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Förord

Antologin Att läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden
1800–2000. är den första volym som ges ut i skriftserien Vardagligt skriftbruk. Boken är ett konkret resultat av den tvärvetenskapliga och nordiska
samverkan som ägt rum inom nätverket ”Vardagligt skriftbruk. Diakrona
perspektiv på literacy i Sverige och i övriga Norden” som åren 2009–2012
finansierats av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Aktiviteterna i nätverket fortsätter nu i andra former.
Det tvärvetenskapliga nätverket involverar drygt tjugo forskare: nordister, historiker, etnologer, litteraturvetare och didaktiker. Merparten av
forskarna är hemmahöriga vid svenska universitet och arkiv, med tyngdpunkten förlagd till Umeå universitet. Forskare från Danmark, Island och
Finland finns också representerade i nätverket. Nätverket koordineras av
docent Ann-Catrine Edlund, Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet.
Nätverket har syftat till att utveckla ett nytt forskningsområde där det
vardagliga skriftbruket i Sverige, men också i övriga Norden, studeras ur ett
diakront perspektiv. Med vardagligt skriftbruk avses människors användning
av skrift i vardagliga sammanhang (för en vidareutveckling av begreppet se
s. 11). De forskare som är verksamma inom nätverket studerar människors
skriftanvändning ur både ett historiskt perspektiv och ett samtida.
Ett första symposium i nätverkets regi hölls i Umeå den 18–19 mars 2010
med temat ”Vardagligt skriftbruk i Norden – källor och källkritik”. Professor Loftur Guttormsson (Reykjavík) bidrog med plenarföreläsningen ”Udviklingen av læse- og skrivefærdighed i Norden 1650–1850. Historiografiske
funderinger”.
Artiklarna i föreliggande volym består huvudsakligen av de föredrag
som nätverkets deltagare presenterade vid symposiet. Ytterligare några av
nätverkets deltagare som inte hade möjlighet att delta har här bidragit med
artiklar. De medverkande författarna presenteras avslutningsvis i boken. De
bidrag som samlats här introduceras av redaktören i det inledande avsnittet
”Två vågor av skriftbruk 1800–2000”.
Samtliga bidrag har granskats av externa läsare i syfte att säkra den vetenskapliga kvaliteten. Ett varmt tack riktas till de anonyma granskare som
välvilligt ställt upp och delat med sig av sin kompetens och av sin tid! Symposiet som genomfördes 2010 stöttades ekonomiskt också av Kungl. Gustav
Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Publiceringen av boken har finansierats genom ett generöst bidrag från Magn. Bergvalls stiftelse och genom
att Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet har ställt medel till
förfogande.
Ann-Catrine Edlund

Inledning
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Två vågor av
vardagligt skriftbruk 1800–2000
Den digitala revolutionen har inneburit omvälvande teknologiska
förändringar i dagens samhälle, inom många områden. Inte minst har
den digitala skriftteknologin lett till både nya och förändrade handlingsmönster för användning av skrift både i yrkeslivet och i vardagen
i den industrialiserade världen.1 De allra flesta skickar idag sms, läser
och skriver e-post eller deltar i sociala medier som Facebook. En årlig
rapport över internetvanor i Sverige visar att över hälften av alla svenskar idag uppges vara med i något socialt nätverk där Facebook klart
dominerar (Findahl 2011:18f.). Användarna i sociala medier är dessutom
aktiva! Cirka 1, 8 miljoner svenskar kommenterar i skrift vad andra har
skrivit till vardags. Tillsammans bygger man upp ett gemensamt innehåll – genom egna statusuppdateringar, kommentarer, inlägg på öppna
diskussionsfora och publicering av digitala bilder (Findahl 2010:43f.).
I det tjugoförsta århundradet befinner vi oss nu i efterdyningarna av
något som kan beskrivas som en andra våg av skriftbruk där skrift tar
allt större plats i människors vardagsliv.
Den första vågen av skriftbruk flödade över Europa redan för dryga
1

Ett annat sätt att betrakta den inverkan som digital teknologi medför för människors skriftbruk är att betrakta vår tid som en ny skrifthistorisk epok med ett nytt
kommunikationslandskap (landscape of communication) i en tid av samtidiga förändringar inom det sociala och ekonomiska området samt inom kommunikation och
teknologi (Kress 2003:9).
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100 år sedan och byggdes upp under 1800-talet i takt med att alfabetisering
genomfördes i de europeiska länderna som ett led i moderniseringssträvanden och nationsbyggande (Vincent 2000).2 Den andra vågen tar alltså form
i slutet av 1900-talet i samband med den digitala revolutionen. I engelskspråkig literacy-forskning kallas denna allmänna spridning av literacy och
vidgad tillgång till skriftbrukskompetens för mass literacy. Dessa två skriftvågor kan beskrivas som två faser av mass literacy3 i Västerlandet som kan
sägas ha delvis olika karaktär: En första fas med inriktning på läsande som
aktivitet – mass reading – och en andra fas med inriktning på skrivande som
aktivitet – mass writing (Brandt 2009). Mass writing – allmän skrivkompetens – är alltså en kompetens som erövrats betydligt senare och som för
närvarande befinner sig i en intensiv utvecklingsfas.
Literacy-forskaren Deborah Brandt, som nyss refererats, betonar i sin
definition av mass literacy de betydelseskapande aktiviteter som människor
deltar i med hjälp av skriftteknologin, liksom de förväntningar som växer
fram på skriftbruk och i vilka sammanhang och för vilka syften som skriften kan användas:
mass literacy refers to the nearly universal participation in meaningmaking based on encoded symbols (i.e., alphabets or characters) as well
as the systems and expectations that grow up around this phenomenom. Mass literacy is stratified in terms of access and reward and various in practice, value and impact (Brandt 2009:55).
Brandt framhåller också att läsande och skrivande som aktivitet har haft
olika status. Att läsa har generellt haft en mycket hög kulturell status i
många samhällen och har ansetts både hälsosamt och moraliskt uppbyggligt, medan skrivande som aktivitet inte haft samma positiva associationer
och inte heller premierats i utbildningssammanhang. Skrivande har premierats i den mån det handlat om korrekt skrivande, där skrivandet som
aktivitet utgjort ett tydligt exempel på att språkbrukaren förmår efterleva uppsatta regler.4 Fram till idag har också skrivandet och dess praktiker
präglats av de ideologiska föreställningar som kringgärdat läsandet som
aktivitet. Idag utmanas den läs-baserade förståelsen av literacy alltmer av
2

3

4
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Sambandet mellan modernisering och alfabetisering är dock inte helt okomplicerade.
Se exv. Liljewall 2001:123 där hon diskuterar möjligheten av att den funktionella
skrivförmågan har en samhällsförändrande kraft, däremot inte den formella.
Begreppet mass literacy är svåröversatt varför det engelska begreppet används här. Det
har tidigare använts i svenskspråkig literacy-forskning av Lindmark 1990:20.
Se även Andersson 1986:66 som diskuterar skrivandets disciplinerande funktion i skrivundervisning i den svenska folkskolan.
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de förändringar som äger rum i dagens skriftbruk, och inte minst av det
skriftbruk som tar plats i vardagslivet (Brandt 2009:57f.).
Skriftteknologi är en uppfinning som har funnits i mänsklighetens
tjänst i mer än 5000 år, med början i den sumeriska kilskriften och de egyptiska hieroglyferna (Daniels & Bright (eds.) 1996:33ff.). Men under de många
tusen år som skriftteknologin använts och spridits över världen i skilda
skriftsystem och med olika teknologier har tillgången till skrift vanligtvis varit reserverad för ämbetsmän, präster, andra makthavare och de övre
samhällskikten. Under dessa två skriftbruksvågor, 1800–2000, har skriftteknologin spridits till en vidare krets av språkbrukare i Västerlandet och
framför allt gett möjlighet till läsande och skrivande aktiviteter i vardagen
–aktiviteter som här betecknas vardagligt skriftbruk.
I denna bok görs nedslag i det vardagliga skriftbruk som äger rum under
båda dessa skriftbruksvågor. Här diskuteras bl.a. vilka praktiker som skrift
deltar i, praktikernas funktioner och vilka konsekvenser som skriftbruket
kunnat få för individer och institutioner. Det nordiska perspektivet finns
representerat i bokens inledande artikel, som föregriper perioden 1800 och
beskriver utvecklingen av läs- och skrivkunnighet i en nordisk kontext. Ett
av bidragen presenterar vardagligt skriftbruk på Island under 1800-talet. I
övrigt ligger artiklarnas fokus på skriftbruk i Sverige med tyngdpunkten
förlagd till den första skriftvågen. Här ges först en kort definition av begreppet vardagligt skriftbruk och dess inplacering i ett literacy-teoretiskt fält.
Därefter ges en kort introduktion till var och en av artiklarna i volymen.

Vardagligt skriftbruk

Begreppet vardagligt skriftbruk fokuserar alltså dels på de vardagliga sammanhang där skrift används, dels på själva uppkomsten av skriftaktiviteterna, dvs. att de har vuxit fram ur vardagliga behov, exempelvis för att
upprätthålla och utveckla kontakter och relationer. Det som ytterligare
karaktäriserar det vardagliga skriftbruket, vilket även konstateras i min
artikel i föreliggande volym, är att det är inlärt informellt, att inlärning och
användning sker samtidigt, att det är frivilligt och kreativt. Det är reglerat
inom respektive social grupp/skriftpraktik, och det har vanligtvis en låg
kulturell värdering (Barton & Hamilton 1998:252ff.; Barton 2010:109ff.;
Karlsson 2006:24ff.). Det skiljer sig därmed avsevärt från det dominanta
skriftbruket i samhället som är högt värderat, mer formaliserat och standardiserat med experter och lärare som kontrollerar tillgången till kunskap
om hur man ska agera i den aktuella skriftpraktiken – exempelvis den akademiska uppsatsen eller mötesprotokollet (Barton & Hamilton 1998:10f.;
Barton 2010:110f.). Historiskt sett har dessa dominanta skriftpraktiker tagit
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mer utrymme och varit mer synliga och inflytelserika än de vardagliga.
Beträffande dagens framväxande vardagliga digitala skriftpraktiker kan
man dock konstatera att de tenderar att få en något högre kulturell värdering (Barton 2010:123).
Begreppet vardagligt skriftbruk är en direkt översättning av vernacular
literacies, och har vuxit fram inom det forskningsfält som brukar benämnas New Literacy Theory (Barton & Hamilton 1998:247). Det nya med denna teori är betoningen av att skriftbruk alltid är socialt förankrat – både i
konkreta skrifthändelser och i återkommande praktiker.5 All användning
av skrift ingår i vidare sociala mål och i andra kulturella praktiker. När jag
ingår i en akademisk skriftpraktik i denna volym deltar jag i ett vetenskapligt sammanhang med dess högre syfte att nå ny kunskap, medan jag i
min skriftpraktik på Facebook stärker vänskapsband och sociala nätverk –
samtidigt som det ingår en hel del identitetsskapande i båda praktikerna.
Skriftbrukets sociala förankring innebär att läs- och skrivkompetens inte
uteslutande kan betraktas som en separat individuell kognitiv färdighet,
eftersom förutsättningarna för skriftpraktiker skiljer sig avsevärt åt i
olika domäner av livet.6 En skribents skriftbrukskompetens inom ett område, som t.ex. en akademisk skriftpraktik, innebär inte per automatik att
skribenten har kompetens inom andra skriftpraktiker. Det säger ingenting
om huruvida skribenten vet hur man gör inlägg på Facebook eller hur man
beter sig när man chattar på MSN. I och med att skriftbruk ingår i andra
sociala praktiker så är skriftbruket alltid historiskt situerat – avhängigt den
tid, den plats och det sociala sammanhang där det används. Dessutom är
bruket naturligtvis föränderligt till sin karaktär allteftersom de sociala och
kulturella förutsättningarna skiftar (Barton & Hamilton 1998:7).

5

6
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För en översikt över framväxten av Literacy Studies/New Literacy Studies se Barton
2007:22ff., Barton & Papen 2010b:11ff. Se också Baynham & Prinsloo (eds.) 2009 där
både ”the state of the art” och framtiden för skriftbruksforskning diskuteras. Ett nytt
begrepp har nyligen introducerats för studiet av skriftbruk som sociala och kulturella
praktiker: the anthropology of writing ’skriftantropologi’ (Barton & Papen 2010b:9, se
också Barton & Papen (eds.) 2010a, min övers.). En översikt över studier av vardagligt
skriftbruk ges i Barton 2010:111.
Denna kognitiva infallsvinkel på literacy-frågor har kommit att benämnas den autonoma modellen (the autonomous model) av en av förgrundsgestalterna inom ”new literacy”,
Brian Street. Som ett alternativ till denna autonoma modell lanserade han den ideologiska modellen (the ideological model) där literacy betraktas som en del av en social praktik (Street 1984:95ff.). Se även Karlsson 2011 för en presentation av de båda modellerna.
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En första våg av skriftbruk under
1800-tal och 1900-tal

Historikern Loftur Guttormsson inleder volymen med en bred historiografisk översikt över de tjugo senaste årens forskning inom området läs- och
skrivkunnighet i artikeln ”Udviklingen af læse- og skrivefærdighed i Norden
1650–1850. Historiografiske funderinger”. Översikten begränsas till Island,
Danmark, Norge och Sverige. Två teser som framfördes inom nordisk literacy-forskning på 1990-talet granskas här i ljuset av senare forskningsresultat.
Den första tesen är att de nordiska ländernas utveckling mot allmän läskunnighet under 1600- och 1700-talet präglades av två skilda undervisningsmodeller: skolundervisning i dansk-norska riket och hemundervisning i
Sverige. Senare forskning visar att denna tes är påtagligt undergrävd eftersom det visat sig att hemundervisning och skilda privata undervisningsformer spelade större roll också för läskunnighetens utbredning i dansknorska riket än som tidigare antagits. Den andra tesen bekräftas däremot av
senare forskning: att det finns ett nära samband mellan obligatorisk skolgång och skrivkunnighetens utbredning.
I två bidrag i volymen presenteras folkligt skriftbruk under 1800-talet,
i Sverige och på Island. Historikern Britt Liljewall har i sin forskning studerat folkligt självbiografiskt skrivande i Sverige i syfte att belysa 1800-talets
modernisering ur ett underifrånperspektiv i bondedagböcker, levnadsminnen och brev. I artikeln ”Folkligt skriftbruk i Sverige under 1800-talet” belyser hon samma källor ur ett skriftbruksperspektiv och placerar in dem i en
kulturell och social kontext där hon redogör för det folkliga skriftbrukets
yttre förutsättningar, skriftbrukets funktioner och det folkliga vardagliga
skriftbrukets förändringar under 1800-talet.
På Island var de institutioner som bar upp skriftanvändning påfallande svaga under 1800-talet, medan skriftbruket på gräsrotsnivå var både
framträdande och betydelsefullt i lokalsamhället. Historikern Davíð Ólafsson visar i artikeln ”Vernacular Literacy Practices in Nineteenth-Century
Icelandic Scribal Culture” hur produktionen av handskrivna dokument och
deras spridning och konsumtion blev en allt viktigare del av isländskt vardagsliv under 1800-talet. Han använder här ett mikrohistoriskt angreppssätt
i sin studie av en enskild skrivares produktion i kommunen Kaldrananeshreppur mellan 1869 och 1873.
Tre av artiklarna behandlar 1800-talets tryckkultur och de förändringar
som ägde rum i både val av typsnitt och i en ökad spridning av/tillgång
på trycksaker. Historikern Daniel Lindmark presenterar forskningsläget för
övergången från fraktur till antikva i svenskt tryck under 1700- och 1800-talet i artikeln ”Från fraktur till antikva. Tryckkulturens modernisering i
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Sverige på 1800-talet”. Antikvan blev tidigt normerande för naturvetenskapliga tryck och började så småningom också dominera andra borgerliga
genrer som skönlitteratur och biografier. Det finns dock begränsad kunskap
om frakturstilens regressionsfas under 1800-talets senare del och början av
1900-talet. Lindmark argumenterar här för vikten av fortsatt forskning om
typsnittens geografiska, sociala och kulturella fördelning för att belysa de
förändringar som ägde rum i bokmarknaden som var socialt uppdelad efter
typsnitt.
Bokhistorikern Roger Jacobsson visar hur det tryckta ordet intar en
alltmer framträdande position i människors vardag i nordliga Sverige under
1800-talet i artikeln ”Tryckkultur i provinsen – några perspektiv”. Ett nytt
medielandskap växer fram med ökad tillgång till förmedlade trycksaker
från centrum såsom böcker och tidningar, men även lokalt producerade
texter som tidningar, bröllopsdikter, visitkort etc. Jacobsson betonar att det
nya medielandskapet är befolkat av läsande människor och exemplifierar
detta i artikeln med en presentation av ett läsesällskap som grundades i
slutet av 1790-talet i Umeå av regionens provinsialläkare.
Skillingtrycket var ett tryckt medium som var väl spritt under 1800-talet för visor av många skilda slag. Litteraturvetaren Karin Strand har studerat nykterhetsvisorna och deras funktionsestetik i artikeln ”Drinkarflickans
död. Moral och melodrama i skillingtryckens nykterhetsvisor”. Nykterhetsvisorna är ett exempel på de många texter i 1800-talstrycken som driver
frågor av religiös, social eller mer allmänmoralisk art i syfte att via känslor
påverka publikens medvetande. I artikeln studeras berättelsesånger som
propagerar mot dryckenskap men som också har en religiös anstrykning.
Den första vågen av skriftbruk rullade vidare in i 1900-talet där ett nytt
kommunikationsmedium såg till att våghöjden inte mattades av. Språkvetaren Ann-Catrine Edlund presenterar introduktionen av vykortet i Europa mot slutet av 1800-talet och de skriftpraktiker som kom att utvecklas,
med särskilt fokus på svenska förhållanden i artikeln ”Att skriva vykort.
En vardaglig skriftpraktik början av 1900-talet”. Vykortet och dess användning placeras här in i ett literacy-teoretiskt sammanhang och artikeln syftar framåt mot ett fortsatt studium av vykortets skriftpraktik där frågor
om sambandet mellan människors skriftbruk och social identitet ställs. I
artikeln finns också en kortfattad redogörelse över andra folkliga skriftpraktiker i början av 1900-talet: brev, visböcker, bondedagböcker och levnadsminnet.
Vid tiden för andra världskriget blev det allt vanligare med egna
allsångshäften med avskrifter av visor som användes vid föreningsmöten,
företagsfester och privata fester. Etnologen Annika Nordström presenterar
dessa häften och kopplingen mellan vardagligt skriftbruk och musik i
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privata festsammanhang i artikeln ”Allsångshäften - en nygammal historia”. Allsångens inträde i privatlivet kan ses som ett uttryck för att själva
folkhemstanken konkretiseras i vardagslivet. Detta vardagliga skriftbruk
betraktar Nordström som exempel på en folklig kultur som överförs i informella sammanhang och är utbredd vid sidan om den officiella kulturen.

En andra våg av skriftbruk vid 2000-talet

De avslutande artiklarna i volymen relaterar till den andra, digitala skriftbruksvåg som tar höjd vid 2000-talet. Tre av dessa diskuterar skriftbruk i
en skolkontext, medan en av artiklarna relaterar till skriftbruk i yrkeslivet.
Didaktikforskarna Per-Olof Erixon och Berit Lundgren problematiserar
båda skolans roll i ett digitalt textlandskap med nya medier. I artikeln ”Skola
och skrivundervisning i ett medieekologiskt perspektiv” menar Erixon att
ämnet svenska står inför ett stort och avgörande paradigmskifte. Han diskuterar ur ett s.k. medieekologiskt perspektiv hur den pågående medieutvecklingen får betydelse bl.a. för hur skolan organiseras och för vilket innehåll som kommer att behandlas. De nya teknologierna utmanar skolan som
institution och frågan ställs här om vilken inverkan de nya teknologierna
får på skolan och dess skrivundervisning. I artikeln ”Elvaåringars skriftbruk
till vardags och i skolan” konstaterar Lundgren att skolans undervisning behöver transformeras så den bättre passar med elevernas textlandskap. Barns
vardagliga skriftbruk har förändrats enormt bara de senaste 20 åren och
blivit alltmer dynamiskt där barnen är aktiva producenter. Grundskolans
skriftbruk har däremot varit relativt stabilt och oföränderligt. I artikeln
beskrivs en studie av elevers vardagliga skriftpraktiker och deras relation
till skolans skriftpraktiker i årskurs 5.
Språkvetaren Annika Norlund Shaswar studerar också sambandet mellan det vardagliga skriftbruket och skolans skriftbruk, men i en annan
kontext, i SFI-undervisning i artikeln ”Att se det osynliga. Forskning om
skriftbruk i vardagsliv och klassrum bland kurdiska SFI-studerande”. Här
presenterar hon metodiska överväganden utifrån sitt pågående avhandlingsarbete där vuxna kurder som studerar svenska som andraspråk deltar. Hon
beskriver här metoder för att synliggöra dels vardagliga aktiviteter där skrivande och läsande ingår, dels tankar och värderingar av läsande och skrivande.
Volymens avslutande artikel behandlar skriftbruk i yrkeslivet, närmare
bestämt skriftbruk i äldreomsorgen. Språkvetarna Anna-Malin Karlsson
och Zoe Nikolaidou studerar i artikeln ”Vardagskunskapen, arbetet och
lagen. Om skriftpraktiker och yrkesidentiteter i äldreomsorgen” hur en
alltmer ökad skrifthantering inverkar på ett traditionellt praktiskt yrke
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med stort inslag av vardagskunskap. I artikeln redovisas resultat från en
studie av omvårdnadsarbetares praktiker och deras föreställningar om den
skriftspråkliga hanteringen av arbetets kunskap och innehåll. Istället för en
dikotomi mellan vardagligt och dominant skriftbruk lyfter de en modell
där skriftbruket ses som en arena för tre olika identiteter: Det personliga,
det professionella och det institutionella.
				*
Artiklarna i denna volym ger alltså många skiftande perspektiv på vardagligt skriftbruk under de två skriftvågor som sveper in över Norden under 1800–2000. Här behandlas skriftbrukets förutsättningar – i form av
teknologi och undervisningsformer–, vidare skriftbrukets uttrycksformer
i nya medier och skriftpraktiker – allt från dagböcker, skillingtryck och vykort till digitala medier som bloggar och sms –, och skriftbrukets funktioner – både kommunikativa, dokumenterande och sociala. Dessutom belyses i
volymen skriftbrukets sociala och ideologiska dimensioner samt relationen
mellan det vardagliga skriftbruket och det dominanta skriftbruket – i både
skola och yrkesliv.
Trots att drygt 100 år avgränsar den första vågen av skriftbruk från den
andra och därtill en ny skriftteknologi, kan man tydligt se att det finns
likheter och skillnader de båda vågorna emellan, inte minst vad gäller deras
inverkan på det vardagliga skriftbruket. Här ryms utmanande och spännande forskningsuppgifter, bland annat beträffande det vardagliga skriftbrukets förutsättningar och dess konsekvenser för språkbrukarna, med
frågor som exempelvis: Vilka drivkrafter finns och vilka var sponsorer till
det vardagliga skriftbruket? Vad har skriftbruket inneburit för människors
handlingsutrymme? Dessa och andra frågor pockar på uppmärksamhet.
Det nordiska samarbetet inom nätverket ”Vardagligt skriftbruk” och
projektet ”Reading and Writing from Below” inger förhoppningar om att
de här frågorna under de kommande åren kommer att finnas högt upp på
de nordiska literacyforskarnas agenda.
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Udviklingen af
læse- og skrivefærdighed i Norden
1650–1850
Historiografiske funderinger

The development of basic literacy, reading and
writing in the Nordic countries, 1650-1850.
A historiographical overview

This article examines the extent to which the conclusions reached in the 1980s
by the socalled Jyväskylä-group need to be revised in the light of recent research
results. The group was inspired by Egil Johansson and focused on the development of basic literacy skills in the Nordic countries 1650–1850. According to
the Jyväskylä-group, the development of reading skills (alphabétisation) varied
considerably in time between the five Nordic countries. It was assumed that
these differences resulted from the existence of two different models of popular education: home instruction in Sweden, Finland and Iceland, and school instruction in Denmark/Norway. Historical evidence indicated that the countries
in the first group, and in particular Sweden, had reached the level of general
reading ability at an earlier stage than the second one, whereas the development
of general writing ability varied mostly in relation to the starting point of compulsory school instruction in each country.
As far as basic reading ablility is concerned, recent research results presented
mainly by Danish and Norwegian scholars indicate that the Danish-Norwegian
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kingdom withstood comparison with Sweden already by the early eighteenth century, i.e. before the enactment of compulsory schooling in the kingdom. It is argued
that the notion of the occurrence of important intra-nordic differences with regard
to alphabétisation is mainly the product of different research orientations among the
members of the Jyväskylä-group, as well as of the members‘ divergent criteria concerning source selection and assessment. This notion seems no longer to fit the facts
that have been established by recent historical research. On the other hand, recent
research results have not altered the general conclusion reached by the Jyväskylägroup, that the diffusion of writing ability among the population was, basically, the
result of compulsory school instruction, which was introduced in each country concomitantly with the process of modernization.

Indledning
Hensigten med dette oplæg er at undersøge, i hvilken grad man i løbet af
de sidste tyve år er nået frem til nye resultater indenfor forskningsfeltet
”læse- og skrivefærdighedsniveauer i Norden 1650–1850” i forhold til perioden før 1990. Som grundlag for denne tidsafgrænsning ligger tidspunktet
for publicering af de sammenfattende resultater, som det nordiske læse- og
skrivefærdighedsprojekt i løbet af 1980erne var kommet til (Guttormsson
1990; Markussen 1990). Dette projekt, som i det følgende vil blive refereret
til under betegnelsen Jyväskylä-projektet, havde bestemte komparative ambitioner, som man tilsyneladende i løbet af de sidste årtier ikke har forsøgt
at efterligne.
Det må pointeres, at undersøgelsen baseres på en begrænset gennemgang af nyere forskningresultater i de enkelte nordiske lande. På grund af
sproglig barriere er den finsksprogede forskning blevet udeladt. Hvad forskningen i de tre ”skandinaviske” lande angår, så er det påfaldende, at i løbet af
de to sidste årtier har man i Sverige i langt mindre grad end i nabolandene
Norge og Danmark fokuseret på den tidlige moderne periode. Mens forskningsinteressen i Sverige har rettet sig markant mod 1800-tallet, med vægt
på skoleetableringer samt udviklingen af ”functional literacy”, heriblandt
skrivefærdighed,1 har den tidlige moderne periode været genstand for flere
dyptgående studier i Danmark og Norge. I dette oplæg vil jeg følgelig fremhæve et antal opsigtsvækkende resultater, som den tidlige moderne literacyforskning i Danmark og Norge har præsenteret i løbet af de sidste 10–15 år.
Den omtalte forskel i forskningsinteresse mellem Sverige på den ene
side og Danmark/Norge på den anden kan have flere årsager. Antagelig
1
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hænger den delvis sammen med Egil Johanssons imponerende indsats på
forskningsfeltet i 1970- og 1980erne (Johansson 1977; Graff 2009a). Men i
denne forbindelse har flere faktorer uden tvivl gjort sig gældende. Jyväskyläprojektet, som Egil Johansson stod i spidsen for, var bl.a. inspireret af den
socialhistoriske forskningsinteresse som dominerede i 1960- og 1970erne
(Johansson 1981a; Graff 2009b:243–245). I franske og engelske forskeres fodspor tilstræbte man at belyse, ikke mindst ved hjælp af kvantitative metoder, de enkelte nordiske landes eller de enkelte landsdeles literacy-niveauer
under 1600- og 1700-tallet. Men ligesom Daniel Lindmark har bemærket,
skiftede vindretningen hurtigt i 1980erne –
 til fordel for mere kvalitativt
orienterede studier af forskellige læsekulturers særpræg og påvirkning:
In the 1980s, scholars of literacy abondoned their preoccupation with
national literacy levels and turned their interest toward the function of
literacy practices in their specific social and cultural contexts. ’Reading
culture’ then emerged as one of the most useful concepts. [...] Undoubtedly, this turn gave rise to more detailed and nuanced studies, but at
the same time, the field of research fragmented. Except for historians
of economic development, general theories and national levels have
scarcely been used in literacy studies since then (Lindmark 2004:241–
242).
I det følgende vil jeg vende tilbage til diskussionen om ”national levels” for
de basale færdigheder, læsning og skrivning, i de nordiske lande i perioden
ca. 1650–1850. Hovedspørgsmålet er, for det første, om Jyväskylä-projektets
tese om tilstedeværelsen af vigtige kronologiske forskelle mellem de enkelte lande, hvad angår almindelig udbredelse af literacy, fortsat lader sig
forsvare med hensyn til de nyere forskningsresultater og, for det andet, om
omtalte forskelle mellem de nordiske lande med gode argumenter kan anses
for at være forbundet med forskellige dominerende undervisningsmodeller
indenfor de enkelte lande.
Jeg starter med en sammenfatning af de resultater, som Jyväskylä-gruppen præsenterede i 1980erne. Dernæst vil jeg drøfte de perspektiver, som
den nyere forskning inden for læse- og boghistorien i Norden har åbnet,
samt vurdere i hvilken grad disse perspektiver synes at påkræve en revision
af de ældre fremstillinger af læsefærdighedens udvikling. Til sidst vil jeg
diskutere, hvorvidt tesen om markante tidsforskelle i den historiske udvikling af basisfærdighederne, læsning og skrivning, er blevet bekræftet og
hvordan skolepligtens varierende betydning for begge dele bør vurderes og
fortolkes.
I det følgende bruges læsefærdighed i betydningen ”evnen til at læse
trykt tekst på modersmålet”; skrivefærdighed i betydningen ”evnen til at
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forme bogstaver og skrive enkle tekster” (uanset ortografi).2 Disse ret enkle
definitioner stemmer overens med dem, som Jyväskylä-projektets deltagere
forsøgte at anvende konsekvent.

Jyväskylä-projektets konklusioner
Jyväskylä-projektet blev igangsat i 1979 under Egil Johanssons uformelle
ledelse, som ét af hovedemnerne på den XVIII nordiske historikerkongress
i Jyväskylä i 1981. Hovedformålet var at kortlægge læsefærdighedens udvikling i de nordiske lande i tidlig moderne tid. På grundlag af nogle fælles
retningslinjer og et overordnet perspektiv blev forskere fra hvert af de fem
lande gjort ansvarlige for hver sin nationale rapport. Tilsammen blev rapporterne publiceret i ét bind, Ur nordisk kulturhistoria. Läskunnighet och folkbildning före folkskoleväsendet (1981). Foruden Egil Johansson bidrog følgende forskere til bindet: Vagn Skovgaard-Petersen, Ingrid Markussen og
Finn Gad (Danmark), Knut Tveit (Norge), Rauno Luttinen (Finland) og
Loftur Guttormsson (Island). Egil Johansson bidrog endvidere til publikationen med en kort indledning og sammenfatning.
I løbet af de følgende år fortsatte Jyväskylä-gruppen samarbejdet, stadigvæk indenfor rammen af de nordiske historikerkongresser. På kongressen i Odense i 1984 blev der således redegjort for gruppens undersøgelser i
skrivefærdighedens udvikling i de fem lande, med vægt på 1800-tallet.3 Og
på den 20. nordiske historikerkongress i Reykjavik i 1987 forestod gruppen
en sektion om skrivefærdighedens udvikling som led i en sekulariseringsprocess.4 Til sidst påtog to af dens medlemmer, Ingrid Markussen og undertegnede, sig den opgave at sammenfatte resultaterne af forskningsarbejdet;
disse blev publiceret i de to ovenfor anførte artikler i Scandinavian Journal of History 15 (1990). Det var ikke mindst her, at projektes komparative
formål søgtes realiseret.
Sammenligning af læsefærdighedsudviklingen i de nordiske lande fra
Reformationen indtil 1800 førte til den konklusion, at udviklingen var blevet
præget af to forskellige modeller: på den ene side en skolebaseret model i det
dansk-norske rige (med undtagelse af Island), på den anden side en hjemmeundervisningsbaseret model i Sverige, Finland og Island (Guttormsson
1990:20–25). I begge tilfælde var udviklingen blevet præget af en kirkelig/statlig mobilisering, igangsat på grundlag af bestemte lovbestemmelser.
Hvad angår det dansk-norske rige, er der tale om den pietistisk-inspirerde
2

3
4
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Ang. nylig diskussion af læsefærdighedsbegrebet i nordisk, historisk sammenhæng, se
Appel 2005:327–331 og Byberg 2008:329.
Se Da menigmand i NORDEN lærte at skrive – en sektionsrapport (1985).
Skrivkunnighet och sekularisering. Rapporter til den 20. nordiske historikerkongress.
(Stencileret udgave). [Reykjavík 1987]
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konfirmationsforordning af 1736 og skoleforordningen af 1739 (revideret i form
af plakaten af 29. april 1741); for Sveriges og Finlands vedkommende er der
først og fremmest tale om Kyrkolagen 1686.
På grundlag af husförhörslängderna havde Egil Johansson allerede draget den konklusion, at Kyrkolagen havde ført til en egentlig læsekampagne
som i løbet af omkring fem-seks årtier resulterede så at sige i almindelig
læsefærdighed i det svenske rige, inkl. Finland (Johansson 1977:39–47; Johansson 1981b:201–210). Mine egne studier i de islandske sjæleregistre fra
midten af 1700-tallet førte til en lignende konklusion: den pietisk-inspirerede læsekampagne, som blev indledt i 1740erne, baseredes udelukkende
på hjemmeundervisning under kirkens opsyn (Guttormsson 1981:152–159).
Men for Danmarks vedkommende forekom det besværligt, på grund af
kildernes beskaffenhed, at lave en kvantitativ analyse af læsefærdighedens
fremgang i 1700-tallet. Under disse omstændigheder konstaterede man på
den ene side, at der igennem århundredet praktiseredes udbredt hjemmeundervisning hos velstående familier og bønder, hvilket somme tider kunne
få karakter af skoleundervising; på den anden side at pietismen, med sine
mange kirkeskoler og rytterskoler, samt konfirmationsforordningen af 1736
og skoleforordningen af 1739, foranledigede en skolebaseret kampagne, som
havde meget positive virkninger for læsefærdighedens fremgang (Skovgaard-Petersen & Markussen 1981:20–32, 51–52). Hvad angår Norge, så kom
Knut Tveit (1981:96–97) til den slutning, at det ”var allmugeskolen som utrydda analfabetismen hos det store fleirtalet, og da særlig blant dei dårlegaste stilte [...] analfabetismen er den klare bakgrunnen for opprettinga af
allmugeskolen i Noreg.” I det hele taget opfattedes resultaterne i 1700-tallets
sidste halvdel som mere begrænset i Norge end i Danmark, bl.a. på grund
af landets geografiske og bebyggelsesmæssige forhold, som begrænsede mulighederne for oprettelse af ”faste” skoler (Tveit 1981:97–107).
Jyväskylä-rapporten gav udtryk for et vist paradoks, idet det tilsyneladende var lykkedes de lande, hvis læsekampagner baseredes på hjemmeundervisning, at udrydde analfabetismen på et betydelig tidligere tidspunkt
end de andre, som byggede på skoleundervisning. Dette gjaldt især Sverige
og Island sammenlignet med Norge.5
Forestillingen om de to modeller, som Jyväskylä-rapporten operede
med, implicerede bl.a., at 1700-tallets læsekampagner havde efterladt
meget forskellige typer kildemateriale som lod sig bruge til belysning af
læsefærdighedens udvikling. I det dansk-norske rige var der hovedsagelig
tale om skolerelateret materiale, knyttet til de faste skoler såvel som om5

Ifølge Tveit (1981:116) tyder kildemateriale fra tiden omkring 1800 på, ”at skolen da
hadde makta å lære det stora fleirtalet å læse.”
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gangsskolerne, der i Norge var den dominerende skoleform (Tveit 1981:100).
Blandt andet anvendte man eksamenslister og visitatsindberetninger til
stiftsøvrigheden (Skovgaard-Petersen & Markussen 1981:32–33). Men i de
tre øvrige nordiske lande, Sverige, Finland og Island, var det hovedsagelig
sognepræsternes evaluering af hjemmeundervisningens resultater, noteret i
husförhörslängder og sjæleregistre, som man ifølge Egil Johanssons forbillede
havde anvendt (Johansson 1977:176; Guttormsson 1990:15–18).
Om disse kildemæssige og metodologiske problemer har Daniel Lindmark bemærket følgende: Mangelen på
compatible registers in Denmark-Norway leaves the scholar with no
other option than using school registers, which provide a picture of
school-attending children. In other words, extant sources reflect the
different systems of education and tend to emphazise the differences
between the two models of popular education (Lindmark 2003:198–199).
Under et møde, som Jyväskylä-gruppen holdt i 1980 til forberedelse af de
nationale rapporter (Jokipii 1981) diskuterede man bl.a. spørgsmålet om relevant kildemateriale, heriblandt sjæleregistre.6 Det vakte opsigt, bl.a. med
hensyn til sjæleregistrenes lovbestemte status på Island (som udgjorde en
del af det dansk-norske rige),7 at denne kildetype kun i meget begrænset
målestok fandtes i Danmark8 og at den tilsyneladende var blevet bevaret
i begrænset omfang i Norge (Tveit 1981:97). Herudover blev de norske
sjæleregistres værdi og pålidelighed for læseforskningen draget stærkt i
tvivl af Knut Tveit.9 Følgelig blev skolematerialet prioriteret højt i den danske og især i den norske rapport.
I denne forbindelse er der endvidere grund til at fremhæve et andet
aspekt af de forskelle, som gjorde sig gældende blandt Jyväskylä-grupppens
medlemmer med hensyn til problemstilling og forskningsstrategi. Der hen6
7

8

9
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Personlig erindring.
I sin rapport skriver Tveit (1981:97), at i Danmark og Island ”ser dei [sjæleregistrene]
ut til å ha vore svært lite i bruk”. For Islands vedkommende er dette langt fra at være
tilfældet, se Guttormsson 1981:145–147; endvidere Guttormsson 1987:47–87.
Selv om Skovgaard-Petersen og Markussen i deres rapport henviser til instruks for
degne og skoleholdere af 23. jan. 1739, som forpligtede disse til at udarbejde ugentlige
forsømmelseslister og desuden give oplysninger om børnenes alder og kundskaber i
børnelærdommen, benyttede de sig ikke af den slags fortegnelser i deres undersøgelser,
se Skovgaard-Petersen & Markussen 1981:29; jf. Appel 2001:148–153.
I sin rapport gjorde Tveit (1981:96–97) opmærksom på, at sjæleregistrenes kildeværdi
var et omdiskuteret problem blandt norske skolehistorikere. (Se endvidere Helgheim
1977:269–275.) Man konstaterer, at i sin doktorafhandling fastholder Tveit (1989:51–67)
sin negative vurdering af sjæleregistrenes kildeværdi.

Udviklingen af læse- og skrivefærdighed i Norden 1650–1850. Historiografiske funderinger

vises her til forholdet mellem læsning som formel færdighed på den ene side
og læsestof (eller anvendt læsning) på den anden side. For både Sverige/Finlands og Islands vedkommende blev læsekampagnen umiddelbart fremstillet som et middel til bestyrkelse af kristendoms- og katekismusindlæringen
samtidig med, at den traditionelt udbredte udenadslæsning blev erstattet
af indenadslæsning (læsning i bog), hvilket burde bidrage til en dybere forståelse af det kristelige læsestof. Man forventede, at husforhør såvel som
sognepræsternes husbesøgelser ville tjene som et effektivt middel hertil.
Det var m.a.o. færdigheder i læsning af kristeligt stof, som blev evalueret
og noteret i de svensk-finske forhörslängder og de islandske sjæleregistre.
Analysen af dette kildemateriale inviterede snarere til vurdering af evnen
til at læse det religiøse stof med hensyn til en række forskellige kundskabskrav (Johansson 1981b:201–202); Guttormsson 1981:135–141). Under
disse omstændigheder forekom det rimeligt at begrænse læsefærdighedsbegrebets rækkevidde til ”religious literacy”.10 Hvad Island angår, indskrænkedes således sjæleregistrenes oplysninger om husstandenes bogeje til religiøse bøger.
Oplysninger om husstandenes kristelige læsestof forelå ikke umiddelbart i det dansk-norske kildemateriale. Dette medførte sandsynligvis, at i
hvert fald Jyväskylä-gruppens danske medlemmer generelt var mere åbne
end deres kolleger i spørgsmålet om forholdet imellem læsefærdighed og
læsebehov. Således blev skifteprotokollernes vidnesbyrd om dødsboernes
bogeje i et vist omfang inddraget i den danske rapport, såvel som overvejelser om ”andre læsebehov” (Skovgaard-Petersen & Markussen 1981:19, 31–
37). Men det samme gælder ikke den norske rapport; Knut Tveit udtrykte
udpræget skepsis overfor forestillingen om sammenhæng imellem bogtilbud og læsekyndighed ud fra den betragtning, at ”det var først og fremst dei
betrestilte som skaffa seg bøker ...” (Tveit 1981:115).11
Med hensyn til hvad der er blevet nævnt ovenfor, synes det rimeligt at
antage, at resultaterne af Jyväskyä-gruppens undersøgelser er blevet stærkt
påvirket, ikke blot af forskellige kildetyper, men også af de enkelte forskeres faglige tilhørsforhold og erkendelsesinteresser. Disse er kommet til
udtryk i deres problemstillinger såvel som i deres prioritering af forskellige
kildetyper. Min hypotese er, at fortolkningen ang. skolens afgørende rolle i
læsefærdighedens udbredelse i det dansk-norske rige (med undtagelse af Island) hænger sammen med den kendsgerning, at de tre førnævnte forskere
fra Danmark og Norge representerede den skolehistoriske/pedagogiske tra10

11

Jf. titlen på min artikkel fra 1990, ”The Development of Popular Religious Literacy in
the Nordic Countries”. Det er værd at bemærke, at Appel (2001:364) stiller sig skeptisk
overfor den begrænsning, som udtrykket ”religious literacy” implicerer.
Ang. kritik af dette standpunkt, se Fet 1995:43–44.
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dition,12 mens projektets øvrige deltagere var mere social- og kulturhistorisk
orienteret.

Nye kulturhistoriske perspektiver
I løbet af de sidste femten år er kontrasten mellem de to modeller, som
Jyväskylä-rapporterne gav udtryk for, blevet udsat for en del kritik og nuancering. De tre forskere, som har lavet det væsentligste bidrag hertil, er kulturhistorikerne Henrik Horstbøll, Charlotte Appel (Danmark) og Jostein
Fet (Norge).
Henrik Horstbølls afhandling, Menigmands medie, udkom i 1999. Som
titlen understreger er der tale om en boghistorisk undersøgelse, hvis hensigt
er at ”indkredse, hvorledes og med hvilket indhold det trykte medie inddrog
menigmands skiftende repræsentanter i bogtrykkets skriftkultur fra det 16.
til det 19. århundrede” (Horstbøll 1999:41). Værkets hovedemne er altså ikke
læsningens historie per se, men ifølge Horstbøll kan en grundig gennemgang og analyse af det folkelige bogtryk, der udkom i denne lange periode,
give værdifuld indsigt i læsningens kulturhistoriske forudsætninger og muligheder: ”Når det er klarlagt, hvornår og hvordan en produktion af tryk
på folkesprog for menigmand tog form, kan man undersøge, hvad der rent
faktisk stod til rådighed for menigmands læsning” (Horstbøll (1999:273).
Af sin meget omfattende undersøgelse drog Horstbøll en række konklusioner, mere i form af hypoteser end påstande, heriblandt de følgende:
Der er på den anden side ingen grund til at antage, at den pludseligt
forøgede interesse hos gejstlige såvel som verdslig øvrighed for menigmands kundskaber i de første årtier af 1700-tallet også skulle være et
begyndelsespunkt for læsefærdighedens udbredelse i Danmark, og at
lokalsamfundene først paa dette tidspunkt blev inddraget i bogtrykkets
skriftkultur: Tværtimod tyder den svenske undersøgelse [dvs. Egil Johanssons] jo på, at en husstandslæsefærdighed forudgreb de gejstlige
læsekampagner, og skolevæsen er ikke en forudsætning for udbredelse
af læsning af trykt tekst – prent (Horstbøll 1999:158–159).
Hvad selve læsehistorien i snævere forstand angår, kan man sige, at Horstbølls antagelser, anført ovenfor, er blevet udforsket og omhygglig underbygget i Charlotte Appels afhandling.13 På den anden side har afhandlingen visse
12

13
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Det er ikke uden grund, at i sin diskussion om norsk skolehistorie beklager Tveit
(1983:339) ”isolasjonen i forhold til den meir generelle politisk/økonomiske udviklinga i
samfunnet.” Se endvidere KJ 1990:119–122.
Det er værd at bemærke, at Horstbøll og Appel arbejdede nogenlunde samtidig på
deres afhandlinger og havde gensidigt gavn af hinandens forskning, hvad angår dens
foreløbige resultater, se Horstbøll 1999:156–160.
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fællestræk med den norske historiker Jostein Fets arbejde, Lesande bønder.
Litterær kultur i norsk allmugesamfunn før 1840, som udkom i 1995. Fælles for
disse forskeres perspektiver og problemstillinger er en nær ”kopling” mellem uddannelseshistorie og boghistorie samt en erkendelse af de samfundsog erhversmæssige processers betydning for menigmands motivering til at
lære at læse og skrive. Men kronologisk set adskiller deres værker sig derved,
at Appel lægger hovedvægten på 1600-tallet, mens Fet fokuserer på 1700-tallet og 1800-tallets første halvdel.
I det følgende vil jeg resumere Appels og Fets forskningsresultater, så
vidt de mere eller mindre modsiger Jyväskylä-projektets resultater og svækker grundlaget for de påståede uligheder mellem de nordiske lande.
Charlotte Appels store afhandling, Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark, udkom i to bind i 2001.14 Her behandles læsefærdighed og
populær bogmarked i nær sammenhæng med hinanden. Et af motiverne
for værket var, ifølge Appel (2001:18), at generelle historiske fremstillinger
operer i mange tilfælde ”med en (forhånds)antagelse om et samfund, hvor
det store flertal var analfabeter.” Kort sagt modsiger afhandlingen den udbredte opfattelse af dominerende analfabetisme i det danske landbosamfund inden de pietistiske strømninger gjorde sig gældende i begyndelse af
1700-tallet. Ved hjælp af ret enestående kirkebogsmateriale (nekrologer) fra
to landbosogne – det ene (Sørbymagle) på Fyn, det andet (Vonsild) i det
sydlige Jylland – er det lykkedes forfatteren at påvise, at antallet læsefærdige mennesker ved 1600-tallets udgang udgjorde mindst halvdelen af den
voksne befolkning. Endvidere, ifølge Appel (2001:109), ”genfinder vi samme
overordnede tendens til en stigende læsefærdighed op gennem 1600-tallet,
tydeligst for kvindernes vedkommende.”15 Appel (2001:108, 835–836) betoner endvidere, at den store stigning i læsefærdighed i mange tilfælde fandt
sted uden støtte af en institutionaliseret skolegang – en skole i traditionel
skolehistorisk forstand fik Sørbymagle således først med indrettelsen af en
rytterskole i 1721–23.16 Appel (2001:110) gør ligeledes opmærksom på, at i
1700-tallets sidste halvdel manglede der tilsyneladende ikke muligheder for
undervisningstilbud i et eller andet form og at der givetvis var nogle børn,
som udelukkende fik undervisning hjemme. De velhavende havde på ingen
måde monopol på læsefærdigheden.
Hvad angår virkningerne af ”push”-faktoren bag læsefærdighedens
14
15

16

Jf. A. Wittendorffs anmeldelse (2004:496–510).
Basal læsefærdighed definerer Appel (2001:110, 834) som læsning af trykt tekst på
modersmålet.
Appel understreger, at hvis man holdt skole betød det ret og slet, at undervisningen blev
givet af andre end forældrene, som oftest mod betaling.
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udbredelse i 1600-tallets Danmark,17 fremhæver Appel de forhold, som
for Sveriges vedkommende er blevet udførligt beskrevet af Egil Johansson, neml. den lutherske kirkes forsøg på at ”gennemkristianisere” og disciplinere befolkningen ved hjælp af en stadigt mere systematisk katekismusundervisning. Appel (2001:834) argumenterer overbevisede for, at de
forordninger, som på dette område blev indledt i Danmark i 1620-1640erne,
fungerede som sidestykke til den svenske kirkelov af 1686: ”i 1645 blev en
tilfredsstillende ‘katekismuseksamen’ [som forudsatte indenadslæsning]
ligefrem gjort til forudsætning for altergang og dermed trolovelse [...].”
Virkningerne heraf fortolker Appel som en kampagne, der i slutningen
af 1600-tallet resulterede i, at den danske kirke ikke stod tilbage for sine
lutherske søsterkirker i Sverige og hertugdømmerne i syd.
Den anden hoveddel af Appels afhandling behandler 1600-tallets
boghistorie og bogkultur på en meget indgående måde. Ved hjælp af et
omfattende boskiftemateriale gives der god indsigt i samtidens samlede
bogudgivelse såvel som i enkeltmands bogeje i danske købstæder (Appel
2001:583–585).18 Ad denne vej er det lykkedes Appel at udvide og uddybe
analysen af forholdet mellem læsning og læsestof, som i de ældre nordiske
undersøgelser for det meste indskrænkedes til religiøse bøger. Selv om Appel (2001:825–826) understreger, at bogeje er én ting, boglæsning en anden,
betoner hun, at adgang til læsestof må anses for at være det vigtigste ud fra
en kommunikationshistorisk betragtning.19 I lyset af skifteprotokoller hos
beskedne borgere i Ålborg skriver Appel (2001:826): ”Set i dette perspektiv,
er det min opfattelse, at konstateret bogeje i minimum ca 40% af de registrede indboer vidner om en betydelig gennemslagskraft for den trykte bog
ved 1600-tallets udgang.” Appel understreger, at på dette tidspunkt var langt
flere af de beskedne biblioteker med verdslig litteratur og flere uden bibel
og postil end der havde været tilfældet i de foregående generationer. Et voksende bogmarked århundredet igennem, med vægt på dansksproget tryk,20
medførte antagelsesvis voksende læserskarer.
Det boghistoriske perspektiv dokumenterer på en solid måde Appels
hovedtese, neml. at læsefærdighed i Danmark var langt mere udbredt i alle
Ang. brug af metaforerne ”push” og ”pull” se Johansson 1977:2–8, og Lindmark 2004:90.
Man anslår, at mellem halvdelen og op til ¾ dele af alle voksne dødsfald i provinsbyerne
i 1690erne gav anledning til boopgørelse (unge tjenestefolk og fattige ikke medregnet).
Det er endvidere klart, at en betydelig del af enkeltmands bogbestand, især de uindbundne og mindre værdifulde bøger, undslap registrering.
19
Her lægger man mærke til det nære slægtskab mellem Horstbølls og Appels synspunkter.
20
Ifølge Appel (2001:588) blev antallet af bevaret dansksproget tryk per tiår næsten femdoblet i løbet af perioden.
17

18
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samfundsklasser i 1600-tallet end tidligere antaget. Hun har påvist, at udviklingen i Danmark m.h.t. læsefærdighedens fordeling viser store ligheder
med forholdene i andre luthersk-protestantiske lande, først og fremmest Sverige og Slesvig (grevskabet Oldenburg-Delmenhorst) (jf. Appel
2001:846).
Sammenlignet med Appels afhandling spiller boghistorien endnu
større rolle i Jostein Fets værk, Lesande bønder. Hoveddelen er en litteratursociologisk analyse, som bygger på en gennemgang af over 16 000 offentlige arveskifter i fire regioner (”futedøme”) på Nord-Vestlandet: Sunnmøre,
Romsdal, Nordmøre og øvre Telemark. Det er Fets hovedkonklusion, at det
norske samfund ikke var analfabetisk før skolen kom i 1740erne. Han begrunder dette hovedsagelig på to slags bevismateriale. For det første er der
tale om nogle sjæle- og konfirmantregistre fra Sunnmøre i perioden 1756–
1803; heriblandt har langt den største udsagnskraft sjæleregistret fra Haram
i 1756, som dækker 255 personer over syv år (Fet 1995:38–43). Ifølge registret
var over 90% af befolkningen i Haram læsekyndig (i betydningen ”kunne
læse indenad en religiøs trykt tekst.”).21 Fet knytter disse resultater til dem,
som Johannes Helgheim allerede omkring 1980 var kommet til, på grundlag af fem bevarede sjæleregistre fra 1730erne fra forskellige dele af Norge.
Ifølge disse blev omtrent 70% af sognebefolkningen evalueret læsedygtig af
sognepræsten; herudover var der 11%, som læste ”lite” (Fet 1995:38).
Fet anser Knut Tveits vurdering af sjæleregistrematerialet for at være
”altfor negativ, til dels misvisende [...] ”:
Det er nemlig påfallende stort samsvar mellom alle dei fem samfunna
som her er blitt undersøkte. [...] Efter min vurdering er visitatsmeldingana, som Tveit støttar seg til, klårt mindre pålitelige enn sjeleregistra
som grunnlag for vurdering av allmogens lesekunne. Desse meldingane
er forma ut på grunnlag av stikkprøver under tidspress og ut ifrån allmenne inntrykk [...] (1995:38).22
Som allerede antydet, hviler Fets bevisførelse hovedsagelig på det meget
omfattende boskiftemateriale. På linje med Appel mener Fet (2005:17), at
”indirekte fortel bøker i skifte noko om utbreiinga av lesekunne i tid og
rom [...]”, idet man kan regne med, at bønderne ikke skaffede sig bøger
medmindre de var i stand til at drage nytte af dem, dvs. kunne læse i dem.
Det må dog indrømmes, ligesom Horstbøll (1999:154–155) har pointeret, at
skifteprotokollerne ikke kan give et dækkende billede af læsefærdighedens
Blandt tjenestefolk var der 16,6% som læste ”slet” eller ”intet”, sammenlignet med 6,6%
blandt øvrige husstandsmedlemmer (Fet 1995:38).
22
Jf. Apelseth 2007.
21
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udbredelse, selv om de giver nogle fascinerende indblik i bogbesiddelsens
omfang og karakter. I denne sammenhæng er det nødvendigt at skelne
imellem antallet bøger i arveladernes eje (dødsboet) og selve husstandets
bogbestand. Ved hjælp af sjæleregistret for Haram, hvor husstandenes bogbestand undtagelsesvis er blevet registreret, kunne Fet (1995:76–79) påvise,
at der fandtes fire-fem gange så mange bøger i de pågældende husstandes eje
som i de dødsboer, de tilhørte. Boskiftematerialet viser således kun toppen
af isbjerget.
Det er indlysende, at Lesande bønder i højere grad beskæftiger sig med
boghistorske end læsehistoriske spørgsmål. I værkets anden del behandles
de førstnævnte hovedsagelig i lyset af kvantitative gemmemsnitsberegninger, der som oftest bortser fra de faktiske bogforhold på det individuelle
husstandsniveau.23 Ikke desto mindre er det lykkedes Fet (1995:126–131) at
argumentere overbevisende for, at tesen om Norges efterslæb, i forhold til
Sverige og Island, hvad gælder det generelle læsesfærdighedsniveau, næppe
længere lader sig forsvare. Ifølge den norske litteraturhistoriker Arne Apelseth (2005:35) bør den traditionelle ”kopling” indenfor norsk læsehistorisk
forskning mellem skolegang og alfabetisering ikke længere få lov til at stå
uimodsagt.
Trods de betydelige forskelle, som adskiller Appels og Fets værker, både
i teoretisk og metodologisk henseende, fører de på et par vigtige punkter til
lignende resultater:
a) Institutionaliseret skolegang, i forhold til hjemmeundervisning og
privatundervisning i et eller andet form, spillede en meget mindre rolle
for læseundervisningen i Danmark og Norge i perioden før 1740 end
tidligere antaget indenfor skolehistorisk forskning.
b) Alfabetiseringen i det dansk/norske rige i perioden 1640–1740
fulgte grosso modo det samme mønster som i Sverige (Fet 1995:44; jf.
Guttormsson 1981:135–141). Denne udvikling havde en fælles baggrund
i statens og kirkens systematiske bestræbelser i perioden 1630–1670 på
at disciplinere almuen gennem regelmæssig katekismusindlæring og
husandakt (Fet 1995:27).
I denne sammenhæng bør understreges, at ovennævnte resultater ikke rokker ved forestillingen om pietismens store betydning for intensiv, almindelig læsning som følge af den meget store forøgelse, som efter 1730 prægede
udgivelsen af opbyggelseslitteratur og bønnebøger (Horstbøll 1999:157, 380–
383, 436–444, 686–688; Fet 1995:48).
23
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I sin anmeldelse af Fets bog gør Appel (1997:579–580) bl.a. opmærksom på, at de gengivne statistikker ikke kan formidle overblik over den norske almues læsestof.
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Skolegang og skrivning
Ét af Egil Johanssons vigtige bidrag til den internationale literacyforskning i 1970erne var at belyse tidsforskellen i den generelle, historiske udvikling af basisfærdighederne, læsning og skrivning, i Sverige (Johansson
1977:55–62). Det svenske kildematariale åbenbarede, ligesom Egil udtrykte
det, ”the big difference between reading and writing till well into the 19th
century” (1977:63). De to færdigheders udbredelse forekommer således mere
eller mindre adskilte, historisk set, og de tilfredsstiller hver for sig forskellige behov; de kræver ligeledes forskellige pedagogiske hjælpemidler (Horstbøll 1999:153). Jyväskylä-projektet gik bl.a. ud på at undersøge, i hvilken
udstrækning det samme gjaldt de øvrige nordiske lande og hvilke tidssammenhænge der eventuelt kunne påvises mellem udbredelsen af skrivefærdighed på den ene side og indførelsen af obligatorisk skolegang i de enkelte
nordiske lande på den anden.
I grove træk er det lykkedes at påvise omtalte kronologiske sammenhænge, nemlig: jo senere obligatorisk skolegang blev indført i de enkelte
lande, desto senere nåede skrivefærdigheden nogenlunde almindelig udbredelse. Obligatorisk skolegang blev indført ved lov i Danmark i 1814, i Norge
1827, i Sverige 1842, i Finland i 1866 og i Island i 1907. Det var først gennem
disse skolelove – som udgjorde grundlaget for folkeskolevæsenet i de respektive lande – at obligatorisk skriveundervisning blev indført (Markussen
1990:57; Da menigmand i NORDEN lærte at skrive). Dette indicerede m.a.o.,
at i modsætning til læsefærdighedens udvikling, i det mindste i Sverige og
Island, var obligatorisk skolegang én af de nødvendige forudsætninger for
skrivefærdighedens almindelige udbredelse.
Generelt synes det rimeligt at antage, at indførelsen af obligatorisk
skolegang og de skrivekundskaber, som denne medførte efterhånden, udgjorde en vigtig faktor i de enkelte landes socio-økonomiske udvikling. Det
er således næppe nogen tilfældighed, at Danmark – med sin lange tradition af købstæder og skolekultur – kom først i rækken blandt de nordiske
lande, hvad gælder andelen af skrivekyndige blandt befolkningen (Markussen 1990:39). Appels undersøgelser tyder faktisk på, at allerede i 1600-tallets slutning var skrivefærdighed blandt danske mænd, især i nærheden af
købstæderne, forholdsvis udbredt (Appel 2001:359–384; Markussen 1990:57).
Der findes tillige kildebelæg for, at Danmark bestyrkede sin forrang blandt
de nordiske lande i 1700-tallets anden halvdel, i landbrugsreformernes tid
(Markussen 1990:47–49, 59). På den anden side ser det ud til, at i løbet af
1800-tallet udviklede skrivefærdigheden sig nogenlunde parallelt i Sverige og Norge – i begge tilfælde med markante regionale forskelle – mens
både Finland og Island stod betydeligt længere tilbage i forhold til de andre
(Markussen 1990:44–45, 49; Helgheim 1980:212; Fet 2003:20–26).

