tagning, ordval, syntax etc. Han lyckas med att kombinera de språkligt detaljerade ana-
lyserna med mera sociologiskt inriktade diskursanalyser även om det blir ett glapp mel-
lan detaljerad analys av korta sekvenser från transkriptioner och fältanteckningar och de
sociala och sociologiska sammanhangen. Kopplingen till det ämnesdidaktiska är också
svag. Steffensen visar på en metodologisk medvetenhet i sin reflektion över att byta roll
från deltagare i GNU-projektet med en konsultliknande roll till utomstående med fors-
karens fria observatörsroll. Det är fullt rimligt att anta att rollbytet knappast påverkar
relationen till eleverna eftersom det för dem är egalt om Steffensen är konsult eller fors-
kare eftersom han inte i något av fallen är deras lärare. Men det framgår inte hur roll-
skiftet fungerar gentemot lärarna. Ett exempel är analysen av hörförståelse i avsnitt 7.3.
Steffensen introducerar metoden dictogloss för en grupp lärare på en workshop, och en
av dem beslutar sig för att använda sig av metoden för att arbeta med hörförståelse av
svenska och norska. Steffensen analyserar interaktionen i klassrummet utan att reflek-
tera över att han på sin workshop haft rollen som konsult som introducerar en ny metod.
Därför blir Steffensens analys av interaktionen i klassrummet där dictogloss används
också en analys av sin egen förmedling av möjligheterna med dictogloss och/eller en
värdering av hur effektiv läraren är att tillämpa metodiken Steffensen presenterat på sin
workshop.
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Interaktionsanalyserna i kapitel sju spänner över litteratur, grannspråkskommuni-
kation på nätet, undervisning i hörförståelse och samtal om språk och språkideolo-
gier samt möten mellan danska och svenska elever i Helsingborg. Det är en stor till-
gång att Steffensen ger dessa varierande analyser av olika ingångar till grannspråks-
kommunikation. Samtidigt är det en brist att det inte klart framgår hur och varför just
dessa delar av materialet valts för analyser. Steffensen uttrycker det så här: »har jeg
således fundet frem til og udvalgt nogle situationer, som jeg mener i prototypisk for-
stand repræsenterer nogle af de forskellige måder, hvorpå socialiserings- og under-
visningsdiskursen samvirker i forskellige rammesætninger af undervisningen»
(s.125–126). Det blir med andra ord oklart hur och varför vissa situationer prototyp-
iskt representerar sätt genom vilka socialiseringsdiskursen och undervisningsdiskur-
sen samverkar.

Ett återkommande problem med interaktionsanalyserna är att de i allt för hög grad är
beskrivningar och i för liten mån är analyser. Förknippat med detta är att endast en möj-
lig tolkning och analys per transkription redovisas. Detta är en klar brist eftersom det är
uppenbart att flera olika tolkningar och analyser kan och bör göras av materialet. Ett ex-
empel är när Steffensen vid flera tillfällen påpekar att grannspråkundervisningen inte
når fram för att den inte står i samklang med elevernas värld. Så kan vara fallet, men
samma invändning kan definitivt göras mot danskundervisningen i allmänhet där moti-
vationen av tonåringar inte alltid är det lättaste. Att de har sin egen konkurrerande dag-
ordning är självklart, och den didaktiska utmaningen är att inkorporera denna i under-
visningen när så är möjligt och att få eleverna att byta dagordning när så krävs. I avsnit-
tet om hörförståelseundervisning visar Steffensen hur eleverna tappar tålamodet när de-
ras kreativitet inte tas till vara. Det är lika rimligt att se detta som en ovana vid
koncentration kring något krävande och nytt, och det är väl förenklat att avvisa metoden
dictogloss efter analys av tre lektioner med motiveringen att det är ett brott mot
danskämnets didaktiska kod som inte bör göras. Just att utmana och inbegripa även den
didaktiska koden för främmande språk kan vara ett av flera verktyg för att förnya under-
visningen i de skandinaviska språken. 

I den avslutande diskussionen knyts teori och empiri samman. En viktig slutsats är
den problematik som är förknippad med de vida ramarna i aktiviteter som fiktionsskriv-
ning, medieproduktion och nätbaserad kommunikation. Innehållet i danskämnet kan
komma i skymundan när eleverna arbetar med digital teknologi, med andra ord genom
att den sociala diskursen dominerar över undervisningsdiskursen. Steffensen anslår
dock ett optimistiskt perspektiv genom att understryka möjligheterna med rekontextua-
lisering av genrer som chat från elevernas privata diskurs till danskämnets. I avhand-
lingen betonas också vikten av att utnyttja elevernas relationsskapande (språk)hand-
lingar för att skapa en lyckad undervisning och inlärning. Det saknas dock en diskussion
om hur detta kan tänkas ske. 

Avhandlingen har ett föredömligt flyt i språket. Det gör det lätt att följa med antingen
det gäller det teoretiska ramverket, de metodologiska reflektionerna eller analyserna.
Det visar på en styrka i språkbehandling, struktur och organisation – och likaså en di-
daktisk förmåga. För att en text ska vara lätt att läsa krävs mycket arbete – särskilt för
en avhandling som tar sig an något komplext. 
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I sin doktorsavhandling undersöker Gustav Westberg hur föräldraskap kan förstås dis-
kursivt mot bakgrund av olika tiders rådande synsätt. Ambitionen är att förstå hur för-
äldraskap som fenomen filtreras genom de ideologier och föreställningar som genom-
syrar olika tidsperioder i det moderna Sverige. Det empiriska materialet består av texter
hämtade från tre utvalda perioder som underkastas en omfattande och systematisk ana-
lys. Denna har vägletts av tidigare studier om föräldraskap under den aktuella perioden
tillsammans med mer generella teorier, främst inspirerade av Anthony Giddens idéer
om modernitetens framväxt och genomslag. Det konkreta syftet är att undersöka hur
föräldraskap legitimeras i sakprosatexter från 1870-talet, 1940-talet och från 2010-talet
– närmare bestämt: Hur besvaras frågan varför vi ska vara föräldrar på ett visst sätt un-
der olika tidsperioder? 

Teoretiskt utgår undersökningen från diskurshistoria, kombinerat med kunskaps- och
maktanalys. Diskursbegreppet utgår från feministisk, kritisk och även mer generell teori
som tar sin utgångspunkt i en foucaultiansk kunskapssyn. Denna teoretiska bas kombi-
neras med en empirisk-analytisk utgångspunkt i socialsemiotik, som vägletts av SFL,
systemisk funktionell lingvistik. Westberg ställer på så sätt en social praktik i centrum,
föräldraskap, en praktik som kan förhandlas i olika typer av text och i skilda kontexter.
Analysen går ut på att identifiera de diskurser som ligger till grund för de föreställ-
ningar, kunskaper och perspektiv som styr hur man ska vara som förälder. Dessa dis-
kurser undersöks vidare i en legitimeringsanalys, med en modell hämtad från Theo van
Leeuwen. Legitimeringsanalysen innebär att olika perspektiv i texterna kan förstås som
sätt att ge legitimitet åt det som påstås. Fyra huvudtyper av legitimeringsstrategier före-
kommer: auktoritetslegitimering, moralisk legitimering, rationalisering och mytopoe-
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