31

Loftur Guttormsson

Mens ”push”-faktorerne – presset ovenfra, fra den kirkelige og statslige
øvrighed – var af afgørende betydning for læsefærdighedens udvikling i
1600- og 1700-tallet, kan man regne med, at sålænge skrivning ikke udgjorde
en del af den obligatoriske folkeundervisning, var dens udbredelse blandt
den brede befolkning fortsat i høj grad afhængig af ”pull”-faktorerne, dvs.
menigmands efterspørgsel ifølge hans opfattelse af færdighedens nytte
(Appel 2001:835; Chartier 2000:10–11; Lindmark 2004:92–94). Pull-faktorernes påvirkning er blevet illustreret ganske konkret i Anders Nilssons
undersøgelse (1995) og Daniel Lindmarks værk, Pennan, plikten, prestigen
och plogen (1994). Påvirkningen kommer bl. a. til udtryk i den store variation, som skrivefærdigheden viser i relation til erhverskategorier og køn.
I et agrarmiljø er det som regel bønderne som kommer på toppen, fordi:
”rural writing was closely linked to the commercialization of agriculture”
(Lindmark 2004:39). I denne forbindelse kan man med gode grunde tale
om ”commercial literacy” (Lindmark 2004:95).24 De store kønsforskelle,
som karakteriserede skrivefærdigheden langt ind i 1800-tallet, til fordel for
mænd, genspejler disse funktionsammenhænge. Hvad enten der fandtes
tilbud på skolegang eller ej, var forældrene i det hele taget meget mindre
villige til at hjælpe pigerne end drengene med skriveundervisningen (Appel
2001:62–63). Mange forældre blandt almuen anså det for unødvendigt for
pigerne at beherske skrivekunsten, idet deres fremtidige virkekreds givetvis
ville blive begrænset til privatsfæren (Guttormsson 1985:55; Fet 2003:38).
En lignende kønsdiskriminering synes de ovenfra styrede og religiøst motiverede læsekampagner i 1600- og 1700-tallet ikke at have foranlediget (Appel 2001:834–835).
Alt dette hører med til det store billede. Men når skrivefærdighedens
udbredelse undersøges i enkelte lokalsamfund, forekommer den påståede
positive relation mellem skrivefærdighed og skolegang mindre stabil. I deres
Skåne-undersøgelse fandt Anders Nilsson og Birgitta Svärd således ud af, at
mellan 1770 och 1810 skedde en viss skolexpansion, men andelen
skrivkunniga förefaller inte ha ökat i de berörda socknarna [...] Den
höga skrivkunnigheten i vissa bondesocknar från 1770-talet och framåt
tyder vidare på, att ambulerande lärare eller andra former av undervisning, ej knuten till skolhus, var viktig för skrivkunnighetens spridning
under 1700-talets senare del (1993:42).
Blandt historiske lokalstudier i hverdagens skriftpraksis fortjener Jostein
Fets værk, Skrivande bønder (2003), særlig omtale. Det illustrerer meget
24
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Tyske og danske forskere har afdækket flere eksempler på denne type funktionel
læsefærdighed blandt markedsorienterede bønder i 1500- og 1600-tallet, se LorenzenSchmidt 2005:305–320.
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konkret, så vidt kildematerialet er blevet bevaret, til hvilket formål
skrivekundskaber i norsk bondemiljø er blevet anvendt, lige fra tilfældige
indskrifter på papirlap og ejerindskrifter i bøger til dagbøger, slægtskroniker
og annalskrivning, for ikke at tale om brevskrivning (Fet 2003: 56–72, 105–
126, 192–216).25 Undersøgelsen viser bl.a. at som aktiv færdighed havde
skrivekundskaben tendens til at følge bestemte slægter og familier.”Når
skrivekunna på ein eller annen måte var blitt etablert i ei ætt, vart ho teken
vare på som eit socialt og kulturelt gode og i dei fleste tilfelle formidla vidare
til neste generasjon” (Fet 2003:43). En del af disse skrivekyndige individer
har formodentlig fungeret som professionelle skrivere for deres nærsamfund
eller for bestemte velhavende individer. Fra 1800-tallets Island kender man til
mange folkelige skrivere af denne type (Guttormsson 1985:43; Magnússon &
Ólafsson 2002:197–202; Ólafsson 2008). De fleste havde lært at skrive i deres
familiemiljø, uden nogen som helst skolegang. Dette tyder på, at man ikke,
hvad angår skriveindlæring blandt almuen, bør undervurdere hjemmets og
privatundervisningens betydning før folkeskolens etablering.
Men eksemplificeringer af denne art ændrer ikke det generelt vedtagne
perspektiv – med Fets (2003:24) egne ord, at ”til langt ud på 1800-talet var
ein stor del av den norske allmugen semialfabeter, dvs. dei kunne lese prent,
men dei hadde ikkje lært at skrive.” Man regner således med, at omkring
århundredeskiftet 1800 lå andelen af skrivekyndige blandt den voksne befolkning i Norge under 20%. I denne periode har forskellen mellem land og
by givetvis ikke været mindre markant end den har vist sig at være for ældre
tider (jf. Sogner 2008:208–209).

Afsluttende bemærkninger
Afslutningsvis kan hævdes, at tesen om at de nordiske landes faktiske udvikling på vejen til almindelig læsefærdighed i 1600- og 1700-tallet prægedes
af to forskellige modeller – den ene baseret på obligatorisk skolegang, den
anden på hjemmeundervisning under kirkelig tilsyn – er blevet alvorligt undergravet af den nyere læse- og boghistoriske forskning. Det ser således ud
til, at før 1700-tallets midte spillede hjemmeundervisning og forskellige private undervisningsformer, i forhold til institutionaliseret skolegang, langt
større rolle for læsefærdighedens udbredelse i det dansk-norske rige end
tidligere antaget.26 Nyere forskning har tillige frembragt solide argumenter
I denne forbindelse gør Apelseth (2005:33) opmærksom på, at der sjældent i skolehistoriske studier har været ”stilt nødvendige spørgsmål om kva fannst av [...] påviseleg
tekstbruk utanfor skolestova eller för skulen vart skipa [...]”.
26
Jf. Graff‘s (2009a:16) træffende bemærkning: ”the equation or synonymy of literacy
acquisition with institutions that we call schools [...] is itself a fairly recent historical
development.”
25
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for, at kronologisk set fulgte læsefærdighedens udbredelse i Norge, grosso
modo, det samme udviklingstempo som i Island og eventuelt i Sverige.27
På den anden side er tesen om den nære sammenhæng mellem obligatorisk skolegang og skrivekyndighedens udbredelse ikke for alvor blevet
anfægtet af den nyere forskning.28 Forskellen mellem de enkelte nordiske
lande, hvad angår den procentvise andel skrivefærdige på et givet tidspunkt,
genspejler i grove træk kronologiske forskelle vedrørende indførelsen af
obligatorisk skolegang. Ifølge statistiske data blev det store flertal af den
voksne befolkning først skrivekyndig efter at folkeskolen allerede havde
fungeret i nogle årtier.29 I dette perspektiv forekommer obligatorisk skolegang og almindelige skrivekundskaber som mere eller mindre parallele
fænomener, nøje forbundet med de enkelte landes modernisering. Denne
fase markerer tillige overgangen fra 1700-tallets religiøst betonede literacy til det mere verdsligt prægede ”functional literacy”, som kendetegnede
1800-tallets sidste halvdel. Det var først i denne periode, at man begyndte at
indøve basisfærdighederne, læsning og skrivning, nogenlunde parallelt hos
børnene, som fra nu af fik større eller mindre andel i skolens undervisning.

Mere generelt har Lindmark (2004:26) bemærket, at trods tilstedeværelsen af to forskellige uddannelsessystemer var der ”in educational practice [...] no sharp boundaries
between the Nordic countries.”
28
Se alligevel skeptiske bemærkninger hos Apelseth 2005:34–35.
29
Her udgør Island tilsyneladende en undtagelse; men denne ophører, hvis man i stedet
for tidspunktet for folkeskolens etablering (1907) anvender som kriterium året 1880,
da skrivekyndighed blev fastlagt ved lov som forudsætning for børnenes antagelse til
konfirmation, se Guttormsson 1991:87–95.
27
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En första våg av
skriftbruk
Att läsa, skriva och sjunga i vardagen
under 1800-tal och 1900-tal

Att läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå 2012. S. 41–63

Britt Liljewall

Folkligt skriftbruk
i Sverige under
1800-talet
Popular literacies in Sweden during
the 19th century

In the article peasant diaries, popular life stories and private letters are used
to illustrate and discuss literacy among so-called ordinary people (allmogen in
Swedish) during the 19th century. The autobiographical documents are used
both as narrative sources and as survivals. The documents demonstrate that
vernacular literacy practices among ordinary people changed fundamentally
in terms of both external and internal conditions. The ability to write spread,
reading ability deepened, and the material conditions for both writing and
reading improved. In the peasant diaries, you can follow a development from
documentation to reflection. The people’s life stories evolved from directorylike listings to narrations. Letter writing became a medium that was not reserved for transmitting information, but for maintaining social contacts and
building identities.
For the most part of the 19th century, the popular literacy practices, reading
and writing, were marked by collective patterns. Reading meant reading aloud
and was collectively perceived. The peasant diary was a matter for the whole
household, life stories involved several generations, and letters were available
for the whole family. However, methods to circumvent the collective are found
in the autobiographical documents, and these methods indicate an increased
need for individualism in the use of literacy among ordinary people.
Finally, the popular vernacular literacy practices and their changes are discussed in relation to the overall changes in society during the 1800s, that is,
what is usually called modernization. The materials and perspectives used in
this article make it possible to interpret parts of the modernization process as
shaped from below and from within. The popular everyday literacy practices
played a key role in this process.
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1800-talets växande folkliga skrivande i form av bondedagböcker, folkliga
levnadsminnen och obemärkta människors privata brev har stått i centrum
i min forskning.1 Jag har använt de självbiografiska dokumenten för att inifrån och underifrån, det vill säga ur andra perspektiv än de som i allmänhet
använts av historiker, belysa 1800-talets modernisering. Jag har analyserat
de självbiografiska dokumenten som uttryck för självbilder och identiteter.
Jag har med det självbiografiska skrivandet som grund diskuterat läs- och
skrivförmågans utveckling.2
Däremot har jag inte tidigare arbetat med de självskrivna folkliga dokumenten med begreppet vardagligt skriftbruk som analytiskt redskap. Ett
försök i denna riktning skall göras här.
I skriftbruksforskningen, inspirerad av the new literacy, studerar man
läsande och skrivande, förr och nu, som vardagliga praktiker och som händelser situerade i tid och rum.3 Man strävar efter att sätta in skriftbruket i
en kulturell och social kontext. Själva ordet skriftbruk tycks mig fånga något
av komplexiteten. Förleden skrift- kan syfta på skriven text, men också på
andra betydelsebärande tecken än bokstäver, exempelvis koder, symboler,
bilder. Efterleden -bruk vetter antingen åt förbrukning – konsumtion – eller åt tillverkning – produktion – av skrift. Konsumtionen kan i sin tur ske
antingen i form av läsande eller i form av lyssnande. Produktionen innebär
i allmänhet skrivande och mer av aktiv handling. Varje skrifthändelse involverar en avsändare och en mottagare. Både konsumtionen och produktionen av skrift kan vara frivillig eller påtvingad och innehållet kan vara
styrt antingen av egna eller av andras behov. Det finns i varje skrifthändelse
alltså maktrelationer att ta hänsyn till. Begreppet kompliceras ytterligare
av att det kan syfta på officiellt eller privat bruk av skrift. Det är det senare
som fokuseras i vardagligt skriftbruk och i denna artikel – även om epitetet
vardagligt ibland kommer att utelämnas.
Skriftbrukets komplexitet innebär att avgränsningar måste göras. I min
forskning styrs dessa i hög grad av källmaterialet. Detta består genomgående
1

2

3
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”Folkliga levnadsminnen” syftar på de ofta kortfattade och fragmentariska texter kring
det egna livsloppet som under 1800-talet skrevs av främst män från de lägre sociala skikten. Först mot slutet av århundradet började de folkliga levnadsminnena vara utformade
på ett så medvetet sätt att begreppet självbiografi känns relevant.
Liljewall 1995 (om bondedagböcker); Liljewall 2001 (om folkliga levnadsminnen/
självbiografier); Liljewall 2007 (om folkligt brevskrivande). De empiriska exemplen som
presenteras i denna artikel är, då inget annat anges, hämtade ur dessa tre arbeten. Där
finns också referenser till källmaterialet. Studien av läs- och skrivförmågans utveckling
återfinns i Liljewall 2001, kap. 4.
Kring new literacy se Barton 1994; Barton, Hamilton & Ivanič (red.) 2000; Barton & Papen (eds.) 2010. För en diskussion kring new literacy/vardagligt skriftbruk se också Edlund
2007 och Edlund i denna bok (s. 138).
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av i vardagen producerade självbiografiska texter av människor inom vad
som ännu under 1800-talet kallades ”allmogen”, det vill säga av obemärkta
män och efterhand också kvinnor ur de breda icke-privilegierade befolkningslagren. Detta leder till att det genomgående är vad jag valt att kalla
folkligt skriftbruk som diskuteras – även om också epitetet folkligt ibland
kommer att utelämnas.
Jag kommer att använda de självbiografiska källorna både som berättelser om och som lämningar av det vardagliga folkliga skriftbruket. Analyserade som berättelser ger texterna bilder av skriftbrukets förutsättningar
och av värderingar, situationer och miljöer kring läsandet och skrivandet.
Analyserade som lämningar, det vill säga som konkreta dokument/föremål,
ger källorna på ett omedelbart sätt information främst om den del av skriftbruket som består av skrivande. Det är också främst skrivandet som fokuseras
i de empiriska exemplen nedan. I mer diskuterande avsnitt resonerar jag
emellertid om skriftbruk mer allmänt. Läsande var ju en förutsättning för
skrivande. Skrivande skedde ju aldrig isolerat från läsande. Jag skall dock
försöka vara tydlig med att markera när jag talar enbart om skrivande och
när jag talar om skriftbruk generellt.
Analysen nedan av 1800-talets folkliga vardagliga skrivande bygger på
min erfarenhet av ett stort antal självbiografiska dokument. De enskilda exemplen som lyfts fram är avsedda att fungera som konkreta illustrationer
till vad jag med hjälp av bredare erfarenhet tolkar som centrala skriftbruksdrag. Vad avslöjar 1800-talets bondedagböcker, folkliga levnadsminnen och
obemärkta människors brev om så kallat vanligt folks materiella och mentala möjligheter att bruka skrift? Vad avslöjar de om skriftbrukets funktioner? Vad avslöjar de om klass- och könsskillnader? Och hur förändrades
det folkliga vardagliga skriftbruket under 1800-talets gång?

Det folkliga skriftbrukets yttre förutsättningar
En förutsättning för att producera självbiografiska dokument är naturligtvis
att man rent formellt kan skriva och att skrivkunskapen är tillräckligt stor
för att man skall kunna åstadkomma en meningsbärande text. En annan
förutsättning är att man har tid och tillgång till materiel för skrivande
och läsande. Hur såg de formella och materiella förutsättningarna för 1800talets folkliga vardagliga skriftbruk ut och hur förändrades dessa över tid?

Skrivkunnighetens utveckling
I början av 1800-talet var skrivförmågan – till skillnad från den formella
läsförmågan – begränsad inom allmogen. Det finns studier som tyder på att
endast mellan 15 och 20 procent av den totala befolkningen kunde skriva,
något som på grund av den sociala obalansen när det gäller kunskapen inne-
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Figur 1. ”Amerikabrevet” av genremålaren Jakob Kulle 1838–98. Foto i Utvandrarnas hus, Växjö.

bär att siffran var ändå lägre inom allmogen.4 De självbiografiska dokumentens författare kan alltså inte ses som representativa för allmogen i någon
sorts statistisk mening. En förklaring till att så få folkligt producerade skriftliga dokument från 1800-talets början existerar idag kan alltså vara att det
varit få som överhuvudtaget skrivits. Det är inte heller förvånande att man i
de äldsta dokumenten ofta möter ett skriftbruk via mellanhänder. Sockenprästen som allmogens skrivhjälp är inte bara en schablon. Och konsumtionen av skrift skedde ännu huvudsakligen via någon annans högläsning.
De ojämlika maktrelationerna i sådana skriftbrukssituationer är uppenbara.
Skrivkunnigheten inom allmogen var i början av 1800-talet inte bara
begränsad utan också ojämnt fördelad geografiskt, socialt och mellan könen.
Färdigheten var mer spridd i urbaniserade miljöer än i renodlat rurala, bland
jordägande bönder än bland obesuttna, bland män än bland kvinnor. Att lära
sig skriva krävde – till skillnad från att lära sig läsandets grunder – insatser
som i allmänhet måste hämtas utanför hushållet. Och det var de självägande
böndernas söner som ”kostades på”, medan torparsöner och allmogens döttrar oavsett social bakgrund ställdes utanför.
Sönerna – det var tre söner och tre döttrar, som nådde mogen ålder –
fingo lära sig, förutom att läsa, även att räkna och skriva. Min mor hade
gärna velat lära sig skriva men detta förvägrades henne. Sådant var karlgöra (Anders Pers om sin mor, född 1826 i en bondefamilj).
4
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Ytterligare en konkret illustration till skrivkunnighetens könsskillnader får
vi i berättelsen om ett frieri. 1853 fick Clara på Lidalund ett brev från Gustaf, vännen som året förut emigrerat till Amerika. Brevet innehöll ett frieri
– och Clara var med på noterna. Hennes ”Ja!” förmedlades emellertid via
flera manliga mellanhänder. En av hennes grannar, den avdankade soldaten
Johannes Romvall, skrev i ett brev till sin son som emigrerat samtidigt som
Gustaf.
Om du skulle träfwa Gustaf ifrån Sjöbredre så hälsa honom ifrån Clara
på Lidalund att hon har hälsa han har skrifwit hänne till att han skall
komma hitt efter hänne nästa wår och om så är att han kommer så är
hon sennad till att följa med honom ått America.
Jag finner det troligt att denna omväg för det livsavgörande svaret berodde
på att Clara själv inte kunde skriva. Att hon långt ifrån var ensam om detta
avslöjas också i breven från Johannes. Både Claras mor och Johannes egen
hustru, liksom troligen hans dotter, befann sig i samma belägenhet som
Clara, medan Johannes själv och hans tre söner, liksom vännen Gustaf, var
skrivkunniga.
Skrivkunnigheten bland både allmogens kvinnor och dess manliga underklass var alltså sällsynt i början av 1800-talet. Vi får en förklaring till
varför de relativt få folkliga självbiografiska dokumenten från denna tid
nästan undantagslöst är skrivna antingen av hemmansägande bönder och
bondsöner eller av mer eller mindre urbaniserade hantverkare och soldater.
När barnen flyttade iväg från hemtrakten – något som genom emigration
och urbanisering skedde allt oftare – förlorade alltså mödrarna, men inte
nödvändigtvis fäderna, direktkontakten med dem. En av flera förklaringar
till att kvinnorna i slutet av 1800-talet på allvar blev skriftbruksaktörer kan
ha varit behovet av fortsatt kontakt – utan mellanhänder – med närstående.
Kvinnorna verkar nämligen ha deltagit i brevskrivande tidigare och i högre
grad än i dagboks- och levnadsminnesskrivande.
Skriftbruksförutsättningarna förändrades naturligtvis för den yngre
generationen när den allmänna folkskolan började fungera i mitten av
1800-talet. I ett av de folkliga levnadsminnena avslöjas att denna kallades
för ”skrivskolan”, något som tyder på att det var just skrivundervisningen
som uppfattades som det centrala. En annan av de självbiografiska skribenterna berättar att han valde att börja i skolan, trots att han var hela 14 år
gammal, enbart för att lära sig skriva: ”I läsning var jag redan ’mästare’.”
Vid 1800-talets mitt blev alltså inte bara bondsönerna utan också underklassens söner och hela allmogegruppens döttrar formellt skrivkunniga. När
det gäller att praktisera skrivandet kvarstod emellertid de sociala och könsrelaterade skillnaderna inom den breda och socialt skiktade allmogen ännu
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en tid. Skrivbenägenheten fortsatte att variera efter liknande mönster som
tidigare under åtminstone ett par generationer efter folkskolans införande.
Detta måste förklaras med skillnader inbyggda i tidsbundna konstruktioner
av klass och kön. Aktivt skriftbruk – också vardagligt sådant – tycks inom
allmogen länge ha förknippats med tillgången till det offentliga rummet,
och detta var ju ännu i slutet av 1800-talet öppet endast för män och dessutom knutet till ägande. På nytt är det värt att reflektera kring skriftbrukets
maktaspekter.

Skriftbrukets materiella gränser
En gräns för det folkliga vardagliga skriftbruket under 1800-talets första hälft
sattes alltså av bristande formella skrivkunskaper. En annan sattes av bristande materiella förutsättningar. Också i detta sammanhang var naturligtvis
de ekonomiska skillnaderna inom den breda allmogen centrala. Skriftbruk
krävde utrustning – böcker, tidningar, papper, pennor, bläck. Skriftbruksutensilierna var i allmänhet statusfyllda köpvaror, och allt som måste köpas
för pengar var svåråtkomligt i ett ännu huvudsakligen självhushållande och
penningglest agrarsamhälle. Vi får en förklaring till den 15-årige småbondesonen Olof Andersson i Tränghults frustation när han på omslaget till en av
sina egenhändigt tillverkade dagböcker skriver: ”Rektig penna är skit att icke
hafa”. Minnesberättelser om försök att ersätta de specialiserade skrivutensilierna med något mer lättåtkomligt – kol, växtfärger, läder, bark, trä – är
också relativt vanliga i de folkliga självbiografierna. Möjligtvis är minnena av
en problemfylld och fattig uppväxt också – bland annat för att skapa dramatik i de självskrivna livsloppen – överdrivna.
Papper var en av skriftbrukets nyckelprodukter. Det krävdes – före vår
digitaliserade tid – för både läsande och skrivande. Under 1800-talets första
hälft var papper ännu huvudsakligen tillverkat av lump, hantverksmässigt
framställt och dyrt. Pappersbristen blir också synlig i de folkliga skriftbrukslämningarna. Dokumenten är inte sällan skrivna på återanvända ark, texten
är tät och sidorna är maximalt utnyttjade. Under andra hälften av 1800-talet
började emellertid papper att tillverkas av träfiber; framställningen mekaniserades, tillgången ökade och priset föll.5 Dessutom började både böcker,
tidningar och pennor att massproduceras. Samtidigt som skrivförmågan –
och penninghushållningen – ökade inom allmogen minskade alltså kostnaderna för skriftbruk. Gränserna kunde flyttas fram.
När det gäller brevskrivandet minskade kostnaderna också genom en
relativt sett allt billigare brevförmedling. Omnämnande av privata budbärare försvinner ur det självbiografiska berättandet. I stället är det Postverket
5
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som tar över. I början av 1850-talet kostade det 7 skilling banko att skicka ett
”enkelt postbrev”, det vill säga ett som vägde upp till 1 ¼ lod (drygt 16 gram),
mellan Stockholm och Göteborg. Det motsvarade lönen för nästan ett halvt
dagsverke för en arbetare. När enhetsportot – och frimärket – infördes 1855
sattes priset för inhemska brev till 4 skilling. Detta var i allmänhet billigare
än tidigare, men trots allt dyrt. Under senare delen av 1800-talet sjönk portokostnaderna ytterligare och samtidigt blev brevförmedlingen tack vare
järnvägsposten allt snabbare. 1885 motsvarade normalportot knappt en halv
timmas lön för en fabriksarbetare.6
Till de materiella problem som den folkliga skriftbrukaren hade att
tackla hörde också brister i den fysiska miljön. Allmogens bostäder var i

Figur 2. Speciellt dyrt – och osäkert – var det naturligtvis att skicka brev över Atlanten, något
som i takt med ökad emigration blev kännbart för allt fler svenskar. Brevets vikt var avgörande för
priset och man valde tunnast möjliga papper. Det förekom att man inte bara fyllde fram- och baksidan med text utan också att man skrev på båda ledderna. På så vis kunde ett enda ark rymma
hela fyra sidor. Amerikabrev från Rockford, Illinois, 1868. I Västergötlands museums arkiv, SA:24.
6

Prisuppgifterna ur Liljewall 2007:17–21. Idag, 2012, är portot för ett inrikes brev 6,50 kr,
en summa som med dagens löneläge torde vara intjänad på mindre än 5 minuter.
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allmänhet trånga, mörka och dåligt anpassade för skriftbruk, vare sig detta
handlade om konsumtion i form av läsande eller produktion i form av skrivande. I Benedikta Josefsdotters och Magnus Petterssons brev från trolovningstiden på 1850-talet synliggörs skriftpraktiker som illustrerar bristerna
men också de pågående förändringarna. Båda sökte avskildhet för sitt skrivande. I Magnus fall tycks detta betyda att han var hänvisad till natten, den
lugnaste tiden på dygnet i den hushållsgemensamma storstugan.
Älskade Benedecta, anhöriga både föräldrar och syskon sända härmed
sin öma och förtroliga vänskapshälsning till dig inan de fogade sig i
bädens iden där de redan en god stund vilat. Häraf fener du att han lider
långt på natten och jag måste sluta (13/1 1857).
I Benediktas mer välbärgade hem var de materiella förutsättningar för
skriftbruk bättre. Här fanns till och med ett speciellt skrivbord och hon
hade dessutom tillgång till ett eget rum.
Nu medan jag är så ensam på mitt lilla rum utan något närwarande sälskap, så är dät min önskan at igenom skriwelse framte mig för wännen
lik som han wore närwarande själf (19/12 1857).
Skriftbrukets höga status manifesterade sig också i fysisk form. Väl klar med
skrivandet vek Benedikta ihop sitt brevark och förslöt det med lack – ännu
användes inte kuvert – som pressades samman med hennes egen sigillstamp.
De yttre villkoren för folkligt skriftbruk förändrades alltså i grunden
under 1800-talet. Det var under detta århundrade som skrivkunnigheten,
liksom en mer kvalificerad läsförmåga, spreds så att man i slutet av århundradet, men först då, kan karakterisera svenskarna som ett verkligt litterat
folk.7 Parallellt med de litterata kunskapernas kvantitativa spridning och
kvalitativa fördjupning skapades genom billigare skriftbruksutrustning och
bättre anpassade skriftbruksmiljöer också bättre materiella förutsättningar
för skriftbruk. Dessa yttre förutsättningar var nödvändiga, men naturligtvis
inte tillräckliga, för att förklara det växande folkliga vardagliga skriftbruket.

7
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Figur 3. Benedikta Josefsdotter sigillstamp med initialerna BJD, som hon använde när hon förslöt
breven till sin trolovade med lack.

Det folkliga skriftbrukets inre förutsättningar
Människor börjar inte läsa tidningar och böcker eller skriva dagböcker, formulera sina levnadsminnen och utväxla brev bara för att de kan läsa och
skriva och har tillgång till skriftmateriel. Och detta gäller både i dag och
på 1800-talet. För att vardagligt skriftbruk skall praktiseras krävs också inre
behov, och att man upplever dessa som möjliga att tillfredsställa just genom
läsande och skrivande.

Från dokumentation till reflektion
Att den idealtypiska bondedagboken – med sina korthuggna upprepningar
om dagens väder, manliga arbete och eventuella möten med människor
utanför hushållet – huvudsakligen hade en dokumenterande funktion är
lätt att inse. Delar av dokumentationen fungerade också som praktiska minnesanteckningar för framtida bruk, till exempel om när kvigan leddes till
tjur, om när potatisen kom i jorden och om vilka dagsverken som utförts.
Ett par veckor i Gustaf Persson i Bergs dagbok från 1826 får illustrera.8
Vi plöjde ner joläpple i Vassmyra 16 [maj]. Var åt kvarn 17 å 18. Högg i fallet å hade Anders i Bergsviken till hjälp 19 å 20. Vi släppte vall häst- och
nötkreaturen 20. En torr väderlek. Vi fortsatte i fallhaget med hanksvedjande och gärdsgårdslagande. Vi sådde å harka ner havre i nymossen
26. Högg i fallet å svedde hank 27. Stark värme å torka. Vi var åt Back8

Dagboken är publicerad, jfr Persson 1970. Den har också analyserats ur olika aspekter i
Myrdal (red.) 1988.
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mans med en tjur i bete 22. Vi gjorde slut med fallhugget, å ja gjorde ny
grind för gården m.m. 31.
Det folkliga dagboksskrivandet tillfredsställde uppenbarligen ett behov av
att redovisa arbetet, av att skapa ordning, av att strukturera livet. Det är
också rimligt att tänka sig att dagboksskrivandet fungerade som ett redskap för rationalisering, till exempel genom att synliggöra tidsåtgång och
variationer över tid. Dagboksforskare har betonat den tidsdisciplinerande
kraften i det vardagliga skrivandet och satt detta i samband med övergången
från en cyklisk till en lineär tidsuppfattning.9
En vanlig föreställning är att människors strävan efter struktur och rationalitet ökade i takt med de samhälleliga förändringar som brukar kallas
moderniseringen. Sådana behov kan naturligtvis ha existerat tidigare – och
då tillfredsställts med andra redskap än skriftbruk. Det man kan konstatera med bondedagböckernas hjälp är att det vardagliga skrivandet blev ett
effektivt och efterhand allt flitigare använt vapen för att skapa överblick,
ordning och struktur i en vardag som under 1800-talets gång förändrades i
allt snabbare takt.
Men det folkliga självbiografiska skrivandet kunde tidigt också tillfredsställa andra och mindre nyttighetsinriktade behov. När den ovan citerade Gustaf Perssons tvååriga dotter Anna Maria dog under julhelgen 1831,
ändrar hans anteckningar karaktär. Hans skrivande framstår plötsligt som
ett redskap för att uttrycka, reflektera kring och bearbeta sorgen. Dagboken
upphör tillfälligt att vara bondedagbok. Språkligt kan man ana en påverkan
från väckelserörelsen.
O Gud, vad smärtefulla dagar och nätter de 2:ne sista av vardera slaget
av hennes [Anna Marias] levnad voro. Mitt hjärta hade så när brustit
i tusende stycken, då jag såg henne i plågan i synnerhet i den sista
stunden, och då hon i moster Marias knä avsomnade. Beata [Gustafs
hustru] var i sista stunden nästan mera frimodig än ja.
Skriftens förmåga att vara minnesbärare – ytterligare en funktion – illustreras också i Gustaf Perssons beskrivning av den döda dottern. Han ”målade”
henne i ord. Hans framställning framstår som ett alternativ till de porträtt
av döda barn som länge förekommit inom de övre samhällsskikten, liksom
till de fotografier av döda barn som i slutet av 1800-talet förekom oberoende
av samhällsklass. Skriftbruket gjorde det möjligt att bevara en bild av Anna
Maria för framtiden.

9
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Hon hade å sitt huvud, utanpå sitt vackra i prudeliga ställningar satte
hår, en krona prydd med guld, varifrån gick guldband, som låg på båda
öronen. Undre svepan var av rosenrött tyg och övre svepan av tunn roserad florsnättelduk. Ovanpå var bandroser av gulerade band över allt i
ordning satte samt guldäpplen i alla fyra hörnen av kistan. Nya sockerduksvanter och prydelige guldspirer i händerne.
Efter den sorgliga – men också arbetsfria – julhelgen återtar Gustaf Perssons
dagbok sin traditionella form. Den 3 januari 1832 skriver han: ”Vi lät försegla brännvinstygen i sockenstugan.”
I de äldre bondedagböckerna utgör emellertid de värderande och reflekterande inslagen undantag. De framstår dessutom ofta som outtalade och
möjligen omedvetna – som hos Olof Andersson (jfr figur 4) – eller som både
innehållsligt och stilistiskt separerade från det normala dagboksskrivandet
– som hos Gustaf Persson. Tendensen över tid är att de explicita värderin-

Figur 4. Ytterligare ett exempel på att skriftbruk tidigt kunde tillfredsställa andra behov än de
uppenbart nyttiga får vi på omslaget till den 13-åriga bondsonens Olof Anderssons dagbok från
1840. Han tycks inspirerad av både bibliskt och folkligt berättande när han – kanske också här
under den arbetsfria julhelgen – avbildar Gamla testamentets kung Nebudkanessar (till vänster)
och Tjugondag Knut (till höger). Kommentarerna under bilderna avslöjar Olofs värderingar. Han
tar avstånd från Knuts dryckenskap – ”Knut du är ett as” – och från Nebudkanessars högmod.
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garna och reflektionerna blir vanligare och dessutom integreras i dokumentationen. Det vardagliga agerandet och de egna valen börjar kommenteras
och medvetandegörs därmed rimligtvis både inåt och utåt. Några utdrag
från maj månad 1895 i Edvard Eriksson i Rustorps dagbok får illustrera.
2. V på f.m. vackert, på e.m. regn med något åska. […] Började att bröta på
Stommelyckan och jag började äfven at så på landsvägsåkern, men om
aftonvard kunde vi ej fortsätta emedan jorden då blef för sur till följe af
regnet. Det sådda blev ej nedharfvat. Få nu se hur det går. Det nedharfvades följande dag och blef lika bra. […]
7. […] Föregående dag den 6 maj var jag åt fattigmagasinet och betalade
fattigrågen för både mig och Karl Teodor Johansson i Rustorp. Vi betala
nemligen hvart sitt år så att ej mer än en behöfver resa till Gerdhem.
Vi gjorde ifrån oss Stommelyckan och började vi bösta på Broliden. […]
16. […] Vårarbetet är nu fullständigt afbrutet af regnet, ty jorden är för
blöt. Vi hafva ungefär ½ dags våring igen. Andra hafva mycket mera
igen.
Det vi möter i citatet ovan är fortfarande en typisk bondedagbok med fokus
på vädret, det manliga arbetet och mötena utanför hushållet. Ändå slås man
av skillnader i jämförelse med äldre dagböcker. Skrivandet har hos Edvard
Eriksson blivit ett redskap inte bara för att dokumentera vad som hänt under dagen, utan också ett redskap för att reflektera kring detta och kring sin
egen roll. Här och där medvetandegör han med hjälp av sitt skrivande för sig
själv – och oss sentida läsare – värderingar, förklaringar och orsakssammanhang. Dokumentationen av det som inte blivit gjort tyder på att rationalitet
och effektivitet var viktiga. Edvard Eriksson ser uppenbarligen på sig själv
som en framåtsträvande, professionell och framgångsrik lantbrukare. Skrivandet har blivit ett redskap i hans identitetsbyggande.10
En utveckling från dokumentation till reflektion återfinns under
1800-talets gång också inom andra genrer av självbiografiskt skrivande. De
äldsta folkliga självskrivna levnadsminnena består inte sällan av katalogartade uppräkningar av livets fundamenta – förfäderna, födelsen, dopet, försörjningen, giftermålet, barnens födelse, generationsöverförandet, åldrandet.
Efterhand möter man mer medvetet utformade och sammanhängande
självbiografiska berättelser, i vilka en röd tråd – en intrig – styr vad som tas
med i narrationen. Intrigen kan exempelvis syfta till att rättfärdiga skribentens livsval, att hedra Gud eller till och med att underhålla läsaren.
10
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Från information till kreativitet
En liknande utveckling mot ett skriftbruk med allt mer komplexa funktioner är möjlig att följa när det gäller det folkliga brevskrivandet. I de tidigaste
brevsamlingarna blir själva brevrytmen ett uttryck för att det var saklig information som var den centrala funktionen. Brev skrevs endast när någon yttre förändring som berörde också mottagaren ägt rum. I en brevsamling med
anknytning till två olika grenar av en släkt med ursprung i en gård i Vinköls
socken återfinns brev som utväxlades under tre generationer från 1760- till
1830-talet. De flesta är skrivna med hjälp av prästen. I vart och ett av breven
finns information om giftermål, födslar och dödsfall, det vill säga om sådant
som påverkade släktegendomen och dess överföring mellan generationerna.
Till brevskrivandets mest grundläggande funktioner måste man, vid
sidan av den informativa, räkna den rituella.11 Denna avslöjas kanske allra
tydligast i reaktionerna på uteblivna brev. Sådana kan tolkas som tecken på
det definitiva slutet på relationen, till och med på döden. Ibland framstår
den rituella funktionen som viktigare än den informativa – och brevet som
regelbundet uppdykande föremål blir viktigare än innehållet.
Mats Walberg skrev 1856 till sin fästmö för att förklara varför han inte
kommit till ett avtalat möte. I förklaringarna spelar ett uteblivet brev den
avgörande rollen. Brevet som inte kom fram i tid var från Mats höggravida
syster. För föräldrarna var brevets vara eller icke vara en fråga om dotterns
liv eller död, och i denna situation valde alltså Mats att stanna hemma och
stödja föräldrarna i stället för att träffa fästmön.
Wisserligen kan det för den som ej känner saken förefalla besynnerligt
att derföre att ett bref uteblifvit man föreställer sig det värsta; […] men
då man vet med hvilken oro och bekymmer mamma länge emotsett underrättelsen om afgången af Emelies förestående barnsäng, så öfvertygas
man, att det lätteligen skulle händt hvar och en på samma sätt sedan
man blifvit sviken i hoppet om bref ifrån en så nära anförvandt.
Uppenbart är också att brevkommunikation – då som nu – tillfredsställer
sociala behov. Brev kan både skapa, befästa, utveckla och förstöra relationer
mellan människor. Att brev kunde användas som belöning – och omvänt
som bestraffning – gör skriftbrukets sociala kapacitet tydlig. Detta framgår
exempelvis av ett förslag från Christina Andersdotter i Norrkvarn i ett brev
till den tillfälligt bortreste mannen.12
11

12

Denna funktion i brevskrivandet, liksom flera av övriga som berörs här, diskuteras i
Persson 2005.
Gästgivardottern Christina Andersdotter är en av de få självständiga kvinnliga folkliga
skribenter jag stött på från tiden före 1850.
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Svärmor nu som jag förut nämt tröttnar ej vid att alltid visa mig sin godhet ville du skrifva några rader till hänne när du skrifver till mig så tror
jag alt att hon tyckte det vara roligt (12/4 1836).
Till brevskrivandets grundläggande – och eviga – informativa, rituella och
sociala funktioner kom efterhand också andra. Som centralt framträder
inte bara i bondedagboken och självbiografin utan också i brevskrivandet
den identitetsskapande funktionen. I exempelvis Mats Walgrens information till fästmön om det uteblivna brevet formar han ju inför henne – och
sig själv – en bild av en god son och en inkännande och ansvarstagande
man.
I brevskrivandet medvetandegörs inte bara självbilder – ibland talar man
om subjektiva identiteter – utan också mer utåtriktade och gruppformerande gränser, det vill säga sociala identiteter. När storbondedottern Ida Larsson på 1880-talet skriver till sin syster om den ogifta grannflickan ”Trädgårds
Lina” som blivit ”sådär igen”, befäster hon sin egen – och systerns – moraliska avståndstagande och överlägsenhet. Det är denna som skiljer dem från
underklassen!
Hörde du när du var hemma att det säges att Trädg. Lina är ”sådär igen”.
Han gubben [Linas far] var framme idag och köpte äpplen, som du vet
är han pratsam ibland, bland annat han sa i dag var ”Hvad Herren gör är
rätt o Godt”. Stackars gubbe o gumma de får väl med tålamod taga emot
de sorger deras enda flicka ställer dem (20/12 1887).
I slutet av 1800-talet börjar man i brevtexterna finna kommentarer om brevens stil, språk och form. Att utforma breven så att de blev underhållande,
vackra och njutbara, det vill säga att framstå som en god skribent, blev allt
viktigare. Detta tyder på att det folkliga skriftbruket nu också kunde tillfredsställa kreativa behov hos både avsändaren och mottagaren. Också detta
illustreras i systrarna Larssons brevväxling.
Hjertligt tack för brefvet, det är snällt att du skrifver så om litet af hvarje. Då är brefven roliga, eljest liknar de som Mamma säger: ”telegrammer”. Det brukar jag merendels få ifrån Helga af den sistnämnda sorten
(Ida Larsson 11/10 1887).
Det handlade om liknande ”litterära” värderingar som i den folkliga självbiografins utveckling från katalog till medvetet utformad och lockande narration. Gränserna för det vardagliga folkliga skriftbruket hade onekligen
förskjutits.
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Från kollektivt till individuellt
Självbiografiskt skrivande i form av dagböcker, levnadsminnen och personliga brev förknippar vi idag med det privata livet och den individuella
sfären. Det är ju också bland annat en sådan koppling som ligger bakom
begreppet vardagligt skriftbruk i motsats till offentligt. Under stora delar av
1800-talet var det emellertid inte riktigt så gränserna drogs inom det folkliga
vardagliga skriftbruket.13 Detta framstår länge snarast som hushålls-, släkteller familjekollektivt.
Många av de äldre folkliga levnadsminnena kan, som redan antytts,
karakteriseras som familje- eller släktkrönikor, i vilka skribentens eget liv
spelar en relativt undanskymd plats. Tendensen mot ökad individualism
och koncentration till det egna livet – egentliga självbiografier – blir under
1800-talets gång emellertid tydlig. Ett tecken på detta är förändringar när
det gäller berättelsens avgränsning i tid. I stället för att inleda skildringen
med föregående släktgenerationer så långt tillbaka som möjligt och ge dessa
stort utrymme, så börjar den egentliga självbiografin i allmänhet med författarens egen födelse och det egna livet dominerar innehållet.
Kollektivismen kan illustreras också i bondedagböckerna. Insikten om
detta gör deras avskalade ”stenstil” med avsaknad av explicita värderingar,
känslor och reflektioner naturlig.14 Bondedagboken var helt enkelt inte – till
skillnad från den borgerliga dagboken – ett medium för att ventilera det
privata. Fokuseringen på arbetet – det vill säga på hushållets gemensamma
försörjning – blir logisk i den kollektiva kontexten. Det som framstår som
ologiskt är att det kvinnliga arbetet – också detta var naturligtvis centralt för
hushållets försörjning – så ofta saknas i dokumentationen. Kan detta bero
på att behovet av att upprätthålla gränsen mellan manligt och kvinnligt var
starkare än behovet av att dokumentera försörjningen i sin helhet?
Bondedagbokens hushållskollektiva snarare än individuella karaktär
har också framförts som en förklaring till de koder som ibland förekommer. Kodningen har tolkats som en metod som gjorde det möjligt att – trots
familjekollektivismen – använda dagboken också för privata uttrycks- och
bearbetningsbehov. Ibland – men inte alltid (jfr figur 5) – verkar det finnas täckning för sådana tolkningar. När exempelvis Backåkers Erik i sina
dagboksanteckningar från 1800-talets slut övergår till den skoltyska han lärt
sig under ett par år på läroverket i Falun handlar anteckningarna ofta om
13

14

Oklara gränser mellan det privata och offentliga rummet diskuteras också i Edlund
2007:215f.
Avsaknad av värderingar, känslor och reflektioner i texten får naturligtvis inte tas som
intäkt för att dagboksförfattaren saknade sådana. En sådan tolkning vore lika felaktig
som att ”döma kamrerens känsloliv efter hans räkenskaper”, menar Myrdal 1991:14.
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Figur 5. När runor förekommer i dagböcker är det lätt att föreställa sig att det handlar om hemligheter och dolda budskap. När man tolkar runorna i exempelvis Jean Jönssons dagbok från 1821
visar sig emellertid innehållet vara lika känslobefriat – och trivialt – som i resten av hans dagbokstext. Den 20–24 augusti 1821, överst i bilden, skriver han: ”Augustus d 20 arbetat i prästegården
21. bröt löf i Rögärdet 22. 23. 24. I Mällommarken 24. Mejjat rog”.15

konflikter med hustrun. Att ”skriva av sig” dessa kan ha varit ett inre behov.
Att inom den i princip hushållskollektiva dagbokens ram tillfredställa detta
med hjälp av ett språk som han var ensam om att förstå, kan ha varit metoden.16
15

16
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Liknande runexempel finns i Pehr Jansson i Vittinges dagbok från åren runt sekelskiftet
1800. Han påstår visserligen att ”dedt jag vill hafva för mig sielf skrifver jag runanteckningar mestadels om sådant som måste ha varit känt i hans omgivning. Båda dessa ”rundagböcker” är publicerade, jfr Jönsson 1989 resp. Jansson 1968.
Backåkers Erik Johanssons dagbok, som sträcker sig över hela 53 år, är publicerad av John
Svenske, jfr Johansson 1987. Se också Svenske 1993 samt Götlind 2001 resp. 2002 för analyser av dagboken. Ett liknande terapeutiskt bruk av dagboksskrivandet som hos Backåkers Erik tycks ligga bakom Anders Pehrsson i Myrsjös utgjutelser, huvudsakligen riktade mot svärdottern. Här framförs dock kritiken öppnare, något som tyder på att denna
dagbok knappast kan ha varit familjekollektiv. För en analys av Anders Perssons otryckta
dagbok se Flygare 2009.
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Också när det gäller bondedagbokens kollektiva drag kan man skönja
förskjutningar av gränserna under slutet av 1800-talet. Edvard Eriksson, som
vi mött ovan, skriver exempelvis om de egna känslorna på julafton 1899 på
ett sätt som gör att det är svårt att tänka sig att denna dagboksnotis var avsedd för någon annan inom hushållet än författaren själv.
Ledsam julafton, ty Maria sjuk, sängliggande, matt, Sofia sjuk, öfveransträngd, Erik invalid, oduglig, tjenarne missnöjda, jag ensam och
oförstådd av alla.
Kanske är det dock ingen tillfällighet att vi också denna gång, liksom hos
Gustaf Persson ovan, möter de explicita känslouttrycken under en julhelg,
då bondedagbokens sidor riskerade att gapa tomma, eftersom det inte fanns
något arbete att dokumentera och känna tillfredsställelse över.
Också det folkliga brevskrivandet kan under stora delar av 1800-talet karakteriseras som familjekollektivt. I innehållet avslöjas ofta som en
självklarhet att breven låg framme eller lästes högt för hela familjen. Och
detta gällde uppenbarligen också brev mellan förlovade. Behovet av intimare kommunikation – ett tidlöst behov? – fick lösas på andra sätt. Oftast
dämdes väl behovet upp till personliga möten och muntliga samtal, men
när behovet var stort och träffarna glesa fick också det privata samtalet ske i
skriftlig form. För att göra detta möjligt inom de familjekollektiva mönstren
kunde texten exempelvis delas upp i en kollektiv, öppen del skriven med
hela familjen som mottagare och en individuell, privat och fördold del.
Den 15 februari 1884 satt Johan Carlsson, som var inspektor på godset
Ekhammar i Grevbäcks socken, och skrev brev till sin fästmö Augusta Larsson i Habo. Ekhammar ägdes av Augustas far, en bondson som blivit godsägare och riksdagsman – och länge motarbetat deras förhållande. Det är tydligt att Johans brev skrevs för fler än Augusta, jämför till exempel tilltalsordet i andra person pluralis.
[…] å så vill jag underrätta, att ifall Pappa är rest till Stockholm, att I ej
behöfver skicka mig några pengar för jag reder mig med det jag har, till
att betala skatterna med, derför är det äfven jag skrifver för I kanske
skulle eljest ha bud åt stan för att ta ut pengar. […] Jag hinner inte mer vi
håller på att köra is om dagarna vi har sågat å kört i två dagar i dag skall
vi täcka den (15/2 1884).
Fortsättningen den här kvällen på Ekhammar föreställer jag mig på ungefär
följande vis. När Johan var färdig med det första relativt glest fyllda brevarket tog han fram ett nytt och fortsatte att skriva. Själv kallar han ark nummer två för ”bihanget”. Genom att några få sådana finns bevarade kan skillnaderna mellan dessa och huvudarket utläsas.
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Tack min söta du för de många kyssar du sände mig i ditt förra, men vet
du de har tagitt slut å jag väntar att få fler ifrån min lilla Gumma som jag
så högt älskar och värderar. Sinom tusende kyssar sänder jag dig härmed
uti tanken, men lefver i hoppet på verklighetens, ja ack om den dagen
vore snart, att jag finge sluta dig i min famn som maka (15/2 1884).
Johans brev med de två arken nådde tack vare järnvägsposten fram till Augusta redan efter en eller två dagar. Jag föreställer mig att hon genom regelbundenheten i deras brevväxling – oberoende av om det fanns något nytt att
informera om eller inte – visste när brevet var att vänta och att hon också såg
till att vara den som tog emot det. När hon öppnade kuvertet – vid denna
tid användes sådana – var hon också beredd på att det kunde innehålla två
olika ark. Och det gällde att smussla undan bihanget, innan också resten av
familjen fick tillgång till brevet.
Augustas svarsbrev till Johan är daterat redan den 19 februari 1884. Ock-

Figur 6. Också Benedikta och Magnus – som vi redan mött i samband med diskussionen om skriftbrukets materiella förutsättningar – använde sig på 1850-talet i sina trolovningsbrev av två nivåer.
De kompletterade huvudtexten, som är saklig, konkret och traditionell, med ett eller ett par öppet
kärleksfulla och känsloladdade citat i varje brev. Citaten är hämtade ur bibel och psalmbok eller
som här ur världsliga sånger. Kanske fördjupades samtalet av att det var andras formuleringar som
brukades. Detta gav de inblandade en viss ansvarsfrihet och reträttmöjligheter både inåt och utåt.
Sådant brukar öka djärvheten.
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så hon skriver på två nivåer. I hennes fall kan arrangemanget tyckas överflödigt. Hos Johan på Ekhammar fanns inte några andra familjemedlemmar som förväntade sig att få läsa brevet. Det tycks alltså inte bara vara
det kollektiva i skriftbruket som låg bakom de dubbla samtalen utan också
ett mer psykologiskt behov. Kanske kan man säga att bihanget ”situerade”
skriftbruket till närhet och intimitet. I Augustas lediga och talspråkliga huvudtext står det denna gång bland annat:
I dag har vi haft ett utmärkt grant väder här, kan du gissa hvad jag gjort
i dag nej det kan du inte derför så får jag lofven tala om det jo jag har
rökat 4 st medvurstar o 6 st fläskkorvar bort i källareboden i en silltunna.
[…] Pappa ämnar vist o börja bränningen [av brännvin] här igen omkring
den 5 mars – i dag har de kört is här (19/2 1884).
I Augustas bihang är både innehållet och tonen en annan. Hennes följsamhet gentemot Johans sätt att förklara sin kärlek framstår som stor.
Tack lille snälle Johan för bihanget o kyssarne men det är som för dig,
de är länge sen slut o jag väntar fler. Ack om du vore här då skulle du få
en, ja många kyssar, du får inte bli uppledsen på din Gumma när vi får
vara tillsammans o aldrig vilja ha någon kyss då, hör du det (19/2 1884).
De olika nivåerna i de självbiografiska dokumenten ger oss indirekt belägg
för att 1800-talets vardagliga folkliga skriftbruk länge uppfattades som
familjekollektivt. Också den länge dominerande högläsningen med kollektivt konsumerad skrift pekar ju i princip i samma riktning. Det verkligt
privata fick ske någon annanstans, i den tysta läsningen, i det muntliga
samtalet eller med hjälp av koder och bihang. Metoderna att ta sig runt
det kollektiva – att försöka privatisera skrivandet – har här använts som
belägg för att kollektivismen under stora delar av 1800-talet var en realitet
i det folkliga skriftbruket. De utgör samtidigt belägg för ett behov som var
tillräckligt starkt för att successivt förskjuta gränserna från kollektivt mot
individuellt.

Avslutande reflektioner – eller från passivt skriftbruk
till aktivt
1800-talets folkliga självbiografiska skrivande i dagböcker, levnadsminnen
och brev ger oss bilder av ett vardagligt skriftbruk i stark utveckling. Både
de yttre och inre gränserna förflyttades under århundradets gång. Läs- och
skrivförmågan spreds till allt fler och fördjupades successivt. Parallellt med
detta förbättrades de materiella förutsättningarna. Förändringarna innebar
att allt fler skaffade sig förutsättningar för inte bara passivt utan också aktivt skriftbruk. Skrift i from av uppläsning och relativt passivt avlyssnande
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kunde ersättas med självständigt läsande och aktivt reflekterande. Skrift i
form av produktion av självskrivna texter kunde bli allt vanligare.
Också köns- och klassgränserna, som innebar att allmogens kvinnor liksom männen inom den egentliga underklassen länge utestängdes från aktivt
skriftbruk, försköts. Efter en period då de inre, mentala köns- och klassgränserna verkade i samma riktning som de yttre tidigare gjort, finner vi i
slutet av 1800-talet i ökad utsträckning också de tidigare utestängda grupperna som aktiva skriftbrukare. Det folkliga skriftbrukets utveckling öppnade för ökad vardaglig påverkan men också för samhällelig delaktighet för
allt fler. I förlängningen ser vi inte bara möjligheter till ökad jämställdhet
och demokratisering utan också förutsättningar för förändrade samhälleliga
maktrelationer.
De yttre faktorerna är emellertid inte tillräckliga för att förstå det vardagliga folkliga skriftbrukets förändringar och ökade betydelse under
1800-talet. Också dess inre funktioner måste dras in. Att skriftbruket tillfredsställde inte bara konkreta dokumentations- och informationsbehov
utan efterhand också allt mer komplexa mentala och psykologiska behov
blir tydligt i de självbiografiska dokumenten. I skrift reflekterade allt fler
människor över sitt eget handlande och sitt eget liv. I skrift uttryckte och
utvecklade allt fler sina attityder och värderingar, något som – på gott och
ont – möjliggjorde att dessa befästes och fördjupades. I skrift uttryckte allt
fler sina känslor och sin kreativitet. Allt detta måste ha medverkat till att
konstruera och medvetandegöra identiteter – och i förlängningen också
möjliggöra förändringar i dessa. I skrift synliggjorde och utforskade allt fler
sina verkliga, men också sina föreställda roller.17
Inre behov som dessa – av att dokumentera det egna livet, av att utforska rollerna och identiteterna, av att uttrycka känslor, värderingar och kreativitet – är naturligtvis i princip tidlösa mänskliga behov. Före det folkliga
vardagliga skriftbrukets tid – och senare också parallellt med detta – fick de
inre behoven tillfredsställdas på andra sätt än genom läsande och skrivande.
Under 1800-talet, och i takt med ökad rörlighet och växande geografiska avstånd, kompletterades de personliga mötena och de muntliga samtalen för
allt fler med skriftlig kommunikation, det vill säga med vardagligt skriftbruk. Skriftbruket var emellertid inte bara ett redskap för att tillfredsställa
gamla kommunikationsbehov i en ny tid utan tillfredsställde också nya och
växande psykologiska behov. Och det finns en del som tyder på att skrift som
17
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Ann-Catrine Edlund talar i sådana sammanhang om ”skrivpraktikens utforskande funktion”, jfr Edlund 2007:228f. Tilda Maria Forselius diskuterar liknande funktioner i brevskrivande med hjälp av begrepp som ”möjlighetstillstånd” och ”inskrivningsprocesser”,
jfr Forselius 2003 resp. 2005.
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både kommunikationsmedel och bearbetningsmetod är effektivare än tal.
Det man uttrycker i beständig och fysiskt efterlämnad skrift blir tydligare,
påtagligare och evigare också för en själv än det man uttrycker muntligt –
och därmed starkare som uthålligt och handlingsskapande incitament till
förändring.18
Både de yttre och de inre förändringarna i 1800-talets folkliga vardagliga skriftbruk kan alltså sättas i samband med de övergripande samhällsförändringar som brukar kallas moderniseringsprocessen. Detta är inget
nytt, tvärtom! Ökad skriftspråklighet och alfabetisering ingår närmast som
standardingredienser i skildringar av denna process. Men de framstår ofta
som oklart sammanflätade med eller till och med en följd av processen som
framstår som övergripande och styrande. Moderniseringsprocessen, exempelvis den del som handlade om teknikutveckling och industrialisering,
påstås ha krävt ökade litterata kunskaper av medborgarna. Moderniseringsprocessen, exempelvis den del som handlade om ökad rörlighet, påstås ha
krävt skriftbruk. Moderniseringsprocessen, exempelvis den del som handlade om demokratisering, påstås ha krävt informationsspridning i skriftlig
form.
Skillnaderna när man som här betraktar det vardagliga skriftbruket inifrån och underifrån är att kopplingen mellan skriftbruket och moderniseringsprocessen ser lite annorlunda ut. Skillnaderna mellan Clara i Lidalund
och Ida Persson, spännvidden i Gustaf Perssons texter och nivåerna i Augustas och Johans brevsamtal har bärighet för moderniseringen. Det växande
folkliga vardagliga skriftbruket och förändringarna i detta träder fram som
möjliga drivkrafter bakom de övergripande samhällsförändringarna, i stället för som oklart sammanflätade med eller följder av denna process. Det
var det ökade folkliga skriftbruket som främjade teknikutveckling, rörlighet
och förändrade maktrelationer – och den övergripande moderniseringen.

18

Kring delvis omtvistade skillnader i muntlig och skriftlig kultur se Ong 1990.

61

Britt Liljewall

Referenser
Barton, David 1994. Literacy. An Introduction to the Ecology of Written Language. Oxford
UK/Cambridge USA: Blackwell.
Barton, David, Hamilton, Mary & Ivanič, Roz (eds.) 2000. Sitated Literacies. Reading and
Writing in Context. London/New York: Routledge.
Barton, David & Papen, Uta (eds.) 2010. The Anthropology of Writing. Understanding Textually Mediated Worlds. London: Continuum.
Edlund, Ann-Catrine 2007. Ett rum för dagen. En studie av två kvinnors dagboksskrivande i
norrländsk jordbruksmiljö. Umeå: Kulturens frontlinjer.
Flygare, Iréne A. 2009. ’Mors sonhustru’. Familje- egendoms- och genusrelationer speglade
i en dagbok från Torstuna. I: Britt Liljewall m.fl. (red.), Agrarhistoria på många sätt.
28 studier om människan och jorden. Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
Forselius, Tilda Maria 2003. Jaget, frun och den fjolliga flickan. Rollspel och identitetskonstruktion i Julie Björckegrens brev till Carl Sparre. I: Paulina Helgeson &
Anna Nordenstam (red.), Brevkonst. Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion.
Forselius, Tilda Maria 2005. Ett brev betyder så mycket. Några samtida perspektiv på historiska brev. www.ep.liu.se/ecp/015/.
Götlind, Anna 2001. Att åldras i Backåkers. En mikrohistorisk studie av de äldres levnadsvillkor på en småbrukargård i södra Dalarna 1826–2001. Falun: Dalarnas forskningsråd.
Götlind, Anna 2002. En dagbok berättar. Studier i Backåkers Eriks dagbok 1861–1914. Falun:
Högskolan Dalarna.
Jansson, Pehr 1968. En Vittingebondes dagboksanteckningar 1795–1830 (utg. av August
Isaacsson). Vittinge: Vittinge hembygdsförening.
Jerkeman, Per 2000. Papper – en mänsklig historia. Stockholm: Carlsson.
Johansson, Backåkers Erik 1987. Backåkers Eriks dagbok 1861–1914 (utg. av John Svenske).
Uppsala: Gustav Adolfs Akademien.
Johansson, Egil 1977. The History of Literacy in Sweden in Comparison with some Other Countries. Umeå: Educational Reports 12.
Jönsson, Jean 1989. Dagbok från Sävare 1821–1823 (utg. av Åke Carlsson). Västgötska allmogedagböcker 3.
Liljewall, Britt 1995. Bondevardag och samhällsförändring. Studier i och kring västsvenska
bondedagböcker från 1800-talet. (Avhandlingar från Historiska institutionen i
Göteborg. 10.) Göteborg.
Liljewall, Britt 2001. Självskrivna liv. Studier i äldre folkliga levnadsminnen. Stockholm:
Nordiska museet.
Liljewall, Britt 2007. ”Ack om du vore här”. 1800-talets folkliga brevkultur. Stockholm: Nordiska museet.
Liljewall, Britt under utgivning. Memories of Reading and Writing or Another Picture of
Swedish Literacy. I: Anna Kuismin & Matthew Driscoll (eds.), Writing from below.
Interdisciplinary perspectives on Nordic literacy in the long 19th century. (Studia Fennica.) Helsinki: Finnish Literature Society.
Lindmark, Daniel 1994. Pennan, plikten, prestigen och plogen. Den folkliga skrivkunnighetens
spridning och funktion före folkskolan. Umeå: Alphabeta Varia.
Myrdal, Janken (red.) 1988. Gustaf Perssons liv och arbete. Ur en värmländsk bondedagbok
1809–1833. Stockholm: Nordiska museet.

62

Folkligt skriftbruk i Sverige under 1800-talet

Myrdal, Janken 1991. Arbetstid i bondedagböcker. I: Janken, Myrdal (red.), Alla de dagar
som är livet. Bondedagböcker om arbete, resor och umgänge under 1800-talet. Stockholm: Nordiska museet.
Nilsson, Anders & Pettersson, Lars 1993. Utbildning, ekonomisk omvandling och tillväxt.
I: Äventyret Sverige. En ekonomisk och social historia. Stockholm: Utbildningsradion/Bra böcker.
Nilsson, Anders & Svärd, Birgitta 1993. Skrivkunnighet på landsbygden i Skåne under tidigt
1800-tal. Källmaterial och preliminära resultat. Lund: Dep. of Economic History.
Ong, Walter J. 1990. Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet. Göteborg: Anthropos.
Persson, Gustaf 1970. En bondes dagbok 1809–1833. Skriven av Gustaf Persson i Berg, VisnumsKil, Värmland (utg. Oscar Lövgren). Karlstad: Småskrifter utgivna av Värmlands
museum 9.
Persson, Kristina 2005. Svensk brevkultur på 1800-talet. Språklig och kommunikationsetnografisk analys av en familjebrevväxling. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk. 68.) Uppsala.
Svenske, John 1993. Skrivandets villkor. En studie av dagboksskrivandets funktioner och situationella kontexter utgående från Backåkers Eriks dagbok 1861–1914. (Skrifter utgivna
av Institutionen för nordiska språk. 32.) Uppsala.

63

Att läsa och att skriva. Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800–2000. Umeå 2012. S. 65–85

Davíð Ólafsson

Vernacular
Literacy Practices
in NineteenthCentury Icelandic
Scribal Culture
Vardagliga skriftpraktiker i en handskriftskultur.
Exempel från 1800-talets Island

David Barton och Mary Hamilton, forskare inom literacy och utbildningsvetenskap, har i sin bok Local Literacies: Reading and Writing in One Community
(1998) definierat vardagliga skriftpraktiker på följande sätt: “Vernacular literacy
practices are essentially ones which are not regulated by the formal rules and
procedures of dominant social institutions and which have their origins in everyday life” (1998:247).
Ett slående drag för isländskt skriftbruk under 1800-talet är motsättningen mellan svaga formella institutioner (institutionella skriftbruk) å ena sidan
och starka skriftpraktiker på gräsrotsnivå (vardagliga skriftbruk) å den andra
sidan. Den tillväxande läs- och skrivkunnigheten bland lägre socialgrupper
på Island under 1800-talet resulterade paradoxalt nog i ett uppsving för skilda
handskriftspraktiker som huvudsakligen var fria från all form av institutionellt
maktutövande. Handskrivna dokument, deras produktion, spridning och konsumtion, blev en allt viktigare del av folkliga skriftpraktiker och isländskt vardagsliv.
Den empiriska grunden för denna artikel är hämtad från kommunen
Kaldrananeshreppur i området Strandir på nordvästra Island mellan 1869 och
1873 och dess “skrivarsamhälle”. Genom att fokusera på ett specifikt samhälle
vid en viss tidpunkt försöker jag analysera hur s.k. vanligt folk använde skrift
i sitt dagliga liv och komma åt skriftbrukets utseende och dess betydelse för
kommunikation mellan människor, hushåll och samhällen. Projektets metodologiska kärna består av ett mikrohistoriskt angreppssätt som kommer till uttryck i studiens påtagliga avgränsning i tid och rum.
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Vernacular vs. institutional literacy practices
Throughout the modern period Icelanders have made a conscious attempt
to construct and maintain a sense of being “a people of the book”, from the
sword-swinging warrior poets of the Sagas to the fervent readers and writers of modern literature today (see for example: http://www.sagenhaftesisland.is). This mythological construction has, like any other, some foundation in historical and contemporary experience, but at the same time it
glosses over many great contradictions and ambiguities and discounts many
episodes in Icelandic history where policies and attitudes towards literacy
have been much more neglectful. Among the nuances that it misses is a
striking characteristic of literacy in nineteenth-century Iceland: the juxtaposition of weak formal literary institutions and half-heartedly implemented policies on the one hand and strong grassroots literacy practices on the
other. Iceland was a country with weak institutional literacies and strong
vernacular literacies.
Iceland was a society practically without formal schooling until the last
decades of the nineteenth century, but had, notably, achieved near universal literacy (if the term is defined as the ability to read) a century before a
formal educational system was created. Scholars have estimated that by 1740
nearly half of the Icelandic population was able to read and that by around
1790 probably around 90% could read (Hallgrímsson 1925:70; Guttormsson
1990:167). The established narrative asserts that a relatively effective system
of household instruction, endorsed and promoted through the combined
efforts of church and state, was the key to this success. This arrangement,
however, only promoted the acquisition of reading skills and an elementary understanding of Christianity. Writing did not become part of Iceland’s
formal educational requirements until 1880. It is nevertheless evident from
the abundance of preserved manuscript material in ordinary people’s handwriting that the nineteenth century saw an extensive increase in writing
practices among ordinary people. The greater part of these practices was not
linked to any kind of institutional authority, but took place in an autonomous way, as a part of people’s everyday life. The production, dissemination
and consumption of handwritten material became an increasingly important part of popular literacy practices and of everyday life in Iceland.
This paper aims to highlight the role of scribal activity within the
popular literary culture of nineteenth-century Iceland, and it argues that
these practices can best be understood in the context of everyday life. This
argument draws upon the concepts of vernacular and institutional literacy
practices, coined by linguist David Barton and social psychologist Mary
Hamilton in their 1998 book, Local Literacies: Reading and Writing in One
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Community. Vernacular literacy practices (VLP), according to Barton and
Hamilton, “are essentially ones which are not regulated by the formal rules
and procedures of dominant social institutions and which have their origins
in everyday life” (Barton & Hamilton 1998:247). Everyday experience and
everyday purposes are the soil in which VLP take place, and VLP draw upon
and contribute to what Barton and Hamilton call vernacular knowledge.
In the research work underlying Local Literacies, Barton and Hamilton
identified six areas of everyday life where reading and writing are of central
importance. These areas are 1) organising life, 2) personal communication,
3) private leisure, 4) documenting life, 5) sense making, and 6) social participation (Barton & Hamilton 1998:247). Although Barton and Hamilton
worked within a contemporary, post-industrial urban society – the working-class community of Springside in Lancaster, England in the 1990s – I
find terms and analytical tools in their study that are extremely useful for
my research on literacy practices within the pre-industrial rural communities of nineteenth-century Iceland. It helps to shed light on the function
of writing among the general public, the problematic relationship between
formal education and levels of literacy and the interplay between institutions and individual agency.

Institutional literacy in Iceland in the nineteenth
century
Two important aspects of institutional literacy will be mentioned here to
create a backdrop for analysing manuscript culture in nineteenth-century
Iceland. The first of these is the underdeveloped nature of the formal educational system. Household instruction was the dominant form of primary
education throughout most of the nineteenth century. Elementary schools
in Iceland were few and short-lived, and by century’s end only a handful of
regular schools were being run, most of them in fishing villages and towns.
Youngsters in the rural areas were at best educated by peripatetic teachers, or
during a short stay at the local pastor’s home (Guttormsson 2008:21–35; Pétursson 1983:59–63). Peripatetic schooling became more common after the
passage of new educational legislation in 1880. It was carried out by sometimes self-taught, sometimes formally trained teachers for a short period of
time at each farm, and was a solution custom-made for the social structure
of the time. It endured well into the twentieth century in many rural areas,
despite a new set of laws in 1907 prescribing four years of mandatory education for all children (Guttormsson 1992:207–222; Jóhannesson 1984).
Prior to the educational act of 1880, the single most important directive in educational matters in Iceland was the so-called “act on household
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discipline” of 1746. Under this act, reading skills were legally required of all
children before confirmation; writing only became a mandatory skill under the 1880 act (Guttormsson 1989:127–128 and 136–137). The educational
process generally began with basic reading lessons by the age of five or six
and was formally concluded with confirmation around the age of thirteen.
The result of this system was, according to historical studies, near-universal
literacy in Iceland by the turn of the nineteenth century, but notably only
in the ability to read. Effective as this cooperation of individual households
and secular and church authorities may have been in achieving an impressively high ratio of primary literacy skills, it becomes clear to anyone who
probes into the subject of nineteenth-century Icelandic literacy practices
that there were other forces affecting the general level of literacy. One alternative means of education in particular participated in shaping the popular
culture of the period: an informal tradition of autodidactism, to a great extent propelled by literacy practices connected to the circulation of handwritten texts.
The second important aspect of institutional literacy is also a deficit,
this time of secular printed material and of an operative local book market,
at least up to the last quarter of the nineteenth century. Despite the printing press’s relatively early arrival in Iceland (around 1530), the production of
printed material was very limited throughout the early modern period. The
country’s sole printing press, run variously at Iceland’s two bishoprics up to
the late eighteenth century, was devoted to supplying households with religious literature. This meant that only a handful of secular books in Icelandic
were in print up through the last quarter of the eighteenth century. This,
and the lack of the cultural institutions usually associated with printed material, meant that secular literature had to find other paths. The alternative
path – the arena for vernacular literacy practices – was the circulation of
handwritten texts within a culture of scribes and their readers. This culture
thrived alongside the culture of print in Europe throughout the early modern and modern period (see for example Love 1993; Ezell 1999; Bouza 2004;
Moureau 2006; Ólafsson 2008; Richardson 2009).
The required level of institutional literacy for the ordinary people of
Iceland was thus – to apply Barton and Hamilton’s analytical terms – just
enough to be able to read the word of God according to the Lutheran doctrine, typically via Luther’s Small Catechism. For this the term “religious literacy” has been applied (Guttormsson 1990; Munck 2004). The literacy campaign of the mid-eighteenth century aimed only at spreading the capacity to
read; writing ability was not considered to be essential for people’s salvation.
But the manuscripts in Iceland’s archives tell us that the world of vernacular
literacy was much broader and more versatile. Knowledge was collected, me-
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diated and maintained through handwritten channels within the realm of
everyday practices, and without any formal, authoritative command.

Man and culture. The scribe and his community
This paper stems from my study of the rural district of Kaldrananeshreppur
(in the county of Strandir in north-western Iceland) and its “scribal community” during the years from 1869 to 1873. By concentrating on a particular
community at one point in time I seek to analyse the role of literacy in ordinary people’s daily lives and to reveal the nature and significance of written communication for people, household and communities. At the core of
the project’s methodology is a microhistorical approach, evident in its small,
regional scale and short-term, four-year scope. At the centre of this study is
one single individual from the community, whose life is well documented in
his own autobiographical writings, part of an extensive archive of handwritten material of all sorts that he left behind (Ólafsson 2008).
The district of Kaldrananeshreppur was in most ways an average nineteenth-century Icelandic farming and fishing community. In 1870 it comprised 30 households on 24 farmsteads plus nine additional lodger’s homes
(separate households with no livestock or access to farmland, often occupied
by widows or widowers). According to the national census of 1 October 1870
the population in the parish was 298 people (www.manntal.is. Manntal á
Íslandi 1870). Among them was a young tenant farmer named Sighvatur
Grímsson who, along with his family, occupied one of its poorer farmsteads,
called Klúka. Sighvatur Grímsson had been born into a poor fisherman’s
family in the seaside village of Skipaskagi in southwestern Iceland in 1840.
His father died when he was ten, and after his mother passed away in 1859,
Sighvatur left his home town at the age of nineteen. He served for a decade
as a farmhand and fisherman before becoming a tenant farmer at Klúka.
After four years on this farm, Sighvatur relocated with his family to the
farm of Höfði in Dýrafjörður, also a district of mixed farming and maritime
activity in the western part of Iceland. There he lived as a farmer for the rest
of his long life. He died there in 1930. Within this mundane and outwardly
typical life course, Sighvatur lived a parallel life as a cultural institution of
his own, an astonishingly productive scribe and lay scholar, a collector and
distributor of printed as well as handwritten books, and a local “poet laureate”.
Sighvatur Grímsson’s papers are an extraordinarily rich source of information on the nature of manuscript circulation in nineteenth-century
Iceland and through him one can study all aspects of it. His extensive autobiographical writings form one fundamental set of sources: there is a short
autobiography penned in 1893 as well as almost seven decades of diaries. A

69

Davíð Ólafsson

second main source is the archive of handwritten books and documents that
he composed, copied, or compiled throughout his life and then bequeathed
to the National and University Library of Iceland (hereafter NULI). Among
other things, these primary sources document the first years of his education as a child and the interplay between print and manuscript culture during that educational career. Sighvatur Grímsson became a specialist artisan
in the literary world, a cultural institution in his own right. His endeavours
had a palpable impact on the local farmers and fishermen and the other
members of the households in his vicinity. Due to the common Icelandic
practice of communal reading and an active system of private book-lending,
each of Sighvatur’s manuscripts connected with numerous people and also
with other books via transcripts and the assemblage of miscellanies.
His clientele, so to speak, included young and old, men and women, rich
and poor. The people in the district that he interacted with were emblematic of Icelandic society at the time, from rural church ministers to affluent
farmers to poor peasants to farm labourers. The demand for handwritten
books in Kaldrananeshreppur, and Sighvatur’s work in response to it, was
by no means unique. The surviving products of nineteenth-century manuscript culture as well as autobiographical and ethnographic writings give

Sighvatur Grímsson´s transcript of an account of ancient Jewish history by pastor and writer Jón
Oddsson Hjaltalín (1749–1835). It was written out by Sighvatur in the fall of 1869 for carpenter
and farmer Einar Gíslason from Sandnes in Kaldrananeshreppur (Lbs 2782 8vo).
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good evidence that scribal activity, from letter-writing to saga transcripts,
was widespread among the rural population of nineteenth-century Iceland
and the consumption of scribal creations through reading and listening by
average people was even more widespread.
Sighvatur Grímsson was drawn towards the practice of literacy from an
early age and was resourceful in acquiring skills and knowledge beyond what
was socially required of him. Despite a humdrum life as a farmhand and
fisherman during his adolescence and early adulthood, Sighvatur Grímsson
managed to adopt, slowly but steadily, the role of semi-professional community scribe in various localities. When the farm-labouring stage of Sighvatur
Grímsson’s life came to an end as he moved to Kaldrananeshreppur, it was
already evident that literary work would become Sighvatur’s main vocation in life rather than farming, although he would remain a smallholder
throughout his life. Like the vast majority of farmers in the community and
in the country, Sighvatur and his wife Ragnhildur Brynjólfsdóttir did become tenant farmers. But breaking from the model, Sighvatur’s vision was
not to become a prosperous farmer but to make space for his trade and passion. This turned out to be possible not because the farm and stock earned
him enough to support a growing family, but rather because Klúka was one
of the smallest farmsteads in the district and its yield so meagre that he had
to make most of his livelihood from scribal work.
Sighvatur Grímsson devotedly noted his literary work in his diaries,
and these along with the manuscripts that survive from this period reveal
that more than half of the local households participated actively in a dynamic scribal network. Incontestably, this was to some degree fuelled by
Sighvatur’s unusual ability and enthusiasm for circulating texts, but it is
equally evident that he worked in fertile soil. Rather than just depicting an
idiosyncratic collector and scribe, the study of Sighvatur Grímsson’s life in
Kaldrananeshreppur reveals a broad account of a community where reading
material was much sought after and the process of acquiring it was largely
embedded within the sphere of scribal transmission.

Six spheres of vernacular literacy practice in
Kaldrananeshreppur
Let us now return to the list of six central fields where everyday reading
and writing were of special importance, according to Barton and Hamilton: organising life, personal communication, private leisure, documenting
life, sense making and social participation. This paper uses their notion of
vernacular literacy practices as a viewpoint to study manuscript culture in
nineteenth-century Iceland. Mutis mutandis, I will see if these six central
fields apply to my case study from nineteenth-century Iceland. Afterwards,
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I will end by generalizing (with care) about manuscript culture in the country during this last phase of the Icelandic Ancien Régime.

Organizing life
Organizing life is one of the six categories of vernacular literacy practice
that emerged from Barton and Hamilton’s ethnographic research. It includes several types of mundane writing, such as notice-boards and calendars where appointments are noted, lists of addresses and phone numbers
and accounts of household income and spending. “Many of these activities
are the literacy chores of everyday life,” Barton and Hamilton note, and
this was the case in nineteenth-century Iceland as well (Barton & Hamilton 1998:248). Every archive and manuscript collection holds a considerable
amount of such material, showing how individuals, families and households
organized their lives on a day-to-day basis. Sighvatur Grímsson’s archive
holds numerous items of this kind and the same goes for the archives of
NULI as a whole. This area of scribal practice is, however, thoroughly understudied, both in Iceland and elsewhere.
Almanacs and calendars were an important organizational tool for ordinary people in nineteenth-century Iceland (Ólafsson 1998; 1999). Almanacs
became more and more common among Icelanders during the nineteenth
century, both in printed and handwritten form. Icelandic farmers apparently
used both printed and handwritten almanacs to keep track of time throughout the nineteenth century and into the twentieth, and they remained an
important part of the manuscript culture of the period decades after Ice-

Handwritten almanac with notations written out by farmer Ólafur Eyjólfsson in 1818 (Lbs 1641 8vo).

72

Vernacular Literacy Practices in Nineteenth-Century Icelandic Scribal Culture

landic printed almanacs became available. The handwritten almanacs were
usually copied from the printed ones, either by the farmer himself or someone who had the time and skills to do such work on commission. A prime
example of a for-hire copyist was the poet and scribe Ólafur Eyjólfsson,
whose handwritten almanacs made for various farmers in northern Iceland
are preserved in the archives of the National and University Library (see for
example NULI: Lbs 1427 4to; Lbs 489 8vo; Lbs 1641 8vo).
When Sighvatur Grímsson, in his autobiography, describes the state
of his literacy skills as a young man in 1861 he notes how he had, among
other things, learned to produce almanacs in his twelfth year and knew it
well (NULI: Lbs 3623 8vo). Sighvatur’s diaries testify how he later produced
handwritten almanacs both for himself and others. In one of the first diary
entries from 20 January 1863 Sighvatur notes that he wrote out an almanac,
most likely for himself. The first definite sign of Sighvatur producing almanacs for others is in November 1867 (“I wrote out an almanac for Jón …”)
followed by an entry from mid-January 1868 stating that he made an almanac for farmer Guðmundur Arason from the farm Miðhús. According to his
diary Sighvatur produced at least three almanacs for the year 1869, one just
before Christmas 1868, one in January 1869, and one as late as mid-March
1869 (NULI: Lbs 2374 4to).
Sighvatur Grímsson’s diary from Klúka suggests that handwritten almanacs were commonplace in Kaldrananeshreppur around the early 1870s.
It reveals five occasions where Sighvatur made almanacs, three of which
were made for specific recipients. Sighvatur made two almanacs at the end
of 1870, one probably for his private use and the second for a lodger, Ingibjörg Pálsdóttir. Another two were made on 11 February 1872, one for himself and the second for farmhand Guðmundur Guðmundsson from Ásmundarnes. On one occasion, in July 1872, Sighvatur notes that he had bought an
almanac when he visited a trading ship. It is likely that this served as his
source when he made an almanac for a neighbouring farmer in late November of that same year (NULI: Lbs 2374 4to).
The use of almanacs as instruments of time reckoning often led to more
active literacy practices, typically starting with short notations within the
almanac form (notably on weather), then later proceeding to full-fledged
diary writing. Personal diaries are, in our modern view, primarily a venue
for introverted self-examination and secluded expression. In nineteenthcentury Iceland daily notations usually had a more practical purpose. It is
sometimes difficult to place a manuscript unambiguously in the category
of almanac or diary, as almanacs and calendars in early modern and modern
Iceland were, in some sense, a step on the way towards diary writing and
tended to comprise or at least form part of the initial stages of daily di-
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ary entries. In Barton and Hamilton's analysis, though, these two types of
daily notations fall into two different categories; diaries exemplify the area
of documenting life. This categorization will be followed here as well and we
will examine this area of vernacular literacy practice next.

Documenting life
“People maintain records of their lives in many ways”, Barton and Hamilton
write. Keeping documents like birth certificates and diplomas or making
scrapbooks with newspaper clippings, souvenirs and photos are examples of
informal documentation of this kind. More formal manifestations of this
propensity include keeping regular diaries for shorter or longer periods or
even writing one’s own autobiography (Barton & Hamilton 1998:249). Fields
like family history and local history often intersect this kind of activity. Both
the formal and informal documenting of life was a key vernacular literacy
practice in nineteenth-century Iceland. Diaries and similar or related genres, such as almanacs and weather journals, were among the most important
forms of documentation in nineteenth-century Iceland. Daily notations for
personal use took different forms during the period, varying in style as well
as content. The boundaries of these categories of literary artefacts were often blurred, and many diaries were in fact little more than notations of each
day’s weather, often bound in with the pages of an almanac or just jotted
down on its small leaves. The manuscript department of NULI holds around
200 diaries from the between the late eighteenth century up to WWII, many
of them penned by ordinary people over many decades and volumes (Ólafsson 1998; 1999).
Whether any of the people who received handwritten almanacs from
Sighvatur Grímsson ever used them as a platform for personal diary-writing is not known. What we do know is that diary writing was a significant
part of the manuscript culture in Kaldrananeshreppur in the second half of
the nineteenth century. A handful of extant diaries from this period have
a direct connection to Kaldrananeshreppur, either through having been
kept there or having been written by individuals that lived there at some
point. All these diarists were to some degree involved in other aspects of
nineteenth-century popular literacy culture, as were their contemporaries
in other small communities around the country.
The oldest of these is the irregular notebook kept by Gísli Sigurðsson,
a well-off farmer at Bær in Kaldrananeshreppur who was well-known for
his library, over the forty-year period from 1821 to 1861 (NULI: Lbs 2972
8vo). Another diary writer and contemporary of Sighvatur in the community was the farmer and lay-doctor Jón Guðmundsson at Hella, who kept
an account of his medicine purchases between 1846 and 1869 and a journal

74

Vernacular Literacy Practices in Nineteenth-Century Icelandic Scribal Culture

of his medical practice between 1861 and 1870 (NULI: Not catalogued, obtained 22 January 1987). Popular poet Jón Jónatansson was born at the farm
of Ásmundarnes in Kaldrananeshreppur in 1828 and raised there, but later
became a farmhand and free labourer elsewhere in the Westfjords peninsula
in northwestern Iceland. It is quite possible that Jón Jónatansson started
to keep a diary during his years in Kaldrananeshreppur, but the only extant
journals are from the last stage of his life (1892–1912), long after he moved
away from the district (NULI: Lbs 2253 4to).
The most substantial of the surviving diaries from the district are the
ones kept by farmer Þorsteinn Guðbrandsson. He was born at Kaldrananes,
where his parents were farmers in 1858, but was for the most part raised
at Hvítidalur in the district of Saurbær. Þorsteinn became a farmer at
Kaldrananes in 1882, later at Bjarnarnes between 1895 and 1910, and after
that was a lodger at Kaldrananes. His diary covers most of this time period,
specifically from 1884 to the time of his death in 1923 (NULI: Lbs 3807–3809
8vo). Þorsteinn Guðbrandsson's father was an active scribe who copied various texts during his lifetime (see for example NULI: Lbs 4392 4to; Lbs 4031
8vo). Þorsteinn followed his father's trade by compiling and copying texts,
for example seven romances in 1876 and 1877, at the age of eighteen (NULI:
Lbs 3022 4to). In addition to Þorsteinn’s almost forty years of diaries, the
NULI archives document his life through a substantial collection of his private papers (NULI: Lbs 966 fol.).
These and other cases from Kaldrananeshreppur are examples of how
the boom in diary writing among ordinary people in nineteenth-century
Iceland was closely intertwined with a more general rise in vernacular literacy practices and a thriving scribal culture. In addition to demonstrating
the turn towards individualism and the rise of the modern self, these diaries
and other contemporary types of ego-documents or life-writings make up
an important part of the vast and diverse body of handwritten material preserved from the nineteenth century. As a whole, this material bears witness
to an enormously vibrant scribal culture in the peasant society of rural Iceland, which reached its height almost 400 years after Gutenberg’s invention
of movable type.
Sighvatur Grímsson documented the course of his life in at least three
ways, using three separate genres. The first of these is the impressive body
of diaries he left behind him – stretching over a 67-year period between
1863 and 1930. They are unrivalled both in terms of sheer extensiveness and
the insight they give into the popular literacy culture of the era (NULI: Lbs
2374–2377 4to). They also give us a detailed and extensive account of his literacy practices throughout his adult life. Entries reporting reading and writing are scarce and scattered at first, but soon grow into what can be assumed
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The first page of Sighvatur
Grímsson´s extensive diaries.
In its entirety the diaries span
67 years, from the beginning
of 1863 up to Sighvatur´s
death in 1930 (Lbs 2374 4to).

to be a nearly comprehensive report of his reading and his writing and also
his acquisition of books.
The second such work is a short autobiography of a few handwritten
pages that he wrote (using the third person) in his early fifties, which thus
reports only on the first half of his long life (NULI: Lbs 3623 8vo). This attempt to write an autobiography shows how confident many self-educated
scribes felt about tackling all kinds of literary genres, not least of all ego
documents. The third, and in some sense the most intriguing of Sighvatur’s
life-narratives is a chronological anthology of his own poetry. He started to
put the anthology together in his mid-twenties and it ultimately grew into
three packed volumes totalling almost 1500 pages (NULI: Lbs 2325 8vo). This
compilation, whose earliest verse dates from when Sighvatur was twelve,
documents the events of his life both big and small, and his reflections and
thoughts about them. This relentless recording of Sighvatur’s life through
verse was an alternative form of autobiography.

Personal communication
The area of personal communication in Barton and Hamilton’s categorization covers for the most part letters and cards with varying content and
purpose; in short, correspondence. The archives of NULI are filled with personal communications from the nineteenth century, including letters, post-

76

Vernacular Literacy Practices in Nineteenth-Century Icelandic Scribal Culture

cards, notes, and verses exchanged between correspondents (letter verse).
In terms of literacy practices, the nineteenth century can be called “the
age of the letter,” a trend that involved people both educated and poorly
schooled, affluent farmers and dirt-poor servants, men and women. Sighvatur Grímsson notes in his autobiography that at the age of twenty he
“could write letters about as well as the average person then” and his surviving papers testify to how he used that skill throughout his life (NULI: Lbs
3623 8vo).
Letters written by Sighvatur Grímsson can be found in several personal collections within the NULI archive although a large portion of them
appear to be lost (see for example NULI: Lbs 1105 4to; Lbs 1881–1886 4to).
Sighvatur’s diary reveals how he was sometimes engaged to write letters on
behalf of friends and neighbours. For example, on 22 July 1869 he noted “I
penned a letter for Jón at Hóll” and on 26 December 1870 he wrote three
letters for the son of the farmer at the neighbouring farm of Bjarnarnes
(NULI: Lbs 2374 4to). Such letters evidently formed an important part of
the set of scribal services that skilled penmen like Sighvatur could provide
to their communities, and they involved people with more limited literacy
skills, or none at all, in the realm of literacy practices. The correspondence
that Sighvatur received from others has been better preserved, including
letters from family, friends and collaborators in his literacy practices, the
latter including both fellow autodidacts and formally trained ministers, officials and scholars (NULI: Lbs 2348–2357 4to).

Private leisure
It is perhaps in the field of private leisure that we see the sharpest distinction between a contemporary western urban community like Springside in
Lancaster and the conditions in an Icelandic rural community 100 years earlier. In Barton and Hamilton’s analysis this category principally covers the
reading of books, magazines and newspapers and involves writing practices
rather less. The latter was however not completely absent from their subjects’ testimony: “people also wrote as a leisure activity, for themselves and
for others” (Barton & Hamilton 1998:249). Writing poetry was a surprisingly
popular and accessible form of personal writing, according to their analysis.
Reading and writing as leisure activities were much more intertwined
in nineteenth-century Iceland. This can be attributed to the fact that (as
mentioned earlier) access to secular literature in printed form was very
limited up to the last quarter of the nineteenth century and the bulk of
the reading material in use was thus handwritten. Many of the titles of
manuscript miscellanies from the eighteenth and nineteenth centuries
state what was seen as their (twofold) objective: to educate and entertain.
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These descriptive headings thus commonly pair knowledge with entertainment as two sides of the same coin. An example of this from the first half
of the nineteenth century involves a miscellany of edifying texts presented
“for the legitimate entertainment of those who are fond of stories, old lore,
and good examples to follow” (NULI: Lbs 3625 4to). The miscellany aimed,
the heading states, to “educate the young but please the old.” A miscellany
compiled between 1845 and 1853 is presented by its scribe, Björn Jónsson at
Bæjarstaðir, as “a small collection intended for diversion and education”, and
is accompanied by a poetic stanza that roughly translates:
Education receives praise,
from most people,
but we should also value amusement,
as it brings great satisfaction (NULI: IB 161 8vo).
The stanza implies that entertainment value was perhaps not always appreciated on a par with informative value, an attitude also echoed by the scribe
of a mid-nineteenth-century miscellany who noted on its title page: “A few
short stories for the pleasure of those who love stories. Others should not
look at them” (NULI: Lbs 2147 8vo). These two qualities, informative value
and entertainment value, were attributed to popular literature in early modern and modern Iceland and are essential for understanding the role of popular culture in the period.
The leisure element in the popular manuscript culture of nineteenthcentury Iceland cannot be overestimated. This applies to the scribes themselves as well as to those who bought, borrowed, or listened to what they
wrote. At the core of the popular culture of nineteenth-century Iceland was
the kvöldvaka (‘evening wake’), during which households would gather together for sagnaskemmtun (‘saga entertainment’) and vökulestur (‘wake reading’) (see Gíslason 1977). It was arguably the single most important “cultural
institution” in rural Iceland: a forum for entertainment, information and, to
some extent, religious practice. This tradition was appropriate for a sparsely
populated and decentralized community where the rural household was the
basic unit. Texts were read aloud to the audience from handwritten and later
printed sources, and frequently discussed or otherwise interacted with.
We learn from Sighvatur’s diary that he was an avid reader, although it
is often unclear if by reading he means private and silent reading or reading
aloud to a household audience (whether at home or away). It seems like the
acts of reading and writing were often intertwined in Sighvatur’s case. A
good example of this comes from Sighvatur’s six-week stay at the nearby farm
of Hella from November 1869 to January 1870. Sighvatur had been commis-
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sioned to transcribe some rare and intriguing texts touching on two overlapping themes: the exploration of the world and the interaction between
Icelanders and people of distant countries. While working on these handwritten books he read aloud extensively from them to the members of the
household, bringing a wide-ranging vision of the world into its baðstofa (the
combined living and sleeping room of an old Icelandic house). In December 1869, he read the short travelogue of a young Icelander named Ásgeir
Sigurðsson who travelled around Europe in the late seventeenth century,
and in January 1870 he read two translated accounts of travels to India out
loud (NULI: Lbs 2374 4to). The shorter of these two translated texts was a
concise account of the travels of the Dane Fredrik Bolling to India in the
seventeenth century, first published in Denmark in 1677 and translated into
Icelandic a few decades later without ever being published in print. The
second was an anonymous translation of a lengthy narrative by an adventurous German, Ernst Christoph Barchewitz, who was in the service of the
Dutch East India Company at the beginning of the eighteenth century; it
takes up over 220 pages in folio.
Later that same month, on 29 January 1870. Sighvatur wrote in his diary
that “I went to Sandnes, stayed the night and in the evening read the sto-

Compilation of travelogues and other texts written out in the last quarter of the eighteenth century
but re-bound in 1808. Likely to be the volume Sighvatur Grímsson read and copied from in the
winter 1869–1870 for his neighbours (JS 29 fol).
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ries of Vilmundur viðutan and of Fástus and Ermaná” (NULI: Lbs 2374 4to).
These two texts, among many others, belong to the often ambiguous genre
of romances. To many Icelanders, romances like these smacked of indolence
and idleness and were even seen as not just purposeless but morally corrupting (Driscoll 1997:13–25). They were, however, extremely popular as escapist
reading, although they were apparently not favoured by Sighvatur himself,
who was more inclined towards indigenous, historically based texts.

Sense making
This latter element of the dichotomy pair of entertainment and information
corresponds somewhat to what Barton and Hamilton call sense making in
their analysis. Barton and Hamilton’s idea of sense making refers to gaining
knowledge by carrying out some kind of research, from reading simple user
instructions to a thorough investigation of a previously unknown subject
(Barton & Hamilton 1998:250). This was indeed an important component of
vernacular literacy practices and manuscript culture in nineteenth-century
Iceland. The story of Sighvatur Grímsson in Kaldrananeshreppur, on the
whole, shows him practicing and enhancing his multifaceted expertise in
intellectual matters, ranging from literacy skills themselves to his knowledge of history, science, and of course texts. As a case in point, let us briefly
consider his work in the field of genealogy and its communal impact.
Genealogy had been one of the central components of Icelandic literacy
practice since at least the eleventh century. Knowledge of one’s lineage was,
like elsewhere in medieval Europe, important for establishing ownership
and birthrights and for gaining political and social status. As with other literacy practices, genealogy was democratized during the nineteenth century
with the advent of the semi-professional genealogist. The craft of producing
ancestral charts was predominantly linked to the world of manuscript culture throughout the nineteenth century, although in some cases it broke its
way into print culture. Sighvatur Grímsson had doubtless become acquainted with genealogical practices in some form at an early age, but it was probably only when he moved to the island of Flatey in his twenties and met
with renowned lay scholar Gísli Konráðsson that he became involved in
genealogy as a serious enterprise.
Sighvatur Grímsson’s genealogical writings can be divided into two
major types. The first is comprised of general collections of Icelandic genealogical information, from the age of settlement up to his own time.
Several manuscripts of this type are preserved in his collections, variously
written by Sighvatur himself or collected by him. The largest of them is a
comprehensive six-volume collection produced around the end of the century (NULI: Lbs 2265–2270 4to). This anthology was the result of decades of
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The beginning of the personal lineage
of farmhand Björn Gíslason, compiled
and written out for him by Sighvatur
Grímsson in 1869 (Lbs 3626 8vo).

relentless compilation and analysis of genealogical information. Examples
of this kind of work from his Klúka years are a 115-page transcript of Eydalaætt (“The Eydalir lineage”), copied in February 1870, and two shorter lineages that were, according to Sighvatur’s diary, copied into a draft genealogy
book but were later added to his omnibus collection (NULI: Lbs 2374 4to).
Sighvatur’s mounting genealogical collection was the basis for his second type of work in this area: personal ancestral charts commissioned by
his friends and neighbours. On these charts, in an organized and schematic
manner, Sighvatur would trace the ancestry of the purchaser (and usually
their spouse) some centuries back, often to the settlement or beyond. Such
charts were among Sighvatur’s most sought-after scribal products while he
lived in Kaldrananeshreppur. His diary entries from that four-year period
give clear information about eighteen of them: eleven charts made for his
neighbours in Kaldrananeshreppur, an additional five for people in a nearby
district, and two ancestral charts that Sighvatur had started to work on earlier but finished at Klúka (Ólafsson 2008:171–175).
One of the striking things about the creation of these ancestral charts,
apart from the popularity of the product, is that they were made for farm
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labourers and small crofters as well as affluent farmers, and for women as
well as men. The first chart commissioned within the district was made for
a young male servant at the farm of Kaldrananes named Björn Gíslason in
November 1869 (NULI: Lbs 2374 4to; Lbs 3626 8vo).
Another servant who received a personal lineage chart from Sighvatur
in that period was a young woman named Guðmundína Kristjánsdóttir, employed at Hella (NULI: Lbs 2374 4to). This is the one case where a single woman received an individual chart; otherwise, the only women whose ancestries
were traced were the wives of Sighvatur’s male customers. The diverse status
of the subjects suggests that ancestral charts were not a status symbol for better-off farmers or landowners, let alone officials and members of the clergy. It
is much more likely that lineage charts simply gave their owners a sense of history and continuity and linked them to the living heritage of traditional literature and chronicles which circulated within Iceland’s scribal and oral culture.
Sighvatur Grímsson’s expertise in the field of genealogy was thus both a result
of his quest for knowledge and skills through the world of manuscripts, and
an important tool with which the people in the community of Kaldranananeshreppur could study their own history and make sense of their existence.

Social participation
Closely intertwined with the themes of private leisure and sense making
in nineteenth-century Iceland is the theme of social participation, the last
of Barton and Hamilton’s categories of vernacular literacy practice. In their
analysis Barton and Hamilton refer principally to groups and clubs and how
people contributed to them through literacy practices (Barton & Hamilton
1998:250). Social participation in predominantly rural nineteenth-century
Iceland was, however, mainly set within the individual household, and its
main forum was the previously mentioned kvöldvaka or evening wake. These
gatherings were by no means exclusive or restricted to members of the family. On the contrary, they often included people outside the household who
happened to be passing through. Furthermore, a considerable proportion
of each household changed residence from one year to another, notably the
servants. Such mobility was often the waterway for literary exchange and
literacy practices. Manuscript culture in nineteenth-century Iceland formed
a social web and each household and its kvöldvaka was a node on the web
and a forum for literacy events.
A prerequisite for these household readings and the entertainment they
brought was the availability and production of handwritten books. In his
studies of the transmission of later Icelandic romances (lygisögur), Matthew
J. Driscoll has reflected on the close connection between production and
performance: “[I]f the kvöldvaka was the context in which the lygisögur were
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consumed”, Driscoll writes, “it is also the context in which they were produced. Although most of the descriptions concentrate on the reading of
saga manuscripts, it seems clear that the writing and copying of them must
have taken place then, too” (Driscoll 1996:134). Again it is the household that
is the principal scaffold for textual exchange and social participation.

Conclusions
During the nineteenth century, the dissemination and consumption of
handwritten material became increasingly an important part of popular literacy practices and everyday life in Iceland. Writing by hand had become
such a widespread and important feature of Icelandic society by mid-century that any inquiry into the era’s culture which ignores it cannot but be
seriously flawed. Everything from personal correspondence and notations
to public records and documentation was predominantly handwritten. So
too were the various records kept by heads of households, merchants, clerics, and officials. News circulated in handwritten form – as letters, flyers,
and handwritten newspapers – and literature, historical accounts and other
texts were produced and reproduced in manuscript as well as in print. An
enduring coexistence between different media, interrelated in complicated
ways, is indisputably a fundamental characteristic of Iceland’s early modern
and modern literary culture.
In this paper I have used the concept of vernacular literacy practices as
an analytical tool to study this manuscript culture in nineteenth-century
Iceland. David Barton and Mary Hamilton’s ethnographic study of a latetwentieth-century working-class community defined six spheres of everyday life in which reading and writing were important. I have attempted
to apply these six categories to the community I have studied. Barton and
Hamilton’s definition of such practices as “not regulated by the formal rules
and procedures of dominant social institutions and [having] their origins
in everyday life” is in my view a generalization applicable to the social history of literacy in nineteenth-century Iceland, in particular among people
of lower social strata with little or no access to formal education. This “everyday-life” aspect is in my opinion an essential condition for a full understanding of the cultural practices represented by the vast and varied archival
material extent from nineteenth century Iceland.
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Manuscripts
National and University Library of Iceland (NULI):
IB 161 8vo. Miscellany compiled and written out by Björn Jónsson 1845–1853.
Lbs 489 8vo. Collection of handwritten almanacs from the years 1818–1822, 1831–1832 and
1834 written out by Ólafur Eyjólfsson and from 1837 written out by Halldór Jónsson at Öxnafell.
Lbs 966 fol. Þorsteinn Guðbrandsson´s private papers.
Lbs 1105 4to. Collection of letters received by minister Davíð Guðmundsson in nineteenth
and early twentieth century.
Lbs 1427 4to. Collection of handwritten almanacs 1800–1840 written out by Ólafur Eyjólfsson.
Lbs 1641 8vo. Collection of almanacs for the years 1818, 1819, 1821, 1823, 1827, and 1830 written out by Ólafur Eyjólfsson and one by an unknown scribe for 1825.
Lbs 1881–1886 4to. Collection of letters received by Minister Þorleifur Jónsson in nineteenth and early twentieth century.
Lbs 2147 8vo. Compilation of various texts written in 1847 by Sigurður Jóhannesson.
Lbs 2253 4to. Jón Jónatansson´s diary 1892–1912.
Lbs 2265–2270 4to. Collection of descendant lineage charts, six volumes, compiled and
written out by Sighvatur Grímsson at the end of the nineteenth century and the
beginning of the twentieth.
Lbs 2325 8vo. A three-volume anthology of Sighvatur Grímsson’s poetry.
Lbs 2348–2357 4to. Collection of letters received by Sighvatur Grímsson in nineteenth and
early twentieth century.
Lbs 2374–2377 4to. Sighvatur Grímsson´s diary 1863–1930.
Lbs 2972 8vo. Gísli Sigurðsson´s notebook 1821–1861.
Lbs 3022 4to. Compilation of seven romances written out by Þorsteinn Guðbrandsson in
1876 and 1877.
Lbs 3623 8vo. Autobiography of Sighvatur Grímsson.
Lbs 3625 4to. Compilation of sagas written in the early nineteenth century, mostly in one
hand.
Lbs 3626 8vo. Miscellany from Björn Gunnlaugsson, mostly written out by him.
Lbs 3807–3809 8vo. Þorsteinn Guðbrandsson´s diaries 1884–1923.
Lbs 4031 8vo. “Rímur af Sigurði snarfara”. Ballad by Snorri Björnsson, written out by Guðbrandur Sturlaugsson in 1869.
Lbs 4392 4to. “Sagan af Huld drottningu”. Romance written out by Guðbrandur Sturlaugsson in 1896.
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Från fraktur
till antikva

Tryckkulturens modernisering i Sverige
på 1800-talet

From gothic to roman print type. Modernisation of
print culture in 19th century Sweden

For many years, Swedish print culture was dominated by the Gothic print type.
The Royal Swedish Academy of Sciences was founded in 1739 and introduced the
Roman print type to its proceedings. This Roman type became rapidly prominent in bourgeois literary genres such as science, biography and fiction. Popular
literature, including religious genres and chapbooks, continued to be printed
in Gothic type. This division of the book market into two distinct spheres reflected the widening cleavage between popular and elite culture. However, the
children’s literature of the 1860s was divided into two separate domains: production and distribution and paper quality and pricing. The Gothic print type was
linked to cheap, non-illustrated books that were sold at markets.
Whereas previous research up till 1839 has presented quite detailed results
concerning the representation of the print types in various genres, very little
is known about the latter part of the 19th century. One reason for this is that
the national library system (LIBRIS) does not offer any information about print
type after 1839. In this article, the author argues in favour of systematic studies
about the regression of the Gothic type in the 19th century.
The proposed study involves the methodical processing of information provided in Bernhard Lundstedt’s bibliography of periodical literature printed in
Sweden, 1813–1899. This bibliography contains such data as place of publication,
publication period, print type, and thematic focus. The hypothesis put forward
suggests that the Gothic type managed to maintain its position the longest in
popular and religious genres that were printed in the most peripheral areas. A
small pilot study indicates that the proposed project needs to take into account
differences in size and socio-economic structure among the publication places.
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”Vi väljer inte våra öden”, skriver Bengt Pohjanen (2007:116) i sin självbiografiska roman Smugglarkungens son och fortsätter: ”Älven, gränsen och
krokbokstävernas myter bestämmer våra liv”. Den gotiska frakturstilen var
långt in på 1900-talet den tornedalsfinska tryckkulturens typsnitt. Det finns
skäl att anta att det var den finskspråkiga kulturens placering i ”marginalernas marginal”, för att låna ännu ett uttryck från Bengt Pohjanen, som gjorde
att frakturstilen levde kvar i Tornedalen långt efter det att den latinska antikvan gjort sitt segertåg i den svenskspråkiga tryckkulturen. Marginalen var
både geografisk och kulturell.
Tidigare forskning har med hjälp av den digitaliserade nationalbibliografin ”Svensk bibliografi 1700–1829” (SB17) skapat god kunskap om introduktionen och framväxten av antikvatypsnittet i Sverige.1 Kunskapen om
frakturstilens regressionsfas under 1800-talets senare del och början av
1900-talet är däremot mycket begränsad. I denna artikel kommer jag att
plädera för forskning om typsnittens geografiska, sociala och kulturella fördelning under 1800-talet. Hypotesen är att frakturstilen behöll sin ställning
längst i landsorten inom folkliga och religiösa genrer.

Fraktur och antikva i olika länder
Typografiskt utgör frakturstilen en så kallad ”bruten stil”.2 Termen fraktur
är bildad på latinets fractum som betyder ’bruten’. Det är typernas kantiga
utformning som har gett upphov till benämningen. Frakturstilen räknar
sitt ursprung i den gotiska textur som var allmänt förekommande i europeiska handskrifter under senmedeltiden. De brutna typsnitten spreds med
reformationen från de tyska stilgjuterierna över Europa. I stora delar av Europa kom frakturstilen, eller ”den tyska stilen” att bli det dominerande typsnittet, särskilt i germanska områden. Skrifter på franska och latin trycktes
däremot uteslutande på antikva.
När den franska kulturen spred sig över Europa under 1700-talet, började man i bildade kretsar ta avstånd från frakturstilen. Övergången till antikva påskyndades även av nya stilideal. Nyklassicismen förespråkade raka och
rena linjer, och frakturstilen uppfattades som ett otidsenligt och onödigt
utstofferat typsnitt. I samband med den tyska nationalism som blossade
upp med anledning av Napoleonkrigen stärkte frakturstilen sin ställning.

1

2
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Databasen är tillgänglig via det nationella bibliotekssystemet LIBRIS, där den är sammanslagen med en digitaliserad bibliografi över svenskt tryck från 1600-talet under den
gemensamma rubriken ”Äldre svensktryck”. Se http://libris.kb.se/deldatabas.jsp.
Bland typsnittsstudier på svensk botten märks Dahlgren 1917; Nordqvist 1965; Rosvall
1975; Axel-Nilsson 1983; Petersson 1992; Jonsson 1996; Forsberg 2004; Lindmark 2003
och 2004. För den tyska utvecklingen, se särskilt Hartmann 1999 och Killius 1999.

Från fraktur till antikva. Tryckkulturens modernisering i Sverige på 1800-talet

Den blev då en symbol för den tyska kultur som det gällde att försvara mot
det franska inflytandet.
Under 1800-talet var frakturstilen det dominerande typsnittet i Tyskland. Av hänsyn till en utländsk läsekrets valde man dock i regel att trycka
vetenskapliga arbeten i antikva. Frakturen fick ett motsvarande uppsving
efter första världskriget, när typsnittet starkt förknippades med tysk kultur. Understödd av nazismen fick frakturen en dominerande ställning under
1930-talet för att år 1941 ersättas av antikva i allt offentligt tryck.
Efter andra världskriget kom frakturstilen till användning i Västtyskland fram till 1960-talet inom framför allt religiösa genrer, medan den i Östtyskland levde kvar fram till upplösningen 1990, även om den förde en tynande tillvaro inom begränsade genrer. I Schweiz och Österrike övergick man
till antikva på 1950-talet. Övergången till antikva skedde tidigare i Norge,
Danmark och Finland än inom det tyskspråkiga området, men även där behöll frakturstilen en stark ställning in på 1900-talet.

Den svenska bokmarknadens sociala och kulturella
uppdelning efter typsnitt
Länge dominerade den tyska frakturstilen i Sverige, där antikvan var reserverad för tryck på främmande språk som latin, franska och engelska. När
Kungl. Vetenskapsakademien strax efter sitt bildande 1739 införde antikvan
som tryckstil i sin skriftserie Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, blev denna normerande för (natur)vetenskapligt tryck på svenska. De uttalade motiven för övergången till antikvatypsnittet var modernisering och
Europa-anpassning. Eftersom både holländare och engelsmän hade övergått
till antikvan, riskerade svensk vetenskap att hamna på efterkälken om den
höll fast vid ett typsnitt som skulle bli oläsligt för dessa kulturnationer.
Snart nog kom antikvan att dominera också andra borgerliga genrer som
skönlitteratur och biografier (Jonsson 1996). Frakturstilen höll ställningarna
längst inom den religiösa litteraturen (figur 5). Om man ser till hela den
svenskspråkiga bokproduktionen, användes antikvatypsnittet i majoriteten
av de utgivna böckerna från och med 1800-talets första årtionde (figur 1).
Även om Vetenskapsakademien syftade till att höja bildningsnivån
bland befolkningen genom att ge spridning åt nya rön inom naturvetenskaperna, kom valet av typsnitt att för lång tid framåt fungera som en socialt
och kulturellt särskiljande symbol. Inte nog med det: typsnittet representerade också en faktisk kulturgräns. Medan de övre samhällslagren var bekanta med antikvatypsnittet via latinsk, fransk och engelsk litteratur, var de
breda folklagren i sin läsning begränsade till den tyska frakturstilen. Folklitteratur fortsatte att nästan uteslutande tryckas i frakturstil, medan antikvan
representerade den växande borgerlighetens litterära kultur. Fortfarande på
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Figur 1. Fraktur och antikva i den svenska bokproduktionen 1700–1829

	
  

	
  
Diagrammet omfattar alla böcker som uteslutande är skrivna på svenska. Diagrammet har tidigare
publicerats i Lindmark 2004:147. Källa: SB17.

1860-talet existerade två litterära kretslopp parallellt, vilket är särskilt tydligt i fråga om barnböcker. Billiga böcker tryckta i frakturstil på dåligt papper utan illustrationer spred via kolportörer och marknader negativ människosyn och hotfull gudsbild till fattiga barn, medan dyrare, illustrerade
böcker med antikvatypsnitt som såldes via bokhandeln försökte främja den
intellektuella och sociala utvecklingen av medelklassens barn genom att
företräda en positiv människosyn och framställa en välvillig gud (Deijenberg 1992). Typsnittet utgjorde alltså ett tydligt tecken på bokmarknadens
sociala och kulturella uppdelning i Sverige från mitten av 1700-talet till
1800-talets senare del.
Klyvningen av bokkulturen i två åtskilda kretslopp kan förstås med
hjälp av Peter Burkes (1978) perspektiv på den folkliga kulturen i det tidigmoderna Europa. Efter att ha delat en gemensam bas som upprätthölls
genom ömsesidigt utbyte på olika arenor, utvecklades folkkulturen och elitkulturen åt olika håll för att slutligen mer eller mindre förlora kontakten
med varandra. Elitkulturen valde att dra sig tillbaka från den folkliga kulturen och avgränsa sig genom att etablera rationalitet, god smak och stil som
utmärkande drag. Bokmarknadens delning kan således uppfattas som en del
av samhällets sociala och kulturella uppdelning.

Folkskolan och övergången till antikva under
1800-talet
Folkskolan framstår som en viktig agent för tryckkulturens modernisering och homogenisering under 1800-talets senare del. I folkskolestadgan
från 1842 fastslogs att eleverna vid avslutad skolgång skulle behärska ”ren
och flytande innanläsning af Swenska språket, så Latinsk som Swensk stil”
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(Folkskolestadgan 1842, § 7). Länge förekom också både fraktur och antikva
i folkskolans läroböcker. I tidigare forskning har Läsebok för folkskolan utpekats som en viktig agent för antikvans utbredning (Furuland 1980, Petersson
1992). Redan i den första upplagan från 1868 dominerade antikvan kraftigt,
och i den åttonde upplagan från 1878 intog den en helt dominerande ställning med närmare 98 procent av sidantalet. Även om relationerna mellan
de två typsnitten tydligt visar vilken tryckkultur som skolan förespråkade,
vittnar förekomsten av de fåtaliga sidorna satta i frakturstil om att frakturstilen fortfarande uppfattades som ett typsnitt som barnen borde bekanta
sig med.
Att valet av typsnitt var en viktig fråga, framgår av den debatt som fördes vid skolmöten och i lärartidskrifter (Petersson 1992:64–71). På 1860-talet
gjorde det dansk-tyska kriget att många skandinavister förespråkade ett avståndstagande från den ”tyska” stilen. I stället borde den moderna antikvan
förena de nordiska länderna. Valet av antikvan förenades ofta med krav på
rättstavningsreformer och ingick därmed i en diskussion om språklig modernisering. Önskemålen om moderniseringen rörde dock lika ofta innehållet. Med antikvan skulle ett modernt och sekulariserat läsinnehåll bryta de
bojor med vilka religionen och traditionen hade fjättrat det svenska folket.
Oavsett vilken principiell inställning som olika skolmän intog i frågan om
typsnitt, kom praktiska förhållanden ofta att styra valet av tryckstil. När
frakturstilen i Tidskrift för folkskolan år 1868 ifrågasattes i en recension, hänvisade redaktören C.L. Anjou i sitt genmäle till det faktum att förmågan att
”läsa latin” först nyligen hade börjat vinna insteg hos allmogen (Petersson
1992:68).

Bokmarknadens geografiska mönster
Vid sidan av de socio-kulturella mönster som spridningen av de två huvudtypsnitten fraktur och antikva uppvisar, föreligger sannolikt också ett geografiskt mönster såtillvida att frakturen levde kvar längre i landsortstryckerierna. Detta har emellertid inte blivit systematiskt undersökt. Det finns dock
tecken som tyder på att Tornedalen skulle ha bildat en särskild motståndsficka som länge höll stånd mot den moderna tryckstilen. Nära knuten till
den traditionsbundna religiösa läskultur som laestadianismen representerade kom den finskspråkiga tryckkulturen i Tornedalen att långt in på 1900-talet ha frakturstilen som sitt särmärke. Viktigare ändå var att huvuddelen av
den finska litteratur som användes i Tornedalen var tryckt i Finland, och där
behöll frakturen en stark ställning långt in på 1900-talet. Kopplingen mellan finska språket och frakturstilen är tydlig i den fördjupade härkomstutredning som genomfördes i Norrbotten inom 1930 års folkräkning. Medan
de svenskspråkiga enkätfrågorna var satta i antikva, var de finskspråkiga
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frågorna tryckta i frakturstil (Elenius 2001:270).3 Den finska tryckkulturen
utgjorde dock ett specialfall och går inte att lägga till grund för generella bedömningar av det kronologiska förloppet i antikvans geografiska utbredning
på frakturens bekostnad. Det krävs helt enkelt en grundlig empirisk undersökning för att fastställa typsnittens varierande användning i tid och rum.

Antikvatypsnittets införande som innovationsspridning
Införandet av antikvatypsnittet i svensk tryckkultur kan betraktas som ett
innovationsspridningsförlopp. För att beskriva spridning av innovationer
har kulturgeografer utvecklat modeller som vanligen indelar spridningen
i olika faser: introduktionsfas, tillväxtfas, mättnadsfas och regressionsfas.4
Empiriska studier visar att den grafiska representationen av innovationsspridningen i regel tar formen av en ”klock-kurva” (figur 2). När förekomsterna av den aktuella innovationen presenteras i diagram över den kumulativa frekvensen, framträder den däremot som en ”S-kurva” (figur 2). En
innovationsprocess behöver inte alltid gå in i en regressionsfas direkt efter det att kurvan planat ut i mättnadsfasen. Ibland kan spridningen av en
innovation ta ny fart efter mättnadsfasen, och grafiskt tar sig detta uttryck
i dubbla ”klock-kurvor” respektive ”S-kurvor”.
I tidigare bokhistorisk forskning har den anförda innovationsspridningsmodellen tillämpats i en undersökning av införandet av 1810 års katekesutveckling i Skellefteå landsförsamling (Lindmark 2004). Spridningsförloppet kan följas tack vare att husförhörslängderna under perioden
1810–1880 innehåller individuella noteringar om vilken katekesversion som
församlingsborna använde. Grafen över femtonåriga användare av den nya
katekesen uppvisar inledningsvis en närmast ideal klockform med de olika
faserna tydligt urskiljbara. Den första klock-kurvan, som har sin tillväxtfas
under 1810-talets senare hälft, följs av en ny tillväxtfas under senare delen
av 1830-talet (figur 3).
Innovationsspridningskurvor erbjuder emellertid inga förklaringar till
spridningen av olika fenomen. Däremot kan egenheter hos kurvan bilda
utgångspunkt för undersökningar som klarlägger vilka faktorer som ligger
bakom olika delar av spridningsförloppet. Så var det till exempel möjligt att
i fråga om spridningen av 1810 års katekes i Skellefteå identifiera en nytillträdd kyrkoherde (Nils Nordlander, kh 1834–1874) som en viktig agent bak3

4
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Lars Elenius (2001:270) påpekar att även de tvåspråkiga läroböcker som producerades
för användning i den svenska delen av Tornedalen på 1870-talet utmärktes av samma
uppdelning mellan finsk fraktur och svensk antikva.
I svensk historisk forskning har Torsten Hägerstrands (1953) modell för innovationsspridning tilldragit sig stort intresse. Se t.ex. Åkerman 1976; Wester 1977; Lundkvist 1977.
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Figur 2. Modell för innovationsspridning som
procentandel av nya förekomster över tid

”Klock-kurvan” beskriver frekvensen av nya förekomster av ett fenomen över tid, medan “S-kurvan”
representerar den kumulativa frekvensen av samma
förekomster. Wester 1977:128.

om den nya tillväxtkurva som den nya katekesen uppvisade under 1830-talets senare hälft.
Också i fråga om den geografiska utbredningen finns tidigare forskning
att falla tillbaka på. Undersökningen av spridningen av 1810 års katekes i
Skellefteåregionen resulterade i ett antal kartor, där periodiseringen byggde
på de olika husförhörslängdernas slutår. Lagda bredvid varandra erbjöd kartorna en visuell presentation av de två katekesversionernas inbördes förhållande över tid och rum. Genom att ta kartbilden till utgångspunkt för ytterligare bearbetning av underliggande data, blev det möjligt att tydliggöra
geografiska mönster som motiverade slutsatsen att den gamla katekesen behöll en stark ställning i områdets norra del (figur 4). Ytligt sett bekräftades
Figur 3. Femtonåriga användare av 1810 års katekes respektive det totala antalet
femtonåringar i Skellefteåregionen 1810–1870

Det totala antalet femtonåringar (N=18 834) har erhållits ur Demografiska databasens basstatistik.
Femtonåringarnas antal (N=8 870) har beräknats som en femtedel av ålderskohorten 15–19-åringar. Diagrammet, som visar flytande femårsmedeltal, har tidigare publicerats i Daniel Lindmark
2004:191. Källa: Demografiska Databasen, Umeå universitet.
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därmed hypotesen att det var i områdets periferi som den nya katekesen
skulle ha svårast att vinna insteg. Detta mönster förstärktes emellertid av
det faktum att det traditionalistiska nyläseriet, som avvisade 1810 års katekes, hade erhållit en stark position i områdets norra del. Här föreligger
således en möjlig parallell till frakturstilens kvardröjande i Tornedalen, där
periferin inte bara var geografisk, utan också kulturell, inte minst i form
av laestadianismens inflytande. I den planerade undersökningen av antikvatypsnittets utbredning på frakturstilens bekostnad är avsikten att de producerade kartorna inte bara ska presentera visuella representationer av förloppet, utan också läggas till grund för studier som förklarar de egenheter som
framträder i spridningsmönstren.

Ett möjligt forskningsprojekt
Ett forskningsprojekt om tryckkulturens modernisering i Sverige på
1800-talet skulle syfta till att kasta ljus över typsnittens geografiska, sociala
och kulturella förankring. Medan den digitaliserade bibliografin ”Svensk
bibliografi 1700–1829” (SB17) innehåller uppgifter om typsnitt, saknas dylik
information i det nationella bibliotekssystemet LIBRIS för tiden efter 1829.
Bernhard Lundstedts bibliografi Periodisk litteratur tryckt i landsorten 1813–
1899 (1969) tillhandahåller dock uppgifter om typsnitt för den periodiska
litteraturen under 1800-talet, men dessa uppgifter är inte sökbara i den digiFigur 4. Stora och medelstora byar i Skellefteåregionen dominerade av antingen
den gamla eller den nya katekesen år 1862

= Gamla katekesen; ∆ = Nya katekesen. Kartan har tidigare varit publicerad i Lindmark
2004:208. Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
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taliserade version av bibliografin som är tillgänglig via LIBRIS. Därför skulle
ett framtida forskningsprojekt behöva utgå ifrån den tryckta bibliografin
och bygga upp en databas som innehåller sök- och bearbetningsbara uppgifter om typsnitt. Med sin inriktning på den periodiska litteraturen omfattar Lundstedts bibliografi endast en mindre del av tryckproduktionen, men
genom att bibliografin är heltäckande för tidningar och tidskrifter, medger
källmaterialet ändå en systematisk undersökning av förändringarna i typsnittens geografiska utbredning över tid. Bibliografin upptar 1 560 enskilda
tidningar och tidskrifter fördelade på 90 tryckorter. Materialet bedöms
därmed som tillräckligt stort för den föreslagna undersökningen. Eftersom
SB17 inte omfattar mer än begränsade delar av den periodiska litteraturen,
blir det tyvärr inte möjligt att genomföra några systematiska undersökningar för hela perioden 1700–1899. Med reservationer för de inkongruenser som
skulle komma att föreligga mellan SB17 och en ny Lundstedt-databas, skulle
det föreslagna projektet lika fullt kunna bidra till att skapa en bild av utvecklingen under 1800-talet som kompletterar den bild som idag gäller för
perioden 1700–1829 (figur 1).
De 1 560 bibliografiska notiserna i del 3 av Lundstedts bibliografi över
den periodiska litteraturen innehåller inga uppgifter om tidningarnas och
tidskrifternas tematiska inriktning. Endast titlarna kan ge någon ledning
om publikationernas innehåll. I en avslutande ”Systematisk tidskriftsöfversikt” (Lundstedt 1969:618–656) grupperas emellertid tidningarna och
tidskrifterna under ett antal tematiska rubriker. Det skulle vara möjligt
att företa en bearbetning även av dessa uppgifter och därmed skapa förutsättningar för undersökningar av typsnittens eventuella koppling till
litteraturtyp. Som framgått av undersökningar av SB17 fortsatte frakturstilen att vara mycket starkt företrädd i den religiösa litteraturen (figur 5),
medan genrer som naturvetenskap och skönlitteratur snart dominerades
av typsnittet antikva (Jonsson 1996). Frågan är därför om det går att utläsa motsvarande mönster i den periodiska litteratur som gavs ut under
1800-talet. En undersökning av tidningarnas tematiska inriktning borde
omfatta ett strategiskt urval av teman som inkluderar både religiösa och
profana delgenrer.
En enkel pilotstudie av utgivningen av tidningar och tidskrifter i de fyra
städerna Kalmar, Luleå, Malmö och Uppsala visar att frakturstilen var svagt
företrädd bland de utgivningsprojekt som startade efter 1870-talet.5 Medan
5

Antalet nystartade tidningar och tidskrifter under hela perioden var sammanlagt ca 210 i
de fyra städerna. Uppsala och Malmö svarade för ca 80 vardera, medan ett trettiotal gavs
ut i Kalmar och ett tjugotal i Luleå (Lund-stedt 1969). Skillnaderna i antalet publikationer torde bland annat avspegla städernas olika invånarantal.
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Figur 5. Fraktur och antikva i den religiösa litteraturen i Sverige 1700–1829

Diagrammet bygger på litteratur som uteslutande är skriven på svenska. Varje typsnitt
representeras av böcker som uteslutande är tryckta i respektive typsnitt. Diagrammet har
tidigare publicerats i Lindmark 2004:148. Källa: SB17.

inga nya periodiska publikationer trycktes uteslutande i fraktur i Malmö
och Uppsala efter 1879, var frakturstilen oftast förekommande i de tidningar och tidskrifter som började utkomma i Kalmar och Luleå på 1880-talet.
Om hänsyn tas till hela perioden 1813–1899, är skillnaderna slående mellan
de två typsnittens inbördes relation i de olika städerna. Medan tre fjärdelar
av de nystartade tidningarna och tidskrifterna i Kalmar trycktes i fraktur
(uteslutande eller delvis), var endast en sjundedel av den nya periodiska litteraturen i Uppsala satt i frakturstil. I universitetsstaden Uppsala dominerade den borgerliga kulturens tryckalster, medan ett religiöst innehåll var
starkt företrätt i Kalmar.

Förväntade resultat och fortsatt forskning
Det är svårt att sia om vilka resultat som det föreslagna projektet skulle kunna generera. Klart är emellertid att projektet skulle kunna avkasta tydliga
resultat i fråga om de två huvudtypsnittens inbördes förhållande i tid och
rum. Pilotstudien och tidigare forskning ger dock underlag för något mer
preciserade hypoteser om geografiska, tematiska och kronologiska förhållanden. Det finns nämligen skäl att anta att frakturstilen behöll sitt grepp
längre i landets periferi, att den religiösa litteraturen bildade ett reservat för
frakturstilen och att moderniseringen av landets tryckkultur accelererade
under 1800-talets senare hälft.
De formulerade hypoteserna erbjuder emellertid inte mycket till svar på
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de mer intrikata frågorna om de faktorer som ligger bakom de mönster som
typsnittens spridning i tid och rum kan uppvisa. Det är exempelvis svårt att
fastställa folkskolans roll i den förändringsprocess som ska undersökas: Var
folkskolan en agent för tryckkulturens modernisering, eller utgjorde antikvatryckets utbredning inom folkskolans läromedel bara en avspegling av en
allmän utveckling som styrdes av andra faktorer? Det är heller inte möjligt
att på det här stadiet fälla några mer bestämda påståenden om de tryckeritekniska faktorer som kan ha legat bakom övergången från fraktur till antikva. Detta inbegriper även hypotesen om frakturstilens starkare ställning i
periferin: I vilken mån handlade frakturstilens kvardröjande i periferin om
att landsorten utgjorde en avsättningsmarknad för gammal tryckeriutrustning när de centralt placerade tryckerierna moderniserades? Pilotstudien
visar för övrigt att det finns anledning att problematisera ”landsorten” med
utgångspunkt i utgivningsorternas skiftande storlek och socio-kulturella
karaktär.
Om det visar sig att den geografiska och den tematiska hypotesen
bekräftas för samma område, torde mer kulturella förklaringar framstå
som rimliga. Dominansen av mer ”folklig” och religiös kultur i landets
periferi skulle således kunna erbjuda förklaringar till frakturstilens fortsatt starka ställning i vissa områden. Marknaden för tryckeriprodukter
satta i frakturstil skulle därmed ha varit större i landsorten. Ett fasthållande vid frakturstilen på mindre orter skulle alltså lika väl som en tidig
övergång till antikvatryck i större städer och ”borgerligare” genrer ha
styrts av rationella marknadskalkyler. Ett sådant perspektiv skulle göra
tryckarna i landsorten till medvetna marknadsaktörer, snarare än offer
för strukturella faktorer i form av gammal teknik och bristande resurser
för tekniska investeringar. Om man däremot betraktar landsortens religiösa tryck i frakturstil ur perspektivet ”marginalernas marginal” (se inledningen ovan), riskerar man att befästa dikotomin modern–omodern,
där landsorten framstår som hopplöst efterbliven, både teknologiskt och
kulturellt.
Ett forskningsprojekt som tar sin utgångspunkt i Lundstedts bibliografi
över den periodiska litteraturen under 1800-talet, kan expanderas till att
omfatta både en längre tidsperiod med liknande material (den periodiska
litteraturen för tiden före 1830) och ett större geografiskt område (de nordiska länderna). Om exempelvis den föreslagna studien av tidningarnas och
tidskrifternas tematiska inriktning visar sig fruktbar, kan det vara motiverat
att gå vidare och genomföra en mer fullständig undersökning av 1800-tals
periodika utifrån denna aspekt. Vidare kan frågor av tryckeriteknisk karaktär visa sig intressanta att följa upp i en fördjupad studie. Andra frågor kan
gälla de tidningar och tidskrifter som använde fraktur och antikva parallellt,
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där det kan finnas anledning att göra mer ingående undersökningar av typsnittens fördelning på olika typer av innehåll och tilltänkta läsare.6

Typsnitten som kulturbärare – avslutning
Typsnitten är viktiga informationsbärare, inte bara som förmedlare av det
innehåll som bokstäver, ord och meningar uttrycker, utan också som markörer för olika tryck- och läskulturer med deras geografiska, sociala och kulturella förankring. Därför är det angeläget med en forskning om typsnittens
utveckling som sätter antikvans segertåg och frakturstilens reträtt i samband med de sociala och kulturella förändringar som förändrade den litterära offentligheten och därmed även relationen mellan ”folkligt” och ”bildat”. Frakturstilens tillbakagång kan preliminärt betraktas som ett resultat
av det bildningsprojekt som folkskola och folkrörelser gemensamt företog
från 1800-talets mitt. Medan många forskare redan har ägnat sig åt att skriva
segrarnas historia genom att skildra utbildningens och folkbildningens ideal och genomförande, råder det fortfarande stor brist på forskning om den
kultur som gick i graven i denna moderniseringsprocess. Vad innebar det
exempelvis att de så kallade skillingtrycken ända in på 1900-talet var tryckta
i frakturstil, om än till slut bara på första sidan? En undersökning av frakturstilens regressionsfas berör således viktiga delar av den folkliga kulturen
och dess förändring.

6
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Det finns exempel på böcker där användningen av typsnitten fraktur och antikva nogsamt följer innehållets karaktär och den tilltänkta läsekretsens sammansättning. I den
grundläggande läseboken ”Kronprinsens Barnabok” från 1780 presenteras först alfabetets bokstäver i de två typsnitten (Murray 1780). I de efterföljande moralpedagogiska
berättelserna illustreras poängerna med hjälp av människor från olika social bakgrund.
Folk ur lägre sociala skikt förekommer i korta och enkla berättelser tryckta i frakturstil
som framställer sådana dygder som lydnad och förlåtelse, medan dygder som förnuft
och eftertanke uppträder i längre och mer komplexa berättelser tryckta i antikva som
utspelar sig i högre sociala miljöer. Samtidigt som bruket av typsnitt i ”Kronprinsens
Barnabok” bekräftade förekomsten av bokmarknadens sociala och kulturella uppdelning, kan introduktionen av antikvan betraktas som ett försök att överbrygga klyftan
mellan den borgerliga och den folkliga tryckkulturen.
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Roger Jacobsson

Tryckkultur
i provinsen
- några perspektiv
The changing media landscape – Perspectives on
print culture in Northern Sweden

The slowly-emerging northern landscape around 1800 brought with it new
thoughts and new voices. What kind of books and printed matter were physically distributed in northern Sweden, and how were they used, and in what
contexts and by whom? As the eighteenth century progressed, new religious impulses like Pietism and Moravianism captured many souls. People became close
readers and we can talk about a “reading culture”. Alongside religious ”reading”,
or perhaps as a counterbalance to it, there was also a profane reading culture.
An indication of the changes that were occurring in the emerging literary
and cultural sphere was the emergence of reading societies which blossomed
throughout the country. These reading societies can partly be seen as a solution
to the logistics problem that plagued book distribution in the regions in which
the reading societies flourished. Furthermore, reading societies probably also
played a significant social function by serving as an active forum for breaking
the intellectual isolation of smaller communities.
When all is said and done, the print culture of this northern Swedish province was in fact relatively broad and rich, but it is painfully obvious that its
distance from the centre created problems, and especially logistic problems,
in making contemporary literature and reading material accessible. The new
media landscape was indeed there, and it was populated, but still retained its
reputation as a remote outpost. However, as the century progressed and access
to the means of production increased, and new newspapers were founded, this
distance began to shrink.
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Under 1800-talets första hälft är det tydligt hur ett nytt medielandskap med
både bredd och struktur var på väg att mejslas fram i den nordliga provinsen. De förändringar som följde i spåren av en förbättrad distribution av
böcker, tidningar och andra trycksaker, liksom möjligheter att lokalt kunna
producera trycksaker i norra Sverige, innebar att man verkligen kan tala om
att ett nytt medielandskap växte fram – en slags ny scen för det skrivna och
tryckta ordet.
Provinsens tryckkultur var vid ingången till det nya seklet 1800 på väg
att förändras och reformeras i flera avseenden. Det hade under 1700-talets
senare del skett en tydlig förskjutning när det gällde kommunikationsprocessen. Det var inte längre endast en envägskommunikation från landets
centrum ut till periferin, till provinsen. Med tillkomsten av lokala tryckerier
och lokalt producerade trycksaker och tidningar, samt en allt bättre bokförmedling gick kommunikationen nu lika gärna från provinsen till centrum.
Eller från den ena provinsen till den andra.1
Ett centralt tema i denna artikel, och som också poängteras i titeln på
min bok Typographic Man (Jacobsson 2009), är att det undersökta medielandskapet är befolkat av just människor – läsande människor. Genom
de förändringar som ägde rum blev provinsens människor ”typografiska”
– det vill säga alltmer hänvisade och bundna till det tryckta ordet. En ökad
tillgång till dels förmedlade trycksaker från centrum, men även lokalt producerade texter i form av tidningar, böcker och annat efemärt tryck som
bröllopsdikter, gravskrifter, inbjudningskort, visitkort etc., bidrog till att
vidga, nyansera och förändra både det levda och tänkta livet. Begrepp som
provinsens tryckkultur och läsesällskap får här tjäna som utgångspunkter
och exempel för en diskussion kring vardagligt skriftbruk i den nordliga
provinsen.
Kyrkans och statsmaktens maktmedel att medelst kungörelser, förordningar, påbud och plakat hålla människorna i det svensk–finska riket på
plats, var på väg att luckras upp vid sekelskiftet 1800 (Reuterswärd 2001:14f.).
Landets präster fortfor visserligen att använda predikstolen till att både predika, förlåta, och att informera och påminna om nya lagar – det vill säga
vidarebefordra allt vad Kongl. Maj:t och hans befallningshavande önskade
tillkännagiva folket. Kyrkan var dock tveklöst på väg att förlora sitt monopol när det gällde att förmedla information och kunskap. Bland det som nu
via andra kanaler kom att kommuniceras och förmedlas fanns böcker, tid-

1
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För en mer utförlig diskussion kring begreppen medielandskap och provinsens tryckkultur se mitt arbete Typographic Man. Medielandskap i förändring – Studier i provinsens
tryckkultur (Jacobsson 2009).
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ningar och skrifter som gradvis skulle komma att påverka kultur, ekonomi,
politik och sociala förhållanden för människor.
Det var nya institutioner och personer som trädde fram som aktörer i
denna förändringsprocess, och det är inte svårt att se hur förändringarna i
norra Sverige kom att skära tvärsigenom samhällsskikten.

Provinsens tryckkultur
Sedan slutet av 1900-talet har synen på bokhistorisk forskning, framför allt
med inflytande från franska bokhistoriker under beteckningen l’histoire
du livre, förändrats märkbart (Eliot & Rose 2007; Finkelstein & McCleery
2005). Bokens roll som ett kraftfullt kommunikationsmedel sätts numera
på ett självklart sätt in i sociala, ekonomiska och politiska sammanhang.
Tryckta skrifter ses som en förutsättning för idéspridning, de har med kraft
förändrat både samhällen och människors tankar – olika slags trycksaker
har bidragit till att starta revolutioner och vält religioner över ända. Dessa
omständigheter har tidigare i allmänhet diskuterats och tydliggjorts ur ett
nationellt perspektiv. Men diskussionen blir inte mindre tydlig om vi här
väljer att förflytta den ut i riket en bit. Bort från centrum och ut till den
svenska provinsens olika hörn (Jacobsson 2000).
Vanligtvis leder ett egentligen mångtydigt begrepp som provins tanken
till något lantligt och samtidigt avlägset eller avsides; man associerar gärna
till närliggande begrepp som landsort och landsbygd. I vissa sammanhang
sätts provinsen eller regionen i en slags motsatsställning till centrala maktcentra, inte minst när det gäller kulturfrågor och ekonomiska eller politiska
spörsmål. I de flesta fall torde dock förutsättningarna vara rakt motsatta, det
vill säga att regionen eller provinsen agerar på egen hand, den hämtar sin
energi inifrån, från den egna regionen. Många provinser har också haft olika
egna projekt att befordra. Snarare har man mätt sina krafter – och även fört
en dialog – med grannprovinserna.
Ur ett medie- eller bokhistoriskt perspektiv är provinsens tryckkultur
när det gäller svenska förhållanden ännu ett föga upptrampat område. Inom
flera andra humanistiska discipliner är ett regionalt eller provinsiellt fokus
en självklar utgångspunkt. Etnologer till exempel, har med lång tradition
undersökt svenska ”lokalsamhällen”, liksom under senare tid även socialantropologer; också historiker och idéhistoriker har från skilda utgångspunkter använt sig av ”lokalhistoriska” eller provinsiella perspektiv. Frågeställningarna har ofta cirklat kring hur det lokala förhåller sig till det centrala. Vanligen har lokalsamhället betraktats ur det stora samhällets perspektiv.
Vare sig det rört frågor kring områden som borgerlighet, arbetarklass eller
folkrörelser har diskussionen ofta haft sin utgångspunkt i att diskutera en
allmän utveckling, en slags moderniseringsprocess. Kanske är samhällsför-
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ändring ett bättre samlande och mer övergripande begrepp. De representationsproblem (Hall 2000) som uppkommer vid studier av en enda ort har
ofta lösts genom komparativa lokalstudier.
Kan man, eller skall man då, tala om motsättningar mellan centrum
och provins, och i vilka avseenden i så fall? Under lång tid (och i vissa sammanhang fortfarande) värderades så kallad rikshistorisk forskning högre än
lokalhistorisk forskning – lokalhistoria är perifer, rikshistoria är mer central
forskning menade man helt enkelt. Historikern Eva Österberg redde vid
mitten av 1970-talet ut begreppen i en numera klassisk uppsats med titeln
”Rikshistoria och lokalhistoria” (1975). Österberg menade att man i stället
skulle utgå ifrån att det i själva verket förelåg ett samspel mellan centrum
och periferi, och att man med detta som utgångspunkt skulle försöka sätta
ljuset på lokalsamhällets och provinsens egna möjligheter till förändring
och förnyelse.
I stället för att ta fasta på motsättningar är det mer fruktbart för forskaren att tala om ett möte, mötet mellan det nationella och det lokala, eller
mellan det ena lokala och det andra lokala. Med den aspekten borde man på
ett mer fruktbart sätt kunna närma sig kunskap eller insikt om något mer
allmänt. Min egen undersökning om provinsens tryckkultur, där jag bland
annat har studerat Härnösand, Umeå och Vasa, skulle med det synsättet i
någon mån representera andra tryckkulturer i landet (Jacobsson 2009; se
även Jacobsson 1995). I synnerhet de tryckkulturer man kan finna i städer
med liknande sociala karaktärsdrag som de i min undersökning, t.ex. i Västerås eller för den delen Karlskrona eller Kalmar (se t.ex. Åberg 1987).
Med begrepp hämtade från brittisk lokalhistorisk forskning, framför
allt inom den så kallade “Leicester school” skulle man kunna beskriva denna
riktnings angreppssätt som “national history localized”. Man gör här en distinktion mellan historia om ett lokalsamhälle “local history per se” (dvs.
dess ursprung, tillväxt, eventuell uppgång och fall) och undersökningar av
beslut på riksplanet, nationella strömningar, överförda på det lokala planet
(Österberg 1975:171). Detta synsätt, att låta studiet av lokalsamhället tjäna
som underlag, mer som medel än ett mål i sig, för att bekräfta ett nationellt
sammanhang har under de senaste decennierna varit den vanligaste infallsvinkeln vid lokalhistoriska studier i akademiska sammanhang i Sverige.
Men höjs det då inga kritiska röster mot att på ett sådant sätt låta en
lokalhistoria underordna sig rikshistorien? Jodå, en sådan diskussion har pågått inom flera discipliner sedan 1990-talet. Lars Ekdahl som bland annat
uppehållit sig vid frågor kring rikets centrum i samband med en studie av
Stockholms tryckeriindustri under det industriella genombrottet, menar
utifrån teoretiska aspekter, att det inte alls är säkert att resultat från en
”högre” nivå är mer relevanta än resultat från en ”lägre” (Ekdahl 1993).
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Det som avgör en studies relevans är i stället det samhällsteoretiska
perspektiv som används, och att det är det kvalitativa resultatet som är det
intressanta, inte om det är frågan om mikro- eller makronivå. Ofta har frågeställningarna kretsat kring representationsproblem. Marion Leffler understryker att ”den lokala historien är inte den nationella historien men en
del av den” (Leffler 1999:71). Här stödjer hon sig på Monika Edgren som
menar att man med lokala undersökningar kan bidra till en förståelse av
de övergripande samhälleliga processerna (Edgren 1994:51f.). Björn Olsson
som forskat kring folkbildningsfrågor och läseföreningar i provinsen vill,
utifrån idéhistoriska utgångspunkter, framhålla att lokalhistoria för honom
har varit ett sätt att närma sig en kunskap om något mer allmänt (Olsson
1994:129). Gemensamt för de här nämnda författarna är att de så tydligt sätter det lokala eller provinsiella perspektivet i centrum.
När är då en tryckkultur provinsiell? Mediehistorikern John Feather
som studerat engelsk bokmarknad före 1850, menar att “‘provincial’ is defined as roughly more than twenty miles from London” (Feather 1981:V). Det
faller sig naturligt att göra en liknande gränsdragning när det gäller Sverige.
Med provinsens tryckkultur förstår vi således här de tryckorter som är belägna utanför Stockholm. Vi kan jämföra med hur man till exempel använder
sig av begreppet landsortspress om alla de dagstidningar som utges i landet
utanför de tre största städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. De nya
möjligheter som en tryckerietablering erbjöd när det gällde att kommunicera, informera och att sprida kunskap innebar att även rikets mer avlägsna
landsändar på ett nytt sätt blev mer delaktiga i ett nationellt samtal. Med
arbetande tryckpressar och regelbundet utgivna tidningar fick provinsen en
tydligare röst.
De svenska provinsernas tryckkultur i äldre tid är dock ännu ett tämligen outforskat fält. Delvis har detta att göra med att källmaterialet ofta
är magert. Så är t.ex. fallet när det gäller tryckerietableringar. Vid sidan av
trycklistor (i den mån de levererats in; luckorna är stora för många tryckerier) och fysiskt bevarade tryckalster, är andra handlingar såsom räkenskaper,
dagböcker, brevkorrespondens, trycknotor etc. mycket sparsamt bevarade.
Detsamma gäller för övrigt också i stor utsträckning kännedomen om provinsens bokmarknad i övrigt. Mycket arbete av ren grundforskningskaraktär återstår här att utföra.

Modern offentlighet
Vad var det då som var grundförutsättningen för de förändringar i medielandskapet som jag menar ägde rum i norra Sverige under 1800-talets första
hälft? Jo, en fungerande “infrastruktur”. Det är tydligt hur tillgången till
egna tryckmöjligheter, egna produktionsmöjligheter, blev betydelsefulla för

105

Roger Jacobsson

de människor ute i landets provinser som vid den här tiden med nya röster
var på väg ut på samhällsscenen. Den förbättrade kommunikationsprocessen medförde att människor fick tillgång till nya offentliga utrymmen för
sina samtal och sina tankar.
För landsändan ovanför Uppsala hade denna utveckling låtit vänta på
sig – tillkomsten av regionala eller lokala produktionsmedel är här en relativt sen historia. Den historiska bakgrunden är i korthet följande: Omkring
1450 lät, som vi vet, Johann Gutenberg i Mainz trycka den första boken –
en bibel. Sedan spred sig kunskapen – det vi brukar kalla för boktryckarkonsten – raskt över Europa. År 1483 tryckte Johann Snell i Stockholm den
första svenska boken, Dyalogus creaturarum moralizatus (Skapelsens sedelärande samtal).
Medan det tog cirka tre decennier för boktryckarkonsten att nå från
Mainz till Sverige och Stockholm, skulle det ta mer än trehundra år innan
produktionsmöjligheter för tryckta skrifter blev en realitet i den nordligaste
landsändan! Först år 1800 inrättades det ett tryckeri i Härnösand. Under
lång tid var det således centrum, det vill säga Stockholm och Uppsala, som i
tryckt form meddelade sig med den perifera nordliga provinsen.2
Hur får vi då idag syn på den här tryckkulturen, detta medielandskap
som nu gradvis såg dagen och som blev bärare av nya tankar och nya röster.
Vilka personer, inrättningar och institutioner var indragna i denna process?
Vad var det för slags skrifter och trycksaker som rent fysiskt spreds ut till
provinsen, hur gick bokförmedlingen till och hur kom det tryckta materialet att brukas, i vilka sammanhang och av vilka människor? Förhållanden
som rått under hundratals år var nu på väg att ruckas för alltid. En ny modern tid stor för dörren även i provinsen, och det var nu bara för människor
att ta steget ut i det nya landskapet.
Många forskare har skrivit om människors ambivalens inför det nya och
moderna. Filosofen Marshall Berman, till exempel, delar in moderniteten i
tre faser (jag går inte in på hela hans resonemang här). Men den andra av
dessa faser (som stämmer in på den period jag granskat) menar han inleds
med 1790-talets stora revolutionsvåg och tillkomsten av en modern offentlighet. Berman skriver att denna offentlighet ”delar känslan av att leva i en
revolutionär tid, en tid som skapar explosiva omvälvningar i varje dimension
av det personliga, sociala och politiska livet” (Berman 1987:13f.). Men samtidigt kunde människor minnas det andliga och materiella livet i en ickemodern värld och upplevde nu en känsla av att leva i två världar samtidigt.
2
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Det tillkom visserligen ett tryckeri i Gävle 1761 men denna officin förefaller, med ledning av trycklistor och fynd av bevarade trycksaker, ha haft begränsad betydelse för de
nordligaste delarna av Sverige (Jacobsson 1995:11 f.). Det är tidsperioden från sekelskiftet
1700/1800 och 1800-talets första hälft som diskuteras i denna artikel.
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Förändringarna skedde dock inte över en natt. Det var frågan om en
process, som även om den till vissa delar var långsam, fick tydliga genomslag
bland människor längs Bottenvikskusten vid sekelskiftet 1800. Det skulle
till exempel dröja ett par generationer, dvs. ett halvsekel innan man hade
tillgång till egna lokalt tryckta tidningar i de små kuststäderna (efter Härnösand 1800 kom Umeå och Sundsvall 1840, och Luleå i norr 1856). Samtidigt pågick det, och det bör påpekas, en omfattande samhällsomdaning i
den här landsändan, statsmakterna hade allt mer fått upp ögonen för att i
norr fanns det stora naturtillgångar att hämta hem (Sörlin 1988).
Vad var det då som hände egentligen? Går det att få syn på var och genom
vem eller vilka som denna förmedlingsprocess ägde rum? Låt mig ge några
exempel i det följande. Tidningarna, bladen, de officiella trycken, det är i
dessa trycksaker som en stor del av kommunikationen sker. Här kan man
spåra historiska förändringar – här skrivs historien. Man kan faktiskt se kommunikationsprocessen i sig som en bärare av ett historiskt skeende, bärare av
förändringar. Begreppet ”kommunikation” finns vanligen med som en bakgrundsfaktor i många historiska undersökningar, men ofta som en sidoanmärkning eller som ett stöd för det som läggs fram (Eisenstein 1979). Kommunikationsprocessen framlyft som värt ett eget studium för förståelsen av
ett historiskt sammanhang är mer sällan belyst (Chartier 1988). Lärdomshistorikern Robert Darnton tillhör dem som pekat på detta, och han menar i
förordet till The Kiss of Lamourette att ”Communication systems have a history although historians have rarely studied it” (Darnton 1990:XVII).

Platsbegreppet
Trycksaker blev, hävdar jag, ”platser” genom vilka människor kommunicerade med varandra.
För att försöka få syn på de förändringar som ägde rum i medielandskapet har jag sökt stöd i olika begrepp och teorier. Vid sidan av intressanta
och viktiga begrepp som tryckkultur (print culture), nätverk, fält, associationer, vilka jag problematiserat och diskuterat i min undersökning (Jacobsson
2009) men inte behandlat i denna artikel, har jag även använt mig av platsbegreppet. Platsbegreppet är ett spännande och användbart begrepp som
har nyttjats inom en rad olika discipliner och utifrån olika utgångspunkter
(Barth 1969; Cohen 1985; Massey 1994; Idvall 2000; Ingold 2000).
Med plats menar jag här – utifrån ett bok- och mediehistoriskt perspektiv – den tryckta arena eller det forum där människor kan mötas, utbyta
information, erfarenheter och synpunkter, möta världen och kanske få syn
på både det lokala och nationella. I mitt fall är det främst de lokalt spridda
tryckalstren, de första bladen, de första lokala tidningarna, trycksaker helt
enkelt, som blir dessa ”platser” där människor möts.
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Läseriet
Den norra provinsen låg visserligen långt från rikets centrum – men mycket
pekar på att det ute i periferin lästes mer än på många andra håll i landet.
Från 1600-talet fram till 1800-talet var katekesen näst intill obligatorisk för
människor i alla samhällsskikt i Sverige. Ung som gammal läste och stavade sig igenom texten inför väntande husförhör. Katekesens textvärld kom
att sätta en avgörande prägel på människors tankar och handlingar. När
det gäller norra Sverige går det att med rätta tala om en tydlig provinsens
”läskultur”, och Luthers ord kom att vila både som tröst och, ibland kanske, även som ett ok, eller ett buret kors, över ett strävsamt liv (Ericsson/
Harnesk 1994; Lindmark 1995).
Under slutet av 1700-talet tog nya religiösa rörelser som pietismen tag i
människors själar. Detta var rörelser med influenser från kontinenten, och
som förmedlades av präster, studenter och andra som under resor kommit i
kontakt med idéerna. Dessa fromhetsriktningar fick stort genomslag framför allt i kustbygderna längs Bottenviken, och fick formen av en religiös
väckelse. Deltagarna kom att benämnas läsare och det så kallade läseriet fick
fäste hos allmogen (Holmgren 1948; Lindmark 1995).

En innerlig läsning
Det är tydligt hur just själva läsandet, användandet av texten och bruket
av den fysiska boken, var mycket centralt för deltagarna i de nya religiösa
sammanslutningarna. Man kan tala om en “innerlig läsning”. Eller som kyrkohistorikern Allan Sandevall skriver i ett av sina arbeten: ”En person som
anslöt sig till väckelsen började ofta ett så flitigt studium av postillor och
annan andaktslitteratur, att han kom att anslå en betydligt större del av sin
tid till ’läsning’, än vad som eljest var fallet i dessa allmogekretsar” (Sandewall 1952:3f.). De skrifter som människor ägde blev verkligen använda, verkligen lästa och begrundade. Människor fick helt enkelt nya “platser” att gå
till för att stilla sina tankar.
Men vanan att inom läsarrörelsen, och även inom den kyrkliga läskulturen, regelbundet läsa texter i katekes, psalmbok, bibel, abc-böcker och andliga skrifter, medförde sannolikt att människor nog blev öppna även för nya
tankar, nya idéer. Läsarna ställde sig trosvisst på kant mot den kyrkliga överheten, motsatte sig kyrkans pekpinnar och avvisade bestämt prästerskapets
inblandning i människors dagliga liv, och det går att skönja ett tydligt drag
av självsyn inom läsarrörelsen (Lindmark 1995). Tog sig då detta egensinne
även andra uttryck? Rymde bokhyllorna i bondehemmen månne även annat
än den andliga litteraturen? Läsarna var trots sitt, åtminstone utåt sett,
många gånger ensidigt religiösa läsande ändå engagerade representanter i
det medielandskap som var under förändring.
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Johan Riström var en av huvudmännen för skellefteåläsarna.
Hans kritik mot de s.k. "nyböckerna", där han krävde att de
gamla böckerna skulle återinföras tog sig litterära uttryck.
Konsistorum i Härnösand och
Kongl. Maj:t blev mottagare av
allehanda inlagor och propåer
med dessa krav. Riströms skrift
ovan är ett exempel på sådana
uttryck, och den utgavs lokalt på
det nystartade tryckeriet Nygren
& Johansson i Piteå, 1847.

Det bör väl också först sägas att framväxten av det intensiva och innerliga
läseriet, inte hade varit möjlig och ej fått en sådan folklig förankring bland
allmogen, om inte läskunnigheten varit så allmänt utbredd kring skiftet
1800. Allan Sandewall har pekat på tre avgörande förutsättningar för norrlandsläseriets spridning i början av 1800-talet: ”en någorlunda allmänt utbredd läskunnighet, en jämförelsevis rik tillgång på andaktslitteratur, samt
ett starkt intresse hos enskilda att tillägna sig innehållet i denna litteratur”
(Sandevall 1952:4). Flera decennier före folkskolereformens genomförande
i vårt land (1842) utvecklades således i väckelsekretsar inom allmogen en
självständig aktiv läsning. Det går att spåra en kontinuitet i detta läsande. I
själva verket hade läsfärdigheten i Sverige, vilket Egil Johanssons forskning
med utgångspunkt i husförhörsprotokoll visat, varit spridd i vida kretsar i
mer än hundra år före folkskolans införande (Johansson 1972; se även Lindmark 1994; 1995).
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Det går således att se en linje tillbaka till det kyrkliga undervisningsprogram som utformades och sammanställdes redan i 1686 års kyrkolag. Här
presenterades en lagstadgad undervisning med detaljerade krav på både religiösa kunskaper och läsundervisning.

Profan läsekultur
Nå – en profan läskultur då, fanns det någon sådan, fanns det utrymme för
annan läsning i detta “bibelbälte”? Ja, under slutet av 1700-talet utmanades
andaktslitteraturen av de upplysningens idéer som svepte fram över den
europeiska kontinenten, och som även i spridda skurar nådde Sverige. Samhället stod inför en sekularisering och läroböcker av skilda slag, barnlitteratur och texter av mer praktisk (mer nyttoinriktad) profan karaktär, som nu
i allt större utsträckning fick spridning, lockade möjligen även den nyfikne
katekesläsaren till läslyktans sken – här fanns det nya tankar på lut. En med
tiden bättre och någorlunda regelbunden bokförmedling till den nordliga
provinsen, samt efterhand ett bättre utvecklat nät av tryckeriinrättningar,
liksom en lokal utgivning av nya tidningar, bidrog naturligtvis till att nya
idéer hade lättare att nå ut till människorna i rikets utkant (Jacobsson
2009:123f.).

Läsesällskapen
Ett annat uttryck för den mer profant inriktade läskulturen och ett konkret
exempel på tryckkulturens avsättning i provinsen finner vi i läsesällskapen.
Dessa blommade upp kring skiftet 1800 – naturligtvis i universitetsstäderna
men framför allt i landsorten. Själva företeelsen läsesällskap, eller ”läsebibliotek”, var dock inte alldeles ny. I länder som Frankrike, Tyskland och
England finns olika former av läsesällskap dokumenterade från 1700-talets
första hälft.
Bland läsesällskapens pionjärer i Sverige verkar Benjamin Franklin, och
det läsesällskap han grundade i Philadelphia 1731, ha tjänat som en slags
förebild för många av de svenska etableringarna. Vi vet inte säkert när det
första läsesällskapet tillkom i Sverige, men några av de tidigaste torde ha
varit de läsesällskap som grundades i Karlskrona 1794, och i Vasa samma
år; i Uppsala samlades några år senare, 1797, hela hundratjugo delägare i ett
akademiskt läsesällskap (Dann 1981; Åhlén 1951; Östholm 2000).
Man kan delvis se läsesällskapens framväxt som en lösning på de distributionsproblem som fortfarande förelåg när det gällde böcker och tidningar. För det talar att läsesällskapen till stor del var en landsortsföreteelse;
det var i provinserna de blomstrade och införskaffade böcker och prenumererade tidningar cirkulerade mellan sällskapens medlemmar. Förmodligen
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kom läsesällskapen även att spela en viktig social funktion, och de var
säkert ett verksamt forum för att bryta den mindre ortens intellektuella
isolering. Med läsesällskapen introducerades nämligen en ny arena, en
mötesplats för diskussion och tankeutbyte. Upplysningstidens bildningsideal hade blivit den växande borgarklassens egendom, och även om syftet
med läsesällskapen kanske bidrog till att tillfredställa ett trängande bildningsbehov, bidrog aktiviteterna framför allt till att man kunde hålla sig
bättre informerad om nationella och internationella kultur- och tankeströmningar. Läsesällskapet blev snart en innovation med mersmak, och
av allt att döma en viktig institution och ett kulturellt nav i ett samtida
kommunikativt nätverk.
Det var således förmodligen inte bara tillfälligheter som styrde när
läsesällskapen under några årtionden i 1800-talets början radade upp sig
på båda sidorna av Bottenviken, som trädda på ett pärlband; i städer och
orter som Vasa, Nykarleby, Gamlakarleby, Brahestad, Uleåborg, Torneå,
Umeå, Själevad, Härnösand och Sundsvall.
Precis som Internetkaféernas (som blommade upp under 1990-talet)
besökare betalade för att bli uppkopplade till nätet (och även registrerade sig som medlemmar) var läsesällskapens medlemmar etthundrafemtio år tidigare beredda att erlägga en avgift för att få tillgång till den
begärliga nyutkomna litteraturen och de senaste tidningarna (Jacobsson
2009:147f.). Läsesällskapet var av allt att döma en viktig utlöpare i ett samtida nätverk, och dess medlemmar röster, indragna i ett pågående samtal
om tidens frågor.
Tyvärr är kännedomen om de svenska läsesällskapens historia ännu
förhållandevis blygsam. Vid sidan av ett antal artiklar och några studier
över enskilda, främst akademiska, sällskap har detta bok- och idéhistoriskt intressanta forskningsområde varit eftersatt (se bl.a. Östholm 2000).
Skälen är flera. Först och främst har det att göra med att källmaterialet
i många fall är mycket knapphändigt, för att inte säga obefintligt. Bokkataloger eller andra handlingar har inte (förutom i några enskilda fall)
blivit bevarade i nämnvärd utsträckning. Fram för allt gäller detta de mindre läsesällskapen ute i provinserna. I många fall känner vi till enskilda
läsesällskap endast genom bevarade brevsamlingar, dagböcker etc. Så är
till exempel fallet med det läsesällskap som bildades i Umeå i slutet av
1790-talet.
Egentligen är det anmärkningsvärt hur de svenska läsesällskapen och
deras historia i många fall kunnat bli så okänd och bortglömd. Det rörde
sig ju ändå ofta om verksamheter som kunde fortgå i ibland bortåt fyra–
fem decennier och kanske mer. Lika illa är det med kunskapen om läsesällskapens föregångare, olika former av ”läsecirklar”, landsbygdens ”bok-
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societeter”, liksom de i större städer utvecklade ”läsekabinetten” (Jacobsson
2009:150f.).3
Vid sekelskiftet 1800 hade den nya tidens tankar på allvar även nått till
Umeå. Upplysningens tankeströmningar som genomsyrade den gustavianska tiden hade trängt ut i provinsen. Man kan se en tydlig förändring i
det tryckta utbudet, mot en ökad utgivning av världsligt inriktad litteratur. Böcker med teologiskt innehåll tappade mark. Uttryck för dessa förändringar i den litterära och kulturella offentligheten är, som vi kunnat se,
bland annat inrättandet av ett flertal olika former av läsande inrättningar,
som läsesällskap och lånbibliotek (Björkman 1992). Det som karakteriserade
läsesällskapet som institution eller rörelse var inte minst dess förmedlande
funktion.

Daniel Erik Naezéns läsesällskap
Just det förmedlande draget är framträdande för det läsesällskap, eller ”läsebibliotek”, som initiativtagaren Daniel Erik Næzén föredrog att kalla det,
som grundades i Umeå i slutet av 1790-talet. Næzén hade, något ovilligt
tycks det, anlänt till Umeå 1782 för att tillträda tjänsten som regionens
provinsialläkare. Bakom sig lämnade han en stor vänkrets och en stimulerande akademisk miljö i Uppsala. Umeå var ännu blott en handelsstation
i rikets utkant. Mot slutet av 1700-talet hade invånarantalet vuxit till cirka
niohundra personer, och staden hade genom en gynnsam utveckling av handel, hantverk och skeppsbyggeri, blivit en betydande sjöfartstad i norra Bottenviken och var nu på väg att inlemmas i den svenska nationen och dess
ekonomiska sfär.
Men bakom det nyvunna materiella välståndet tycks dock en andlig
öken ha utbrett sig, menar Björn Olsson (1994). Han får här stöd av Daniel
Næzén som i ett brev till sin förtrogne vän i Stockholm, förläggaren Carl
Christoffer Gjörwell, beklagande skriver: ”Där vinningslystnaden af Handel
och Sjöfart råder, så blir ej mycket läset, och af den folkclassen äro ej någre
som studerat.” (Sandblad 1979:175).
3
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När det visar sig att det tryckta eller handskrivna historiska källmaterialet tydligen kan
ha vissa svårigheter att både överleva och bli uppmärksammat, kan man undra hur det
skall gå med de texter, böcker, tidskrifter, tidningar, protokoll och andra handlingar som
sedan 1900-talets sista decennier endast producerats digitalt eller elektroniskt? Kommer det överhuvudtaget att bli möjligt att i en framtid plocka fram och läsa allt det som
nu lagras på disketter, cd-rom-skivor eller andra ”moderna” lagringsformer, på internet,
Facebook etc? Är nollor och ettor eller ”cyber- space” en lika säker förvaringsform som
papperet ändå visat sig vara? Detta är viktiga frågor som inte så lätt låter sig besvaras –
möjligen är det så att vi inte har vare sig tid att ställa dessa frågor eller ens att försöka
besvara dem.

Tryckkultur i provinsen - några perspektiv

Vilka var då skälen eller orsakerna bakom tillkomsten av ett läsesällskap
i Umeå? Till sin karaktär var läsesällskapen ganska exklusiva, och var till en
början en typisk landsortsföreteelse (Wiberg 1958:25). Via dessa kunde man
på kollektiv väg införskaffa de böcker man önskade, och även prenumerera
på tidningar vilka kunde cirkulera bland medlemmarna. Utmärkande för de
tidiga läsesällskapen var också deras slutenhet, och att de bland sina medlemmar huvudsakligen räknade in ortens borgerskap och andra ståndspersoner. Även om man kan säga att läsesällskapen först växte fram som en
lösning på distributionsproblem, ägde de också, vilket Margareta Björkman
(1992) påpekat, en framträdande social funktion.
Mycket tyder på att just den sociala funktionen var en framträdande
drivkraft för Næzén, även om naturligtvis också nyttobetonade och andliga
motiv fanns med i bilden. Under flera decennier hade Næzén i sin skriftväxling med akademiska vänner klagat över sin ensamhet och över den intellektuella isolering han kände i Umeå. Det är också märkbart hur Næzén
i sina olika aktiviteter riktar sin dialog söderut. Han gjorde kvalificerade
entomologiska, zoologiska och botaniska uppteckningar, och hade en omfattande korrespondens med vetenskapsmän och forskare som Carl Peter
Thunberg, Samuel Liljeblad, J.C. Wilcke, Olof Knös m.fl. Han förde också
utförliga meteorologiska journaler under flera decennier. En följd av denna
livliga verksamhet var invalen i Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl.
Patriotiska Sällskapet; han blev även kallad till ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien. Fjärran från lärda akademier blev Daniel Erik Næzén ändå
till sist en man av värld (Jacobsson 2009:164).
Bildandet av läsesällskapet var ett sätt att bryta den intellektuella isoleringen, en möjlighet att vidga och utveckla det sociala kontaktnätet i staden. Varifrån fick då Næzén idén om ett läsesällskap? Han följde genom sin
korrespondens och via dagspress noga tidens händelser, och kan naturligtvis ha nåtts av nyheten om det läsesällskap som bildats i Uppsala och vars
Reglor utkom 1798. Detta läsesällskap lär för övrigt ha varit ett av de första
svenska sällskapen.
Men troligare är att Næzén inspirerades vid en resa han gjorde sommaren 1797 till grannstaden Vasa i Finland. Där hade nämligen 1794 grundats det första läsesällskapet i Finland, Wasa Läse-Bibliothek. Vasa var som
kulturmiljö både äldre och mer utvecklad än Umeå. Redan 1776 inrättades
ett tryckeri i staden, det andra i Finland efter Åbo, och sedan 1684 fanns
där en fungerande trivialskola, vars bibliotek 1784 skall ha omfattat hundrasjuttiosex arbeten.
Vad vet vi då i övrigt om det næzénska läsebiblioteket? Tyvärr inte
mycket. Några kataloger eller andra handlingar är inte bevarade. Och i den
bokhistoriska litteraturen är upplysningarna också mycket knapphändiga.
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C.M. Carlander t.ex., lämnar i sitt arbete Svenska Bibliotek och Exlibris endast en summarisk kommentar: ”Umeå Läse-Bibliothek fanns i början af
1800-talet. Bokegarmärke: Umeå L.B. i guldtryck å permen” (Carlander
1904:423).
Viss information ger Næzén själv i brev till förläggaren Gjörwell. Det
framgår att Næzén som medlemmar i läsesällskapet lyckades samla en
skara på tjugosex bildningstörstande personer bland stadens medborgare,
vilka var och en erlade 50 riksdaler för en andel. Slantarna förslog nog inte
så långt, men torde ha räckt till för ett någorlunda stort grundbestånd av
böcker. Næzén ägde också själv en betydande boksamling om nära ettusen
volymer; förmodligen ett av de större privatbiblioteken i norra Sverige vid
denna tid. En del av dessa böcker skall han enligt uppgift ha donerat till
läsebiblioteket; bl.a. lät han införliva en del skrifter han fått från Gjörwell.
Förmodligen fungerade den socialt intresserade Næzén som kommissionär
för Gjörwells vid det här laget mycket omfattande förlagsutgivning.
Vad var det då för litteratur man läste, och hur omfattande var den? Frågorna är svåra att besvara. I Næzéns korrespondens framgår att man genom
hans egen försorg hade tillgång till fyra ”årliga tidningar”, vilket antagligen innebar att dessa anlände i prenumeration: Postoch Inrikes Tidningar,
StockholmsPosten, Extra Posten och Göteborgs Tidningar. Några böcker
finns inte omnämnda. Möjligen kan vi tolka Henrik Sandblads besked om
Næzéns hustrus litterära intressen som en upplysning om vad man läste för
böcker i läsesällskapet. Den unga hustrun Christina Beata, dotter till en av
stadens borgare, tycks ha haft avancerade litterära anspråk som var ovanliga vid Umeås horisont. Hon skanderade Macphersons Ossiansånger, och
Næzén uppger att hon förstod uppfatta det känslomässiga i Ossians poesi
mer än han själv. Enligt ett brev till Knös framgår att författare som ”Klopstock, Young och Goethe” också hörde till hustruns favoritlektyr (Sandblad
1979:153). Det verkar således som om de nyaste litterära huvudströmningarna i Europa i det næzénska hemmet, och förmodligen även i läsesällskapet, fått ett nordligt fäste.
En viss uppfattning om det næzénska läsebiblioteket kan vi möjligen
också få genom att kasta en blick på det närliggande ”Läse Bibliotheket i
Wasa”. Enligt dess äldsta bokkatalog, för åren 1794–1815, omfattade samlingen 777 nummer. Romaner upptar största utrymmet med 223 nummer,
följt av ”Religion, Moral, Filosofi, Witterhet och Poesi” med 123 nummer
(Lehtikanto 1964:17f.).Tillstånd för att starta läsebiblioteket i Vasa hade
vederbörligen inhämtats från hovkanslern i Stockholm, och insända bokförteckningar över bokbeståndet granskades vartefter av Pehr Malmström
vid Kungl. biblioteket. I den första förteckningen fann Malmström ”ingenting anmärkningsvärdt utom en skrift under rubrik af Gustaf Mauritz,
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sitt Fäderneslands Förrädare”, vilken icke hade ”bort vinna plats i en boksamling ämnad till allmänhetens upplysning och nytta” (Lehtikanto 1964:15;
Mäkinen 1994).
En stor del av bokbeståndet var underhållningslitteratur och tydligen
av ”ofarligt” slag. Mycket uppskattad tycks författaren August Lafontaine
ha varit, vars sentimentala romaner fanns företrädda i hela trettiotre opus,
liksom Auguste von Kotzebue, en annan författare på modet vid den här
tiden. Men vid sidan av denna förströelselitteratur fanns också böcker av
blivande klassiker som Goethe, Schiller och Wieland, på originalspråket.
Karakteristiskt för Vasa läsebiblioteks bokbestånd var dess starkt sekulariserade prägel. Av det vi känner till om Næzén och hans livaktiga verksamhet
kan vi nog sluta oss till att Umeå läsebibliotek i stora drag utvecklades enligt
samma mönster.
Medlemmarna i de båda städernas läsesällskap förefaller ha varit ett
tämligen homogent urval av personer ur det borgerliga kollektivet. I Vasa
finner vi titlar som hovrättsråd, lagman, baron, advokat, överste och andra
”Civile och Militaire Embetsmän”, tillsammans sjutton personer. När det
gäller Umeå har vi ingen känd medlemsförteckning, men med ledning av
namn i Næzéns korrespondens kan vi (möjligen) bland de tjugosex medlemmarna vaska fram titlar som rådman, kronoinspektör, lantmätare, gruvinspektör, bergmästare, kommissionslantmätare, brännmästare bland andra.
*
Hur ser det då ut när vi nu passerat sekelskiftet 2000, har dylika ”läsande”
sammanslutningar för länge sedan spelat ut sin roll, fyllt sin uppgift? Lämnar
vår moderna digitala tid verkligen inte längre utrymme eller förutsättningar
för sådana sociala mediemiljöer, dvs. scener eller mötesplatser för diskussion
och tankeutbyten om tidens frågor? Eller blev läsesällskapet och de övriga
läsmiljöerna en 1800-talets samtidsfluga akterseglad av nya skådeplatser för
möten och samtal? Ja, svaret är nog entydigt. De bevekelsegrunder, bildningsideal och kultur- och tankeströmningar som en gång verksamt bidrog
till grundandet av läsesällskapen har i dag i flera bemärkelser förlorat i aktualitet, eller åtminstone ändrat karaktär och betydelse.
I ett historiskt perspektiv framstår dock läsesällskapen som intressanta
kulturhärdar och litterära mötesplatser. Det fanns ännu ingen ordnad bokhandel eller bokdistribution i den nordliga provinsen och med läsesällskapen blev böcker och tidningar tillgängliga i större utsträckning. Samtidigt
skall det noteras att det som var utmärkande för de tidiga läsesällskapen var
deras slutenhet, och att de i sina medlemsmatriklar vanligen endast räknade in orternas överklass och andra ståndspersoner. Det är inte svårt att se
dessa läsesällskap som ett slags landsortens elitsammanslutningar som levde
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en kort tid för att sedan upphöra när intresset och pengarna tagit slut och
andra band upphört. Kanske är det just läsesällskapens exklusivitet och inåtvända verksamhet som är skälet till att när de väl upphört sedan så snabbt
glömdes bort. I många fall finns kunskapen om dem kvar endast i form av
sekundärkällor, till exempel i tidningsnotiser.
Att den nordliga provinsens tryckkultur var stadd i förvandling under
1800-talets första hälft är tydligt. En landsända som länge hade haft en
stämpel av avkrok över sig, var nu på väg att få en allt tydligare röst i ett
nationellt samtal. Även kontakter och förbindelser inom provinsen ändrade
karaktär, nya former av samarbeten uppstod.
Det nya medielandskapet fanns där fullt skönjbart, och det var befolkat
av läsande människor, av miljöer, associationer, trycksaker, tidningar, nya
tankar och röster. Människors förhållande och anknytning till tryckta skrifter blev en allt tydligare del av vardagen. De samtal som människor tidigare
hade fört på kyrkbacken, i rakstugan, på stadens torg eller i läsesalongen
kunde nu föras i egna lokalt producerade tidningar och skrifter. Sättet att
kommunicera hade förändrats.
Det var en ny tid att förhålla sig till – och samtalen, ja, de kunde nu föras
på pränt.
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Drinkarflickans död
Moral och melodrama i
skillingtryckens nykterhetsvisor

Death of a drinker’s daughter. Morality and
melodrama in temperance songs

This article discusses a song type with deep roots in Sweden’s popular culture,
growing out of the religious revival and temperance movement during the last
part of the 1800s. It deals with temperance songs, i.e. religiously tinged story
songs that propagate against drunkenness. Due to publication in chap books,
some of these songs reached a wider audience than the temperance movement’s
own circles and beyond the influence of their songbooks.
What is most striking about these didactic, socially oriented and religiously tinged texts is that they often make use of children who are portrayed as
the victims of the misuse of alcohol. Another prominent feature is the melodramatic manner that characterizes the texts: moralistic polarization, exaggeration, and strong expressions of emotion. These asthetics are certainly pragmatic
in relationship to the songs’ intended aims: to affect the audience by appealing
to emotions such as pity and horror in order to generate opinions against alcohol
abuse.
In the article I examine two of the most popular songs of this genre, discuss their narrative strategies and identify the commonalities of the songs’ stories, which are manifested in their cast of characters, key scenes and moral.

119

Karin Strand

I drinkarens hem råder fasa och nöd,
Där ropa små barnen förgäfves om bröd;
Ty mannen på krogen förnöter sin tid,
Och flydd är den husliga frid.1
I populärt språkbruk används begreppet skillingtryck ofta för att beteckna särskilda slags visor: den dramatiserade sentimentala kärleksvisan från
slutet av 1800-talet, eller braskande visor om tragiska olyckor och våldsamma mördare. ”Hjalmar och Hulda”, ”Elvira Madigan” och visan om Yngsjömordet är exempel på sånger som många kan relatera till i detta avseende.
Skillingtryck är dock inte någon särskild typ av visor, utan ett spridningsmedium för visor av de mest skilda slag: andliga, världsliga, politiska,
sensationella och lyriska. I dessa anspråkslösa tryckalster samsas litterära
visor med visor i muntlig tradition och specialskrivna sånger om aktuella
händelser, och detta under en tidsperiod som sträcker sig över mer än tre
sekel. Det går med andra ord inte att generalisera kring ”skillingtrycksvisans” art rent innehållsligt. Med en modernare populärkulturterm kan man
karaktärisera skillingtrycken som mainstream, om man med musikforskaren Alf Björnberg (2005:302) tänker sig begreppet som en fråga om cirkulationsprocesser och medieringssammanhang snarare än en uppsättning
formella strukturer.2
Det är dock knappast någon tillfällighet att det är det drastiska, känslosamma och ”överdrivna” som i det allmänna medvetandet har blivit skillingtrycksvisornas signum framför andra. För att tilltala den breda smaken,
och alltså vara säljande, är tonläget, persongalleriet och den narrativa strukturen verktyg för att engagera publiken emotionellt. Syftet är inte bara allmänt intresseväckande, utan kan också vara medel för att göra tydliga sedelärande poänger. Många visor som publicerades i skillingtryck är nämligen
tendentiösa i den allmänna bemärkelsen att ha ett uppenbart ärende. Inte
minst i 1800-talstrycken finns många exempel på texter som driver frågor
av religiös, social eller mer allmänmoralisk art, i former som nykterhetsvisor, tiggarvisor, blindvisor och visor om missdådare.3
Dessa olika slags visor har trots tematiska skillnader gemensamma drag.
De förenas i sin funktionsestetik, i sitt uppsåt att beröra och väcka känslor
– medlidande, fasa, eftertanke – för att nå en särskild effekt eller väcka viss
opinion. Med Ann Cvetkovich (1992) kan man tala om en affektens politik:
1
2

3
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”Drinkarens hem”, i Sex nya sånger (Eskilstuna, 1891) (SVA Acc A 1384).
”Mainstreammusik är musik som sprids, används och cirkulerar i en viss bestämd sorts
produktions-, medierings- och konsumtionskontexter” (Björnberg 2005:302).
Om berättande i missdådartryck, se t.ex. Strand 2010.
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det att via känslorna, den kroppsliga sensibiliteten, söka nå och påverka publikens medvetande.4
Hur görs då detta i texterna? Vilka medel står till buds; vilka motiv
och konflikter är produktiva för känslomässig opinionsbildning? I föreliggande artikel undersöker jag just detta utifrån en särskild grupp sånger i
skillingtryck från 1800-talets senare del, visor med stor folklig förankring
som växte fram till följd av väckelse- och nykterhetsrörelserna. Det handlar om berättelsesånger som propagerar mot dryckenskap men som också
har en religiös anstrykning: nykterhetssånger som genom spridning i skillingtryck nådde en publik utanför nykterhetsrörelsens givna kretsar och de
egna sångböckerna.
Vad som kanske är mest påfallande i dessa förmanande, socialt orienterade och religiöst präglade texter är att de så gott som alltid gör bruk av barn
som offer för spritens skadeverkningar. Titlar som ”Drinkarens hem”, ”O
fader kom hem!”, ”En liten flickas dödsbädd”, ”Drinkarens son” och ”Bredvid sin häst i gränden” kan ge en antydan om scenarierna. Det är de lägre
klassernas barn som vi möter i dessa sånger, och dessa små är hjärtslitande
utsatta: hungriga, frysande, vanskötta och som effekt föräldralösa. De står
alltså i bjärt kontrast till de samtida kamraterna i den litterära barnvisan –
de som i durpräglade melodier strosar i blåsippebackar med solsken i blick. I
artikeln uppehåller jag mig vid två av de mest publicerade och kända texterna i denna genre vilka genom närläsning får exemplifiera dessa textvärldar.
Som forskningsmaterial har skillingtryckens visor använts relativt blygsamt i textnära studier.5 I första hand rör det sig om litteratursociologiska
uppsatser, och studier där skillingtrycksvisor används som källor till folklig
mentalitet.6 Lite förenklat kan man säga att det framför allt är realismen i
skillingtrycken som har intresserat forskare och skribenter utifrån material
som nyhets- och krigsvisor och texter om verkliga brott och mördare. Däremot har få intresserat sig för hur denna verklighet hanteras, skrivs om och
görs ”intressant”; vad växelkursen så att säga är mellan sociala omständigheter och dess representationer tänkta för en masspublik.
Beaktar man visornas särskilda bearbetning står det snart klart att det
snarare än enkel realism är fråga om berättande i en förhöjd stil, med star4

5

6

Cvetkovich (1992) använder dock begreppet mer specifikt i samband med viktorianska sensationsromaner utifrån vilka hon problematiserar konstruktionen av medelklasskvinnan som en per definition kännande (snarare än intellektuell) varelse.
Visforskaren Margareta Jersild (1975:8) konstaterade i sin musikvetenskapliga avhandling att sedan Evert Wrangels arbeten från 1800-talets slut har inga nämnvärda bidrag
lämnats till skillingtrycksforskningen från litteraturhistoriskt håll. Situationen är egentligen densamma idag, 35 år senare.
Se t.ex. Jarrick (1997) och Andersson (2006).
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ka kontraster och överdrifter, om än placerat i realistiska och vardagliga
kontexter. I likhet med samtidens scenmelodrama formulerar många av de
tendentiösa skillingtrycksvisorna (om än i bunden och komprimerad form)
ytterst ett spel om moral, en kamp mellan det onda och det goda, strukturerat kring absoluta koncept som mörker – ljus, frälsning – fördömelse.7 Det
melodramatiska moduset, vilket har diskuterats utförligt av bland andra
Peter Brooks (1976/1995), är ett representationssystem som under 1800-talet
kom att bli inflytelserikt i såväl höga som låga litteraturformer, även utanför scenen. Enligt min mening är nykterhetsvisorna en av de former där
denna estetik är verksam, vilket jag återkommer till i analysen. Allra först,
dock, några ord om skillingtrycket som spridningsform för visor, samt om
nykterhetsrörelsens sånger utanför dessa tryck.

Skillingtryck som medium
Till sitt format är skillingtryck små tryckalster om i regel åtta sidor, ofta
ett ark som har vikts två gånger. Trycken är försedda med en titelsida, med
allmänt hållna trycksakstitlar som Twänne nya och eftertäncklige Wijsor eller
Fyra alldeles nya visor. Innehållet kan vara skiftande, men som egentliga skillingtryck räknas vanligen sådana med visinnehåll, medan liknande tryckalster med prosainnehåll brukas kallas folkböcker eller sagotryck.8 Det finns
dock en mängd mellanformer av tryck som omfattar både prosatext och
visa, särskilt när ämnet är aktuella händelser, olyckor och brott. Även dessa
så kallade kombinationstryck kan räknas in bland skillingtrycken.
Antalet visor kan variera stort, från en enda upp till tio stycken i samma
tryck. I genomsnitt är det dock fråga om tre visor, i princip alltid endast i
form av texter.9 I stället för notbild anges ofta, men långt ifrån alltid, att
visorna kunde sjungas till en annan, känd melodi: ”Sjunges som…”. I en
del fall skulle de dock sjungas ”under sin egen behagliga ton”, vilket kunde
innebära att det var försäljaren som lärde ut dem. En hel del versifierade
texter saknar emellertid melodiangivelse helt.
I Sverige känner vi till ungefär 30 000 unika skillingtryck (tryckalster),
men en och samma visa kan förstås ingå i flera av dessa.10 Det äldsta kända
trycket är daterat 1583.11 Av tryck fram till 1700-talets början finns ett par

7
8
9

10

11
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Brooks 1976/1995:12f.
Jfr Jonsson och Jersild 1963:13.
Dock finns ett antal 1800-talstryck med melodi i sifferskrift för psalmodikon. Jfr Jersild
1975:12, 79f.
Jfr Jonsson & Jersild 1963:13. De största samlingarna finns på KB (enligt uppgift omkring 15 000 tryck) och Uppsala universitetsbibliotek.
Jersild 1975:13.
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hundra bevarade, främst i Kungliga Bibliotekets samlingar. Betydligt fler är
trycken från 1700- och 1800-talen, vilket står i proportion till den reella ökning av upplagor som skedde i takt med den ökade läskunnigheten och utvecklingen av effektivare trycktekniker.12 Enligt Margareta Jersild (1975:13)
ökar utgivningen markant från sekelskiftet 1800 och de närmast följande
decennierna. Från samma period blev det också vanligare med visor författade direkt för publicering i skillingtryck, med tanke på försäljning.
Ännu vid 1900-talets början är utgivningen livaktig, för att ett par
decennier in på 1900-talet upphöra helt.13 Som textförmedlare får skillingtrycket då en ganska direkt arvtagare i de schlagerhäften som började ges
ut i stor skala av aktörer som Svenska visförlaget och Nordiska musikförlaget. Dessa texthäften speglar den nya tidens medieringsvillkor för populära visor: i stället för angivna melodilån kopplas schlagertitlarna till aktuella grammofoninspelningar med populära artister. Man kan sammanfatta
skillnaden som att skillingtrycken var den primära spridningskanalen för
de populära visorna, medan schlagerhäftena i högre grad var en sekundär
eller kompletterande resurs till ljudmedierna fonogram och radio.14
Likväl finns det viktiga kopplingar mellan skillingtrycksvisor och den
nya tidens schlager. I båda fall är det fråga om sånger som ska tilltala den
breda smaken, och som utnyttjar enkla småtryck för sin spridning. Från
modern horisont kan man betrakta åtminstone 1800-talets skillingtrycksvisa som en form av protoschlager i sin egenskap av alster skapade för storskalig spridning med sikte på försäljning(sframgång), mot bakgrund av det
fält som tar form under seklet: marknaden för förströelselitteratur. Stilistiskt är det motiverat att påtala influenser från skillingtryckens stilvärld i
de strofiska, berättande, känslosamma schlagers som var gångbara långt in
på 1960-talet.
Skillingtrycken kunde som nämnts ha ett mycket blandat innehåll,
även ideologiskt. Visserligen finns många exempel på tryck vars innehåll
är uppenbart sammanhållet i stil och tendens, men än vanligare är att ett
och samma tryck rymmer visor av rätt disparat slag. I denna brett anlagda publikationsform rymdes alltså även sånger som hade (eller sedermera
kom att få) sin ”egentliga” hemvist i specifika ideologiska kontexter, såsom
folkrörelser eller föreningar. En sådan kontext var nykterhetsrörelsen, vars
budskap blev föremål för ett stort antal sånger både i och utanför de egna
sångböckerna.
12
13

14

Jfr Jonsson och Jersild 1963:13.
Intressanta undantag utgör dock s.k. "tiggarverser" av arbetslösa och blinda vilka framställdes och såldes så sent som på 1960-talet i Sverige
Se även Boström 2005.
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Nykterhetssånger
Nykterhetsrörelsen i Sverige i det sena 1800-talet hade ett markerat kristet
inslag, och var en typisk väckelserörelse, där strategin i hög grad var att
skrämma drinkarna till nykterhet.15
Ett viktigt mål hade varit förbudslagen om husbehovsbränning, vilket
uppnåddes år 1855. Därmed avmattades rörelsen något, men fick ett uppsving under 1870-talet då brännvinskonsumtionen ökade markant.16 Vid
denna tid skedde också, som Inger Selander (1996:281) visar, organisatoriska
förändringar inom rörelsen: det växte fram föreningar med demokratisk
styrning i stället för associationer som Svenska nykterhetssällskapet som
styrdes uppifrån. Nykterhetsrörelsen kom genom detta att bäras upp av de
lägre samhällsklasserna och frikyrko- och väckelserörelsens folk, inte minst
av samfund med anglosaxisk bakgrund såsom baptism och metodism.17
De första svenska nykterhetssångböckerna publicerades båda år 1877,
och 1881 kom IOGT-logens första sångbok ut.18 De sångtyper som blev signifikativa för nykterhetsrörelsen och som svarade mot dess verksamhetsformer och mötestyper var ritualsånger, berättelsesånger, varningssånger och
propagandasånger som upphöjde gemenskapen i föreningen samt fosterländska sånger och natursånger.19
Nykterhetssången är generellt sett en ”osjälvständig” genre. Texterna
är ofta imitationer av eller parodier på sånger med andra ideologiska förtecken. Det kan också vara fråga om parodier på eller motdikter till dryckesvisor, ett slags lån som får en kontrasterande effekt.20 Både dryckesvisor och
nykterhetsvisor lånar melodier från populära visor i samtiden, och båda är
avsedda för rituella sammanhang – dock är nykterhetsvisan inte avsedd att
Kopplingen till den kristna väckelserörelsen går tillbaka till 1700-talet, och hör samman med väckelsens på Bibeln grundade helgelseideal och ansvar för nästan. Från och
med 1830-talet spreds väckelserörelse och nykterhetsrörelse ofta av samma engelska
och amerikanska inspiratörer, och nykterhetsföreningar bildades. År 1883 etablerades
t.ex. Blåbandsrörelsen i Sverige, en nykterhetsrörelse på kristen grund med ursprung i
England, till vilken stora delar av väckelsefolket anslöt sig. Nykterhetsförkunnelsen var
dessutom täckmantel för väckelserörelsen fram till dess att konventikelplakatet upphörde att gälla år 1858 (Selander 1996:280).
16
Selander 1996:281.
17
Många präster inom Svenska kyrkan såg däremot kravet på löfte om nykterhet och inlemmande i en speciell förening som oförenligt med den kristliga friheten. (Selander
1996:281).
18
Selander (1996:282, not 1) anger dessa första sångböcker Hoppet. Sångbok för Sweriges
Nykterhetswänner af Ch L m.fl. författare, Örebro 1877 samt Nykterhetssånger af Vikingsson, Göteborg 1877.
19
Selander 1996:285.
20
Selander 1996:202f.
15
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sjungas vid bordet av ett tillfälligt lag vänner, utan föreningsvisor med ett
bestämt ideologiskt innehåll.21
De nykterhetssånger som publiceras i skillingtryck är sällan direkta parodier på dryckesvisor: oftare är det fråga om berättelsesånger där brännvinets förbannelse skildras med hjälp av barn som offer – små flickor eller
pojkar – en bruten eller död mor i bakgrunden och en supig fader. Med Selander kan man dock se dessa skildringar som parodier i indirekt bemärkelse
genom att krogen/dryckeslaget – vilket i dryckesvisorna framställs som något paradisiskt – skildras i sin misär.22 Långt från dryckesvisans jovialiska
lovsång till vinet äntrar vi en värld i skuggan av alkoholen, präglad av sträng
kyla, pengabrist och hunger.

Vid tolf års ålder
En av de mest välkända nykterhets- eller drinkarvisorna av det här slaget
är ”Vid tolf års ålder” (även känd under titlar som ”Drinkarflickans död”,
”Drinkarflickan” eller ”Drinkarvisa”). Den är författad av Albert M. Johansson (1869–1955) som bland annat var verksam som pastor inom Svenska missionsförbundet i USA. Visan publicerades första gången i Harpoljud 1890,
och kom året därpå första gången i skillingtryck. Detta häfte, betitlat Sex
nya sånger, är tryckt i Eskilstuna 1891, och innehåller som vi ska se flera visor
i samma anda.23
Visan kom ut i ett stort antal skillingtryck och sångböcker, och har fortsatt att vara känd långt in på 1900-talet – inte minst genom Lapp-Lisas (alias
Anna-Lisa Öst, 1889–1974) insjungningar på grammofonskiva, den tidigaste
på Sonata 1936. De melodier som brukar anges är ”Var är biljetten ” eller ”Så
bister, kall sveper Nordanvinden”.
I Eskilstunatrycket anges den senare som melodi. Visan har i detta tryck
sju strofer och texten är uppbyggd i form av tablåer med scenväxlingar mellan Anna och fadern, förutom i sista strofen där berättaren tar till orda för
Selander 1996:203. Stilistiskt beskriver Selander skillnaden som att det skikt som refererar till verkligheten och det reflekterade innehållet är viktigare i nykterhetsvisan
än i dryckesvisan, där å andra sidan den emotiva funktionen (uttryck för gemenskap
och sällskaplighet) är starkare. I den senare är också icke verbala teckensystem viktiga,
såsom skålande och gester.
22
Selander 1996:215.
23
Redan termen ”sång” i stället för ”visa” i tryckets titel ger en antydan om innehållets
karaktär. Som smalare begrepp (och alltså inte som överbegrepp för flera kategorier av
vokalmusik) verkar ”sång” högtidligare än ”visa”, och är i stor utsträckning knutet till
ideologier eller ideella strävanden hos samfund, föreningar och folkrörelser. Så t.ex. i
begrepp som skolsånger, andliga sånger, kampsånger och nykterhetssånger (Jonsson
1974:32).
21
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sensmoral.24 Sånär som på en kort återblick på moderns öde är visan hållen i
presens. I första strofen etableras huvudpersonerna i sina miljöer:
1.		 Vid tolf års ålder en liten flicka,
Med korg på armen, mot krogen går;
Från hemmet henne man djärfves skicka,
Att köpa brännvin man väl förstår.
I dryckeslaget där hemma sitter
En rusig fader vid sköflad härd,
Bland höga drifvor och kölden bitter,
Går lilla Anna, af hunger tärd.
I andra strofen tar Anna till orda i en sorts inre monolog som delger läsaren
moderns livsslut, och hur flickan tänker sig hennes underbara tillvaro i
himmelriket. Kontakten med modern sker via den stjärnhimmel som Anna
blickar upp mot, och som alltså är både förnimbar och metafysisk. I påföljande strof vänder sig flickan med en invokation till Gud med något som
snarast kan beskrivas som hinsideslängtan – ”tag hem ditt barn”. Hon blir
omedelbart bönhörd:
2. Hon blickar uppåt, se stjärnan tindrar,
Hon hviskar: ”Där bor min moder huld,
Där tronens glashaf i ljusvåg skimrar,
Hon går på gator av renadt guld,
Hon dog i drifvan, med Per på armen,
Novembernatten förlidet år.
Nu ofvan molnen, på himlastranden,
En himmelsk sällhet hon njuta får.”
3. ”Till mor min för mig”, så beder Anna,
”Tag hem ditt barn, käre, snälle Gud”
Och isig, blek sjunker hennes panna,
Af hvita änglar hon förs till Gud.
Nu har hon kämpat och seger vunnit,
Den bleka kinden ej tåras mer.
Sin kära moder hon åter funnit,
Där ingen skilsmässa mera sker.
Därefter sker en scenväxling, från Anna i snödrivan tillbaka till dryckeslaget som i hemmet somnar in likt kreatur. Framåt morgonen skingras ruset
tillräckligt för att fadern ska göra en fasansfull upptäckt:

24

Texten är avskriven ordagrant från trycket. Strofernas numrering är dock mitt tillägg.
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4. Och uret redan var midnatt slaget,
Men ingen Anna med brännvin kom,
Och snart insomnade dryckeslaget,
Som djur de lågo och lika som,
Om intet händt, men de vakna åter,
Då solen högt uppå fästet stod.
Nu Annas fader sitt brott begråter;
Det halp dock ej, om han gråtit blod.
5. Han skyndar ut för att söka Anna,
Det var en kall, dyster vinterdag,
Helt plötsligt syns han förfärad stanna,
Han blef som träffad utaf ett slag;
Ty uti drifvan han ser sin Anna
I trasig klädning med bara ben.
Han lägger handen på hennes panna,
Hon är förfrusen och hård som sten.
Vid sin döda dotters sida tar fadern till orda och ger i repliker explicit uttryck för sin insikt, sin ånger och för de nödvändiga konsekvenserna av sina
handlingar. Denna expressivitet är pedagogiskt motiverad, men är också
typisk för melodramatismens sublima retorik – det att ”säga allt”; att med
emfas ge uttryck för uppenbara förhållanden:25
6. Nu har jag mördat mitt barn, min maka
Af mina vänner jag tar farväl;
Jag aldrig mera skall brännvin smaka,
O herre Gud, fräls min arma själ!
Och Gud hans blodröda synd förlåter,
Hans själ blir frälst, men han skörda får
Allt hvad han sådde, och hvad han gråter,
Hans hjärta svider av djupa sår.
Gud förlåter honom alltså, men som texten framhåller kommer hans lidande ändå att bestå.
I sista strofen träder den hittills utanförstående eller ”objektiva” berättarrösten fram ur fiktionsplanet och talar direkt till åhöraren/läsaren för en
utläggning av sångens sensmoral. Texten slutar med en direkt uppmaning
till handling, vilket gör visan till en kampsång mot spritdjävulen, vår inre
fiende:

25
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7. Hvad nöd och jämmer, hvad sorg och tårar,
I strömmar flyter oskyldigt blod;
Ja, brännvinsfloden framprässar tårar,
Den tar förståndet och kraft och mod.
Mot yttre fienden till vårt rike
Sig fordom väpnade varje man.
Mot denna fiende, utan like,
Drag nu i strid hvar och en och som kan.
Redan berättelsesångens sceniska struktur och det demonstrativa eller teatraliska i karaktärernas tal och handling visar släktskap med melodramat.
Även innehållsligt gör texten som antytts bruk av flertalet melodramatiska
grepp och uttrycksmedel. En viktig premiss är till exempel rollistan med
sina primära relationer: far, mor, barn.26 I melodramatisk anda arbetar texten också med starka kontraster, till att börja med mellan det som kunde
vara och det som blev. Vi anar ett hem – som är skövlat; en familj – som är
sönderslagen. Modern, garanten för trygghet och kärlek enligt samtidens
familjeideologi, har emblematiskt nog frusit ihjäl tillsammans med lillebror, ett öde som även Anna här går till mötes. Därmed är familjetragedin
komplett. Skulden, den felande länken, är spriten och faderns dåliga karaktär.
En av melodramats bärande principer är moralisk polarisering, och detta ofta i form av personifikationer av ondska och godhet.27 Så är fallet även
i denna text. Anna och hennes far representerar oskuld kontra synd, godhet
kontra andlig svaghet, värnlöshet kontra ansvarslöshet, i ett förälder–barnförhållande där ansvaret är perverterat. Även den avlidna modern utgör i
sin himmel en motpol till fadern genom att personifiera trygghet, kärlek
och frälsning. Mellan dessa ytterligheter vandrar Anna, och räddas såsom
oskyldig till det himmelska.
Jordelivet versus himmelriket är också en opposition mellan lågt och
högt i bemärkelsen materiell misär respektive själslig renhet, eller lite tillspetsat: mellan kött och ande. Särskilt tydlig blir den materiella ytterligheten i beskrivningen av fadern och dryckeslaget liggandes ”som djur”. Den
jordiska verklighet som Anna och fadern är bundna till är en tillvaro präglad av nöd, kyla och trasighet, medan himmelriket, beskrivet i termer av
ljus och guld, tillfaller den hädangångna modern. Den anade himlen kan i
visans sammanhang också förstås som en hyperbol; en vision av vad livet på
jorden kunde vara utan brännvinet.
Som sades inledningsvis är barnoffer generellt, såväl flickor som pojkar,
mycket förekommande och produktiva i visor med social eller religiös ten26
27

Brooks 1976/1995:4.
Brooks 1976/1995:16.
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dens. Som motiv är barnet en drabbande symbol för oskuld och värnlöshet
i mötet med fattigdom, spritmissbruk, sjukdom och annan nöd. Det tycks
emellertid som att just flickebarnet är särskilt exemplarisk som offer i dessa
textsammanhang. Avslutningsvis ska vi möta en annan av dessa flickor, med
ett öde likartat Annas.

Så bister, kall
Ytterligare en av de mest spridda nykterhetsvisorna är ”Så bister(t) kall
sveper nordanvinden”, fortsättningsvis förkortad ”Så bister, kall”. Sången är
även känd under titlar som ”Ester och Axel” (efter syskonparet som visan
skildrar), ”I drinkarens hem” eller ”När en stjärna faller”. Dess popularitet
visar sig inte minst i att dess melodi är en av de mest frekvent angivna i det
sena 1800-talets skillingtryck. Sången utkom första gången år 1889 i andra
upplagan av J.A. Hultmans Cymbalen. Andliga sånger, och samma år i A.
Norrlanders Guds lof. Under 1890-talet gavs den ut i en mängd olika slags
tryck, men uppgift saknas om vem som har författat den.
I skillingtryck tycks visan ha publicerats första gången år 1891, närmare
bestämt i samma tryck som den ovan refererade ”Vid tolf års ålder”. Här har
den titeln ”När en stjärna faller” och omfattar 8 strofer. Texten i sin helhet
lyder i detta tryck som följer:28
1. Så bister, kall, sveper nordanvinden
Om stuguknuten i senan kväll;
I stugan sitter, så blek om kinden,
En liten flicka vid spiselns häll;
Den bleka hyn och de tärda dragen
Utvisa lidande, sjukdom, nöd
Och hennes pappa har hela dagen
För krogen glömt skaffa barnen bröd
2. Vid fönstret hennes bror Axel sitter
Helt tankfull, skådande upp mot skyn,
Och sinnets hägring, än ljuf, än bitter,
Snabbt växlar om för hans inre syn;
Fast tårar skymma hans blick, han sjunger:
”Gråt icke Ester min, min syster snäll,
Snart kommer pappa och då vår hunger
Skall fly sin kos, vi få mat i kväll.”
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3. ”Men, broder, mins du när mamma lefde,
Hur annorlunda det var mot nu?
I kalla vintern vi ej behöfde
På pappa vänta; men, snälla du
Lyft upp mig, sätt mig vid fönstret neder,
Jag vill så gärna mot himlen se;
Kanhända mamma vill blicka neder
Från himlens stjärnor och mot mig le.
4. Så förr hon gjorde; jag minns så gärna
När hon om kvällen mig sjöng till sömn
Men, se der, broder, där föll en stjärna;
Hon sade ofta, min moder öm,
Att när en stjärna från himlen faller,
En själ då får gå till himlen opp;
När jag till mamma går hem, där faller
Väl ock en stjärna utur sitt lopp.
5. Men låt mig, bror, i din famn få hvila,
Det är så kallt och jag är så trött!”
Och brodern tager sin syster lilla,
Uti hans armar hon slumrar sött.
Han sitter tyst där och vaggar sakta
Sin lilla syster på sina knän,
Mot himlen blickar – då faller sakta
En stjärna ner ifrån himmelen.
6. ”En liten stjärna” – så sad’ ju Ester –
”Skall falla ner, när jag går till Gud” –
Så tänker brodern och skådar efter –
Och lilla syster har re’n fått bud:
Se ögat brustit och bleka kinden
Ej mera sköljes av sorgens tår,
Ej mer han isas af kalla vinden;
Förklarad Ester för Lammet står.
7. Den grymme fadern från krogen kommer,
Får se sin älskling re’n kall och död,
Då i hans själ väcktes värklig ånger,
Till Jesus flydde han i sin nöd;
Nu aldrig mer han på krogen sitter,
Men ofta böjd mot sin vandringsstaf,
Af ånger fäller han tåren bitter
Vid enkla korset på Esters graf.
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8. Hon – omedveten därom – fick vara
En predikant, som från syndens stig
Den arme drinkarn’n fick återföra,
Men käre – hvem skall få föra dig?
Du, som i lustarnes band vill dröja,
Se Jesus klappar på hjärtats dörr;
Ack, öppna, skynda för Gud dig böja,
Du ångra skall, det ej skedde förr.
Som framgår finns påfallande likheter mellan ”Så bister, kall” och ”Vid tolf
års ålder”, såväl i berättandets struktur som i enskilda detaljer. Att de dessutom använder samma melodi förbinder dem även musikaliskt. Vi ska nu
betrakta deras gemensamma berättelse närmare, med fokus på nyckelsituationer och smärtpunkter i det lilla drama som utspelar sig mellan krogen
och Guds rike, mellan polerna far och mor, mellan spritens offer och nykterhetens segrare.

Etablering: misärens premisser
Förutsättningarna för handlingen anges i båda sångerna direkt i första
strofen och är till sina miljö- och karaktärsbeskrivningar dessutom mycket likartade med endast smärre variationer. Det råder sträng kyla, det är
vinterkväll, och den lilla flickan är skild från, övergiven av fadern som i stället har valt spriten. I sin själviska berusningsiver utgör han det onda centrat,
ett frånvarande orosmoment. I ”Så bister kall” befinner han sig på krogen
medan barnen väntar hungriga hemma; i ”Vid tolf års ålder” håller han
dryckeslag i hemmet medan den enda dottern tvingas ut i kylan för att skaffa honom mer brännvin.
Lilla Anna i ”Vid tolf års ålder” befinner sig alltså utomhus i den kalla
natten medan den sjukliga Ester befinner sig inomhus, i sällskap av sin äldre
bror. Denne broder får som ställföreträdande ”man i huset” axla ansvaret
för lillasystern och försöker trots sin egen utsatta situation att trösta henne.
I båda texterna är barnen som effekt föräldralösa: fadern är fast i spritens
garn och modern är död. Eftersom hon var troende och därmed befinner sig
”i himlen” hägrar dock en möjlig återförening.

Moders/hinsideslängtan
En nyckelscen i båda texterna är flickans blick mot himlen, en gest som
syftar till kontakt och som bedyrar längtan efter modern. Under sin ensamma vinterpromenad tittar Anna upp på stjärnhimlen och tänker sig
sin mammas tillvaro ovan där. I ”Så bister, kall” är stjärnhimlen än mer
förekommande, och detta i båda syskonens blick. Axel ser upp mot skyn
i både andra och femte strofen. Lilla Ester, för svag för att själv ta sig till
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fönstret, ber honom i tredje strofen att lyfta upp henne så att även hon kan
skåda uppåt.
Längtan efter mamma sammanfaller med längtan till en annan, bättre
tillvaro och formuleras alltså i termer av hinsideslängtan, att få ”komma
hem”. I fjärde strofen tänker sig Ester hur det ska bli när hon får ”gå hem
till mamma”, Anna uttalar som vi såg ovan en direkt bön om att Gud ska ta
hem henne. När sedan flickorna bönhörs och dör – Anna i snödrivan, Ester
i broderns armar – framställs det explicit som en befrielse. Detta är slutet
för all sorg och alla umbäranden, och början på en evig sällhet.

Peripeti: faderns uppvaknande och insikt
Själva kulmen i visorna är ögonblicket när fadern finner sin dotter död och
därmed inser vad han har förorsakat. Detta insiktsmoment medför två ting:
först och främst att fadern blir nykter och frälst och därmed förlåten av
Gud. Men som noga framhålls är detta för fadern personligen samtidigt
början på evig sorg och grämelse – det moraliska straffet. Båda texterna
beskriver just faderns gråt.

Sensmoral – publik appell
En del textversioner slutar med bilden av den ångerfulla, omvände drinkaren, och utelämnar därmed den ”sensmoralstrof” som normalt hör till genren, och som i klartext förklarar sångens ärende.29 Denna avslutande strof är
dock den viktigaste ur opinionsbildningssynpunkt: det är den del av texten
som utgör brygga mellan berättelsen och sångarens, lyssnarens eller läsarens sociala verklighet. Den saknas inte heller i Eskilstunatryckets texter:
”Vid tolf års ålder”, strof 7
Hvad nöd och jämmer, hvad sorg och tårar,
I strömmar flyter oskyldigt blod
Ja, brännvinsfloden framprässar tårar
Den tar förståndet, och kraft och mod
Mot yttre fienden till vårt rike
Sig fordom väpnade varje man
Mot denna fiende utan like
Drag nu i strid, var och en och som kan.

29

Sensmoralstrofen utelämnas till exempel i ”Så bister kall” (under titeln ”En stjerna faller”) i J. Johnsons Berättelse-sånger (Örebro, 1897).
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”Så bister, kall”, strof 8
Hon – omedveten därom – fick vara
En predikant, som från syndens stig
Den arme drinkarn’n fick återföra,
Men käre – hvem skall få föra dig?
Du, som i lustarnes band vill dröja,
Se Jesus klappar på hjärtats dörr;
Ack, öppna, skynda för Gud dig böja,
Du ångra skall, det ej skedde förr.
Här lämnar sången alltså det fiktiva planet och i stället träder berättaren
fram i direkt tilltal till tänkta och verkliga åhörare. Här formuleras problemet: ”brännvinsfloden framprässar tårar”; erbjuds en lösning – ”skynda
för Gud dig böja”; och uppmanas till handling här och nu – ”Drag nu i strid
[mot brännvinet] var och en som kan”. Det är detta korta program, presenterat mot sångens slut, som de små berättelserna bygger upp mot och
bereder väg för känslomässigt.

En fråga om beröring
För att avslutningsvis återknyta till rubriken på denna artikel kan man fråga
sig varför drinkarens dotter egentligen dör i dessa sånger. Den manifesta,
omedelbara orsaken i de texter som här har diskuterats är given: flickorna
dör på grund av fysiska omständigheter: Anna fryser ihjäl när hon alltför
tunnklädd är ute i vinterkvällen för att skaffa sprit åt sin far; Ester är sjuklig
och försvagad. Båda är undernärda, hungriga. Direkt och indirekt är deras
död en konsekvens av faderns alkoholmissbruk.
Men även på ett narrativt plan, för berättelsens utveckling och sensmoral, måste flickorna offras. Det är bara härigenom, genom den oåterkalleliga
förlusten, den yttersta synden, som fadern kan komma till insikt. Det är
genom att inse sin skuld och uppleva förtvivlan utan gräns som han kan
vakna upp och överge drickandet.
Sist men inte minst har drinkarflickans död ett avgörande syfte i förhållande till sin publik. Som effekt antas den oskyldigas grymma död och
faderns svinaktiga beteende väcka läsarens eller lyssnarens beskyddarinstinkter, avsky och indignation. Sångerna är beroende av denna vår känslomässiga respons för att bli fullbordade: för att uträtta sitt ärende.
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Att skriva vykort
En vardaglig skriftpraktik i början av
1900-talet

Writing Postcards. A Vernacular Writing Practice
from the Early 20th Century
Several new writing practices have developed in the traces of the digital revolution, e.g. blogs, texting, email and Facebook. Around the turn of the 20th century, the result of something that can be described as a revolution in technology
of writing could also be seen. By then, ordinary people had gained access to the
writing technology and they were using more and more writing in their everyday life. Old and new writing practices developed in connection with artefacts
such as letters, diaries, songbooks and postcards. The postcard was introduced
as a new medium for communication in Europe, for short and quick messages.
The postcard has a lot in common with today’s growing digital writing practices, such as texting, with regard to the length of the message, new writing
conventions and the fast spreading of the writing practice. The postcard was
also multimodal with both pictures and text, and the limited writing space led
to new and simplified writing conventions. The new media and its writing practices very soon became a huge success among the general public. In this article,
the growth of the writing practice of the postcard is presented and placed in a
literacy-theoretical context with the help of the concepts of vernacular literacy
and vernacular literacy practice. The writing practice of the postcard has not yet
been investigated in a Swedish literacy context. The article points towards possible issues that can be further investigated from a literacy perspective.
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I början av 1900-talet lanserades ett nytt medium för kommunikation avsett för korta och snabba meddelanden. Mediet hade begränsat med skrivutrymme och ledde till nya förenklade skriftkonventioner. Det var också
ett multimodalt medium där både bild och text förekom. Mediet och dess
skriftpraktik fick snabbt genomslag bland allmänheten. Det nya mediet var
vykortet som har en hel del gemensamt med dagens framväxande digitala
skriftpraktiker, t.ex. sms, både vad avser meddelandets längd, nya skriftkonventioner och skriftpraktikens snabba spridning.
Vykortet introducerades under det sena 1800-talet men fick sitt genomslag det första decenniet på 1900-talet. En vykortsvåg svepte då över hela
Europa som tycks ha sköljt över samtliga nivåer i samhället – alla som
kunde läsa och skriva skickade vykort (Hall & Gillen 2007:101). I Sverige
nådde sändandet av vykort sin kulmen 1903–1904 då 43 miljoner kort postbehandlades. Ökningen av vykortsförsändelser var minst sagt dramatisk.
Knappt tio år tidigare, 1897, hade det endast sänts 1 miljon kort (Billgren
& Andersson 1996:98; Gram 1998:11).1 Vykortsskrivande etablerades alltså
mycket snabbt som en vardaglig och folklig skriftpraktik.
I artikeln presenteras framväxten av vykortets skriftpraktik och den
placeras in i ett literacy-teoretiskt sammanhang med hjälp av begreppen
vardaglig skriftpraktik2 och vardagligt skriftbruk.3 Med vardaglig skriftpraktik avses de sociala och kulturella handlingar som man utför med hjälp av
skrift i ett vardagligt sammanhang. Begreppet betonar att all användning
av skrift är relaterat till det sociala sammanhang där det ingår (Barton
2007:35ff.; Barton & Papen 2010:11ff.). Begreppet vardagligt skriftbruk täcker
in samtliga vardagliga skriftpraktiker. Vardagligt skriftbruk utmärks av att
det är inlärt informellt, att inlärning och användning sker samtidigt, att
det är frivilligt och kreativt men reglerat inom respektive social grupp/
skriftpraktik, och att det vanligtvis har en låg kulturell värdering (Barton
& Hamilton 1998:252ff.; Barton 2010:109ff.; Karlsson 2006:24ff.). Det skiljer
sig därmed avsevärt från det dominanta skriftbruket i samhället som är
högt värderat, mer formaliserat och standardiserat med experter och lärare
1

2

3
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Gram påpekar dock att statistiken över postbehandlade kort kan vara något svårtolkad
(1998:11).
Skriftpraktik är en översättning av engelskans literacy practice (Barton & Hamilton
1998:6f.; Karlsson 2002:24; Persson 2005:24).
Vardagligt skriftbruk är en översättning av engelskans vernacular literacies (Barton &
Hamilton 1998:247). Se Karlsson 2002:23, som även översätter begreppet med icke-utbildat skriftbruk. En översikt över studier av vardagligt skriftbruk ges i Barton 2010:11.
Jennifer Sinor använder begreppet ordinary writing för vardagligt skriftbruk i sin studie
av en kvinnas dagbok från det sena 1800-talet. Hon kontrasterar här ordinary writing
med literary writing (Sinor 2002:5f.).
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som kontrollerar tillgången till kunskap om hur man ska agera i den aktuella skriftpraktiken – exempelvis den akademiska uppsatsen eller mötesprotokollet (Barton & Hamilton 1998:10f.; Barton 2010:110f.). Historiskt sett har
dessa dominanta skriftpraktiker tagit mer utrymme och varit mer synliga
och inflytelserika än de vardagliga. Beträffande dagens framväxande vardagliga digitala skriftpraktiker kan man dock konstatera att de tenderar att få
en något högre kulturell värdering (Barton 2010:123).
Vykortets skriftpraktik har inte ännu utforskats i ett svenskt skriftbrukssammanhang. Framställningen här syftar därför framåt mot tänkbara
frågeställningar att utforska vidare ur ett skriftbruksperspektiv. Inledningsvis presenteras förutsättningarna för etablerandet av folkliga skriftpraktiker i början av 1900-talet med utgångspunkt i den folkliga skrivkunnigheten
i modern tid. Här redovisas också mycket kortfattat andra folkliga skriftpraktiker vid samma tidpunkt. Därefter följer en presentation av vykortets
etablering, dess skriftkonventioner och en diskussion av skriftpraktikens
sociala funktion. Avslutningsvis sammanfattas vykortets skriftpraktik och
möjliga framtida forskningsfrågor presenteras.4

Folklig skrivkunnighet i början av 1900-talet
Skriftteknologins historia går flera tusen år tillbaka i tiden, men det är
först i början av 1900-talet som den blir ett redskap för aktiv handling
också för de breda folklagren i Västeuropa. Allt fler lär sig nu att skriva.
Under hela 1800-talet kan man tala om ett mer eller mindre gemensamt
västeuropeiskt projekt där medborgarna skulle göras läs- och skrivkunniga.
Spridningen av läs- och skrivkompetens ingick som en del i den pågående
moderniseringsprocessen och i nationsbyggandet (se exempelvis Vincent
2000). De svenska språkbrukarna fick tillgång till skrivkunnighet betydligt
senare än läskunnighet. Medan läskunnighet var allmänt utbredd redan
under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet tack vare det kyrkliga
undervisningsprogrammet, så var skrivförmåga en färdighet som var begränsad och dessutom ojämnt spridd i landet (Lindmark 1993:93ff., Lindmark 1994; Liljewall 2001:96, 122).5 I och med folkskolans införande 1842
fanns förutsättningar för att skrivkompetensen skulle få större spridning.
Skrivkunnigheten fortsatte dock att variera utifrån både social tillhörighet

4

5

Jag vill rikta ett tack till Daniel Andersson, Lars-Erik Edlund och granskaren av artikeln
som alla bidragit med värdefulla synpunkter.
I det kyrkliga undervisningsprogrammet ingick endast läsning. Klart är dock att
jordbrukets kommersialisering skapade behov av skrivkunnighet och bidrog till att
skrivkunnighet spreds på landsbygden också före folkskolans införande (Lindmark
2009:22f.).
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och kön inom den breda och socialt skiktade allmogen – åtminstone ett par
generationer efter folkskolans införande (Liljewall 2012:44).

Självständig skrivkunnighet – en ny skriftbrukskompetens
Skrivkunnighet är dock inte ett entydigt begrepp. Det kan innebära en begränsad och mekanisk kompetens att kunna forma bokstäver och behärska
grundläggande skrivregler, t.ex. interpunktion för att i första hand kunna
kopiera och skriva av texter. Men skrivkunnighet kan också innebära en mer
självständig kompetens som möjliggör ett aktivt, självständigt deltagande i
skilda skriftpraktiker med olika utformning och med skilda syften. I historiska studier av läs- och skrivkunnighet har man därför gjort åtskillnad mellan mekanisk och självständig kompetens, med de alternativa motsatsparen
formell-funktionell och grundläggande-kvalificerad kompetens (Liljewall
2001:123). Skrivundervisningen i folkskolan var inledningsvis inriktad mot
en mer mekanisk kompetens genom övningar i avskrifter av givna texter där
eleverna skulle tillägna sig en borgerligt definierad skriftspråksnorm (Andersson 1986:66, 111; jfr Lindmark 1994:52). Pedagogikhistorikern Inger Andersson konstaterar att undervisningen inte enbart hade en kvalificerande
funktion utan också en outtalad disciplinerande funktion: ”Med de stränga
kraven på skrivställning, noggrannhet och prydlighet, som låg i linje med det
framväxande borgerskapets ideal, kan skrivundervisningen också ses som en
teknik för disciplinering” (Andersson 1986:66). Undervisningen tycks dock
också ha gett förutsättningar för språkbrukarna att utveckla en självständig skrivkunnighet. Att självständigt kunna delta i vissa skriftpraktiker, som
t.ex. vykortets skriftpraktik, blir alltså en ny skriftbrukskompetens för folk
i gemen under det sena 1800-talet.

En skrivande medborgare som kommunicerar, kopierar
och dokumenterar i skrift
Språkvetaren Olle Josephson (2007) diskuterar sambandet mellan modernitet och språk i Sverige mot 1800-talets slut i ljuset av de samhällsförändringar som då äger rum.6 Han lyfter här institutionella och ideologiska förändringar som fått konsekvenser för språkbruket i allmänhet och visar att en
ny slags språkbrukare träder fram i modernitetens ljus: ”en läsande, skrivande och diskuterande medborgare” (2007:69). I föreliggande artikel sätts
alltså fokus på den moderne skrivande medborgaren. Jag ställer också här
den kommunikationsetnografiska fråga som Josephson ställer inledningsvis i sin artikel ”vad gör folk med språk?” (2007:64) och riktar den mot den
6
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För en redogörelse över samhällsförändringar av vikt för språkbruket under 1800-tal och
1900-tal se Teleman 2003:12ff.
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skrivande medborgaren: Vad gör folk med sin självständiga skrivkunnighet
i vardagen i början av 1900-talet? Vilka vardagliga skriftpraktiker utvecklar
språkbrukarna i modernitetens ljussken?
I början av 1900-talet fanns det förutom vykortets skriftpraktik redan
etablerade folkliga skriftpraktiker där den skrivande medborgaren kunde få
använda sin penna och sin skrivkunnighet. Skrift användes för att kommunicera via brev, kopiera texter i visböcker och för att dokumentera vardagen
och livet i bondedagböcker och levnadsminnen. Historikern Britt Liljewall
beskriver i den här volymen det folkliga vardagliga skriftbruket under
1800-talet och lyfter fram tre skriftpraktiker: dagboken, levnadsminnet och
brevet. Min redogörelse tar vid där hennes slutar och dessa praktiker ges i
det här sammanhanget endast en ytterst kortfattad presentation. Det folkliga brevskrivandet tog några första trevande steg i slutet av 1700-talet då det
agrara samhällets modernisering inleddes, för att kraftigt expandera under
andra hälften av 1800-talet då behovet att kunna kommunicera på avstånd
växte i takt med den ökade rörligheten i samhället. Liljewall menar att den
folkliga brevkultur som utvecklades under 1800-talet inte bara ska betraktas
som ett resultat av ökad skrivförmåga, utan att den dessutom varit mycket
betydelsefull för moderniseringen av samhället: ”Den folkliga brevkulturen
som utvecklades och spreds under det långa 1800-talet betraktar jag som
en viktig väg till det moderna samhället” (Liljewall 2007:186). Hon menar
också att denna kommunikativa skriftpraktik vid början av 1900-talet var så
vanligt förekommande bland också de folkliga skikten att man kan tala om
att det sker en förskjutning från muntligt dominerad folklig kultur till en
skriftlig kultur (Liljewall 2007:185).
Den mer mekaniska skrivkompetensen kom till användning vid kopierande av texter i s.k. visböcker. Den handskrivna visboken verkar ha haft
sin storhetstid decennierna runt 1900 (Ternhag 2008:10).7 Visböckerna innehåller huvudsakligen avskrifter av visor, men karaktäriseras framför allt
av sitt heterogena innehåll. Här kan också finnas kassaboksanteckningar,
recept, dagboksanteckningar och teckningar (se Rehnberg 1967:215f.; Nordström 1995:18; Edlund 2007:181ff.). Visböckerna tycks huvudsakligen ha använts av ungdomar. Flickorna använde och skrev i visboken när de tjänstgjorde som piga, medan de unga männen använde visboken när de vistades
i arbetsmiljöer långt från hemmet: som sjömän, anläggningsarbetare eller
militärer (Nordström 1995:8). Den specifika skrifthändelse som kopierandet utgör har antagligen grundlagts i skolans skrivundervisningstradition
med sin etablerade kopieringskultur som också kunde syfta till att skapa
7

För definition och problematisering av begreppet handskriven visbok se Ternhag
2008:11ff. Se Edlund 2007:260, not 15 för historik och vidare litteraturreferenser.
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minnesböcker för framtida bruk (Lindmark 2009:28f.). Denna kopierande
praktik i visböckerna tycks också kunnat ha lett fram till mer självständiga
skriftpraktiker som dagboksskrivande (Edlund 2003, 2007:184f.; Edlund
L.-E. 2005).

Pigan Linnéa Johansson (1917–2006), Dorotea,
skriver ner texter i sina två visböcker 1931–1937.
Böckerna har ett mycket blandat innehåll: avskrivna vistexter, allt från schlager, skillingtryck,
andliga sånger och nykterhetsvisor. Här finns även
didaktiska verser som man annars kunde hitta i s.k.
poesialbumsdiktning. I dikten ”Tala vänligt” anges
i uppmanande ton hur en ung flicka förväntas bete
sig (se Edlund 2007:180). Foto: Maria Sundström.

Rallaren Gunnar Alexis Kronheffers (1899–1994) visbok är skriven år 1922 i samband med anläggningen av inlandsbanan. Första uppslaget i visboken är tummat och slitet av flitig användning.
Hälften av texterna i boken har politisk bakgrund med socialistisk underton, vilket förklaras av att
Kronheffer hade ett fackligt engagemang i Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) (SACs
hemsida). Men här finns också schlagers och litterära texter av välkända författare som Gustaf
Fröding, Viktor Rydberg och Eyvind Johnson. (SVA 1311.) Foto: Ann-Catrine Edlund.
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Under 1800-talet utvecklas också två folkliga skriftpraktiker som
framför allt är dokumenterande: bondedagboken och levnadsminnet. Att
skriva bondedagbok är en skriftpraktik som etablerar sig under tidigt 1800tal, expanderar mot mitten av 1800-talet och lever vidare under 1900-talet.8 Bondedagbok brukar vanligtvis avgränsas utifrån plats och social tillhörighet: anteckningarna ska vara skrivna i landsbygdsmiljö, skribenterna
ska ha anknytning till jordbruket och skall inte vara ”herrskap” (Liljewall
1995:34). En mer rättvisande och inkluderande benämning på denna artefakt och skriftpraktik skulle kunna vara ”folklig dagbok” resp. ”folklig dagbokspraktik”, vilka synliggör att också andra sociala grupperingar kunde
delta i denna praktik. Någon systematisk insamling eller dokumentation av
bondedagböcker under senare tid har inte genomförts varför det är svårt
att uppskatta i vilken omfattning skrivandet praktiserats under 1900-talet.9
Det folkliga levnadsminnet kan beskrivas som en tillbakablick på livet
i den skrivna berättelsens form, oftast nedskriven när skribenten närmar
sig 60 år. Levnadsminnet är alltså skrivet i efterhand och därmed medvetet

Jordbrukaren Karl Lövgren (1887–1967) flyttade till egen gård på nybygget Rismyrliden strax
utanför Skellefteå, i augusti 1919. I samband med flytten inleder han sitt dagboksskrivande i Vetenskapsakademiens tryckta almanacka. Han fortsätter sedan att skriva dagboksanteckningar i dryga
50 år, de sista anteckningarna är från 1964 (se Edlund 2007:22f.). Foto: Maria Sundström.

8

9

Utifrån de bondedagböcker som samlats in inom det s.k. Bondedagboksprojektet kan
man dra försiktiga slutsatser om skriftpraktikens utveckling (Larsson 1992).
För översikt över forskning om bondedagböcker se Edlund 2007:19ff.
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strukturerande, reflekterande och tolkande. Av de 265 levnadsminnen som
Britt Liljewall följt i en studie är de allra flesta skrivna under 1900-talet,
efter 1915. Manliga skribenter dominerar i materialet, endast 15% utgörs av
kvinnor (Liljewall 2001:56).10

Att kommunicera med korta meddelanden – vykortets
skriftpraktik
År 1869 producerades föregångaren till vykortet i Österrike – korrespondenskortet. Det lanserades som ett rationellt komplement till brev. Genom att
kommunicera via öppna kort istället för slutna brev kunde man dels spara
in på arbetstid – man slapp vika och försluta meddelandet i ett kuvert – dels
kunde man spara in på kostnader för kuvert, brevpapper, sigillvax och viss
portokostnad (Postmuseum; Hall & Gillen 2007:102). Man tänkte sig också
att meddelandena skulle bli kortare och effektivare – det rymdes helt enkelt
inte några långa hövlighetsfraser som annars var vanliga vid brevskrivande.
Ett kort och effektivt meddelande skulle ersätta brevskrivandets hövliga retorik (Gram 1998:25). Under början av 1870-talet lanserade de flesta andra
europeiska länder korrespondens via dessa enkla kort. Meddelanden skrevs
på ena sidan av kortet, medan kortets andra sida var reserverad för motta-

Brevkortets adressida fick endast användas för frankering och adressering. Sundsvalls museum.

10
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Britt Liljewall har samlat in levnadsminnen nedtecknade av personer som levde under
det långa 1800-talet (1775–1915). De är skrivna av personer senast födda år 1900, av ”vanligt folk”, där den största delen utgörs av självägande bönder (2001:47f.). Andra skribenter är exempelvis hantverkare, arbetare, nybyggare och soldater (2001:58).
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garens adress. Det delade brevkortet, med adressida som hade plats för både
adress och meddelande, introducerades först i början av 1900-talet (Hall &
Gillen 2007:102).
I Sverige introducerades korrespondenskorten 1872 under benämningen
brevkort med samma portokostnad som brev, dvs. 12 öre (Billgren & Andersson 1996:87). Brevkortet hann aldrig bli så populärt. Under brevkortets första
årtionde tycks det huvudsakligen ha använts för affärsmeddelanden, medan
privata meddelanden fortfarande sändes i förslutna brev (ibid. 1996:97).
År 1887 tillverkades de första vykorten i Sverige, dvs. kort med topografiska vyer på bildsidan (Billgren & Andersson 1996:97). Dessa kort verkar
ha benämnts vybrevkort inledningsvis.11 Vykortets adressida var fortfarande
reserverad för adress och frankering, vilket alltså innebar att meddelandet
skrevs på kortets bildsida. Föregångare till vykorten var de s.k. Gruss-auskorten som var litografiskt tryckta kort efter tecknade förlagor med topografiskt motiv. Oftast visar de byggnader och miljöer i flera färger från stora
orter eller turistorter, t.ex. Stockholm, Uppsala, Trollhättan, Östersund, Dalarna, Visingsö. Korten har fått sitt namn av att de har en förtryckt hälsning på bildsidan ”Hälsning från”, på tyska ”Gruss aus” (Sylwan 2000:66f.).
Vyerna på vykorten, var liksom på Gruss-aus-korten, vanligen tecknade
stadsbilder. Uppsala var den första stad som avbildades (Billgren & Andersson 1996:97). I samband med Stockholmsutställningen 1897 fick vykortet sitt
genombrott i Sverige (NE: Vykort).
Även om vykortet var en ny uppfinning var det ändå inte en fullständigt ny skriftteknologisk innovation. Det hade föregångare både i dekorerat
brevpapper och illustrerade kuvert och kan ses som en vidareutveckling av
andra skriftliga kommunikationsformer som brev och visitkort (Hall & Gillen 2007:102). Några decennier före sekelskiftet 1900, i Sverige, förekommer
en föregångare till vykortet, det s.k. handräckningskortet. Det hade också
en bildsida, på baksidan skrevs en hälsning från givaren. De användes vanligen för gratulationer och överlämnades personligen, men de kunde också
postbefordras inlagda i kuvert (Gram 1998:8).

Vykortets infrastruktur – Världspostföreningen och enhetsportot
En avgörande förutsättning för vykortets expansion var en utbyggd infrastruktur som kunde hantera både inrikes och utrikes postförsändelser. Literacyforskaren David Vincent menar att det stora genombrottet
för masskommunikation i skrift kan preciseras till ett specifikt datum,
11

I Svenska Akademiens ordboks samlingar (SAOS) finns vybrevkort belagt 1900 och
vykort 1902. Ett tack till ordbokschef Anki Mattisson som tagit fram dessa uppgifter.
Enligt Gram 1998:9 ska vykort ha använts redan 1901 i samlartidskriften Kamraten.
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”Man skrifver vykort”. Stockholmsutställningen 1909.
Foto: Anton Blomberg, Stockholms stadsmuseum.
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den 9 oktober 1874 (Vincent 2000:1). Då undertecknades nämligen fördraget
om bildandet av en allmän postförening i Bern. I mötet deltog alla europeiska stater samt Egypten och USA (SCB: Bidrag till Sveriges officiella statistik
1876:24). Syftet var att bilda en allmän förening mellan postverken i världen,
där alla anslutna stater skulle utgöra ett enda postområde. Det viktigaste
beslutet var enhetsportot för brevpostförsändelser, dvs. brev, brevkort och
trycksaker. Världspostföreningen är kanske mera känd som Universal Post
Union (UPU), eller L’Union Générale des Postes (Vincent 2000:1ff.).12 UPU
blev en garant för en förenklad och väl fungerande postgång.
I Sverige hade enhetsporto införts redan år 1855, vilket avsevärt förenklade posthanteringen inrikes. Tidigare hade det varit ett komplicerat system av tariffer där både avsändare och mottagare kunde bekosta försändelsen. Det enhetliga portot möjliggjorde också införandet av frimärket
(Liljewall 2007:20). Den utbyggda postgången kunde i sekelskiftets Stockholm innebära att posten delades ut 5–7 gånger på vardagarna, två gånger
på helgdagarna (Gram 1998:26; Sylwan 1988:101). En postförsändelse avsänd
på morgonen nådde alltså mottagaren samma dag – och svarsförsändelsen
kunde också nå fram samma dag.
Förutom skrivkunnighet krävdes naturligtvis materiella resurser i form
av både vykort, frimärken och pennor för att delta i vykortets skriftpraktik (se Liljewall 2012:46). Under vykortets storhetstid i Sverige (1885–1918)
kostade det 5 öre att skicka ett vykort, vilket var förhållandevis billigt mätt
även i samtidens penningvärde (Billgren & Andersson 1996:105). Sammantaget blev dock portokostnaderna inte alltid försumbara. Kostnaden för en
ung pigas korrespondens i slutet av 1930-talet kan exemplifiera detta. Under
en period om 8 månader spenderade hon en halv månadslön enbart i portokostnad (se Edlund 2007:175).

Vykortsmotiv och vykortstyper
Vid sidan om de topografiska vykorten, som avbildade städer eller andra
miljöer, framställdes också vykort med andra bildmotiv. Innan dagspressen
började utnyttja fotografiet för att illustrera nyheter användes vykortet både
för att dokumentera officiella evenemang och olyckshändelser. Kungabesök
och parader, Sven Hedins ankomst till huvudstaden 1909 och Bondetåget
1914 är några av de evenemang som dokumenterades (Gram 1998:12).13 I början av 1900-talet hade fototekniken utvecklats så att bilder kunde kopieras
och exponeras med en hastighet som närmar sig våra dagars polaroidbilder.
UPU bildades ungefär samtidigt som alla europeiska länder antingen infört allmän skolgång, eller var i färd med att göra det (Vincent 2000:2).
13
Gram kallar dessa vykort för händelsebetonade vykort (Gram 1998:12).
12
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Bondetåget 1914 samlade ca 30 000 bönder och andra intresserade för en uppvaktning av
Gustaf V på Stockholms slott den 6 februari. Ledare och initiativtagare var grosshandlaren J. E.
Frykberg och lantbrukaren Uno V. Nyberg, båda från Uppland (NE: Bondetåget). På vykortet
talar de båda till kungen i samband med demonstrationen. Foto: Svenska Litografiska AB. Upplandsmuseet.

Vykort i serien “Postbejäntebasarens vykort”. Kortet är avsänt från Falköping till Stockholm år
1905 och bär följande hälsning på bildsidan “kl. 7.20 em Hjärtliga hälsningar från Mille [?]”.
Postmuseum.
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Det hände att fotografer tog kort på lokala katastrofer som trafikolyckor
eller eldsvådor och sedan sålde vykorten till de åskådare som bevittnat händelsen (Sylwan 1988:102).
Fotografiet på vykortet kunde också användas som social reportagebild för att skildra vardagsliv och olika yrkesgruppers arbete. Vykortsserien
”Postbetjäntebasarens vykort” dokumenterar olika faser i posthanteringen
(Gram 1998:12).
De s.k. fantasikorten med surrealistiska motiv blev vanliga i Sverige omkring 1904. Ett vanligt motiv, som också förekom på internationella vykort,
var den flygande familjen som passerar högt över staden. Ett annat exempel
på fantasikort är att Stockholm framställs som Nordens Venedig med gator
förvandlade till kanaler där gondoler färdas fram. Dessa fantasikort tycks ha
kritiserats som uttryck för dålig smak (Gram 1998:14). En insändare i Dagens
Nyheter från just år 1904 ger uttryck för en starkt föraktfull inställning till
dessa kort
Jag är avgjordt för vykorten, d.v.s. de ’geografiska’. […] De mer eller mindre idiotiska, mer eller mindre ’konstnärliga’ fantasikorten verka däremot absolut skadligt och smakfördärfvande samt böra obarmhärtigt
förföljas (Lindorm 1934:441).
Det verkar också ha varit förhållandevis vanligt att tillverka egna vykort med
personliga fotografier där avsändaren själv deltar på bilden. Att klistra på ett

Vykortet daterat 21/8 1916 är adresserat till Fru Josefina Andersson och bär texten ”Hjärtlig
gratulation på Josefinadagen av Fru Gustavsson (med tillägg i blyerts Skönsberg)”. Fotot visar
antagligen namnsdagsfirande. Fotograf: Jenny Lind. Sundsvalls museum.
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eget fotografi blev vanligt på sent 1800-tal. Dessa vykort var dock dyrare att
sända eftersom de taxerades som brev (Billgren & Andersson 1996:88). De
två vykort som visas här intill med påklistrat fotografi är båda framställda
under 1910-tal och fotografiet taget i hemmiljö. Av de vykortssamlingar från
Sundsvalls museum som jag tagit del av så finns det även exempel på vykort
där fotografiet är taget i fotoateljé, gruppbilder på familj och vänner.

Vykortet är daterat den 5/2 1911 och adresserat till Herr Rud. Färd. Nilsson, Johannedal. ”Jag
får nu skriva och tala om för eder att den 13e på morgonen reser vi från Sundsvall kl. 5.20. jag
sänder nu ett fotografi av oss som skall resa. jag får nu sluta för denna gång “Adjö” Teknad H.S.”
Sundsvalls museum.
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Andra typer av kort lanserades efterhand: gratulationskort, jul-, nyårspåsk-, pingst- och midsommarkort samt s.k. jubileumsbrevkort. Sveriges
första jubileumsbrevkort utgavs år 1897 i samband med att Oscar II firade
25-årsjubileum som regent. Dessa kort var förfrankerade med jubileumsfrankotecken (Billgren & Andersson 1996:93, 98).

Ett nytt medium med nya skriftkonventioner
Man vågar kanske anta att de allra flesta språkbrukare som var skrivkunniga deltog i vykortets skriftpraktik i början av 1900-talet. Men hur såg då
själva skriftpraktiken ut? I detta nya medium för kommunikation utvecklades nya skriftkonventioner. En studie av vykort i Storbritannien visar att
de framför allt utmärktes av variation. Meddelandena på vykorten kunde
visserligen ibland efterlikna de etablerade skriftspråksnormerna för brev
med standardiserad stavning och en formellt hövlig ton. Men för flertalet av
skribenterna erbjöd det nya mediet ett mer avslappnat förhållningssätt till
skriftkonventioner med förenklad stavning, avsaknad av interpunktion och
stympad meningsbyggnad. Förkortningar var också vanligt förekommande.
En närmast telegrafisk form av skrivande utvecklades på den begränsade yta
som stod till förfogande på vykortet (Hall & Gillen 2007:107).
Utrymmet för meddelande var ju dels begränsat av vykortets format,
dels av myndigheternas reglering att meddelanden endast fick förekomma
på vykortets bildsida. Det delade brevkortet där adressidan är delad med
utrymme för meddelanden till vänster och mottagarens namn och adress
till höger introducerades allra först i Storbritannien år 1902 (Hall & Gillen 2007:102f.). I Sverige introducerades det 1905 (Billgren 1990:93). Därmed
skapades något mer utrymme för det handskrivna meddelandet. Det finns
forskare som menar att när man i Storbritannien fick möjlighet att skriva
på vykortets adressida år 1902 – innebar detta att skrivandet blev fullt ut
demokratiserat (Hall & Gillen 2007:101).
I Sverige fanns ytterligare en reglering från myndigheternas sida som
länge begränsade antal skrivna ord på kort med förtryckta hälsningar. Dessa
definierades som trycksaker, vilket i sin tur innebar att portot var lägre. Det
fanns därför ett kriterium för när en trycksak skulle definieras som brev:
korten fick ha högst fem skrivna ord – det sjätte skrivna ordet medförde
att kortet klassades som brev istället för som trycksak. Tryckta försändelser
skiljdes därmed ut från handskrivna. Bestämmelsen om de fem orden för
julkort och andra kort avskaffades internationellt redan 1920, men i Sverige
avskaffades trycksaksportot först 1981 (Bladh 1999:152f.).
Ett tydligt exempel på hur vykortskonventionerna för meddelandets innehåll kunde bryta mot etablerade brevkonventioner är de förtryckta vykort
som publicerades i Storbritannien som innehöll direkta förebråelser för att
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Vykortet är avsänt från Umeå till fröken Elin Hydén i Sundsvall. På det begränsade meddelandeutrymmet på vykortets bildsida ryms följande meddelande: ”Min rara Elin Ja nu har jag lyckligt
och väl kommit fram till Umeå. Jag trifs mycket bra och har ganska roligt här, men vi ha ohyggligt
långa lexor, fem lexor hvarje dag fem sex [?] sidor i hvarje bok så det är “knog” som Gustaf
sade när jag skulle gå upp till dig. Jag var till Vännäs i söndags och såg på exercisen det var
roligt. Jag mår mycket bra och önskar dig detsamma. Hälsa Anna, Anna B, Mary och alla andra.
Blenda.” Sundsvalls museum.

mottagaren inte skrivit. Där kunde exempelvis skrivas: ”Oh, what’s the use
of an excuse. WRITE! THAT’S ALL!” (Hall & Gillen 2007:110). Det finns
bevarat hundratals olika versioner av samma budskap. Dessa förebråelser
bryter starkt mot de konventioner som lärdes ut i manualer för brevskrivning, där man istället lärde sig att be om ursäkt för att inte ha skrivit (ibid.
2007:107).
Vykortets skriftpraktik skilde sig också från brevskrivandets praktik
genom att vara multimodal, dvs. en praktik som omfattar flera kommunikationsformer, i detta sammanhang bild och text.14 Vykorten kan faktiskt
sägas vara mer multimodala än de jämförbara kommunikativa verktyg som
utvecklades 100 år senare. Text är fortfarande vanligare i dagens kommunikation i sociala medier – men vykorten innehöll alltid en kombination
av text och bild (Gillen & Hall 2010:171). Avsändaren kunde välja att låta
meddelandet på vykortet samspela med bilden, samtidigt som bilden och/
eller den förtryckta texten kunde indikera vilken avsikten med vykortet var
(Hall & Gillen 2007:104).
Meddelanden som skickades med vykort blev naturligtvis betydligt
mer offentliga än om de skickats med brev. Vykortet kunde läsas av envar
14

Se Björkvall 2009 för presentation av multimodalitet.
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som fick det i sin hand - till skillnad från brevet som kräver att man bryter
kuvertets försegling. För att hemlighålla vykortets budskap utvecklades
nya skrivsätt. Vid 1900-talets början blev det populärt med chiffertexter.
Korrespondenterna är nästan alltid unga kärlekspar. Chiffren är av många
olika typer med olika tecken som ersätter bokstäver. Den genomsnittliga
chifferkortstexten lyder ungefär “Hjertligt tack för kortet min Älskling.
Många kyssar från din egen Algot” (Sylwan 2000:68). En fras som flitigt
förekommer på chifferkorten är ”Möt mig ikväll på det vanliga stället” (Sylwan 1988:101).
Hur visste då språkbrukarna vad som passade att skriva på vykorten
och hur man skulle uttrycka sig? Hur tillägnade man sig dessa nya skriftkonventioner som uppenbarligen växer fram med vykortets användning?
Människor lärde sig att skriva meddelanden på vykort genom vardagligt
praktiserande, inte genom manualer eller skolundervisning.15 Konventionerna för skrivandet utvecklas eftersom av skribenterna själva – naturligtvis
med de begränsningar som mediet medför. Och det som var fullständigt
nytt med vykortsskrivandet var att alla kunde delta i denna skriftpraktik
oavsett utbildning och samhällsklass. Här fanns ingen begränsande komposition, man behövde heller inte följa etablerade normer för stavning, grammatik och interpunktion. Ingen satte upp standarder och ingen bedömde
det människor skrev. Vykortstexter växte fram ur praktiken att skriva vykort och dessa praktiker återfanns i människors vardagliga liv (Hall & Gillen
2007:106; Gillen & Hall 2010:174).

Att bygga nätverk – vykortspraktikens sociala funktion
Det fanns de som uppfattade vykorten som en övergående modefluga. I
Nordisk familjeboks andra upplaga (1905), beskrivs vykorten i artikeln
Brefkort av en aktuarie i Generalpoststyrelsen som ”egendomliga utskott på
den egentliga poströrelsen” (Gram 1998:9). Men historien visar att vykorten
överlevde genom hela 1900-talet, även om deras popularitet avtagit. Varför
blev det då så populärt med vykort? Vilka sociala funktioner fyllde skrivandet? Frågan återstår väsentligen att utreda. Men det verkar som om det privata skrivandet på vykorten syftade till att just upprätthålla sociala nätverk:
man skickade hälsningar, man avtalade möten, man skickade gratulationer
och skrev kärleksmeddelanden (Gram 1998:26).
De literacy-forskare som studerat meddelanden på vykort avsända vid
sekelskiftet i Storbritannien betraktar vykortens skriftpraktik utifrån fem
15
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Se Persson 2005:13f. och Liljewall 2007:14 not 9 för presentation och diskussion av den
roll som brevställarlitteraturen kan ha spelat för den folkliga brevkulturen. Se även
Lindmark 2009:25.
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olika användningsområden som alla hänför sig till vardagslivets domän.
Dessa områden är dock inte skarpt avgränsade från varandra (jfr Barton &
Hamilton 1998:247–251). Det främsta användningsområdet utgörs av personlig kommunikation i syfte att stärka och upprätthålla sociala nätverk och
kontakter. Men skriftpraktiken används också för att för att spegla privata
intressen och sociala aktiviteter samt för att organisera och dokumentera livet.
Dels kan avsändarens erfarenhet dokumenteras i meddelande på vykortet,
ofta med referens till vykortsbilden, dels har vykorten fungerat som samlarobjekt, ofta i album. Man har samlat för att dokumentera vänskap och
kontakter men vykorten har också kunnat utgöra ett samlarobjekt i sig. Att
tidiga vykort bevarats ända till idag visar att de haft ett stort samlarvärde,
antingen det varit av personligt affektionsvärde eller för samlandets egen
skull (Gillen & Hall 2010).16

Vykortets skriftpraktik – ett exempel på vardagligt
skriftbruk
Vykortet och dess skriftpraktiker är alltså en uppstickare i början av 1900-talet bland de folkliga och vardagliga skriftpraktikerna. Skriftbruksforskare
menar att vykortet bör ses som en betydande teknologisk och materiell
uppfinning i skriftbrukshistorien, med demokratiska förtecken. För första
gången fanns ett skriftmedium som kunde användas av massorna (Hall &
Gillen 2007:101f.). Etablerandet av vykortets skriftpraktik sammanfaller
med genombrottet för en allmänt utbredd läs- och skrivfärdighet i Europa.
Vykortets popularitet kan dessutom förklaras av att det var en passande
kommunikationsform i en tid med både geografisk och social mobilitet.
Många av skriftbrukarna kanske redan skrev brev, dagbok och/eller visbok
eller till och med hade skrivit ett levnadsminne. Men vykortets skriftpraktik var förmodligen den första vardagliga skriftpraktik som den stora massan av skriftbrukare aktivt deltog i.
Det är dock viktigt att betona att skriftbruk som färdighet aldrig kan skiljas från sin teknologi. Framväxande skriftpraktiker är ofta ett
svar på teknologiska förändringar, något som literacy-forskarna Deborah
Brandt och Katie Clinton ger uttryck för i följande citat: ”In this case we
can appreciate that literate practices are, more often than not, responses
to technological change” (Brandt & Clinton 2002:352). Teknologin i sig ger
möjligheter, men begränsar samtidigt utformningen av skriftpraktiken.
Vykortets skriftpraktik utvecklades tack vare lanserandet av ett nytt kom16

Följande engelska begrepp används för att beskriva de fem användningsområdena: personal communication, organizing life, social participation, private leisure och documenting
life (Barton & Hamilton 1998:247–251; Gillen & Hall 2010).
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munikationsmedium och en utbyggd infrastruktur. Myndigheternas reglering av vykortens skriftpraktik begränsade exempelvis utrymmet för det
skriftliga meddelandet. Sambandet mellan nya teknologier och nya skriftpraktiker är ju extra uppenbart idag med de framväxande digitala skriftpraktiker som den digitala revolutionen fört med sig.17
Vykortets skriftpraktik utmärktes för det första av de förutsättningar
som mediet, själva vykortet, gav: utrymmet för meddelande var begränsat,
meddelandet var öppet,18 till skillnad från brevets slutenhet, och bild och
text samspelade i kommunikationen – alltså en multimodal praktik. För
det andra saknades uttalad normering av skriftpraktiken. Det fanns inga
manualer eller uttalade anvisningar vare sig för meddelandets innehåll,
eller för hur meddelandet skulle vara utformat. Konventionerna växte fram
i takt med bruket. Skriftbrukarna lärde sig interagera i vykortspraktiken
samtidigt som de deltog. För det tredje utmärks praktiken av att vykortets
meddelanden relaterar till vardagslivets domän med huvudsyftet att stärka
sociala relationer.
Många frågor återstår att besvara vad gäller vykortets skriftpraktik. En
första fråga gäller vykortspraktikens samband med den sedan tidigare etablerade brevpraktiken. Vilka konventioner övertogs från brevpraktiken? I
vilka sammanhang valde man att skriva brev resp. vykort? Man kan också
fundera över vykortspraktikens eventuella inverkan på brevpraktiken. Innebar vykortets genombrott att brevskrivandet fick mer begränsade funktioner? En andra fråga gäller skriftpraktikens deltagare. Blev det verkligen
en massornas skriftpraktik där alla språkbrukare oavsett social tillhörighet
kunde delta? Och vilka var de skriftbrukssponsorer19 som bidrog till att
skriftpraktiken fick sådant snabbt genomslag? Tryckerier? Förläggare? Andra sponsorer? En tredje fråga gäller skriftpraktikens sociala funktion. Var
det så att vykortsskrivandet främst syftade till att upprätthålla deltagarnas
sociala nätverk? Eller kunde också praktiken användas för andra syften? Här
är det även relevant att studera om det finns en social variation utifrån samhällsklass, ålder och kön. Den snabba konventionaliseringen av skriftpraktiken väcker en fjärde fråga kring de nya skriftkonventioner som etablerades
av språkbrukarna: Vilka textmönster förekom? Vilka språkliga former
introducerades och etablerades? T.ex. bruk av förkortningar, subjektsutlämning etc. En femte fråga av intresse är den sociala variation som man
kan antas finna bland vykortspraktikens skriftkonventioner, både vad avser
För diskussion och definition av digital literacy se Eyman 2007:184 ff.
Vykortet kan därmed sägas vara semi-offentligt, dvs. ha drag av både en privat och en
offentlig diskurs (Östman 2004:429).
19
sponsors of literacy (Brandt 2001:19, min övers.)
17

18
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textmönster och språkform. Vykortsmediets multimodala karaktär väcker
därtill frågor om samspelet mellan text och bild.

Fortsatt studium av 1900-talets vardagliga skriftpraktiker
Lika angeläget som det är att ställa sig frågan om vad människor gör med
skrift, är att reflektera över vad skriftbruket i sig gör med människors sociala identitet. Hur påverkas språkbrukarnas förståelse av sig själva och av
andra genom deltagandet i skriftpraktikerna? Och vilken roll spelar literacy-artefakter som t.ex. vykortet? Frågor om skriftbruk och dess deltagande
i människors sociala liv tar spjärn mot aktör-nätverksteori, vars upphovsman är den franske vetenskapssociologen Bruno Latour (se t.ex. Latour 1998
& 2005). Teorin hävdar att agens återfinns i en kombination av mänskliga
varelser och artefakter. Artefakter kan sägas bära på agens genom att de
kan agera istället för mänskliga varelser för att förmedla och koordinera
andras handlingar (Barton & Hamilton 2005:29). Literacy-artefakter antas
dessutom vara särskilt dugliga sociala aktörer genom sin förmåga att både
kunna anpassa sig, bestå och förflytta sig. De är därmed kapabla att bygga
upp och upprätthålla både långvariga och hållbara samband samt nätverk
över tid och rum (Brandt & Clinton 2002; Barton & Hamilton 2005:30, 33).20
Det tidiga 1900-talets literacy-artefakter erbjöd samtidens skriftbrukare en
möjlighet att ge beständig form åt människors vardagliga erfarenheter med
hjälp av skriftteknologin: I dagböcker, på vykort, i visböcker, i levnadsminnen eller i brev, vare sig syftet var att dokumentera och/eller kommunicera.
Språkbrukare med självständig skrivkompetens är en förutsättning för
dagens senmoderna samhälle. I drygt 100 år har de flesta språkbrukare haft
tillgång till denna kompetens, i större eller mindre utsträckning. Vi vet
ännu ganska lite om de vardagliga skriftpraktiker som människor deltog
i vid början av 1900-talet – och ännu mindre om hur dessa praktiker grep
in i människors sociala liv. Ett fortsatt studium av vykortets skriftpraktik
och andra vardagliga skriftpraktiker kan även ge oss nya perspektiv på samtidens framväxande praktiker där det finns flera gemensamma nämnare:
teknologins begränsningar av skriftpraktiken, framväxten av nya skriftkonventioner och praktikernas multimodala uttryck.

20

Ett alternativt sätt att betrakta vykortens sociala och kulturella betydelse är att placera
in dem i en mediadiskurs där vykorten antas delta aktivt i etablerandet och konstruerandet av samhället och kulturen i stort (Östman 2004:424).
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Allsångshäften
– en nygammal
historia

Song sheets – something old and something new

As copying facilities improved in the mid-1900s, a widespread, popular tradition
of people producing their own song sheets for private parties develops. At The
Institute for Language and Folklore in Gothenburg (DAG) there is a collection
of song sheets that range from the 1950s to the 1980s. They have been adapted
to different types of parties and consist partly of a well-known singalong repertoire, and partly of people’s own lyrics to old melodies. A special genre is festive
songs, which are often anonymous and have been spread from sheet to sheet.
Parts of the repertoire are playful and interact and include graphic design, for
example, by presenting images instead of words. Many have written their own
songs for birthdays and weddings. The melodies are borrowed and have been
personalised in relation to something shared by the group. I would place this
“poetry for the occasion”, between oral and written culture.
There is a long history behind producing new lyrics to old melodies. Song
sheets and their practitioners can be described as a popular, informal culture,
with a mixture of old chapbook ballads, verbally handed-down drinking songs,
singsongs, popular hits, student songs, reinterpretations, folk rhymes, proverbs,
cheeky travel ditties and popular creativity. The content is spread in informal
ways – not by word of mouth, but from copier to copier and today in particular via the Internet, which in a people’s spirit of “recycling” does not care that
much about copyright laws.
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Allsång är ett välkänt begrepp, idag inte minst genom teveprogrammet
”Allsång på Skansen”, där unison sång med utgångspunkt från tryckta blad
eller textremsor på teveskärmen samlar stora skaror. Det är kanske mest
sådana, publika evenemang som förknippas med begreppet, men allsång
äger också rum i privata festsammanhang och allsångshäften kommer till
på informella vägar. Förutom en mer allmänt utbredd allsångsrepertoar
kan de innehålla olika slags personliga tillfällesvisor. Som artefakter kan
de delvis vara kopierade från andra häften, men omfattar också ett stort
mått av personlig utformning och vardaglig kreativitet.
Vid Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)
finns en stor samling privata sånghäften från 1900-talets andra hälft. En
del av denna repertoar har jag tidigare undersökt med utgångspunkt i en
familj som genom hela livet har använt sång och dikt som en form av
estetiska uttryckssätt i vardag och fest (Nordström 2002). Här utgår jag
framförallt från allsångshäften och tillfällesvisor från privata festsammanhang, men vill först belysa några föregångare i ett historiskt perspektiv, därefter diskutera häftenas innehåll samt visornas och sånghäftenas
vardagliga och kulturella praktiker. Det vardagliga skriftbruket hör här
samman med bruk av musik.

Några hållpunkter
Allsångshäften är något som hör samman med fest, med årets och livets
högtider. Hur kan man då betrakta dem som vardagliga? Utifrån ett etnologiskt perspektiv är beteckningen vardaglig något som kan jämföras med
epitetet folklig och som har att göra med kulturens betingelser, att den lever
och överförs i informella sammanhang och är utbredd vid sidan om den
officiella kulturen (jfr Selberg 1995). Detta innebär samtidigt att det vardagliga ses i ljuset av något som är dess motsats och som genom olika dominerande grupper kan ha en överordnad roll i samhället (jfr Bourdieu 1991).
Jag för med mig teorier om, och begrepp som muntlig- och skriftlig kultur, skriftbruk, genre, intertextualitet, kreativitet och kompetens. Samtidigt bygger denna studie på mitt empiriska material, efterforskning av repertoaren
samt tidigare forskning inom fältet folklig vissång.
Med litteraturteoretikern Michail Bachtin och hans tankar om ”det dialogiska ordet” vill jag se genrer som dialogiska yttranden (se Bachtin 1991,
1997). De är ständigt i dialog med andra genrer och sammanhang. Genom
intertextuella relationer, texters närvaro i varandra, skapas nya sätt att se
världen, som i sig också rymmer kontinuitet. Genrer är till sitt väsen intertextuella. De är också i dialog med livet. Charles Briggs och Richard Bauman
ser i artikeln Genre, Intertextuality and Social Power (1992) genrer som ”intertextuella konstruktioner”, nära relaterade till sociala, kulturella och his-
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toriska faktorer. De vill betona genrers föränderlighet och istället för själva
texten sätter de den kommunikativa akten i centrum. På så sätt söker de
genremässiga skillnader i ”de praktiker som används för att skapa intertextuella relationer”(Briggs & Bauman 1992:163).

Materialet
I DAGs samlingar finns material från projekten Göteborg och Bohuslän i visan och Hitta visorna! insamlat mellan 1978 och 2007.1 De som har spelats in
och intervjuats eller lämnat in material är till ungefär lika delar kvinnor och
män, oftast både bofasta och födda i Västra Götaland, de äldsta i slutet av
1800-talet och början av 1900-talet, de yngsta övervägande under 1920- och
30-talen. Informanterna har sjungit i vardagslag eller i mer informella sammanhang. De hör mestadels till Västsveriges kust- och landsbygdsbefolkning samt Göteborgs arbetarbefolkning. De har t.ex. varit hemarbetande,
jordburkare, fiskare, sjöfolk, arbetare, tjänstemän, kommunanställda, lärare,
affärs- och ekonomibiträden, sjukvårds- och hemtjänstpersonal.
Av de äldsta informanterna har vi ofta fått handskrivna visböcker, tillkomna från slutet av 1800-talet och fram till 1940-talet. Av de yngre har vi
fått något färre handskrivna visböcker och därtill sångblad och allsångshäften, mestadels från 1940-talet och fram till 1980-talet. När vi har frågat efter
visor som informanterna på något sätt själva har skrivit ner eller som är av
lokal eller personlig karaktär är det framförallt dessa former som har förekommit. Vi har inte samlat in tryckta visböcker eller nothäften. Det finns
flera skillnader mellan handskrivna visböcker och allsångshäften. Visböckerna användes inte för gemensam sång, utan främst för att teckna ner visor,
som minnesböcker och tidsfördriv. De har framförallt kommit till under
ungdomsåren för att samla en repertoar – och på ett sätt också för att samla
på delar av sig själv (Nordström 2008). Som skrifthändelser skiljer sig allsångsblad från handskrivna visböcker. Man kan säga att båda till stora delar
består av avskrifter men med olika avsikt och förväntningshorisonter. Det
som jag vill peka på är att såväl den handskrivna visboken som det privata
allsångshäftet är samtidsdokument. De är också artefakter som dominerar
1

1978 startade insamlingsprojektet Göteborg och Bohuslän i visan och 1992 vidtog dokumentationsprojektet Hitta visorna där du bor! (se Nordström 1995) samt 2007 Hitta visorna i norra Bohuslän. Syftet var att dokumentera och levandegöra den lokala vissången
tillsammans med olika kommuner i Västsverige. Projekten har bedrivits av Musik i Väst,
det senaste i samverkan med Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
(DAG). Det insamlade materialet består bl.a. av cirka 400 bandinspelningar med sång,
musik och intervjuer, 450 handskrivna visböcker, mestadels i kopior (TB), samt ett 20-tal
A4-pärmar med lösblad (LB), vilka bland annat omfattar allsångshäften och tillfällesvisor. Härtill kommer en större samling allsångshäften, ännu ej accederade. Samlingarna
arkiveras på DAG.
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som skriftliga sångminnen från privata sammanhang och genom historien
uppstår den ena och upphör den andra.

Föregångare
Begreppet allsång lanserades i Sverige 1927, när Ernst Rolf framträdde som
allsångsledare i underhållningssammanhang med refränger som Ju mer vi är
tillsammans (Ericson 1989:76; Arvidsson 1991:91). Ordet myntades i samband
med en tävling i Dagens Nyheter, som efterlyste en benämning på sång som
utfördes av större eller mindre folksamlingar. Allsången hade förebilder i England och den ”community singing” som förekom vid fotbollsmatcher. Allsång som underhållning utifrån tryckta förlagor fick sitt stora genomslag från
1930-talets andra hälft och under andra världskriget. En bidragande orsak till
den stora populariteten var en rad allsångskvällar på Skansen under ledning av
musikdirektör Sven Lilja (Bohman 1979:59f.; Ericson 1989:76; Lilja 1938). Denna rörelse kan sättas i samband med kriget och ”vikten av (nationell) gemenskap” (Arvidsson 1991:91). I mitten av 1930-talet började också radion sända
programmet Unison sång och 1940 kom Upp till sång. Texterna spreds genom
tidningen Röster i Radio och var ofta hämtade ur skolsångböckernas repertoar
(Netterstad 1982:157f.). Även inom folkrörelserna och föreningslivet, där det
sedan långt tidigare fanns en tradition med unison sång, trycktes under denna
tid en rad häften och böcker under rubriken allsånger (Arvidsson 1991:93).
Även om den stora haussen i samband med kriget gör att allsången kan
betraktas som en ny typ av underhållning, finns en längre kontinuitet i själva
sångpraktiken – den unisona sången utifrån skriftliga förlagor. Tillfällesvisor och sångblad för gemensam sång runt bordet är t.ex. inte en ny företeelse för 1900-talet. Christina Mattsson har utgått från Kungliga Bibliotekets
samlingar av småtryck och beskrivit de visor som alltsedan 1700-talet vid
finare kalas kunde delas ut bland gästerna. Från 1800-talets mitt – med bättre tryckmöjligheter – finns en större samling (Mattsson 2001). Likaså finns
upptryckta dryckesvisor att sjunga runt bordet från 1900-talets början. Förebilder finns också i den akademiska världen – i nationsliv och studentsångböcker. För den stora majoriteten av befolkningen var ändå sångrepertoaren,
in på 1900-talet, huvudsakligen muntligt överförd och framfördes utantill.2
Många 1800-tals repertoarer innehöll emellertid inslag från tryckta källor,
inte minst från skillingtryck.3
2

3
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Svenskarna var till följd av kyrkans husförhör tidigt läskunniga. Men det fanns inte
många böcker att tillgå i de flesta hem (Burke 1983:251f.).
Visor i skillingtryck finns bevarade redan från slutet av 1500-talet, men fick en betydande uppgång vid 1700-talets slut och 1800-talets början. Från 1880-talet fram till
slutet mot 1910-talet fick de med nya trycknings- och spridningsmöjligheter sin sista
och största blomstringstid. De yngsta skillingtrycken är från 1920-talet, då schlagerhäften alltmer övertog deras tidigare roll (Jersild 1975; Danielson 1981).
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Från det att folkskolan kom till 1842 utgavs också en mängd skolsångböcker för pedagogiskt bruk och gemensam sång. Inlärningen skedde emellertid oftast genom lärarens muntliga förmedling i kombination med att
eleverna fick skriva av texter och ibland noter från tavlan eller efter diktamen från läraren (Netterstad 1982). Psalmverser övades också in utantill.
Den unisona sången utifrån tryckta förlagor har också varit en viktig del
inom folkrörelserna alltsedan 1800-talets andra hälft (Arvidsson 1991; Selander 1996). I början av 1900-talet fanns också, med Alice Tegnér som förgrundsfigur, Samfundet för unison sång, vilka betonade att ”sången innebär
en förenande kraft människor emellan” (Tegnér 1906:3).
Allsången har en rad föregångare, den är förbunden med det förflutna,
inte minst i repertoaren, vilket ska diskuteras längre fram. Men under 1930och 40-talen framträder ändå, genom det unisona sjungandet, en märkbar
kollektivisering, vilken kan kopplas samman med nationella strömningar i
samband med andra världskriget. Allsångens stora popularitet framträder
också i samklang med den svenska folkhemsideologin, där hela tiden gemenskap och samarbete betonades. När allsången så småningom inträder i
de privata festsammanhangen sker detta i samband med att själva folkhemstanken konkretiseras i vardagslivet.

Allsånger i stencil och fotostat
Från slutet av 1940-talet och under 1950-talet, i takt med bättre kopieringsmöjligheter, blev det allt vanligare att framställa egna allsångshäften som
användes vid föreningsmöten och företagsfester, vid privata fester och kalas
i hemmen – till årshögtider som jul och midsommar och till livets högtider som bröllop och födelsedagar. Det är framförallt de senare som jag ska
uppehålla mig vid och ett par former som ofta återkommer i dem. Utifrån
mina intervjuer kan jag se att sjungandet i privata festsammanhang successivt förändrar sig – från ensam eller gemensam sång utantill, till gemensam
sång runt bordet med sånghäften. Det skriftliga materialet från insamlingsprojekten talar i samma riktning. Att allsångsbladen blir populära vid den
här tiden hör naturligtvis också samman med att möjligheterna att duplicera och stencilera ökade efter andra världskriget och att flera hade sådana
möjligheter.
De tidiga, privata allsångerna utgörs ofta av stencilerade texter på enstaka papper, men framförallt under 1960- och 70-talen, i takt med nya möjligheter att kopiera, kommer hela sånghäften för speciella tillfällen.4 Med
4

Den stora förändringen kom med xerografin, vilken innebar nya möjligheter att mångfaldiga och sprida egna kopior. En kontorskopiator med bred spridning som använde
xerografi kom 1957, men det var framförallt under 1960- och 70-talen som kopiatorerna
blev allt vanligare (NE 20, 1996:219).
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Flera av de allsångshäften som finns i Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg har
kommit till i samband med födelsedagar och bröllop.

kopieringsapparaternas utveckling framstår dessa häften som alltmer professionellt utformade – med tjockare papper och fotografier på framsidan. I
samband med olika högtidsdagar finns ofta namn och datum på framsidan
av sånghäftet och kanske en tecknad illustration.
Vid en översiktlig genomgång av visorna i DAGs allsångshäften framträder såväl något gemensamt som något individuellt. Här finns en återkommande repertoar; sångerna verkar mestadels hämtade från andra häften, men innehållet i ett häfte är också anpassat efter det aktuella kalaset.
Översiktligt innehåller materialet egna tillfällesvisor, dryckesvisor, schlager,
populära valser och visor, men också en form av sällskapsvisor, som verkar
mer eller mindre anpassade för det stencilerade eller kopierade allsångshäftet. Varifrån många av dessa visor kommer är ett hitintills outforskat kapitel. Flera av dem har sin hemvist bland de muntligt och skriftligt spridda
dryckesvisor, som förekommer i uppteckningar såväl som i tryckta sångblad
och sångböcker, och som ofta har ett långt förflutet (se Mattsson 1989, 2001).
Några speciella kategorier – som är direkt knutna till festsammanhanget vill jag uppmärksamma här. Allsånger som brukas i olika festsammanhang, där måltiden är central, använder sig ofta av det som finns att ”spela
med” runt bordet. De former som jag speciellt kan urskilja i materialet är
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huvudsakligen: bords- och dryckesvisor, vilka har sin grund i mat, dryck och
gemenskap, dueller mellan kvinnor och män, vilka utgår från människorna
runt bordet, skiljer ut de båda könen och låter dem spela mot varandra samt
en grupp som skulle kunna kalls för lek- och tungvrickningsvisor. Därtill kommer tillfällesvisorna, som i det här fallet mestadels utgörs av födelsedagsoch bröllopsvisor.
Häftenas sammansättning är beroende av tillfället. Många domineras
av dryckesvisor och flera har rötterna långt tillbaka i tiden, till en äldre
muntlig tradition. Men bland dryckesvisorna finns också en ny flora från
1900-talet. Övervägande delen utgörs av nya texter till redan kända melodier
(Mattsson 1989:307ff).5 En sådan är Kamelvisan, som ingick i allsångsblad
från 1950-talet och sjöngs på melodin Tre trallande jäntor. Till skillnad från
många andra dryckesvisor, som tidigare huvudsakligen överförts muntligt
och ofta är korta och kärnfulla, är denna fyra strofer lång och börjar:
Det gick en kamel i en öken
kamelerna gör så ibland
Han av en kameliafröken
fått korgen och ej hennes hand
Så därför gick han nu och led, med långa steg han gled
långt bort uti öknen han grubblande skred
Av tårar ögat sved och törstig var han med
Han tyckte att världen var upp och ned
En återkommande bordsvisa är Välkomna hit, ta er en bit / låtom oss glömma
allt vårt släp och slit. Denna välkomstvisa på melodi Å jänta å ja förekommer vid flera tillfällen i Musik i Västs material, exempelvis från Göteborg,
Sotenäs, Vänersborgs och Åmåls kommuner, där den ingår i allsångsblad som
har kopierats till fester i föreningar och privata sammanhang under 1970- och
80-talen.6 Visan sjunges till en melodi som ingick i 1900-talets skolsångboksoch allsångsrepertoar och som dessutom har upprepats i så många olika sammanhang att den kan räknas till de mer allmänt spridda.7 Varifrån texten
kommer är höljt i dunkel. Likt flera andra visor i samma medium och av sam-

5

6
7

I boken Helan går. 150 visor till skålen presenterar och kommenterar Christina Mattsson
femton ”moderna” snapsvisor ”som exempel på genrens utveckling under de senaste
hundra åren” (Mattsson 1989:10).
DAG: GOBIV LB:2:29, 11p, 12:k; DAL LB:4c, 4e, 5c
Texten till Å jänta å ja skrevs av Fredrik August Dahlgren och ingick i skådespelet Värmlänningarna från 1845. Melodin är ursprungligen en värmländsk polska. Den spreds
bland annat genom skolsångböcker och ingick i allsångsrepertoaren redan under de
första åren på Skansen (Dahlgren 1875; Lilja 1938).
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ma sort är den inte tidigare efterforskad.8 Sångtexten betonar den gemensamma närvaron vid bordet, att kvällen ska bli glad och minnesvärd. Genom
melodivalet finns också förutsättningar att förstärka upplevelsen. Melodin är
en polska med rötterna tillbaka i den svenska folkmusiken. Den ursprungliga texten besjunger på värmländsk dialekt ett kärleksmöte på landsvägen,
midsommar, dans och glädje. Liksom många av de melodier som har ingått i
1900-talets skolsångböcker – och bland allsångerna – andas den hembygd och
har en positiv och livsbejakande ton (jfr Netterstad 1982:32).
Visor som består av dueller mellan kvinnor och män, vilka växelvis
sjunger olika strofer, använder sig också av och anspelar på tidigare kända
melodier, som skillingtrycksvisan ”Kors på Idas grav” eller ”Viljasången” till
operetten Glada Änkan av Franz Léhar. Texterna lyfter fram områden och
egenskaper, vilka betraktas som speciellt manliga respektive kvinnliga. De
har någon gång skapats av Anonymus och spridits vidare från kopieringsapparat till kopieringsapparat.
En annan flitigt förekommande kategori vill jag kalla lek- och tungvrickningsvisor. Här märks tydligt samspelet med den grafiska utformningen. Följande visa om fem strofer är ibland nedskriven, så att sången börjar nere i
högra hörnet av pappret och ska sjungas från höger till vänster samt nedifrån
och upp. Den sjunges på melodi Den lustige kopparslagaren, en visa av tyskt
ursprung, vars melodi spreds med tyska gossorkestrar i slutet av 1800-talet
(SVA).9 Visan börjar med en inledningsstrof: Idag då vi har samlats här till
denna glada fest. Därefter följer själva utmaningen, att snabbt kunna sjunga
flera ord som allitererar och ljuder likartat, i det som kallas Tungvrickningsvisa:
Hans Hanssons halta höna har haft hosta helan höst
begärligt bara bad bli botad uti brustet bröst
Och doktor tupp, som flugit upp, han flyger genast ned
och hostapiller pillrar fram, som sväljes med besked
Trallala…
Visan har också bäring på drycker, eftersom själva utmaningen sägs bli svårare av ännu en snaps. Inte heller Tungvrickningsvisan finns tidigare belagd.
Däremot har jag identifierat ett par rader som äldre folkliga rim och ramsor.
Det finns en traditionell genre som består av svåra meningar eller snabba
8

9
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Den enda källa som återfinns genom Svenskt Visarkiv är i boken Festvisor, samlade av
Göran Rygert (1994), där det inte finns någon hänvisning till varifrån visan är hämtad.
Den lustige kopparslagaren finns enligt uppgift från Svenskt visarkiv i över 50 skillingtrycksupplagor från 1885 till 1916. Melodin är av C. Peter (eg. Wilhelm Frässdorf), som skrev
musiken, en marsch, omkring 1870, text anonym (SVA). Melodin har också i Tyskland,
Österrike och Schweiz använts till nya texter och parodier (Deutsches Volksliedarchiv).
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rim, där det gäller att hålla tungan rätt i mun. ”Hans Hanssons halta höna
hade en hiskelig hosta hela härliga hösten” är ett exempel på en sådan mening (se af Klintberg 1981:166; Ström 1975:242). Det förekommer flera liknande sånger med inslag av sällskapslekar, där deltagarna ska kunna sjunga
svåra saker fort, läsa baklänges, snurra på pappret för att kunna läsa texten
eller utföra olika slags rörelser enligt instruktioner i texten. Ett par mycket
spridda visor innehåller bilder istället för ord. En av dem är En kort, en lång,
en pyramid, en stång, som inte heller finns belagd tidigare, men är mycket
spridd, från häfte till häfte.
Ulf Palmenfelt har undersökt en närbesläktad företeelse i boken Folkhumor i fotostat (1986). Han menar att fotostatkopiorna kan ses som en spridningsform, ”ett medium för flera folkloristiska genrer” (Palmenfelt 1986:9),
men samtidigt har de utvecklats till en egen genre: de har hamnat på papper
och behöver inte hållas i minnet. Detta avspeglas bland annat i texterna,
som kan bli längre, dessutom tillkommer bilder och lek med den grafiska
utformningen (Palmenfelt 1986:10). Allsångshäftet kan också ses som en

”En kort, en lång, en pyramid, en
stång, hej dingelidång
En kanna, ett krus, en dosa med
snus, en dosa med snus, en kanna,
ett krus…”
Med största sannolikhet är texten en
översättning från tyskans Ein kurtz
ein lang, ein pyramid, ein stang.10
10

Detta är mitt antagande efter att ha efterforskat texten på nätet, till detta vill jag
återkomma.
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spridningsform, ett medium för flera genrer. Men i detta medium har gamla
texter bytt form och sammanhang och andra har kommit till. Sångerna
är dessutom förbundna med en speciell praktik, med gemensam sång från
bladet (jfr Briggs & Bauman 1992). På så sätt kan också hela det kopierade
allsångsbladet, med sin speciella användning, betraktas som en egen genre.
Den mer påtagliga anpassningen till mediet uppvisar de visor som är direkt
kopplade till fester och kalas.

Tillfällesvisor
I en del allsångsblad finns också egenhändigt diktade visor till lånade melodier. Under loppet av 1900-talet blir personliga födelsedags- och andra tillfällesvisor ”en av de mest utbredda formerna av folklig diktning” (Arvidsson 1999:130). Detta kan också ses i ljuset av att högtidsfirandet under denna
tid alltmer har kommit att kretsa kring sådana bemärkelsedagar (Bringéus
1987). I min avhandling har jag pekat på hur visorna är individuella samtidigt som de gestaltas i gemensamma former (Nordström 2002:205 f.). I
många tillfällesvisor återkommer mer eller mindre igenkännbara uttryck,
i samband med muntlig kultur kallade ”formler” (Ong 1990). De utgörs av
enstaka ord eller ordgrupper som kan anpassas till sitt sammanhang. Visorna har också tydliga inslag av muntlighet, av folklig diktteknik och lånade
uttryck från schlager, skillingtrycksvisor, albumpoesi och ordspråk. Jag vill
beskriva tillfällesdiktandet som en muntlig–skriftlig kompetens och placera det någonstans mellan muntlig och skriftlig kultur. De formelartade uttryckssätten är visserligen inte lika bärande som i en del andra, äldre muntliga genrer, men ingår ändå som en viktig beståndsdel. Formlerna är inga
fasta byggstenar, de hämtas från en mängd olika håll och används personligt
och varierat; visorna är individuella, men gestaltas i gemensamma former.
Formlerna visar sig också ha kontinuitet tillbaka i tiden, på så sätt är visorna
inte bara aktuella, utan också förankrade i ett gemensamt förflutet. Genom
sin ”dialogiskhet”, att anspela på gamla melodier och deras tidigare sammanhang, kan nybildningarna också leka med det förflutnas erfarenheter,
ställa dem i nytt ljus i nya tider. Kanske blir det också en speciell upplevelse att sjunga och få höra om sitt eget liv till kollektivt kända former och
melodier. Det personliga iscensätts i ljuset av något delat och gemensamt.
Genom att besjunga livet får det nytt värde och livskänslan förhöjs.

Visornas praktiker
De allsångshäften som finns arkiverade i DAGs samlingar har flera praktiker
bakom sig, dels som ”skrifthändelser” i sina tillkomstsammanhang, en form
av vardaglig och konstnärlig aktivitet, dels som sociala aktiviteter i sina bru-
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karsammanhang. Dessa kan inte skiljas från varandra. Som vardaglig aktivitet är ett fåtal äldre allsångsblad handskrivna, genom avskrifter, men de
flesta maskinskrivna och stencilerade eller avkopierade. Den kreativa akten
består till stor del av att skapa en ny och individuell sammansättning utifrån ett kollektivt förråd av texter och bilder och till detta kanske också lägga egna visor och illustrationer. I flera häften finns teckningar som anspelar
på de högtider som firas. Hela innehållet har ofta anpassats efter det aktuella kalaset. Sångerna har mestadels hämtats från andra häften, senare från
nätet.11 Köksbordet i kombination med arbetsplatsens kopieringsapparat
blir platser för vardaglig kreativitet. Det finns mer att utforska – vi har inte
i någon större utsträckning frågat informanterna om hur dessa häften rent
praktiskt har kommit till, kanske har några varit samarbeten mellan flera
personer. En del av dem har med säkerhet skapats av speciellt intresserade
individer (Nordström 2002). I DAGs samlingar finns flera som verkar vara
specialiserade på området, särskilt när det gäller att skriva hyllningsvisor.
Som aktivitet i sina brukarsammanhang används allsångshäftet för att
skapa gemenskap och höja feststämningen, för att ritualisera festen och
festmåltiden. När visorna används som allsånger är det särskilt viktigt att
välja ”något som alla kan”. Melodierna är inte nedtecknade, de ska finnas
i minnet. Flertalet hör också till en allmänt känd sångrepertoar – aktuella
schlager förekommer, men oftare handlar det om skillingtrycksvisor och
en äldre allsångsrepertoar. Samma melodier återkommer till flera olika texter. Melodierna, vilka ofta kan vara sammanbundna med minnet av andra
sångtexter och kontexter, framstår som en av huvudkomponenterna för att
skapa möjligheter till intertextuella kopplingar mellan genrer (se Briggs &
Bauman 1992:158).
Sjungandet iscensätts som en gemensam handling vid bordet. Om man
jämför med tidigare sångpraktiker föreligger en formalisering av sättet att
framföra sångerna, att sjunga tillsammans, alla på en gång, unisont från bladet. I förhållande till Walter Ongs diskussioner omkring den införlivande
muntligheten och den mer distanserande skriften skulle allsången hamna
någonstans mitt emellan (Ong 1990:90). Sången är formaliserad och distanserad genom att deltagarna i första hand riktar sitt intresse gentemot pappret, synen betraktar texten, skriften, på avstånd. Samtidigt utgörs musiken
av kroppsliga minnen, allsången låter ljuden strömma mellan deltagarna
och på så sätt är den också införlivande.

11

Stora delar av repertoaren sprids idag via nätet, vilket jag inte behandlar här, men planerar att återkomma till.
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Att göra allsångshäften kan handla om att dikta, välja visor, skriva av, texta, kopiera, klippa och
klistra. Den fyndige kan också hitta passande bildillustrationer.
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En salig blandning
Likt de handskrivna visböckerna ger de egenhändigt utformade allsångshäftena prov på folklig kreativitet, på sätt att göra livet till konst. Som artefakter skiljer de sig åt, men de är båda utbredda skriftpraktiker, som håller
sig på randen till eller finns vid sidan om den offentligt exponerade och
många gånger väl utforskade litteraturen, konsten, eller musiken. Ytterligare frågor finns att ställa – omkring dessa och andra häftens innehåll och
praktiker.12
Jag har här diskuterat hur innehållet i dessa allsångshäften har en lång
förhistoria, men också är förbundet med nya sociala sammanhang och ny
teknik. Kompetensen att själv dikta de tillfällesvisor som ingår kan ha sin
grund i den muntliga sångrepertoar som generationer födda under 1900-talets första decennier behärskar, av många års präntande i handskrivna visböcker och poesialbum, av skolsånger och psalmer som har lärts in utantill,
av schlager och populärmusik.
Allsångerna utgörs huvudsakligen av ett antal sånger, melodier och
formler som har förekommit i olika kontexter dessförinnan, men när de blir
infogade i allsångssammanhanget inträder en ny genreöverenskommelse,
som har att göra med framförandet och vilka tolkningsramar som ska ges
åt innehållet – med allsångsbladet på bordet sjungs gemensamt, ingens röst
höjer sig över någon annans. Här betonas kollektivet mer än individen. Kanske var det för att allsången stämde så väl in i den svenska folkhemsidologin
som den också fick ett sådant fäste i landet. Men genren kan inte endast
betraktas som ny. De visor som byter sammanhang har också en koppling
till gamla kontexter och kan inte frigöras därifrån, intertextuella strategier
kopplar samman nu och då. Denna allsång ändrar former med ökade möjligheter till att framställa egna stenciler och kopior och blir så småningom
alltmer individualiserad eller speciellt anpassad till olika sammanhang.
Allsångsbladen och deras praktiker kan beskrivas som en folklig, informell kultur, där vi möter en blandning av gamla skillingtrycksvisor, muntligt traderade dryckesvisor, allsånger, schlager, studentsånger, omdiktningar, folkliga rim och ramsor, ordspråk, käcka vandringsvisor och inte minst
folklig kreativitet. Att göra nya texter till gamla melodier har en lång historia. Innehållet sprids alltjämt på informella vägar – inte från mun till mun,
men från kopieringsapparat till kopieringsapparat och i dag framförallt via
nätet, där man i en folklig anda av ”återbruk” inte bryr sig så mycket om
upphovsrätt.
12

Det finns flera områden att utforska – under arbetet med insamlingsprojekten och denna artikel har jag kommit i kontakt med allsångshäften och tillfällesvisor inom olika
föreningar och arbetsplatser, inte minst inom den akademiska världen.
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Källförteckning
DAG = Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Institutet för språk och
folkminnen.
GOBIV = Göteborg och Bohuslän i visan, Musik i Väst.
LB = lösbladssamling.
TB = visbokssamling.
Deutsches Volksliedarchiv, Freiburg.
SVA = Svenskt visarkiv, Statens musikverk, Stockholm.
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Skola och skrivundervisning i ett
medieekologiskt
perspektiv
School and writing instruction from a media
ecological perspective

The theory formation of educational science pays little or no attention to the
fact that technologies have great and extensive implications for what Bernstein
(1996) calls content and framing in an educational discourse (Erixon 2010d).
This lack of attention also applies to Bernstein’s theory formation. It is easy to
disregard the fact that tools and hence different technologies are, and always
have been, a part of the practice of teaching in schools, e.g. in the form of books,
paper and pencils. This article is about the development of digital media technology (ICT) that is taking place in schools on a wide front and poses questions
about how to understand this development and what it is that is really happening to the content and forms of teaching in schools while this development
takes place. For this purpose a media ecological perspective is taken on media
and communication. This perspective is based on the conception of media in
terms of environments that exhort human beings to think and feel in different ways and hence also prescribe what they can do. The point of departure
is that education as an institution and an idea emanates from written culture,
and is therefore a function of it. In the article, which has a particular focus on
the teaching of writing in schools, I use examples from previous and ongoing
research projects on how educational practice is changing and how education as
an institution is being challenged by new technology. The analysis shows that
the new technology provides schools and teaching with a number of new values,
and the pupils with new competences, while other values and competences that
were associated with the older written culture are simultaneously being lost.
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Inledning
Skolan är historiskt och symbiotiskt förbunden inte bara med kyrka, läsoch skrivundervisning (Erixon 2010a; Johansson 1977; Tyner 1998), utan
också med teknologierna bok, papper och penna. Relationen mellan skriftkultur och skola är fortfarande stark inte bara vad gäller undervisningsinnehåll utan också vad gäller den skrivna texten som norm för kommunikation
i skolan. Det finns, menar Tuman (1992) också en ”metaforisk” förbindelse
mellan lärare och författare i den meningen att de betraktar sig själva som
kunskapens källa, liksom instrument för social kontroll.
Vi lever nu ett i multimedialt samhälle där skriftspråkets plats och funktion i den offentliga kommunikationen har decentrerats och förvandlats till
ett av flera kommunikationsmedier (Kress & Van Leeuwen 1996/2000). Dagens ungdomar växer upp i en vad man kallar ”screen culture” (Livingstone
2002) eller i en ”media ecology” (Mackey 2002) och använder olika medieteknologier för olika ändamål och i olika kommunikativa situationer. Dessa
populär- och mediekulturella kunskaper och erfarenheter för de med sig in
i klassrummet och de specifika skolämnena.
På en fysiologisk-perceptuell nivå kan vi betrakta varje kommunikationsmedium som en sensorisk miljö. Varje medium utgör en uppsättning
sensoriska karakteristiska drag. Utifrån detta perspektiv utgör medier sensoriska utvidgningar eller förlängningar som McLuhan (1964/1999) påpekade. Vi kan också betrakta varje kommunikationsmedium som en symbolisk
miljö, som består av en unik uppsättning av koder och syntaxer. När man
betraktar medier som miljöer kan man förstå det på åtminstone två sätt. Det
mer traditionella sättet är att betrakta medier som informationshjälpmedel såsom radio, TV etc. Utifrån en sådan föreställning står vi utanför våra
kommunikationsmedier och vi använder dem enbart för att kommunicera
med andra. Den medieekologiska föreställningen om medier som miljöer
bygger på uppfattningen att vi är situerade inom mediers symboliska strukturer som vi engagerar oss i för våra kommunikativa syften.
I den här artikeln diskuterar jag utifrån ett medieekologiskt perspektiv
hur den medieutveckling som sker i samhälle och skola får betydelse för
hur skolan organiseras, vilket innehåll som kommer att behandlas, sociala
relationer, hierarkier etc. Ett medieekologiskt perspektiv på skrivundervisningen i skolan fäster således uppmärksamheten inte bara på vad vi gör och
kan göra med olika former av teknologier, utan också vad dessa teknologier
gör med oss, eller i detta fall med skola och skrivundervisning. Med utgångspunkt från några redan genomförda och ett pågående forskningsprojekt diskuterar jag i den här artikeln hur nya teknologier på ett mycket påtagligt
sätt påverkar ämnet svenska och det faktum att ämnet därför står inför ett
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stort och avgörande paradigmskifte.1 Resultatet av detta skifte kommer att
innefatta både vinster och förluster.

Medieekologi
Medieekologi är en multi- och interdisciplinär tradition och teoribildning
inom den nordamerikanska kultur- och kommunikationsforskningen som
betonar studiet av medier som miljöer (Lum 2006). Medieekologisk teoribildning har inget formellt ursprung eller någon grundare, utan växte
under 1900-talet fram som en sammansmältning av flera skilda vetenskapliga traditioner, som studerade symboler, språk och mänskligt beteende. En
betydelsefull tänkare för den medieekologiska traditionen är den polske
språk- och humanfilosofen Alfred Korzybski (1879–1950), författare till det
omfattande filosofiska arbetet från 1933 Science and Sanity: An Introduction
to Non-Aristotelian Systems and General Semantics (Strate 2011). Korzybskis
arbeten passar väl in i den amerikanska filosofiska traditionen, exempelvis
pragmatismen, och till hans efterföljare räknas bland andra sociologen Niklas Luhmann, poststrukturalister och postmodernister som Jacques Derrida
och Michel Foucault, Jean Baudrillad, Jean-Francois Lyotard och Frederic
Jameson, lingvister som Edwards Sapir, semiotikern CS Pearce, litteraturforskaren I.A. Richards och filosofer som Russel och Wittgenstein. Gemensamt för dessa är, enligt Strate:
/…/ the idea that the structure of our mode of communication has
much to do with our thought and behavior, individually and collectively, and this is the basis of the field that has come to be known as media
ecology (Strate 2011:36).
Medieekologin utgår från föreställningen att kommunikationsmedier inte
är neutrala, genomskinliga eller värderingsfria kanaler för att transportera information från en plats till en annan. Istället menar man att mediers
inneboende fysiska strukturer och symboliska form spelar en avgörande roll
när det gäller utformningen av vad och hur information kodas och överförs
och därför också hur det avkodas. Det är mediets struktur som bestämmer
informationens innehåll och karaktär. Marshall McLuhans välkända devis
”mediet är budskapet” ska förstås i det sammanhanget (1964/1999).
Medieekologin utgår också från att varje mediums unika uppsättning
av fysiska och symboliska karakteristika bär med sig en uppsättning systematiska och ideologiska betoningar (biases). De skilda inneboende fysiska
1

Det pågående VR-projektet heter ”Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen – bild, musik och svenska under påverkan” och pågår under åren 2010–2012.
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och symboliska formerna i olika medier förutsätter motsvarande skilda betoningar.
Som en logisk följd av detta hävdar medieekologin att olika medier
främjar olika fysiska eller perceptuella, sociala, ekonomiska, politiska och
kulturella effekter som går att relatera till mediers inneboende betoningar.
Det handlar om hur medier påverkar kulturen.
Forskning med utgångspunkt i ett medieekologiskt perspektiv har bedrivits och bedrivs inom en rad olika områden, såsom muntlig kultur, literacy, typografi och elektroniska medier, men också inom arkeologi, semantik,
lingvistik, mediestudier etc. Framstående namn är Eric Havelock, S.I. Hayakawa, Robert K. Logan, Walter Ong, Neil Postman, Susanne Langer, Edward
Sapir och Benjamin Lee Whorf, Elisabeth Eisenstein, Marshall McLuhan,
Jay David Bolter och Richard Grusin, Lance Strate etc.
Två av traditionens mest namnkunniga företrädare är den kanadensiske
mediefilosofen Marshall McLuhan (1911–1980) och professorn i engelska
och sedermera medieforskaren med mera, Neil Postman (1931–2003).

Socialiteten inbäddad i teknologin
Den medieekologiska uppfattningen om medier som miljöer går vidare att
expandera till att innefatta föreställningen om artefakter och teknologier som bärare av mänsklig intention, eller som Noble uttrycker det, som
”hardened history, frozen fragments of human and social endeavor” (Noble
1984:xi). Det innebär att vi ständigt interagerar med ting i det sociala livet.
Det sociala är, som Waltz (2004) påpekar, aldrig enbart socialt. Materiell
utrustning, i exempelvis ett klassrum i en skola, eller den arkitektoniska
utformningen av skolan ställer specifika krav, då det sociala utgörs av en
praktik där det vi kallar det sociala inte enbart framträder med hjälp av tal,
texter och kroppar, utan också genom maskiner och byggnader som vi interagerar med (Law 1994). Ting och människor påverkar på så sätt varandra
ömsesidigt och konstruerar varandra. Det sociala kan sägas ligga inbäddat i
tingens eller teknologiernas materialitet.
Den medieekologiska teoribildningen tar inte parti för nya teknologier
eller försvarar äldre teknologier. Inom traditionen finns i det avseendet företrädare för olika inställningar. Neil Postman, exempelvis, var till att börja
med kulturradikal och ställde sig positiv till medieteknologier i skolan. Med
åren ändrade han uppfattning och utvecklade under slutet av 1960-talet och
framåt en mer kulturkonservativ inställning i sin kritik av vad han ofta kallade den grafiska kulturen. I boken Teaching as a Conserving Activity (1979)
utvecklar han sin uppfattning om skolan som en termostat (”a thermostatic
view” 1979:19–20), med vilket han avsåg att skolan har eller bör ha uppgiften
att bevara traditioner när samhället i övrigt är innovativt:
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The school stands as the only mass medium capable of putting forward
the case for what is not happening in the culture (Postman 1979:22).
I den meningen är skolan inte ideologisk, menar Postman, vilket torde vara
en uppfattning som på goda grunder kan ifrågasättas. Däremot är, vad jag
förstår, medieekologin inte ideologisk i den meningen att den företräder
någon särskild medieteknologisk nivå.
Skolan har som bekant inte enbart uppgiften att utbilda, utan också
uppfostra. Emile Durkheim (1858–1917), en av sociologins grundare, definierar objektet utbildning på följande sätt:
Education is the influence exercised by adult generations on those that are
not yet ready for social life. Its object is to arouse and to develop in the child
a certain number of physical, intellectual and moral states which are demanded of him by both the political society as a whole and the special milieu for
which he is specifically destined (Durkheim 1956:71, kursiv i original).
Durkheims (1956) fyra identifierade fenomen för objektet skola, dvs. som (1)
specifika institutioner och roller (2) specifika relationer (3) specifika geografiska och sociala rum och slutligen (4) specifika tidsbegränsade procedurer,
får utgöra strukturen för den fortsatta framställningen, som börjar i de teknologiska förutsättningar som skolan, utifrån ett medieekologiskt synsätt,
historiskt är en funktion av.

Äldre och ny(are) teknologier i skolan
Specifika institutioner och roller.
Ordet skola kommer av det grekiska ordet schole och betyder ’lärda sysselsättningar under ledigheten’ och beskrivs som en ”institution där – företrädesvis – barn och ungdom ges kunskaper, färdigheter och värderingar
som skall göra det möjligt för dem att fungera som medborgare i samhället”
(Pedagogisk uppslagsbok 1996). Skolans uppgift är enligt denna definition
så mycket större än att förmedla kunskap eller ge utbildning i snäv mening. Hamilton (1989) gör en åtskillnad mellan å ena sidan schooling, som på
svenska betyder ’skolbildning’, alternativt ’skolunderbyggnad’, men också i
ålderdomlig betydelse ’upptuktelse’ och ’läxa’, och å den andra education,
dvs. uppfostran, bildning, undervisning och utbildning. Schooling, dvs. den
verksamhet som bedrivs i skolan, beskriver han som en utvecklad mänsklig
institution, som började utvecklas under europeisk medeltid till att bli en
mer allmänt förekommande institution på 1700-talet, bland annat i England
och Frankrike. Historiskt har schooling sedan blivit ett instrument för att
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socialisera in den yngre generationen i samhället. Med denna utgångspunkt
leder skolgång inte automatiskt till ”education”.
Den i skolan förhärskande pedagogiska diskursen består således av två
sammantvinnade diskurser; en som handlar om undervisning och en som
handlar om uppfostran, för att tala med Bernstein (1996/2000). Det innebär då att läraren organiserar och kontrollerar verksamheten, initierar och
överför kunskap, har kontroll över innehållet genom lärobok och annat undervisningsmaterial, som denne under lång tid haft möjlighet att läsa och
arbeta med.
I skolan har läraren varit den som haft högst kompetens när det gäller
att läsa och skriva och därmed auktoriteten och kontrollen över det som ska
läras ut. När läs- och skrivkompetenser överförs i en skriftkultur delar det
upp människor i olika informationsvärldar som grundar sig på skilda nivåer
vad gäller läsförmåga och intresse för olika typer av litteratur (Meyrowitz,
1985/1986). Auktoritet och därmed hög status upprätthålls genom kontrollen över kunskapen, förmågan och erfarenheterna som är förbundna med
skriftkulturen. Auktoritet vilar på informationskontroll och hög statusroll
på tillgången till information. Ur ett medieekologiskt perspektiv emanerar
detta sätt att organisera undervisning på från skriftkulturen.
Med moderniseringen upplöses skolans socialitet i två delar: i förtingligandet av skolans institutionella sida och psykologiseringen av dess subjektiva sida, menar Ziehe (1989). Det innebär, att samtidigt som skolan i någon
mening blir ”kylig”, dvs. en anonym apparat, blir den också ”upphettad”
när läraren samtidigt måste bli alltmer personlig (Ziehe 1989:72). Denna
avtraditionalisering av den gamla skolkulturen leder, menar Ziehe, till en
säregen paradox när det gäller lärarens roll. Elevernas upplevelse av läraren
blir avpersonaliserad, vilket innebär att de upplever läraren mindre som individ än som exekutor av vad han kallar ”abstrakta beteendenormer” (Ziehe
1989:128). Det betyder också, och däri ligger det paradoxala, att den lärare
som vill förbättra den avpersonaliserade situationen ställs inför ”hyper-personaliserade” krav; han blir en ”relationsarbetare” Samtidigt som läraren är
en administratör måsta han eller hon lägga ner mer av sin personlighet i
detta arbete.
Denna utveckling kan exemplifieras med ett lyrikskrivningsprojekt
kallat ”Tankens Trädgård”, som bedrivits vid några svenska gymnasieskolor
sedan början av 1990-talet (Erixon 2004; Erixon 2005). Projektet går i korthet ut på att alla elever i årskurs två inom ramen för svenskundervisningen
skriver dikter kring ett bestämt tema. Av det stora diktmaterial som flyter
in väljer lärarna ut drygt hundratalet dikter som publiceras i en diktsamling. Den första samlingen utkom 1991 och bar titeln Om livet om döden om
kärleken om meningen. Projektet avslutas varje år med en stor föreställning
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i en av gymnasieskolornas aula, då de bästa dikterna läses upp och författare belönas. Det är det allra privataste, frågor kring livet, kärleken, döden
och existensen, som tematiseras. Både lärare och elever förväntas också vara
ärliga i sina försök att göra det. Drivkraften är, som jag uppfattar den, drömmen om att den ”rena kommunikationen” är möjlig i en skolkontext, med
hänvisning till Habermas begrepp kommunikativ handling och att de delaktiga aktörernas (elevernas och lärarnas) handlingar inte koordineras via
egocentriska framgångskalkyler utan via uppnåendet av inbördes förståelse
(Erixon 2004:45; Habermas 1996:83 ff.).
Hungern efter närhet i skolan ser Ziehe som en aspekt av tidsandan,
som via vardagskulturen sökt sig in i skolan. Den bärande idén bakom denna
hunger efter ”närhet” är, för att tala med Ziehe:
/…/ önskvärdheten av att öppna sig för varandra, ge inblickar i ens
inre liv, visa autentiska känslor, dela ett emotionellt engagemang (en)
/…./ vilja att hela personligheten kommer till uttryck, eller åtminstone
att emotionella och identitetsskapande upplevelser utbreds horisontellt
(Ziehe 1989:74).
Ziehes (1989) iakttagelser om skolans psykologisering kan också kopplas
samman med den medieutveckling som skett och sker i skolan. Projektet
”Tankens Trädgård” är inte bara ett traditionellt lyrikskrivningsprojekt,
utan också ett projekt som gradvis under 1990-talet och fram till nu alltmer
kommit att framstå som ett multimodalt projekt (Erixon 2007a). Den första
diktsamlingen som publicerades 1991 innehöll enbart tryckta texter. Från
1992 redan kom de följande diktsamlingarna även att innefatta teckningar
som till att börja med fungerade som illustrationer till dikterna, men som
under årens lopp alltmer framträder som självständiga uttryck i sin egen
rätt. Från 1997 kommer också fotografier in i de tryckta diktsamlingarna
för att med jubileumsskriften, den tionde år 2000, också innehålla ljud och
musiksättningar i form av en kompletterande CD. Med hänvisning till New
London Groups teorier kring ”multiliteracies” kan man säga att eleverna
i detta projekt snarare än skriver ”designar” sina multimodala produkter
(Cope & Kalantzis 2000/2002). Det blir särskilt tydligt vid den föreställning
som alltid ges i samband med att en ny diktsamling publiceras.
Skriftkulturen utmanas på olika sätt i den nya pedagogiska diskursen.
Läraren Mark (Erixon 2010b) har länge noterat hur jobbigt hans elever tycker det är att arbeta med skrivna texter. Därför har han beslutat sig för att i
ämnet samhällskunskap på gymnasiet mer utgå från bilder i sin undervisning. På detta sätt kan man, för att tala med Bezemer & Kress (2008) säga att
det sker en transduction från det skrivna till det bildliga. Utifrån ett medieekologiskt perspektiv handlar det om att olika medier främjar olika fysiska
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eller perceptuella, sociala eller kulturella effekter som går att relatera till
mediernas inneboende ”biases”, eller annorlunda uttryckt: olika medier är
olika bra på olika saker; skriven text i vissa sammanhang, bild i andra etc.
Marks pedagogiska motiv för att använda mer bilder i undervisningen
på bekostnad av skriven text är att få eleverna att hänga med bättre. Han
tycker att de har svårt att läsa och förstå skrivna texter. Därför är också
undervisningen uppbyggd och genomförd så att Mark till stora delar kan
förlita sig på bilder som utgångspunkt för diskussioner kring olika frågor
och områden inom ämnet samhällskunskap.
Mark arbetar således med att reducera de mest framträdande dragen
i den traditionella pedagogiska diskursen. Han vet att eleverna lever i en
visuell kultur och försöker att anpassa sig efter detta. Alltså måste undervisningen och arbetet i klassrummet även innefatta bruket av dator och
Internet.
Genom att företrädesvis använda bilder i undervisningen och låta
elevernas associationer styra undervisningens innehåll kommer elevernas
livsvärld i allt större utsträckning in i undervisningen. Samtidigt utmanas
lärobokens kunskapssyn och också lärarens kontrollerande funktion. Den
tryckta läroboken har av tradition företrädesvis förmedlat ett förhärskande
perspektiv på de olika fenomen som behandlas i skolan. När bilden och
därmed elevernas individuella associationer i allt större utsträckning styr
undervisningen framträder också olika och helt skilda perspektiv. På så sätt
sker en sorts relativisering och problematisering av kunskap. Man kan till
och med tala om en ny epistemologi.
Om vinsterna med ny teknologi kan ses som både fördjupade kunskaper
och vidgade perspektiv, finns det även förluster, exempelvis vad gäller såväl
läskompetenser som umgänget med böcker och traditionella bibliotek. Det
kan också handla om förmågan att läsa längre texter, men också vad gäller
skönlitteratur, de kvaliteter som ligger i ett skapa egna mentala bilder av det
man läser. I en grafisk kommunikationskultur kommer dessa bilder utifrån.

Specifika relationer
Lärarens överordnade position och auktoritet skapar specifika relationer i
ett klassrum. Traditionellt bygger relationerna på distans. Läraren är inte
förälder och eleven är inte barnet i en förälder-barn-relation. Utifrån dessa
förutsättningar utvecklas en egen kommunikationskultur med särskilda
regler och för att bli en framgångsrik elev i skolan måste man lära sig att
kommunicera i enlighet med regler som gäller för kommunikation i skolan.
Fyra regler styr kommunikationen i skolan (Anward 1983). Den första regeln
gäller vilka som har rätt att delta i den språkliga kommunikationen, den
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andra i vilken ordning man har rätt att yttra sig. Den tredje regeln gäller vad
som kan diskuteras och den fjärde den språkliga formen, dvs. hur innehållet
ska formuleras. Skolans språknorm ligger, menar Anward, nära det faktiska
språkbruket i bruksprosatexter, i vilka hänsynen till ämnet dominerar över
hänsynen till mottagaren, dvs. att meningar, skriftliga såväl som muntliga,
ska konstrueras så att man kan ta ställning till dem oberoende av vem som
har skrivit dem och vem som skall läsa dem. Det innebär att kunskap i skolan inte ska förbindas med personliga erfarenheter. Man kan också säga att
den kommunikation som sker i skolan till stora delar är förvrängd eller med
ett annat ord strategisk (Erixon 2004; Erixon 2005).
Berge (1988) diskuterar skrivundervisningen i skolan med exempel
hämtade från ”atriumstilen” i det norska examenssystemet. Eleven skriver
för att hon eller han måste, inte nödvändigtvis för att han eller hon har lust
att skriva. Men eftersom känslan av tvång kan bedövas genom att premiera
eleven med höga betyg och en möjlig god placering i konkurrensen är det
möjligt att pressa fram ett kommunikativt behov. Elever vet att friheten är
skenbar och att hoten om sanktioner finns där, för att använda Berges formuleringar. Samtidigt är elever insocialiserade i ett sådant arbetssätt. Därför
kan de också gripas av ångest, menar Berge, om läraren ger dem alltför fria
tyglar.
Ett villkor för att den kommunikativa intentionen ska få utlopp är med
dessa utgångspunkter att den som vill förmedla sig i en kultur uttrycker
sig med hjälp av de regler som styr denna kulturs uppfattning om vad som
är normalt. De ämnen eleverna föreläggs vid ett skrivtillfälle antyder tre
grundläggande drag i den kulturella kod som elevernas förväntas följa. Det
gäller för det första vilken del av verkligheten som eleven ska inrikta sig
mot, för det andra vad som inte är väsentligt att prioritera och för det tredje
hur lärarna vill att eleven ska organisera världen. Det innebär att elevers mer
eller mindre naturliga behov av att meddela sig skriftligt i skolan inordnas
under vissa kulturella normer.
Med nya teknologier förändras också kommunikationsmönstret i klassrummet. Marks ambitioner att anpassa sig till elevernas värld och mediekompetenser innefattar även en anpassning till elevernas vardagliga språkvärld;
han använder gärna ord och begrepp som han antar ligger nära elevernas
vardagliga språkvärld. Genom att samtidigt också föra in sitt privatliv i den
pedagogiska diskursen, till exempel berätta ingående om sin bröllopsresa,
uppmuntrar han eleverna att göra samma sak (Ziehe 1989; Erixon 2004; Erixon 2010b; Erixon 2010a). På detta sätt bryts hierarkierna ner mellan lärare
och elever samtidigt som lärarens auktoritet försvagas.
Relationerna förändras också av att lärarna allt oftare måste be eleverna
om hjälp. På en högstadieskola som står i fokus i Erixon (2010b) menar lä-
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rarna samfällt att elever och lärare numera befinner sig på samma sida och
att ingen är över- eller underordnad. En av lärarna säger:
/. . ./ so I think it’s good, an ideal teaching situation in that the pupils
feel that I’m standing here and that we will sort something out together,
that we are on the same side and not this and that. Feeling that we are
moving in the same direction, helping one another; there is something
we can’t manage, we’ll examine it; then we hope I’ll be the one to sort it
out together with them (Erixon 2010a:1218).
Lärarna menar att relationerna i klassrummet, som en konsekvens av detta
blir mer intima och därmed också mer positiva. Utifrån ett medieekologiskt
perspektiv kan dessa förändrade hierarkier i skolan sättas i samband med
ett länge påtalat fenomen i svenskundervisningen, nämligen elevers till synes bristande respekt för språkliga formella regler (Erixon 2007b). Lärarnas
undran rör det faktum att eleverna till synes i så liten utsträckning tycks bry
sig om skrivandets formella aspekter, särskilt vad gäller grammatik. Förhållandet var annorlunda tidigare, menar lärarna, då eleverna insåg betydelsen
av grammatiskt korrekta texter i ett betygssammanhang. Det är inte bara så
att deras texter är influerade av olika typer av talspråk, de utmanar därmed
också, medvetet och omedvetet, uppställda skrivregler.
Förklaringarna till denna utveckling kan för det första till en del bero på
att elever idag utvecklar kommunikationskompetenser inom olika mediesfärer. Lingvistiska drag överförs lätt från en kontext till en annan, även
om eleverna är medvetna om de formella regler som skiljer de olika skrivsammanhangen åt. Ett exempel på detta är de sms-förkortningar eleverna
numera också brukar i skolskrivandet, till lärarens förtret. Lärarna menar
också att eleverna bryter upp de genrekonventioner som omgärdat skrivandet i skolan (Erixon 2007b). För det andra kan det också handla om att eleverna i en skärmkultur utvecklar en annan föreställning om vad en text är.
I ett sammanhang där text lätt organiseras om i olika versioner framstår
den inte längre som något stabilt och uthålligt, snarare som något temporärt, flytande och kortlivat. När eleverna i skolan utmanar skrivnormerna
kan det också, för det tredje, relateras till Habermas (2003) föreställning om
hur det privata och offentliga går in i varandra liksom Ziehes (1989) föreställning om att skolan har blivit ”het” och ”personlig”. I enlighet med det
resonemanget anpassar sig eleverna till en mer intim språksfär, där barriären mellan den primära och sekundära diskursen har minskat (Gee 1996).

Specifika sociala rum
Läraren har som tidigare nämnts traditionellt haft kontrollen över innehållet i det som ska förmedlas och har bestämt innehåll, i vilken ordning och på
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vilket sätt förmedlingen ska ske. Bernstein (1996/2000) använder begreppet
framing. Läraren har varit inläst på det stoff som ska förmedlas och har därmed också ett övertag över eleverna. I det sammanhanget har läraren haft
god hjälp av läroboken, som tills för inte så länge sedan underställdes censur
i form av läroboksgranskning (Selander 1988; Mattlar 2008), för att tillse att
innehåll och värderingar låg i linje med läroplan och samhällets normer.
Inom detta sociala rum utvecklades också specifika skriftliga genrer inom
exempelvis svenskämnet i gymnasieskolan, där skolskrivandet domineras av
ett litet antal genrer som har stor spridning över de olika studieprogrammen
och hög frekvens (Nyström 2000). Två av dessa vanliga genrer är rena skolgenrer: utredande uppsats och faktaredovisning. Två andra genrer är berättelsen och bokrecensionen. Skolskrivandet är därför, menar Nyström, starkt
präglat av ett skrivande som inte är så gångbart utanför denna kontext.
Nyströms kartläggning visar att genreprogressionen under en elevs skoltid
är liten. Såväl berättelsen som bokrecensionen är genrer som introduceras
tidigt under skoltiden. Wertsch menar att ett underliggande antagande för
all klassrumsdiskurs är att man inte får introducera eller får förvänta sig information utanför klassrummet, såtillvida man inte är särkilt inbjuden att
göra detta; ”It is as if an invisible barrier has been placed around the topical
’space’ that is eligible for discussion” (1991:127).
Med nya teknologier utvidgas skolans både fysiska och sociala rum. När
unga människor idag i exempelvis olika så kallade ”fan-kulturer” och med
utgångspunkt i olika berättelser både blir producenter och konsumenter av
berättelser, så kallade ”prosumers”, överför man också typiska skolaktiviteter
till sfärer utanför skolan (Olin-Scheller & Wikström 2010). En elev läser och
konsumerar exempelvis en berättelse om Harry Potter. Inom fan-kulturen
utvecklas denna berättelse på olika sätt av i det här fallet eleven, som också
kan binda samman den med andra populära berättelser. Eleven producerar
en text, som sedan läggs ut på nätet för allmän bedömning. Olin-Scheller &
Wikström (2010) ger exempel på hur medlemmar i fan-klubben går in och
har kvalificerade synpunkter på de texter som skrivs. På så sätt blir detta en
verksamhet som med hjälp av ny teknologi i konkret mening delvis övertar
en typisk skol- och lärarverksamhet, dvs. att rätta och kommentera texter.
Denna typ av verksamhet kan i sin förlängning också föra samman mer erfarna författare med textförfattare i skolan med en ökad interaktivitet som följd.
I det nu pågående forskningsprojektet ”Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen” framkommer i intervjuer med lärare och
elever att alltmer av skolverksamheten förläggs till det som tidigare kallades fritid. Under en av mina observationer vid den skola där alla elever fått
en egen dator stöter jag på en flicka som suttit längst fram med sin bok och
läst och nu är på väg ut. När jag frågar henne var hon har datorn säger hon
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att hon är färdig med sin text och redan lagt upp den på google docs. Hon
säger också att hon inte kan koncentrera sig i skolan på att skriva noveller.
–Jag skissar bara i skolan, säger hon, och skriver sedan färdigt hemma.
Denna uppfattnings tycks vara samfälld bland eleverna och bekräftas i slutet av lektionen då man tillsammans ska bestämma sista dagen för inlämnandet av uppgiften. Någon av eleverna ropar ”klockan 24”, varvid läraren
säger:
–Jag vill veta hur många av er som tror att ni är klara före kl 24. Jag har
nämligen tid i dag och kan läsa och kommentera.
Hälften av eleverna räcker upp sina händer och läraren antecknar deras
namn. Upplägget förutsätter således att man arbetar på fritiden och att
gränserna mellan skolarbete och fritid suddas ut.
Denna utveckling att alltmer av skolarbetet förläggs till fritiden gäller
inte enbart denna skola, utan tycks till en del hänga samman med hur mycket den nya teknologin används i undervisningen. Det preliminära mönstret
visar att ju mer teknologi som finns tillgänglig och som används, ju mer
arbetar eleverna hemma och det av flera olika skäl.
Digital teknik ger på detta sätt och i många olika avseenden möjligheter
till, eller hur man nu ska uttrycka saken, en utvidgning av den pedagogiska
diskursen (Burnard 2007). Man kan också samtidigt tala om rummets utvidgning genom de möjligheter som finns när det exempelvis gäller samarbete och partnerskap mellan skolor och andra platser för lärande, exempelvis med individuella författare, konstorganisationer, etc. Ny teknologi kan
också bidra till en utvidgning av tiden i den meningen att ny teknik kan
automatisera verksamheter som ger tid över till annat. Kraidy (2002) menar
att interaktiva medier lägger över initiativet på studenten eller eleven. En
utvidgning av rummet innebär att gränserna för skolans rekontextualiseringsfält utmanas och överskrids.
Samtidigt som skolan därmed blir mindre isolerad och får möjligheter att öppna sig mot övriga samhället skapar de otydliga gränserna mellan
arbete i skola och arbete hemma på fritiden en flexibilitet, men också ett
tryck och en stress som både elever och lärare ska hantera.

Specifika tidsbegränsade procedurer med avsikten att påverka
Ur skolans hierarkiska ordning, byggd på skriftkulturen, emanerar också
traditionen att bygga, inreda och arrangera ett klassrum med särskild placering av bänkarna, riktade mot läraren och katedern, som inte sällan var och
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fortfarande är lite upphöjd, och svarta, gröna eller numera även vita tavlan.
Skolan utgör på så sätt ett särskilt område, en plats dit bara vissa människor
går och sysslar med särskilda former av aktiviteter, som på avgörande sätt
skiljer sig från aktiviteter hemma eller i andra sociala sammanhang. Rent
fysiskt har skolan en distinkt arkitektur som är lätt att känna igen, inte sällan med ett stort område i form av en skolgård i anslutning därtill. Gränserna är ofta markerade genom staket eller skyltar som anger namn på skolan
eller förbud av olika slag. Inomhus är rummet uppdelat på olika sätt, så att
elever i exempelvis olika åldrar, eller med olika kön eller begåvningar går i
särskilda klassrum, som i sin tur är åtskilda från de arbets- och personalrum
som är avsedda för lärare och annan personal.
Det sätt på vilket stoffet förmedlas lägger också grunden för tidsindelningen av skolan i korta lektioner. Livet i skolan markeras av en delad regelbunden växling med vanliga och återkommande aktiviteter i klassrummet
som utgör rutiner för både lärare och elever. Tiden är strikt uppdelad. Elever
går enbart fem dagar i veckan till skolan, där aktiviteterna ofta är indelade
i tidspass om 40–60 minuter. Aktiviteterna bryts upp av olika skolämnen,
som genomförs på olika tider, inte sällan i olika klassrum, med olika lärare
och med olika läromedel. Skolan utmärks också av att det förekommer en
rad olika sociala praktiker. Man ska lära sig att arbeta enskilt eller i grupp,
att sitta still, att bli styrd av tid, lära att lära sig när man får tala och inte tala,
till vem och om vad. Socialt är skolan vidare organiserad hierarkiskt med en
rektor och studierektor som högsta ansvariga för skolan, följt av lärarna i de
olika ämnena med sina olika platser i hierarkin. Vissa ämnen, exempelvis
matematik har hög status och anses viktigt, medan ett ämne som bild eller
slöjd mer betraktas som ett ämne som är till för att bryta det hårda arbetet
med de viktiga ämnena. Lärarna har mer makt än eleverna. På så sätt socialiseras elever och lärare in i skolans organisationsrytm.
När ny teknologi kommer in i ett undervisningssammanhang utmanas
också rytmen med återkommande aktiviteter i klassrummet som sedan länge
utgör rutiner för både lärare och elever. De korta och fragmenterade tidspassen om 40–60 minuter synes på flera olika sätt vara oförenliga med de krav
digital teknologi ställer på undervisning. Läraren Anna Danielsson berättar
om ett av flera exempel då ny teknologi använts i undervisningen när eleverna
skulle göra reklamfilmer (Erixon 2010c). Då blev det uppenbart, menar hon,
att det korta lektionsformatet satte hinder i vägen för uppgiftens genomförande. Det krävdes både en utvidgning av tiden i den meningen att man behövde utnyttja lektionstider också i andra ämnen. Men den tidsmässiga utvidgningen innebar också att den pedagogiska diskursen utvidgades, till att
också innefatta fritiden. Ny teknologi kräver sammanhängande tid och en
noggrann organisering av verksamheten, menar Anna Danielsson.
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I forskningsprojektet ”Skolämnesparadigm och undervisningspraktik
i skärmkulturen” blir det alltmer tydligt att procedurerna i undervisningen
också står i förhållande inte bara till den materiella utrustningen i form av
digitala medier, utan också den arkitektoniska utformningen av klassrummet.
När datorteknologin var ung på 1980-talet inrättades ofta så kallade
datorsalar, dvs. salar inredda med en uppsättning stationära datorer, som
kunde bokas för undervisning i olika ämnen. Vår undersökning visar att antalet datasalar har minskat påtagligt under de senaste åren samtidigt som
antalet bärbara datorer ökat. Enligt den empiri vi insamlat i projektet tycks
de skolor som har en låg teknologisk nivå gärna ha kvar sina datorsalar. Skolor med en högre teknologisk nivå, exempelvis i form av många flyttbara
uppsättningar datorer, så kallade ”nomader”, lärare med egna datorer, väl
utvecklad tillgång på datorer, dataprojektorer, eller elever med egna datorer,
har valt att ta bort sina datorsalar.
Den enda datorsal jag får tillfälle att besöka återfinns på en av de tio
skolor jag besöker under empiriinsamlingen. Här framkommer av observationsanteckningarna att placeringen av bänkarna om tre till fyra datorer
skiljer sig från ett traditionellt klassrum. Bänkarna är placerade i grupper
om tre till fyra datorer, både utmed väggarna och mer centralt i rummet.
Trots denna gruppering tycks eleverna sitta mycket för sig själva. Datasalen saknar således den rätlinjighet som utmärker ett traditionellt klassrum. Det finns inte heller något självklart fram och bak i klarrummet, dvs.
ingen fysisk plats för lärarens auktoritet i form av kateder. Läraren har inte
heller någon egen dator att försjunka bakom, utan är hänvisad till att hela
tiden gå runt i klassrummet.
Bakom detta sätt att möblera och arrangera en datasal kan man skönja en
pedagogisk ambition till förnyelse. Det intressanta är, ser jag i mina observationsanteckningar, att lärarens förhållande till eleverna tycks något förändrat
i förhållande till det som gäller för samma lärare i ett traditionellt klassrum.
Lärarens insatser har mindre karaktären av undervisning, utan mera av handledning. Hon går omkring och tipsar och hennes förhållande till eleverna
tycks mera bygga på jämbördighet än överordning. Det är också uppenbart att
läraren har begränsad kontroll över vad eleverna egentligen gör.
Samtidigt tycks det vara svårt för eleverna att motstå de frestelser som
Internet erbjuder. Koncentrationen blir delvis lidande och illustrerar väl de
problem som elever ovan gett uttryck för när det gäller möjligheterna att
koncentrera sig i skolan.

Avslutande diskussion
Medieekologi studerar och intresserar sig för hur olika former av kommunikationsmedier påverkar den mänskliga perceptionen, förståelsen, känslor

192

Skola och skrivundervisning i ett medieekologiskt perspektiv

och värderingar liksom hur media påverkar våra möjligheter att överleva.
En mediemiljö är med en medieekologisk utgångspunkt ett komplext meddelandesystem, som påbjuder människan specifika sätt att tänka, känna och
uppträda på.
Utifrån ett medieekologiskt perspektiv har jag med utgångspunkt i tidigare studier samt en nu pågående studie velat fästa uppmärksamheten på
den avgörande betydelse teknologierna spelar i en pedagogisk diskurs. Den
medieekologiska föreställningen om medier som miljöer ser människan
som situerad inom mediers symboliska strukturer, vilket innebär att pedagogiska system och strukturer påverkas och förändras när ny teknologi kommer in i en pedagogisk diskurs. Varje mediums unika uppsättning av fysiska
och symboliska karakteristika bär med sig en uppsättning systematiska
och ideologiska betoningar som också påverkar hela kulturen i skolan och
i klassrummet. Via ett ständigt inflöde av flera och tillgängliga perspektiv
förändras undervisningsinnehållet. Det sker en relativisering av kunskapen
samtidigt som elevernas egna tolkningar får en större plats i undervisningen
när bilder, filmer och texter på Internet delvis får ersätta läroboken.
Därmed förändas också relationerna i skolan. Den intimisering som
Ziehe (1989) menar har skett i skolan går med ett medieekologiskt perspektiv att förbinda med den medieteknologiska utvecklingen. Mindre hierarkiska strukturer utvecklas när lärare och skolledare inte längre kontrollerar
informationsflöde och kommunikationsmedier. Samtidigt utvidgas skolans
geografiska och sociala rum när alltmer av skolarbetet förläggs hemma eller
på tider som ligger utanför den ordinarie skoltiden eller när typiska skolverksamheter som att skriva berättelser delvis sker via olika så kallade fankulturer. Skolans tidsbegränsade procedurer blir på samma gång obsoleta och
fyller inte de krav på sammanhängande tid som ny teknologi ställer.
Det innebär, sammanfattningsvis, att när nya digitala teknologier nu i
allt snabbare takt införs i skolans verksamhet utmanas hela institutionen
skola med både vinster och förluster som följd. De vinster och fördelar, liksom de förluster som datorn ger i skrivundervisningen i skolan skapar nya
pedagogiska utmaningar. Hur ska man kunna utnyttja den utvidgning av
den pedagogiska diskursen som ny teknologi möjliggör utan att det skapar
stress och ängslan, hur ska elevernas koncentration kunna bibehållas när
utflykter i cyberrymden lockar och, när det gäller skrivundervisning, hur
får man eleverna att verkligen lära sig rättstavning med hjälp av ett självkorrigerande ordprogram, när det är så lätt att bara acceptera programmets
förslag och oreflekterat gå vidare, eller hur ska eleverna även fortsättningsvis upprätthålla kompetensen att skriva för hand, när skrivandet med hjälp
av tangentbord både ger ett snyggare och mer läsligt resultat och går snabbare? Ett medieekologiskt perspektiv på medier och kommunikation ger oss
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bättre möjligheter att se och därmed förhålla oss till teknologiers förtjänster
och avigsidor i ett pedagogiskt sammanhang.
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Elvaåringars
skriftbruk till vardags
och i skolan

Young students’ vernacular literacy and school
literacy

The written word ‘surrounds us round the clock’. Consequently, it is difficult
to determine the border between children’s school literacy and their vernacular
literacy outside school. The aim of this article is therefore to describe some everyday literacy events and their relation to literacy events in grade 5 in school. The
concept literacy covers broader ways of reading and writing and is understood in
the social context in which it is used and acquired. Children use different written modes of communication outside school, for example, Facebook and blogs,
but seldom books. In school, on the other hand, they usually write with a pen
and read books made of paper. The children’s vernacular literacy practices and
school literacy practices meet during school breaks, where students’ texting and
typing are visible. The different use of modes, tools and literacy events among
students are something that probably should be problematized and discussed
within schools with the aim of drawing on everyday practices to enhance educational development.
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Syftet med artikeln är att beskriva och reflektera över barns, i årskurs 5, vardagliga skriftpraktiker och deras relation till skolans skriftpraktiker. Det är
dock inte helt enkelt, och kanske inte heller önskvärt, att avgöra var gränsen
mellan barns vardagliga skriftbruk och skolans skriftbruk går, då eleverna har
med sig vardagligt skriftbruk in i skolans värld.1 Dessutom har komplexiteten
i skriftbruket ökat genom ett vidgat perspektiv på läsande och skrivande, som
innebär möten med olika sätt att använda och producera skrift. Det är därför
av vikt att lyfta fram och förstå denna mångskiftande bild av skriftanvändning som eleverna rör sig mellan. I detta nya landskap, av såväl traditionella
pappersburna skrifthändelser som digitala skrifthändelser, befinner sig barn
under sin vakna tid (Purcell–Gates 2007:14; Dalton & Proctor 2008:297–298).
Skrift kan sägas vara invävt i barnens vardagliga liv.
Morgonens vardagliga rutiner före skolstart kan innebära att barnet
sitter vid ett bord och läser på mjölkförpackningen och därefter borstar
tänderna med tandkräm där förpackningstexten informerar om tandkrämens förträffligheter. På väg till skolan finns kanske namn på affärer och
reklam. Dessa upplevelser handlar
om läsning, men skrivande kan
förekomma eftersom barnet på vägen till skolan med stor sannolikhet
använder en mobiltelefon för att
skicka ett SMS. Text på barns vardagskläder är allmänt förekommande och dessa finns med in i
klassrummen där de beundras,
kommenteras och värderas av eleverna. Vad det står på kläderna vet
barnen för det mesta men kanske
inte riktigt vad det betyder. Tydligt
är att text inte enbart består av
bokstäver utan att det även inkluderar andra tecken och bilder, vilket
Text som markör. Foto: Berit Lundgren
framkommer på bilden härintill.
1
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I svenska språket finns ett begrepp för praktiker och händelser utanför skolan, nämligen
vardagligt skriftbruk. Men i det engelska språket finns två begrepp som inte helt täcker
varandra. Begreppet vernacular literacy används vanligtvis för “for personal and practical
purposes” utanför skolan (Ivanič et al. 2009:23). Det andra begreppet, everyday literacy,
poängterar att det inte existerar en exakt och tydlig gräns mellan vardagens literacy och
skolans literacy. Det används “for the more informal practices in which students engage
[…] as part of their learning” in school (Ivanič et al. 2009:21). Det medför att översättningar ibland kan vara problematiska.

Elvaåringars skriftbruk till vardags och i skolan

Den vardagliga skriftpraktiken ser annorlunda ut för barn idag än för
bara 20 år sedan. Grundskolans skriftbruk har däremot varit relativt stabilt
över de senaste 50 åren och består framförallt av böcker, tidningar, tidskrifter, bilder och musik. De senaste tio åren har ett litet inslag av webbaserade
skrifthändelser smugit sig in i skolan. För det mesta när man talar om barns
läsning och skrivande avser man skriftbruket i skolan som kan sägas vara
den dominanta praktiken (Barton 2007:57; Barton 2010:110f.).
I artikeln redovisas inledningsvis literacy ur ett teoretiskt perspektiv.
Därefter följer en kort metodbeskrivning följt av en resultatpresentation
från en pågående studie om barns skriftbruk och skolans skriftbruk utifrån begreppen skriftpraktiker och skrifthändelser. Kapitlet avslutas med en
reflektion över vardagens skriftpraktik och skolans möjligheter att bygga
broar mellan olika skriftpraktiker.

Literacy som vidgat skriftbruk
Den teoretiska utgångspunkten för denna artikel är literacy-utveckling
(Barton 2007:18–22). I literacy ingår kognitiva färdigheter i och om text
samt sociala attityder till och kunskaper om ett varierat utbud av textuella
och symboliska tecken. Utifrån literacy-perspektivet betraktas läsning och
skrivande som en social händelse, en interaktion och en kommunikation
som skapas i förhållande mellan användarna, där text kan vara multimodal
och inte alltid linjär (Kress 2003:156–160; Dalton & Proctor 2008:297–298).
I en multimodal text används flera sätt för att representera text. Tal och
skrift är två av alla de representationsformer som förekommer inom texter.
Andra är exempelvis bilder, digitala bilder, musik och kroppsspråk (Kress
2003:35–36). Kombinationen av flera representationsformer i en text skapar
en multimodal text där läsaren ibland behöver scanna texten för att upptäcka vilka olika representationer som finns med och vilka av dessa som ska
läsas först (Kress 2003: 35–36).
Literacy kan beskrivas utifrån två begrepp. Det ena begreppet är skriftpraktiker (literacy practices), som är de sociala förväntningar och de för
givet taganden som är associerade med literacy (Barton 2007:35f.). Det kan
även uttryckas så att skriftpraktiker är abstraktioner skapade i en social kontext där makt, ekonomi och värderingar är viktiga för att förstå vad skriftpraktiker är (Janks 2010:118). Det andra begreppet är skrifthändelser (literacy
events), vilka är de företeelser och aktiviteter i det dagliga livet där eleven
använder text (Barton 2007:35f.). De är observerbara fenomen i kontextuella
sammanhang i såväl tid som rum (Janks 2010:118). Skilda skriftpraktiker värderas olika i ett och samma samhälle. Exempelvis värderas skolans skrivande
högre än det vardagliga skrivandet (Barton & Papen 2010:11–22; Lundgren &
Botha 2010:303). Dessutom förkommer olika värderingar på en och samma
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skriftpraktik mellan skilda samhällen och kulturer. För den enskilda individen handlar det om att hon/han utifrån sina erfarenheter och värderingar
försöker skapa mening med text i olika institutionella, historiska och kulturella kontexter (Liberg & Säljö 2010:245; Lundgren & Botha 2010:302–304;
Barton & Tusting 2005:14–33; Street 1984:19–43; Freire 1970/1996).
All skriftanvändning involverar någon form av konsumtion och/eller produktion. Användning av tekniska verktyg medför att personen per
auto-matik är produktiv exempelvis då hon/han producerar egna webbsidor, chattar, skriver fan fiction, och gör musik (Gee 2007:135–136). I dataspelande finns ingen renodlad konsumtion enligt Gee (2007) eftersom spelet är konstruerat men spelandet förutsätter en aktivitet från personen.
Olin-Scheller och Wikström (2010:41–42) menar att denna dubbla aktivitet
skapar prosumers.2 Ett annat exempel där barn är prosumenter är när de skriver egna fortsättningar på berättelser eller utvecklar dem i olika riktningar,
så kallad fan fiction (Olin-Scheller & Wikström 2010). Gee (2007) menar att
prosumption är en viktig källa för att lära sig färdigheter som är värdefulla
i det globala mediala samhälle som vi lever i. Multimodala medier skapar
därmed nya och varierande möjligheter för skriftutveckling. Samtidens förändringar, kräver alltså ständigt omprövning och vidgning av våra föreställningar om vad som menas med att vara litterat.
Idag är barns tillvaro och kontakt med literacy i hög grad påverkad av
multipla teckensystem där skriven text endast utgör en del och mer kan
ses som integrerad i andra möjligheter att kommunicera. Bilder, data-spel,
filmer, chatt-sidor etc. är för många barn något som kan vara den första
kontakten med literacy (Fast 2007:177–189). Många barn har därmed redan
erfarenheter om texter med komplexa framställnings- och representationsformer, vilka i stor utsträckning förmedlas via digitala medier, när de kommer till skolan. Layouten i skrifthändelser är mycket viktig vilket medför
att barnen väljer bilder och bakgrundsfärger som ger ett estetiskt tilltalande
intryck och de föredrar ofta att blanda vardagliga begrepp med skolans begreppskonventioner (Engblom 2011). Den multimodala utvecklingen skapar
tidigt i barns liv möjligheter för meningsskapande och lärande där barnen
utvecklar färdigheter för att röra sig i och mellan olika texter (Liberg & Säljö
2010:240–246). Vad som kan anas är att digitala medier och dess användningsområden påverkar och kommer att påverka barn och deras skriftutveckling i allt större utsträckning.
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Begreppet prosumer är en kombination av begreppen producer och consumer (Gee 2007).
Begreppet har vuxit fram över tid, se exempelvis Jenkins 1992. De svenska begreppen är
substantivet prosument och verbet prosumera (Olin-Scheller & Wikström 2010:41–42).
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I denna artikel används begreppet skrifthändelse (literacy events) för att
beskriva de observerbara fenomenen i elevers och skolans skriftbruk. Begreppet skriftpraktiker (literacy practices) används för att förstå hur olika
händelser tillsammans skapar en skriftspråkskultur. Vidare betraktas elevernas skriftbruk som sociala aktiviteter vilka skapas utifrån de värderingar,
normer och uppfattningar om skriftbruk som förekommer i deras omvärld.

Sociala medier i barnens vardagliga skriftbruk
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till och användning av de kommunikativa medier som eleverna i denna artikel framförallt har kommit
i kontakt med och uppgifter om Internetanvändning. Facebook, som presenterades 2004 för Harvard-studenter, öppnades för alla som är över 13 år
i september 2006. Det är kostnadsfritt att använda sig av webb-sidan och
den används för att upprätthålla och skapa nya vänskaper. Lewis & West
(2009) menar att man skulle kunna kalla Facebook en kulturell plats för
vänskap dit man måste bli inbjuden av värden och där relationerna mellan deltagarna varierar från nära vänner till ytliga bekanta. En blogg kan
mer ses som en webb-sida där man informerar om händelser som berör
exempelvis skrivaren, omgivningen och samhället. Bloggare har kallats för
”citizen journalists” för att understryka att de inte behöver vara journalister för att kunna publicera en händelse eller en nyhet på en blogg (Levinson 2009:17). Blogg-skrivande i allmänhet handlar inte i första hand om
att kommunicera med sig själv och reflektera över händelser, utan bloggens kommunikativa text riktar sig till läsare som ska uppmärksamma
dels texten dels skribenten. I bloggen synliggörs skribentens upplevelser,
erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Skribenten på en blogg är det
agerande subjektet, producenten Men under processen från skrivande till
publicering förändras skribentens roll från producent till att vara den som
konsumeras så att skribenten blir ett objekt, dock ett agerande objekt (Levinson 2009:12). Ett passande begrepp för denna typ av skrivare är som
tidigare nämnts prosument (Olin-Scheller & Wikström 2010). Aslaug Veum
och Karianne Skovholt presenterade en studie om flickors bloggar under
konferensen ”tredje nordiske morsmålsdidaktiske forskningskonferense” i
Tønsberg, Norge 2011. Deras resultat visar att flickor som bloggar experimenterar, skriver om skönhet och vänskap men framförallt om sig själva.
Vidare fann de att den rosa färgen är vanligt förekommande som en social
markör för feminism, det mjuka och delikata i bloggtexterna. Short Message Service (SMS) och Microsoft Service Network (MSN) erbjuder möjligheter att kommunicera (chatta) med varandra via mobil eller nätet. Twitter
är även det ett socialt nätverk där man kan publicera meddelanden som
inte innehåller fler än 140 tecken till varandra (Hamilton 2009). YouTube
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är en plats för upplevelser genom att titta på andras filmer, lägga ut egna
filmer eller enbart kommentera (YouTube 2010).
Användning av Internet har ökat de senaste åren. Hälften av landets
befolkning använder sig av sociala nätverk (Findahl 2011:18). Upp till tioårsåldern använder lika många flickor som pojkar dataspel. Efter tioårsåldern
övergår flickor mer till att använda bloggar och sociala nätverk medan pojkarna fortsätter att spela dataspel, oftast online (Findahl 2011:26). Fler unga i
åldrarna 12–15 använder hellre Facebook än bloggar (Findahl 2011:18–20). För
eleverna erbjuder mötesplatser som Facebook, SMS, bloggar etc. möjligheter
till socialt nätverkande och till kommunikation. Hur, hur ofta, var och varför några av dessa verktyg används av barn kommer att presenteras nedan.

Elvaåringars skriftbruk i skolan och till vardags
Metod och datainsamling för min pågående studie, som fokuserar såväl
skolans skriftpraktiker och skrifthändelser i årskurs 5–7 som elevernas vardagliga skriftpraktiker och skrifthändelser, lyfts fram i detta avsnitt. Jag har
valt fallstudien som utgångspunkt för studien då den är lämplig när man
vill göra en studie som behandlar nutida skeenden och fokusera insikter och
tolkning (Merriam 1994:22–30).
Den pågående studien genomförs i Söder- och Västerstad.3 Jag har efter
samtal med kommunala tjänstemän valt ut två skolor i Söderstad och en
skola i Västerstad. I Söderstad deltar Landskolan och Centralskolan. I Västerstad deltar Mellanskolan. Åtta klasser fördelade på tre skolor har deltagit.
Data från den pågående studien består av en kortare elevenkät, inspelade
gruppsamtal med elever, inspelade gruppsamtal med lärare, observationer i
klassrum och skrivna elevtexter.
Studien inleddes med att 113 elever i årskurs 5 under hösten 2010 svarade på elevenkäten som framförallt fokuserade vardagligt skriftbruk. För
en djupare förståelse av de skrifthändelser som förekommer i elevernas
vardag och för att förstå de vardagliga skriftpraktiker som eleverna deltar
i eller omges av har jag genomfört gruppsamtal med eleverna. I samarbete
med läraren har jag valt ut sex elever, tre flickor och tre pojkar från varje
klass med undantag av två klasser i såväl Västerstad som Söderstad. Där arbetade klasserna så pass ofta tillsammans att jag valde ut sex elever från två,
näst intill sammanslagna, klasser. Totalt har därmed 36 elever fördelade på
sex samtalsgrupper deltagit. Gruppsamtalen genomfördes på skolorna i ett
lugnt grupprum. Vid tre tillfällen träffade jag samtalsgrupperna med elever
under hösten 2010. Under samtalen har eleverna delat med sig av sina erfarenheter och bruk av olika skriftpraktiker.
3
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Gruppsamtalen med lärarna har genomförts vid två till tre tillfällen
på vardera skola. Temat för samtalen har varit; elevernas skriftpraktiker,
en inläst artikel4 och kursplan i svenska samt svenska som andraspråk 2011.5
Elevsamtalen såväl som lärarsamtalen har spelats in med en voice-recorder.
Samtliga gruppsamtal har transkriberats.
De observationer som genomfördes i och utanför elevernas respektive klasser, under hösten 2010, var i huvudsak icke deltagande även om jag
gick runt i klassrummet och noterade elevernas arbete (jfr Merriam 1994:
101–112). Vid några tillfällen har jag spelat in undervisningssituationer. Jag
har även samlat in elevtexter, haft tillgång till flera av elevernas bloggar och
några Facebook-konton från samtliga klasser. I analysarbetet har jag pendlat mellan de nedskrivna samtalen och observationsanteckningarna för att
se såväl samband som avvikelser. De bloggar som presenteras i artikeln har
valts ut för att visa på elevernas förmåga att uttrycka sig multimodalt.
Det är framförallt från dessa data som jag återger olika skrifthändelser
i denna artikel. Några resultat hämtas även från en studie, som jag genomförde i samma kommuner, Västerstad och Söderstad, i samtliga årskurs 5
under våren 2008. Det var en enkätstudie med frågor om elevernas attityder
till, användning av och tillgång till olika skriftpraktiker och skrifthändelser
inom skola och fritid. 1359 elever besvarade enkäten. En enkätstudie kan ge
en överblick då den besvarar frågor som ”Hur många?” och ”Vad?” (Merriam
1994:22f.).

Elvaåriga barns vardagliga skriftbruk
Resultat från mina två studier av elevers vardagliga skriftpraktiker och
skolans vardagliga skriftpraktiker lyfts fram i detta avsnitt. Inledningsvis
lyfts resultat från enkätstudien fram, exempelvis elevernas olika aktiviteter
vid datorn, hur ofta de förekommer och hur aktiviteterna fördelas utifrån
kön och modersmål. Därefter följer resultat från samtalsgrupperna där eleverna berättar om sitt skriftbruk följt av några elevbloggar. Avsnittet avslutas
med en kort reflektion över elevernas skrifthändelser på sociala nätverk.
Utifrån elevenkäten som genomfördes 2008 framkommer att elevernas
vardagliga skriftbruk vanligtvis innebär att de skriver och läser texter via
datorn. Det möjliggörs då det i hemmen finns den tekniska utrustning som
är nödvändig för att kommunicera när ungdomarna inte befinner sig ansikte

4

5

Artikeln var Öppna fönstren för lustläsning av Pär-Yngve Andersson. Artikeln är publicerad i Svenskläraren nr 1, 2008, s. 31–33.
http://www.svensklararforeningen.se/objfiles/1/13article3221_-126241097.pdf
Kursplan för svenska och svenska som andraspråk finns i Skolverket 2011. Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes.
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mot ansikte. Vidare visar elevenkäten att det finns i genomsnitt 4 mobiler,
3–4 DVD-spelare och 2–3 spelkonsoler per familj. I stort sett alla eleverna
har tillgång till minst en dator i hemmet. I liten utsträckning består skriftbruket av bokläsning. Cirka 70% av barnen läser dock böcker minst 10–30
minuter per dag och cirka 30% läser 30–60 minuter per dag. Men i denna
tidsmängd ingår även skolans bokläsning.
Att sitta vid datorn är ett diffust begrepp men inrymmer kommunikation, dataspelande, faktasökning och mycket mer. För barnen täcker sitta
vid datorn in alla de aktiviteter som de kan utföra via datorn. Tabellen nedan, en sammanställning från en enkätfråga i studien från 2008, visar hur
många timmar 11-åringar själva rapporterar att de sitter framför datorn i
genomsnitt per dag.

Tabell 1. Tid framför datorn/dag för 11-åringar utifrån kön och modersmål (mm) uttryckt i procent.

I tabell 1 har jag valt att lyfta fram kön och modersmål. 25% av pojkar med
annat modersmål än svenska anger att de ägnar mer än 4–5 timmar per dag
framför datorn vilket är många fler jämfört med alla flickor samt pojkar
med svenska som modersmål. Det finns en mindre grupp elever som inte
använder datorn. I den gruppen dominerar flickor med annat modersmål
än svenska.6 Drygt 20% av flickor med annat modersmål än svenska rapporterar att de tillbringar ”ingen tid” framför datorn. Diagrammet visar
även att övervägande antal barn angett att de inte sitter vid datorn under
längre perioder utan att datoranvändandet är mindre än en timme per dag.
Enkätstudien genomfördes 2008 vilket kan vara viktigt att notera då
Findahl (2011:10) menar att användandet av datorer och Internet har ökat
6
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mycket snabbt. Allt färre saknar dator eller tillgång till Internet. Det man
kan anta är att allt färre skulle markera ”ingen tid” om enkätstudien genomförs idag. I Findahls (2011:19) rapport framkommer vidare att 85% använder sig av sociala nätverk 2011, jämfört med 57% procent 2010 vilket skulle
kunna vara en indikation på att användningen bland elever i årskurs 5 också
har ökat. Internet används av 89% av barnen i åldersgruppen 12–15 år och
cirka 3 timmar per dag (ibid. 2011:12). Man skulle därför kunna anta att tiden
framför datorn ligger betydligt högre 2011 bland elever i årskurs 5 än 2008
när enkätstudien genomfördes.
Eftersom enkätstudien var anonym och eleverna inte kände mig menar
jag att eleverna inte har svarat utifrån en förväntad norm om datoranvändning. Attityder till exempelvis spelande via Internet, som framförallt pojkarna ägnar tid åt, kan variera. Det kan exempelvis vara så att man anser
det vara slöseri med tid (Findahl 2011:27). Jag tror inte att det har varit fallet
i denna studie utan snarare har klasskamraterna visat förundran då någon
spelar många timmar varje dag. Det är alltså, i min studie, inte enbart pojkar som ägnar sig åt datorn när de kommer hem. Men det är nästan enbart pojkar som tillbringar flera timmar framför datorn varje dag. Det är
något som barnen är medvetna om då några klasskamrater kommenterar
en pojkes envetna sittande vid datorn, flera timmar varje dag, med skratt
och hmm-anden under ett gruppsamtal. Bland barnen är det flera som har
tidsbegränsning för att sitta vid datorn, där en timme per dag är en vanlig
begränsning. Det finns också naturliga tidsbegränsningar exempelvis om
det endast finns en dator i hemmet som flera i familjen vill använda. En
pojke, Pontus, på Centralskolan berättar under elevsamtalen 2010 om en
vanlig dags aktiviteter efter skolan.
Så fort jag kommer hem så tar jag en mellis och sätter jag mig vid
datorn. Sen kanske jag går ut och gör nånting. Jag brukar vara med
kompisarna och så (Pontus 2010).

De vardagliga skrifthändelserna innehåller flera multimodala aktiviteter.
Att sitta vid datorn är en daglig vana som innebär att Pontus ”kollar” YouTube och Facebook. Han tittar på andras filmer på YouTube men lägger inte
ut några egna filmer. En annan pojke, Muhammed, menar att han en vanlig
dag efter skolan ”kommer hem sätter mig vid datorn, chattar, bloggar” (Muhammed 2010). För Muhammed består skrifthändelserna av att han chattar och bloggar på en Steam Community.7 Han använder sig även av MSN
7

Steam är en digital plattform att spela spel med andra, chatta och umgås på nätet med
vänner. http://en.wikipedia.org/wiki/Steam_(software) https://steamcommunity.com/
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och Facebook. Utöver detta kommenterar Muhammed även andras inlägg
på YouTube. Flera skrifthändelser förekommer i och med att han kontinuerligt läser, tittar och skriver på nätet. Visserligen hade han inledningsvis i
samtalet svarat att han inte skriver på sin fritid, då han ansåg att skrivande
på YouTube inte räknades.
Under ett av gruppsamtalen berättar en av flickorna på Centralskolan,
Linda, att hon använder sig av flera kommunikationssätt när hon kommer
hem efter avslutad skoldag.
Sitter vid MSN, bilddagboken och lyssnar på musik och sen har vi, min
gympagrupp en blogg där det står vad vi gör varje träning med lite videoklipp och bilder och så. Och på kvällen brukar jag åka på gympa eller
handboll. Jag har gympa 3 kvällar i veckan och handboll 2 (Linda 2010).

Multimodala skrifthändelser som musik, MSN och bilddagboken är en del
av Lindas vardag parallellt med idrottsliga aktiviteter. Dessa två miljöer,
media-landskapet och idrotten, möts på en blogg med syfte att berätta och
kommunicera. Linda ingår även i en Facebook-grupp, där idrottsgruppen
tillsammans skapar skrifthändelser.
Utifrån gruppsamtalen med elever, 2010, kan jag konstatera att flera av
eleverna har egna bloggar och drygt hälften av eleverna har ett konto på
Facebook. En av enkätfrågorna i min studie handlar om hur ofta eleverna
bloggar eller skriver på Facebook. Dubbelt så många flickor som pojkar anger på den frågan att de bloggar eller skriver på Facebook varje dag. Bland
de som anger att de aldrig bloggar eller skriver på Facebook är antalet flickor
ungefär lika stort som antalet pojkar. I Findahls (2011:20) rapport framkommer att det är drygt 30% av flickorna i åldersgruppen 12–15 år som skriver
egna bloggar medan endast ett fåtal pojkar gör det i den åldersgruppen. I
min studie har jag inte separerat skrivande på blogg från skrivande på Facebook, men mina resultat ovan visar att betydligt fler flickor är aktiva på sociala medier jämfört med pojkar vilket i stort följer resultaten från Findahls
(ibid.) rapport. När jag frågar dem vad de skriver om så handlar svaren om
vad de har gjort under dagen eller vad de tänker göra. Nedan lyfter jag fram
några bloggar som eleverna har visat mig. Det är flickor som är skribenter,
vilket beror på att endast flickor gav mig bloggadresserna. Caroline på Mellanskolan i Västerstad öppnade sin blogg under augusti 2010 och nedanstående citat är ett tidigt inlägg i bloggen.
Hej! ganska nyvaken och nu ska jag äta pappas goda amrekanska
pannkakor!
Kram//F (Caroline, 2010-10-16)
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I denna relativt korta skrifthändelse presenterar Caroline sin dag. Det är en
personlig text som berättar om Carolines vardagliga aktiviteter, som att äta
pannkaka. En annan något längre text publicerad en månad tidigare berättar även den om Carolines aktiviteter. Värderingar om aktiviteter blandas
med information.
Hej!
En jaobbig helg har just dragit förbi.
Jag har ju varit på läger och gjort saker.
Ja i alla fal ska jag vila ut mig för en lång skoldag i morgon......
Kram f....... (Caroline, 2011-09-19).

Stavningsnormer prioriteras inte. Exempelvis skriver hon ”amrekanska” i
första citatet och ”jaobbig” i det andra. Bakgrundsfärgen har betydelse för
layouten då Caroline aktivt har valt bakgrundsfärgen rosa i båda inläggen.
Men i januari, 2011, 3 månader efter publiceringen, är den rosa bakgrundsfärgen borta och ersatt med vit färg. I övrigt följer bloggen den mall och de
ramar som bloggportalen blogg.se erbjuder för nybörjare. Det innebär exempelvis att varje skrifthändelse som Caroline skriver har en förutbestämd rubrikrad. I denna skrifthändelse används versaler i rosa, exempelvis DESIGN
och TÄVLING. Rubrikerna berättar vad texten handlar om. Hon lägger in
egna fotografier och letar efter bilder på nätet. Bilderna blir fler och fler och
visar dels på presenter som hon har fått som bilden nedan, dels på kläder,
hus och djur. Det jag kan se är att bilderna är viktiga och att de kompletterar
den text som skrivs. Nedanstående är kopierat från Carolines blogg.

Carolines blogg, 2011-01-08. Foto: Caroline

Hej! jag har fått en,ni kan gissa vad den saken är ju på bilden åvanför!
Gissa om ni kan!
Jag har inte bara fått det jag har också fått en Kamera som är röd
(samsung)
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I ovanstående blogginlägg för Caroline en dialog med sina läsare, ”Gissa om
ni kan!” Bloggens viktigaste syfte är för Caroline att visa och kanske reflektera över de händelser som pågår runt henne. Även i detta blogginlägg är
stavningen inte kontrollerad. Hon skriver ibland som det uttalas, exempelvis ”åvanför”. Bloggen varvas även fortsättningsvis med kort textinformation om hennes aktiviteter.

Tävling!

Hej! Idag har jag tävlat slalom i vemdalen som ni vet så åker jag slalom.
(Caroline, 2011-01-05)

I ett inlägg, som ett PS, kommer information om att hon ämnar göra sin
blogg mer personlig ”Ps:Jag ska göra en ny header och design” (Caroline,
2011-01-04). Några dagar senare har Caroline gjort en egen startbild, en
header, till sin blogg istället för en av de mallar som finns. Hon har lagt in
ett fotografi på sig själv samt ett bakgrundsmönster i sin header. I blogginlägget ställer hon återigen en fråga till eventuella läsare, denna gång om
den nya designen vilken inkluderar en ny header. Från att inledningsvis i
bloggen enbart använt skrift har hon utvecklat sin förmåga att använda nya
verktyg för att uttrycka sig med skrift och bild. Det korta inlägget har även
en rubrik.
DESIGN
Hej! nu har jag skaffat en ny design vad tycks?
(Caroline, 2011-01-06)

Valet av bild och bakgrundsfärger avser att ge ett estetiskt tilltalande intryck och blandningen av talspråkstext med skriftspråkskonventioner skapar en närhet till Caroline och en närhet i tid. Tydligt framkommer, när
jag följer Caroline över tid, att hon har utvecklat sin förmåga att uttrycka
skrifthändelser i bloggen.
På Centralskolan i Söderstad använder sig Catrine också av bilder, framförallt egna fotografier för att göra skrifthändelser intressanta.
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TTJJJAAABBYY   
Kopparcupen här näst !
Jippie , jag älskar er Göksten (L)
6-8 / 1
Hoppas vi kommer långt!
Ett lycka till kanske ?
Jagåker imorrn, så kommer nt blogga på tre dar.
Sorligt :)
menmen, matcher i alla fall!
KulKul.
Jag lovade att visa en bild på mina blåa ögon,
är dom fina ?
kommerntera ärligt nu alla ;*
( Den sista bilden på 3 dagar )

Men ska dra & packa det sista!
Så hejdå, naw va tråkigt att bara skita i datan tre dagar.
men i alla fall, alla ni måste smsa eller ringa mej   
hejdå!
puss påer ;*
Catrines blogg, 2010-11-10. Foto: Catrine

Ordgränser är inte viktiga att behålla i Catrines texter exempelvis skriver
hon ihop ”jag åker” och ”men men”. Inte heller normerad stavning är det
mest centrala. Exempelvis skriver hon sorligt för sorgligt. Det som däremot
är viktigt är bilderna. Catrine har lagt ner mycket arbete på att fotografera
och komponera en bild av flera ögonbilder. För att läsaren av bloggen ska aktiveras ställer Catrine en fråga som ska besvaras – ”är de fina?”. Catrine har
haft sin blogg under cirka ett halvår och vi kan se att hon lägger ned arbete
på den. Den lilla detaljen med en bild på en mobil som har infogats i texten
är ytterligare ett exempel på Catrines förmåga att kombinera text och bild.
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I blogg-texterna finns också ett antal olika symboler för att uttrycka
känslor och åsikter. En bokstav kan flerdubblas som i ”skummmm” eller så
kan tecken, som en smiley J eller två specialtecken :) infogas för att beskriva en känsla, som att vara glad, ledsen, besviken eller arg. Exempelvis
använder Linnea, som går på Landskolan i Söderstad, sig av specialtecken i
texten nedan. I citatet nedan kan jag läsa om Linneas kommande resa till
Indonesien.
Asså shit de är nån fuking vulkanutbrott! I Inonesien asså och jag ska
till bali om 2 månader och vi kanske inte kan flyg dit då :((((((((((( men
hoppas de går! aja hejhopp skummmm (Linnea, 2010-10-27)

I mötet med denna bloggtext kan jag läsa att resan är hotad av ett vulkanutbrott, vilket medför att många känslor visas på olika sätt i skrifthändelsen.
Exempelvis använder Linnea ” :(((((((( ” för att visa att hon är sur. Mångfaldigandet av ( - tecknet används för att understryka och poängtera Linneas
känsla. Med ett varierat ordförråd, där engelska ord blandas med svenska,
visar Linnea att hon är både sur, arg och ledsen när hon inser de följder som
ett vulkanutbrott kan få för hennes resande. Besvikelse blandas med hopp när
hon skriver ”hoppas de går”. Det finns goda skäl att anta att normerad stavning inte är prioriterat i denna text. Exempel på detta är ”asså” och ”nån”.
En blogg kan även användas för att skildra något som kommer att ske.
Tove, som också går på Landskolan, skapar intresse samt förbereder för fortsatt berättande och läsande genom att tala om att hennes hund ska få valpar.
hejsan!
Jag heter t…. och jag har skaffat den här bloggen för att skriva om mig
mina kompisar och min hund med sina valpar!! kramiiisar T….! (Tove,
2010-10-10)

Syftet med Toves blogg är att skriva om sig själv och sina kompisar men
framförallt om de kommande valparna. Bloggen ger Tove en möjlighet att
berätta om en viktig känslomässig händelse. Enskilda ord i bloggen är viktiga för Tove men inte utifrån enbart ett linjärt perspektiv och rättstavningstänkande. Utan orden kan visuellt uttrycka mer än enbart en grafisk
form. Tove betonar intensitet, exempelvis skrivs "kramiiisar", där flera /i/
får symbolisera närhet. I bloggtexten finns även ett fotografi som föreställer
Toves hund läsande en bok med glasögon på nosen. Känslan för vad som
tilltalar finns hos Tove.
I vilken mån elever i årskurs 5 uppskattar att arbeta med digitala medier varierar. Framförallt är det flickorna som tycker att det är mycket roligt
medan pojkar i större utsträckning än flickor anser att det är mycket tråkigt.
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En pojke, Ali, får här representera pojkar som inte tycker att det är roligt att
kommunicera via vare sig blogg eller Facebook.
Nej, jo men jag har, men jag använder det aldrig. Det var typ förut, förra
året. Jag satt där en dag sen var det tråkigt. Det var samma med Facebook. Jag fixar en dag sen nästa jag spelar jag tycker att det var tråkigt
(Ali, 2010).

Ali har haft en blogg som han aldrig använde för att han tyckte att det var
tråkigt. Inte heller Facebook är roligt. Findahls (2011:20) rapport visar som
tidigare nämnts att pojkar använder Facebook och blogg i betydligt lägre
utsträckning än flickor. Det är dock få andra elever i min studie som anser
att sociala medier är tråkiga även om de inte använder dem i någon större
utsträckning.
Efter en vanlig skoldag är det många av eleverna som ägnar sig åt fysiska
aktiviteter med kompisar i det vardagliga rummet. Både flickor och pojkar
spelar fotboll eller ägnar sig åt andra aktiviteter vilket har lyfts fram i bland
annat Catrines blogg. Även Ali är gärna med kompisar. I nästa citat berättar
Ali vad han vanligtvis gör en vardag efter skolan.
Så kommer jag hem och gör läxor och äter middag och går ut med
kompisar. Och så kommer jag hem och tittar på TV en halvtimme och
sitter vid datorn en halvtimme. Alltså jag får inte lust att sitta mer. Vet
du varför? Jag tycker att det blir tråkigt (Ali, 2010).

Citatet om Alis uppfattning om bloggar och Facebook som varande tråkiga
stärks när han i ovanstående citat betonar att datorn inte alltid är i fokus
även om det är en daglig vana. I citatet lyfter han även fram sina TV-vanor
som kan kategoriseras som en skrifthändelse. Dessutom gör Ali läxor vilket
vanligtvis innebär en skrifthändelse eftersom han skriver, läser eller talar
om något.
När Linnea och de andra flickorna skriver på Facebook eller i bloggar
följer de det skriftbruk avseende ordval, värderingar och stavning som råder
i dessa skriftpraktiker. Normerande stavning, böjningar och ordbruk är inte
viktiga utan det är det visuella ögonblicksintrycket som är viktigt. Vackra,
roliga och intressanta bilder kombineras med texter och färgsätts för att
fånga läsarens uppmärksamhet. Denna vardagliga skriftpraktik verkar som
synes skilja sig åt från skolans skriftpraktik med givna stavningsnormer och
krav på korrekt meningsbyggnad. I skolans skriftpraktik förekommer bilder
men vanligtvis endast om det finns tid. Kontexten för de vardagliga skrifthändelserna är oftast elevens egna upplevelser och erfarenheter vilket även
skolans skrifthändelser ibland tenderar att utgå från.
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Skrifthändelser i vardagen och skolan
Finns nätbaserade skrifthändelser endast utanför skolan? Utifrån mina
observationer menar jag att så inte är fallet men undervisningen tar inte i
någon större utsträckning tillvara barnens erfarenheter och kunskaper från
nätet. Detta beror inte på vare sig ovilja eller okunskap från lärarna då dessa
i regel försöker förändra sin undervisning, utan grundar sig i det faktum
att det finns för få datorer för skriftbruk via datorn på de skolor som jag
har studerat. Det är alltså, menar jag, de ekonomiska förutsättningarna som
begränsar skolans multimodala skriftbruk i de studerade skolorna. I detta
avsnitt beskrivs några vardagliga skrifthändelser som på olika sätt letar sig
in i skolans skriftpraktik.
Elevernas vardagliga skrifthändelser förekommer inom skolans väggar
framförallt på rasterna mellan lektionerna. Skrifthändelser under rasten
kan variera. Det dominerande inslaget är att skriva klart en uppgift eller
att öva inför ett muntligt framförande, men även andra skrifthändelser
kan noteras. Ett exempel utspelar sig strax före rast. Sju elever på Centralskolan i Söderstad, samtliga med utländsk bakgrund, står eller sitter framför datorn och tittar på en YouTube-film, en kort film om Sister Khadidje.
I denna film uttalar hon sig om att festa. De som festar är svenskar, och på
festerna förekommer alkohol samt dans, menar Sister Khadidje. Hennes
egna barn däremot festar inte utan de sitter hemma och läser läxor. Eleverna kommenterar och skrattar. Två viktiga textfaktorer är dels Khadidjes
uttal då hon bryter på svenska med ett uttal som inte kan identifieras till
ett specifikt språk, dels hennes klädsel då hon alltid har en sjal som markör
för utländsk bakgrund.8 Det är roliga bildinslag som barnen tolkar, skapar
egna sammanhang och meningsfullhet från. Under den efterkommande
rasten pratar några av eleverna om olika filmer på YouTube medan några
andra pratar om andra nätbaserade texter. En elev passar samtidigt på att
skicka iväg ett SMS via sin mobil som enligt skolans regler har varit avstängd under lektionen.
Ett annat exempel utspelar sig på Landskolan i Söderstad då några elever
spelar dataspel under en rast. Två elever spelar på den stationära skoldatorn
och ett flertal spelar på egna spelkonsoler, Nintendo DS. För att få sitta vid
skoldatorn på rasten behöver eleverna fråga läraren samt fylla i sitt namn på
ett schema. Två elever i taget får sitta vid en dator 15 minuter åt gången. Den
vänstra bilden visar en flicka som spelar ett spel medan en pojke tittar på
och kommer med råd och kommentarer. Det är ett pågående samtal mellan
8
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Sister Khadidje, http://www.youtube.com/watch?v=AQdVOlLNxls&feature=related
och YouTube www.anagina.blogg.se. Sister Khadidje ironiserar och skämtar om olika
kulturers värderingar och normer.
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eleverna. Den högra bilden visar flera elever som sitter tillsammans runt ett
bord i klassrummet med varsin spelkonsol.

Skrifthändelser under raster i klassrummet. Foto: Berit Lundgren.

Eleverna har alltså var sin Nintendo-konsol men de spelar samma spel och
kan interagera med varandra. Avståndet mellan deltagare som spelar samma
spel får inte vara för långt då spelets räckvidd är begränsat. Det är tyst och
eleverna trycker på knapparna för att styra figurerna och händelserna i spelet. När ett spel är avslutat pratar eleverna med varandra om olika aktiviteter
i spelet. Eleverna spelar ofta dataspel hemma men nästan aldrig i skolan annat än på raster vilket framkom under gruppsamtalen med eleverna.
Rasten är alltså den tydliga bro som förbinder barnens vardagliga skriftpraktik med skolans skriftpraktik. När utrymme ges i klassrummet under
lektionstid smyger sig dock elevernas erfarenheter och kunskaper från den
vardagliga skriftpraktiken in i skolan. När barnen skriver på nätet använder
de förkortningar, både på svenska och engelska. Eleverna i en av klasserna
på Centralskolan gjorde gruppvis en inventering av alla förkortningar som
de menar att de använder när de exempelvis SMS-ar och chattar. Läraren
skrev upp alla förkortningar på tavlan när förslagen kom. Några av dessa
presenteras i figur 1.
Förkortning

Betydelse

Förkortning

Betydelse

bdb
fb
lol
e
bff

bilddagboken
Facebook
laugh out loud
är
best friends forever

WoW
gf
hmd
vgd
Ily

World of Warcraft
good fight
hur mår du
vad gör du
I love you

Figur1. Några förkortningar som eleverna använder när de SMS-ar eller chattar.
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Kunskapen om ords uttal men även bokstävers namn är tydlig, exempelvis
”Ily” där I är ett en-bokstavs-ord, you uttalas på samma sätt som bokstaven
/u/. Vad som kommer där emellan är underförstått utifrån ett /l/ och det
sammanhang som satsen ingår i. Eleverna har kunskap om den norm som
gäller för att skriva förkortningar inom skrifthändelserna SMS och chat.
Ofta motsvarar en bokstav i förkortningen ett helt ord som börjar på den
bokstaven exempelvis ”vgd” som är en förkortning för ”vad gör du”. Engelska ord förekommer relativt ofta, exempelvis ”best friends for ever” vilket
förkortas med ”bff”. Denna vedertagna förkortningsnorm är informell och
skapas av användarna. Den är även anpassad till en nätburen skriftpraktik
där snabbhet prioriteras.
Ytterligare ett exempel på dialog mellan elevernas vardagliga skriftpraktik och skolans är en klassblogg i en av klasserna. En av lärarna på Centralskolan har startat en blogg för att synliggöra elevernas arbete i skolan. I
och med att klassrummet är utrustat med en projektor och en dator så kan
läraren introducera bloggen för alla elever samtidigt. Läraren lyfter under
introduktionen fram att bloggen kan jämföras med en dagbok.
Det är lite som en dagbok, fast på nätet. Så det betyder ju att alla som
vill kan gå in och läsa det som man skriver. Och därför kan det ju vara
viktigt att tänka på vad man skriver och vad man lägger ut på bloggen.
Är det någon här som har skrivit en vanlig dagbok? (Lärare, årskurs 5)

En av eleverna berättar som svar på lärarens fråga att hon skriver dagbok
och att den är låst. Ingen annan än skribenten får alltså läsa det som skrivs
i en pappersbunden dagbok. Bloggen däremot kan läsas av alla. Ett syfte
med den blogg som klassen på Centralskolan har skapat är att informera
föräldrarna om vad som händer i skolan. Eleverna och läraren skriver därför
texter och fotograferar i klassrummet för att sedan lägga ut materialet på
bloggen. Ett exempel är läsning av pappersburna tidningar och på bloggen
kan jag läsa en av de första bloggtexterna där läraren är skribent.
Idag var det dags för klassens första skriftliga läxförhör på engelska.
Det var kroppen som stod i fokus och många var nervösa innan. Det var
även första dagen då barnen fick dagens tidning att läsa i klassrummet,
detta kommer att finnas varje dag framöver så de kan bekanta sig med
tidningarna och läsa nyheter. Detta är förberedande för ett kommande
arbetsområde om tidningar och artiklar (Klassblogg, 20010–11–23).

Texten innehåller direkt eller indirekt skrifthändelser som läsning i dagstidningen och uppläsning av en egen skriven text. Genom att använda en
blogg för kommunikation har ytterligare en skrifthändelse fogats till klassens modaliteter. I detta klassrum finns tekniska förutsättningar för att ar-
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beta med en blogg. Mottagaren av information, berättelser och bilder är
en autentisk mottagare som vanligtvis inte finns i klassrummet. Ett annat
inslag på bloggen är skrivet av en elev och handlar även det om vad som
händer i klassen.

Elever skriver i klassbloggen. (Klassblogg, 2011–11–09).

Elevtexten handlar mer om relationer i klassen och det sorgliga med att fyra
elever inte får vara i klassen då de bråkar för mycket. Texten är skriven av
några anonyma elever och visar att de inte förstår varför dessa fyra elever
inte får vara i klassen. De ser endast det orättvisa för de avvisade eleverna.
Bloggen läses av föräldrar och inlägget kommer kanske att diskuteras under
föräldramötet som annonseras i bloggtexten. Kanske är det så att eleverna
vill lyfta över problemet till föräldrarna. I denna blogg använder sig eleverna
av tre olika små förstärkande bilder för att visa att de är glada, ledsna eller
att de gillar att det är fredag imorgon. Inga tydliga förstärkningar på vare sig
ord- eller meningsnivå finns. De avvikelser från normerande stavning och
grammatik som förekommer handlar mer om att eleverna inte behärskar
det svenska språket än att de använder och leker med språket för egna syften som har varit tydligt i de andra ovan beskrivna bloggarna. Exempelvis
glömmer eleverna att skriva har framför ”slutat i klassen”. Avvikelser från
stavningsnormen som ”klasstummet”, ”besämmt” och ”orettvist” förekommer. En särskrivning finns också med ”föäldrar möte” samt ytterligare några
grammatiskt avvikelser ”orettvist för de (dem) ” och ”besämmt på (om)”.
De avvikelser från stavningsnormen som förekommer påverkar inte läsarens förståelse. Tydligt är att det kommunikativa innehållet är väsentligast,
därefter den estetiska layouten och i liten utsträckning stavningsnormer
och grammatiska normer. Det gäller även för de andra bloggarna som har
lyfts fram i artikeln.
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Att bygga broar – en reflektion
I den här artikeln har barns skrifthändelser presenterats, framförallt från
den vardagliga skriftpraktiken men även från de studerade skolornas skriftpraktik där ett möte med det vardagliga sker. I detta avslutande avsnitt kommer jag att reflektera över barnens varierade skriftbruk.
Den avgränsning som vanligtvis görs mellan en vardaglig skriftpraktik
och skolans bygger framförallt på de normer och värderingar som skolans
skriftbruk representerar. Sannolikt kan det tolkas som att skrifthändelser
som inte följer skolans skriftpraktik inte är något som läraren lyfter in i
sin undervisning vilket har framkommit i såväl denna som andra studier
(jfr Fast 2007; Barton 2007). Det innebär i praktiken en begränsning av vad
skrifthändelser är, vilket en av eleverna också lyfte fram när han menade
att skrifthändelser på YouTube inte är skrivande, men även en begränsning
av barns uppfattningar om en skriftpraktik. Att ringa in skrifthändelser är
för barnen alltså inte alldeles enkelt eftersom text definieras av vuxna utifrån samhälleliga värderingar och normer (Barton 2007). Indelningen är en
konstruktion som inte alltid är till fördel för elevernas literacy-utveckling.
I styrdokument som Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, Skolverket 2011) framkommer bland annat att vardagliga
skrifthändelser ska vara en del av undervisningen i svenska. Exempelvis
ska undervisningen behandla ”texter som kan kombinera ord, bild och
ljud till exempel webbtexter, Interaktiva spel och tv-program” (Skolverket
2011:225). Vidare ska undervisningen i svenska utveckla ”skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar” (Skolverket 2011:225). Undervisningen
ska även utveckla elevens förmåga att utrycka egna åsikter och tankar ”i
olika slags texter och genom skilda medier” (Skolverket 2011:222). Något
som eleverna praktiserar i vardagen men inte i skolan. De skrifthändelser
som finns beskrivna i denna artikel, är alltså inte vanligt förekommande i
undervisningssituationer. Men det har visat sig i min studie att det på olika
sätt och i olika sammanhang förekommer glidningar och överlappningar
mellan den vardagliga skriftpraktiken och skolans. Ett sådant exempel är
rastverksamheten som bygger broar mellan de två skriftpraktikerna i form
av skrifthändelser som sker inom skolan men oftast representerar en vardaglig skriftpraktik.
Den skriftpraktik som framträder bland barnen under fritiden kan
varken betraktas som enhetlig eller oföränderlig. Som studien visar deltar
eleverna i ett stort antal skrifthändelser nätet exempelvis på Facebook, i
bloggar och via SMS. Studien visar även på viss enhetlighet då till synes alla
eleverna tillbringar kortare eller längre tid med digitala medier varje dag
exempelvis datorn, mobilen eller tv:n. När de sitter framför datorn spelar
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de spel, läser eller skriver och med mobilen skickar de SMS, spelar spel eller
surfar. De svårigheter som uppstår för eleverna i vardagliga skrifthändelser
övervinns oftast tillsammans med kompisar vilket medför att flera personer
involveras i problematiseringar och möjliga lösningar. Vidare visar studien
att de flesta, men inte alla, upplever det meningsfullt att sitta framför datorn. Tydligt framkommer även utifrån bloggarna att eleverna utvecklar sin
textkompetens.
Elevernas skriftspråkliga aktiviteter på rasterna bjuder in till samarbete
mellan eleverna. Det är för eleverna oftast stimulerande skrifthändelser
som bygger på motivation, intresse och erfarenhet. Barns kunskap om och
i läsning och skrivande utgår på rasterna från den praktik som de utövar.
Det bör få konsekvenser i undervisningssituationer så att de problematiserar och bygger på barnens texterfarenhet. Barnens vardagliga skrifthändelser, oavsett medium, har en meningsskapande funktion. Skrifthändelserna
existerar, som exemplen visar, alltid vid sidan av eller bredvid och tar sig
uttryck i olika former för att skapa mening. Viktigt att beakta, menar jag,
är att skriftbruk är endast en, om än kanske den viktigaste, av alla resurser
som barnen använder för att skapa mening i såväl vardaglig verksamhet som
skolans.
Jag har i denna artikel försökt antyda att undervisningen, om möjlighet ges, lyfter in skrifthändelser som även förekommer i elevernas vardagspraktik. Men det är endast ett spirande arbete bland några lärare. Vanligtvis
har skolan inte insett hur elevernas bruk av text skulle kunna påverka undervisning och lärande. Det kan även förhålla sig så att skolan inte heller
inser hur skilda skriftpraktiker representerar olika perspektiv på literacy
samt att de normerar men även segregerar skriftpraktiker från varandra via
olika skrifthändelser och språkbruk. I sin tur kan det medföra att eleverna
i skolan är hänvisade till en skriftpraktik som är konservativ och i sämsta
fall ineffektiv för elevernas lärande (jfr Dunkels 2009). Kanske är det så att
skolan i stort behöver transformera sin undervisning så att den bättre överensstämmer med det textlandskap som barnen befinner sig i till vardags.
I de besökta skolorna är det dessvärre även den begränsade tillgången på
datorer som gör att lärarna inte i någon större utsträckning kan utvidga sin
undervisning med digitala skrifthändelser.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram att i en värld som i allt högre grad
präglas av datoranvändning och ett varierat skriftbruk lockas barn att pröva
på och upptäcka nya möjligheter för kommunikation. Skriftbruk är därmed
dynamiskt. Barnen är inte enbart passiva konsumenter utan allt skickligare
prosumenter som i allt högre grad skapar och kommunicerar information
via nätet där de skriver, läser och upplever. Varje barn återberättar i olika
kommunikativa sammanhang sin egen historia utifrån erfarenheter, intres-
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sen, värderingar och kunskaper. Detta speglas, som studien visar, framförallt
i vardagliga skrifthändelser där kompletterande skriftkompetenser träder
fram. Dessa finns med i ryggsäcken på väg till skolan och aktiveras från
och till i klassrummet. Rasterna, gränslandet i tid och rum, ger eleverna
möjlighet att lyfta fram sitt vardagliga skriftbruk och skapa sammanhang
mellan vardagens och skolans skriftbruk. Jag menar att skolans och ungdomarnas vardagliga skriftpraktiker inte lever helt åtskilda utan det sker
en infiltration via rastaktiviteter från vardagliga skriftpraktiker till skolans
skriftpraktik. Men det kan fortfarande finnas konflikter när såväl lärare som
elever talar om hur olika skrifthändelser bör värderas och användas istället
för att se, menar jag, de möjligheter som kan uppstå när skriftpraktikerna
möts i en pedagogisk praktik.
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Att se det osynliga
Forskning om skriftbruk i vardagsliv och
klassrum bland kurdiska SFI-studerande

Visualizing the invisible. Analyzing vernacular
literacies and classroom literacies among Kurds
who study Swedish for immigrants (SFI)

Studying contemporary vernacular literacies can be described as aiming to
catch sight of the invisible. The things people do with written texts in their
everyday lives are sometimes hidden from themselves as well as from the researcher. People are not always aware of how they use written texts in their
everyday lives and therefore cannot answer the researcher’s curious questions
on the subject. Making observation of people’s actions in their day-to-day lives
is not always a realistic option. Such circumstances lend vernacular literacies
aspects of invisibility.
This partial invisibility is something that I need to deal with in my research
on literacies in homes and classrooms among adult Kurds living in Sweden. In
my article, I describe and discuss ways of visualizing vernacular literacy practices. I provide examples of things to consider when conducting interviews and
classroom observations. I also argue that the concepts of context and domain
are very useful tools for analyzing vernacular literacies, and especially if a clear
distinction is made between the two concepts.
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Skriftbruksforskning handlar till viss del om att se det osynliga. Detta kan
innebära att man utforskar hur människor läser och skriver som en del av
sina vardagliga aktiviteter, utan att de alltid lägger märke till att de faktiskt
gör det. Det kan också röra sig om att lyfta fram människors tankar kring
och värderingar av läsande och skrivande, d.v.s. aspekter som individen själv
är medveten om men som inte syns för någon annan. Hur kan detta synliggöras? Vilka teoretiska och metodologiska verktyg behövs för att lyfta fram
dolda aspekter av samtida vardagligt skriftbruk?
Sådana frågor ställs jag inför i arbetet med min pågående studie där jag
undersöker vardagligt och dominant skriftbruk i hem och klassrum bland
vuxna kurder som studerar svenska för invandrare (SFI). Vardagligt skriftbruk brukar ofta uppfinnas, läras in och användas av människor i samband
med att de utför olika sysslor i sina vardagsliv (Barton 2007:57). Informanterna i min studie deltar exempelvis i vardagligt skriftbruk när de letar reda
på och skriver av kakrecept från internet, läser reklamblad från matbutiker och chattar med släktingar. Dominant skriftbruk är ofta knutet till en
tongivande samhällsinstitution (Barton & Hamilton 1998:10). Skolan är ett
exempel på en sådan. Skriftbruket formaliseras, kontrolleras och lärs ut av
institutionen. Att skriva uppsatser och att läsa på inför prov ingår exempelvis i det dominanta skriftbruk som är knutet till skolan.
Jag kommer i denna artikel att beskriva tillvägagångssätt för att synliggöra det vardagliga skriftbruket under arbetet med materialproduktion1
och materialanalys. Jag kommer även att argumentera för ett särskiljande
av begreppen kontext och domän vilket jag menar gagnar analysen av ett
forskningsmaterial som innehåller såväl vardagligt som dominant skriftbruk.
I den studie jag arbetar med nu undersöker jag alltså hur några vuxna
kurder som är i färd med att lära sig svenska som andraspråk producerar och
använder skrivet språk i vardagslivet och inom den SFI-undervisning där de
deltar. Jag studerar observerbara aspekter på skriftbruk som interaktionsmönster, sociala relationer, nätverk och texter. Jag studerar även aspekter på
skriftbruk som är svårare att observera, som värderingar, attityder, känslor,
tankar, uppfattningar och identiteter. En del av syftet med studien är att
den ska bidra med kunskap som kan främja andraspråksstuderandes skriftspråkliga utveckling och användning av skrivet språk såväl hemma som i
skolan.
1
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Jag använder begreppet materialproduktion i stället för materialinsamling eftersom jag
anser att det inte handlar om att gå ut och plocka in ett objektivt existerande material.
Forskaren är delaktig i processen genom de val som görs och de tolkningar som sker och
är därför medskapare av empirin.
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Min väg till det vardagliga skriftbruket
Mitt intresse för vardagligt skriftbruk inleddes när jag för tio år sedan började undervisa i svenska som andraspråk. Jag har undervisat både vuxna och
ungdomar inom flera olika undervisningsformer, bl.a. inom SFI. Ibland när
jag har undervisat har det uppstått situationer där jag och de studerande
inte riktigt har tänkt på samma sätt när det gäller undervisningen. Exempelvis har jag ibland delat ut undervisningsmaterial i form av stenciler med
luckövningar med, som jag har tyckt, tydliga instruktioner, men märkt att
några av de studerande inte förstått min avsikt med instruktionerna. Och
samma sak har hänt vid vissa tillfällen när jag har organiserat olika typer av
diskussionsövningar och samtal kring texter. Jag har ansett mig ge klara och
tydliga instruktioner kring vad de studerande ska göra med texterna men de
har inte förstått vad jag menat. Sådana situationer har fått mig att fundera
över vad det egentligen är som gör att lärare och studerande ibland tänker
så olika kring läsande, skrivande och samtal utifrån texter. När jag lite senare skrev min D-uppsats i nordiska språk gjorde jag en undersökning av
skrivandet i min egen familj (Norlund Shaswar 2006). Genom arbetet med
uppsatsen kom jag i kontakt med forskningsfältet New Literacy Studies där
det vardagliga skriftbrukets betydelse poängteras.
Dessa erfarenheter ledde mig till övertygelsen att om andraspråksundervisning ska bli framgångsrik bör inlärarnas språkanvändning i vardagslivet få
vara en av utgångspunkterna när undervisningen utformas. Jag blev intresserad av att undersöka vilken betydelse skriftbruket i SFI-studerandes hem
kan ha för deras läsande och skrivande i klassrummet och omvänt. Att jag
valde att studera just kurder beror på att jag är gift med en kurdisk man och
har lärt mig att tala och förstå den kurdiska dialekten sorani. Det gör att jag
har möjlighet att utföra intervjuer med informanterna på deras modersmål.
Även om ett visst intresse för andraspråkslärande i vardagslivet har börjat växa fram inom sociokulturellt inriktade undersökningar om svenska
som andraspråk (se t.ex. Nauclér 2005, Obondo, Olgaç & Robleh 2005, Lundgren 2005), finns mycket lite forskning om kopplingar mellan skriftbruk i
klassrum och vardagsliv bland vuxna som lär sig svenska som ett andraspråk.
Att undersöka detta känns därför angeläget.

Skrifthändelse, skriftpraktik och skriftbruk
Innan jag går in på de begreppsmässiga och metodologiska frågorna med
koppling till vardagligt skriftbruk som aktualiseras i studien ska jag ge en
kort beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa är hämtade
från det tvärvetenskapliga forskningsfältet New Literacy Studies. Forskning
med denna inriktning går i Sverige under benämningen skriftbruksforsk-
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ning eftersom den är inriktad på hur skrift används av människor (Karlsson
2006; Blåsjö 2010).
Inom denna forskning har begreppen skrifthändelse och skriftpraktik
växt fram som viktiga verktyg. Begreppet skrifthändelse har visat sig användbart som startpunkt för analysarbetet vid skriftbruksstudier eftersom
de utgörs av konkreta händelser som är möjliga för forskaren att observera.
Skrifthändelser betecknar enskilda kommunikativa konkreta händelser
där människor använder skrift, t.ex. genom att läsa, skriva eller tala om en
text (Barton 2007:35; Karlsson 2006:23). En skrifthändelse kan vara enbart
skriftlig, enbart muntlig eller både skriftlig och muntlig (Barton & Hamilton 1998:9; Karlsson 2003:19). Hur central skriftens roll är för skrifthändelsen varierar. Exempel på en skrifthändelse kan vara när någon skriver en
uppsats, när två personer diskuterar en nyhetsartikel, eller när någon läser
ett recept i samband med ett kakbak.
Skrifthändelser ingår i skriftpraktiker, d.v.s. generella, kulturellt utformade mönster för användningen av skriftspråk som finns inom ett samhälle. Dessa praktiker påverkar människor när de läser och skriver i sina
vardagsliv. Skriftpraktikerna består dels av processer som äger rum inom
individer, dels av ett samspel mellan människor. Processerna inom individer innefattar bl.a. värderingar, attityder och känslor. I det sociala samspelet
kring skrivet språk förenas människor utifrån gemensamma uppfattningar
vilka ingår i gemensamma ideologier och gemensamma sociala identiteter.
Delar av skriftpraktikerna är alltså observerbara aktiviteter och händelser
medan andra inte får några externa uttryck (Barton & Hamilton 1998:6f.).
Skriftpraktiker ingår i sin tur i skriftbruk. Det finns inte ett utan många
olika skriftbruk (Barton & Hamilton 1998:7ff.; Barton 2007:37f.). Ett skriftbruk kan vara förknippat med en kontext, en domän, en institution, en organisation eller ett samhälle. En domäns skriftbruk kan beskrivas som ett
antal stabilt sammanhängande skriftpraktiker vilka är kopplade till domänens syften. På så sätt kan man tala om skoldomänens skriftbruk och hemdomänens skriftbruk.

Att producera material om det vardagliga
Med hjälp av vilka metoder kan man bäst studera vardagligt skriftbruk?
Jag valde att med etnografisk metodologi göra kvalitativa halvstrukturerade
intervjuer med de kurdiska informanterna samt att genomföra observationer i deras SFI-klassrum (Kvale 1997, Davies 2008, Hammersley & Atkinson
2007). Observationen dokumenterades med hjälp av videokamera riktad
mot informanten, diktafon placerad på informantens bänk, fältanteckningar samt fotografier av klassrumskontexten och vissa av de texter som
informanten läste eller skrev. För att dokumentera intervjuerna användes
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diktafon, fältanteckningar samt fotografier av hemkontext och vissa texter.
Det finns flera skäl till valet att utgå från etnografisk metodologi
vid studiet av skriftbruk i människors vardagsliv (jfr Barton & Hamilton
1998:57). Till att börja med erbjuder etnografi metoder för att undersöka
skriftbruket på just de platser och vid de tillfällen där det äger rum. Detta
blir nödvändigt i mitt fall eftersom en viktig utgångspunkt för min studie
är att allt skriftbruk sker i relation till den specifika plats och särskilda tidpunkt där människor befinner sig. Genom etnografisk observation erbjuds
jag också möjlighet att studera de konkreta händelser och sociala praktiker
som informanterna deltar i under sina vardagsliv (Hammersley & Atkinson
2007:3). Därigenom blir det möjligt att studera människors aktiva deltagande i vardagligt skriftbruk. Vidare innebär etnografisk metodologi en strävan
efter att se det undersökta ur flera olika vinklar och med hjälp av flera olika
metoder. Detta överensstämmer väl med mitt mål att undersöka många
olika aspekter på kopplingen mellan vardagsliv och skriftbruk. Att utifrån
etnografisk metodologi utföra observationer och intervjuer bedömde jag
därför vara den mest fruktbara vägen att gå.
För att ge informanterna så goda förutsättningar som möjligt att uttrycka sig fritt under intervjuerna erbjöd jag dem att tala sitt modersmål
kurdiska. En informant, Sangar valde att omväxlande tala kurdiska och
engelska. Detta innebar att jag inte fick tala mitt modersmål svenska under
intervjuerna, men jag anser att jag behärskar kurdiska och engelska tillräckligt väl för att kunna samtala om de vardagliga ämnen som intervjuerna
handlade om. Jag menar att det var viktigare att informanterna fick uttrycka sig på sitt modersmål, eller i Sangars fall på ett andraspråk som han
talade flytande, än att jag fick tala mitt modersmål.
Observation erbjuder möjlighet att studera händelser och handlingar
där människor deltar och detta möjliggör för forskaren att få syn på sådant
som informanten inte själv är medveten om. Med hjälp av intervjuer är det
också möjligt att få information om aspekter på informanternas skriftbruk
som är svåra att observera (Forsey 2008:59). Sådana aspekter är värderingar,
attityder, känslor, tankar och uppfattningar kring skriftbruk samt kopplingar mellan skriftbruk och identiteter. Dessa aspekter på skriftbruk är alltså
osynliga i det avseendet att de inte i särskilt stor grad är observerbara. Däremot kan man få information om dem genom intervjuer. Ett exempel på
värderingar kopplade till skriftbruk som uttrycktes i en av intervjuerna var
när Sangar berättade att koranläsning får honom att känna sig skyddad och
avslappnad:
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Sangar: But I read every day three pages. Because because I believe it.
Annika: M
Sangar: And it’s it’s it keep you safe. And it’s na… It keep you safe
Annika: M
Sangar: And keep you relax.
Annika: M
Sangar: And everybody who is reading Koran is keeping relax.
Det optimala hade varit att utföra både intervjuer och observationer av
skriftbruket såväl i informanternas hem som i SFI-klassrummen. När jag
inledde planeringen av materialproduktionen hade jag därför för avsikt att
både intervjua och observera i såväl hem som klassrum. Efter att noggrannare ha tänkt över hur det skulle fungera att observera informanterna i deras
hem kom jag fram till att detta inte skulle bli bra. Jag insåg att min närvaro i
deras hem i stor utsträckning skulle påverka deras vardagliga skriftpraktiker
under den tid jag var närvarande. Den bedömningen gjorde jag utifrån egna
erfarenheter av kurdisk gästfrihet som jag fått när jag och min familj blivit
bjudna hem till kurdiska bekanta: När man får gäster släpper man det man
har för händer, bjuder på något att äta och dricka och sitter ner tillsammans
för att samtala. En besökares närvaro innebär alltså att vuxna familjemedlemmars vardagliga rutiner i hemmet i stor utsträckning frångås. Detsamma
gäller därmed också enligt min erfarenhet deras vardagliga skriftpraktiker
kopplade till dessa rutiner.
En väg att komma runt detta vore att undersöka det vardagliga skriftbruket i min egen familj, släkt eller vänkrets eller att tillbringa så lång tid
i informanternas hem att de till slut inte betraktar mig som en utanförstående besökare längre. Det första alternativet var inte möjligt eftersom jag
inte har släkt eller vänner som studerar på SFI. Det andra alternativet hade
tagit mer tid än jag har till mitt förfogande under forskarutbildningen och
hade också inneburit ett stort intrång i informanternas privatliv. Jag valde
av den anledningen att i stället för observation utföra kvalitativa halvstrukturerade intervjuer i informanternas hem.

Att fråga om det vardagliga
Hur gör man då för att genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer få
information om aspekter på informanternas skriftbruk i vardagslivet som
de själva kanske bara delvis är medvetna om? Jag inledde intervjuerna med
att ställa öppna frågor om vad de läste och skrev i sina hem och vardagsliv.
Om personen jag intervjuade hävdade att han/ hon inte läste eller skrev något hemma kunde det bero på att hans/hennes uppfattning om vad läsande
och skrivande är hade påverkats av skriftpraktiker som ingår i dominant
skriftbruk. Så var det exempelvis när Sangar berättade om de reklamblad
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från matbutiker som han brukade få med posten. Han skrattade och sade
att han inte brukade läsa dessa:
Sangar: No. Just… I’m just watching the numbers. (skrattar)
Annika: (skrattar)
Sangar: The price. That´s it. Because everything is pictures. They not
reading. It’s not writing a lot. Just giving you the price of the food.
(skrattar)
Sangar uppfattade alltså inte det han gjorde med reklambladen som läsande eftersom reklambladen i större utsträckning bestod av bilder och
siffror än bokstäver. För att förtydliga att det läsande och skrivande som
jag var intresserad av var mycket vidare än informanten kanske föreställde
sig ställde jag följdfrågor. I dessa följdfrågor kopplade jag läsande och skrivande till det syfte det användes för (Purcell-Gates 2007:19). Jag frågade
t.ex. om informanten läste eller skrev något för att utföra dagliga sysslor,
för personlig vård och hälsa, för att få information, för religiösa syften
eller för avkoppling.
Under intervjuerna var det nödvändigt att göra en avvägning mellan att
ställa öppna frågor som lät informanten utveckla de områden som var mest
aktuella för henne/honom och att vara tillräckligt konkret för att han/hon
skulle förstå min fråga. De konkreta frågorna i sin tur behövde ställas utan
att jag styrde informanten till att svara på ett visst sätt. Det var å ena sidan
nödvändigt att förtydliga att jag i definitionen av läsande och skrivande inte
endast utgår från de skriftpraktiker som ingår i SFI-undervisningen. Men
å andra sidan var det också viktigt att mina frågor inte styrde informanten
för mycket eller fick henne/honom att känna sig pressad att säga att han/
hon läste och skrev mer i hemmet än han/hon egentligen ansåg att han/
hon gjorde.
Ett sätt att ställa frågor för att belysa vardagligt skriftbruk är att anknyta till vardagliga aktiviteter som informanten nyligen har deltagit i. När
jag utförde den andra intervjun med Sangar hade han i den första intervjun
berättat att han snart skulle flytta. I intervju nummer två frågade jag därför
om han hade läst eller skrivit något i samband med flytten. Då berättade
han utförligt om hur han använt sin dator för att gå in på det kommunala
bostadsbolagets hemsida där han läst och skrivit för att anmäla sitt intresse för en bostad, ställt sig i kö till och tackat ja till en lägenhet. Eftersom
Sangar nyligen hade gjort detta kunde han ge mig en tydlig och konkret beskrivning av det skriftbruk han utförde i samband med att han sökte en ny
bostad. Att ställa frågor om skriftbruk med koppling till specifika vardagliga
händelser som nyligen har inträffat i informanternas liv är alltså en väg att
få information om deras vardagliga skriftbruk.
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Att se i klassrummet
SFI-klassrummet är en officiell kontext där informanterna deltar i en verksamhet som i hög grad är formellt strukturerad och styrd av någon annan än
dem själva, nämligen läraren. Därmed påverkas informanternas handlingar
mindre av min närvaro i klassrummet än när jag befinner mig i informantens hem. Detta gör att SFI-klassrummet under lektionstid är en mer passande plats att utföra observation av skrifthändelser på än vad informanternas hem är. Med hjälp av medföljande observation undersökte jag därför i
SFI-klassrummet observerbara aspekter på informanternas skriftbruk med
koppling till SFI-undervisningen. Detta innefattar främst skrifthändelser,
skriftpraktiker och skriftbruk. Jag observerade alla skrifthändelser i klassrummet som informanten var delaktig i. Jag var även uppmärksam på skrifthändelser initierade av läraren som informanten inte deltog i. Detta kan
nämligen ge intressant information om hur informanten förhåller sig till
olika skriftpraktiker som ingår i undervisningen.
SFI-klassrummet är alltså den kontext där jag observerade. Betyder det
att alla skrifthändelser som sker i denna kontext ingår i skolans skriftbruk?
Finns inga vardagliga skriftpraktiker i klassrummet? Detta är frågor som jag
har reflekterat över när jag inlett analysen av materialet och som hör samman med definitionen av begreppen kontext och domän.

Kontext och domän
Man kan tala om skriftbruket i en viss domän eller om skriftbruket i en
viss kontext. Är dessa begrepp synonyma eller finns det någon skillnad mellan dem i förhållande till skriftbruk? Relationen mellan dessa två begrepp
kan beskrivas som komplex (Purcell-Gates 2007:19f.; Tusting 2000:39f.). Jag
hävdar att för analysen av ett material som innefattar såväl dominant som
vardagligt skriftbruk är det nödvändigt att tydligt definiera och särskilja det
som är kopplat till de konkreta rumsliga och tidsmässiga faktorerna från det
som hör samman med det övergripande syfte som ligger bakom en skrifthändelse. Jag knyter den konkreta fysiska platsen samt tidpunkten till begreppet kontext. Hem och klassrum som kontexter skiljer sig åt genom att
människor vanligtvis brukar använda olika typer av kläder, prata på olika
sätt, ha olika roller och olika syften (Barton 2007:39) när de befinner sig i de
respektive kontexterna.
En domän är kopplad till den verksamhet som utförs inom ramarna för
en samhällsinstitution och de mål och maktstrukturer som hör samman
med denna institution (Barton & Hamilton 1998:10). Skolan som domän är
på så vis kopplad till det övergripande syftet med den pedagogiska verksamhet som utförs inom skolan som institution. Denna pedagogiska verksamhet har som övergripande mål lärandet hos ett antal individer som deltar i
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utbildning anordnad av skolan. SFI-domänen definieras av dess överordnade
syfte att de studerande ska lära sig svenska och detta finns formulerat i Kursplan för SFI (SKOLFS 2009:2). Jag definierar hemdomänen som relaterad till
verksamhet vilken syftar till att producera och reproducera familj och hushåll. Skrifthändelser kan därmed kategoriseras utifrån vilket syfte som ligger
bakom dem och därigenom knytas till en viss domän (Purcell-Gates 2007).
I SFI-klassrum sker förstås en mängd skrifthändelser som hör till undervisningen och därmed SFI-domänen. Några exempel på sådana skrifthändelser
som jag har observerat är diktamen där läraren läser ord högt och de studerande skriver dem, hörförståelse där de studerande får lyssna på en inspelad
uppläsning av en text som de sedan ska svara på frågor om, och gruppdiskussioner om meningar som innehåller grammatiska fel. Exempel på skriftpraktiker knutna till hemdomänen som en av mina informanter, Naz, deltar i är
att skicka SMS till barnen för att ta reda på när de kommer hem och att skriva
en inköpslista som maken ska ta med sig när han åker och handlar mat.
En domäns skriftbruk är inte fast knutet till en kontext utan rör sig även
utanför kontextens tidsliga och rumsliga gränser. Informanterna tar exempelvis med sig texter och artefakter från SFI-domänen till sina hem. När de
förflyttar sig från SFI-domänen till sina hem tar de bl.a. med sig läroböcker,
lexikon, stenciler med övningsuppgifter och anteckningsböcker som de sedan läser och skriver i även när de befinner sig hemma. De utför alltså skriftpraktiker med ursprung i SFI-domänen också utanför SFI-klassrummet.
Inom skolan som kontext, d.v.s. i SFI-klassrummet, förekommer också
en hel del användning av skrivet språk som inte ingår i skolinstitutionens
officiella verksamhet, d.v.s. undervisningen. Under klassrumsobservationerna i SFI-skolor har jag exempelvis sett informanterna skriva SMS till vänner eller släktingar, läsa baksidestexten på en tablettask och skratta och skoja
med sina klasskamrater om en rolig text eller läsa dagstidningen i stället för
att jobba med det som läraren har anvisat dem att göra. Dessa praktiker kan
beskrivas som icke-officiella eller icke-sanktionerade eftersom de initieras
av de studerande (Gallagher 2007:159) och de har ofta sitt ursprung i vardagliga skriftpraktiker. De kan också kallas hybridpraktiker eftersom de skapas
genom att lärare och elever förhandlar om skriftbruksdomäners gränser.
Inte bara domänen utan även kontexten är påverkad av bredare sociokulturella kategorier som påverkar det skriftbruk som sker där genom sociala maktrelationer, institutioner och ideologier. I klassrumskontexten syns
detta bl.a. i hur möbleringen ser ut samt hur kontrollen över talutrymmet
och tiden fördelas. Vad innebär sådana faktorer för vardagliga skriftpraktiker som utförs i SFI-kontexten? Och vad innebär detta för hur skriftpraktiker med ursprung i SFI-domänen ser ut när de utförs i hemkontexten? Är
det fortfarande samma skriftpraktiker eller utgör de nu en form av hybrid-

229

Annika Norlund Shaswar

praktiker där vardagligt skriftbruk, skolskriftbruk och kanske skriftbruk
från andra domäner blandas? Sådana frågor ställer jag till mitt material i
samband med analysen.
När en studerande under lektionstid läser, skriver eller samtalar om en
text som inte ingår i undervisningen uppstår ibland en förhandling mellan den studerande och läraren kring detta. Vid ett tillfälle under en lektion observerade jag en sådan förhandling. Denna inleddes med att en av
informanterna, Tara, läste dagstidningen i stället för att arbeta med en text
om fabler som läraren hade delat ut. Efter att ha uppmanat Tara att återgå
till fabeltexten föreslog läraren att de skulle kunna ha tidningsläsning på
schemat en dag i veckan. Att läsa dagstidningen är en skriftpraktik som förekommer såväl i hemdomänen som i SFI-domänen, men som ser olika ut i
de två domänerna. När Tara läste dagstidningen i klassrummet men utanför
den ordinarie undervisningen var hennes tidningsläsande likt det tidningsläsande som hon annars utför i vardagslivet. Hon initierade själv tidningsläsningen och valde själv vad i tidningen hon skulle läsa. Man kan beskriva
det som att Tara därigenom distanserade sig från SFI-domänens skriftbruk
och gick in en vardaglig skriftpraktik. Efter att tidningsläsandet infogats i
SFI-domänen kommer det att förändras utifrån SFI-domänens överordnade
syften och strukturerade, lärarstyrda organisation. Läraren kan t.ex. styra
över tidpunkten när Tara ska läsa, vad hon ska läsa om och vad hon sedan ska
använda informationen i tidningen till i andra påföljande skrifthändelser.
Genom att man skiljer på begreppen kontext och domän blir relationen
mellan fysisk plats och institution belyst och kan problematiseras. Därigenom underlättas studiet av vad som händer vid mötet mellan dominanta
och vardagliga skriftpraktiker inom och på gränsen mellan kontexter och
domäner. I min studie kan jag på så vis lättare få syn på om en skriftpraktik
ingår i SFI-domänen och därmed också i undervisningen eller om den äger
rum i SFI-kontexten men är kopplad till en annan domän utanför klassrummet. När det gäller skriftpraktiker som äger rum i hemkontexten kan jag
skilja på vardagliga skriftpraktiker kopplade till hemdomänens syften, t.ex.
att sköta hushållssysslor, och dominanta skriftpraktiker som är relaterade
till andra domäner. Genom att skilja på kontext och domän blir det också
lättare att få syn på förhandlingar om praktiker och domäner, samt hybridpraktiker som uppstår vid mötet mellan skriftpraktiker inom och mellan
olika kontexter och domäner.

Vardagligt och dominant skriftbruk
Det är viktigt att synliggöra hemdomänens och SFI-domänens olika förutsättningar, och därmed också de olika förutsättningar som skriftbruket
förknippat med respektive domän har. SFI-domänen och hemdomänen är
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nämligen ganska olika som domäner. SFI-domänen har, liksom andra skoldomäner, ett stöd i en inflytelserik samhällsinstitution, skolan, och dess
skriftbruk kännetecknas av att det är definierat, formaliserat och standardiserat utifrån institutionens syften (Bernstein 1999; Moss 2001; Barton & Hamilton 1998:10). Dessa syften är explicit formulerade i officiella dokument
som läroplaner och kursplaner, i SFI:s fall ytterst Kursplan för SFI (SKOLFS
2009:2). SFI-domänens skriftbruk är på detta sätt synligt, högt värderat och
inflytelserikt även utanför domänens gränser och får stor inverkan även på
människors vardagsliv i hemkontexten. Dess skriftbruk kan därmed beskrivas som dominant (Barton 2007; Barton & Hamilton 1998).
Hemdomänen saknar den uppbackning av en inflytelserik samhällsinstitution som skolan har. Familjen är en institution som är kopplad till hemmet men familjen är inte formellt strukturerad på samma sätt som skolinstitutionen är. Därför formas hemdomänens skriftbruk inte av explicita
regler för dokumentation och procedurer utan snarare av sociala konventioner, attityder och människors egna liv och syften (Barton & Hamilton
1998:10; Barton & Hamilton 2000:11ff.) Vardagligt skriftbruk med ursprung
i hemdomänen är ofta frivilligt, självgenererat och lågt värderat. Man kan
beskriva det som osynligt i det avseendet att människor sällan fäster uppmärksamhet vid att de använder skrift i sina vardagsliv. När människor är
omedvetna om vardagliga skriftpraktiker kan det alltså delvis bero på att
skriftpraktikerna inte är synliggjorda genom formalisering och explicitgörande av dominanta institutioner. Ett exempel på en omedvetenhet om vardagligt skriftbruk kan hämtas från en intervju med en av informanterna,
Naz. Jag frågade henne om hon skrev något hemma och då svarade hon nej.
Men senare under samma intervju berättade hon att hon bland annat skriver inköpslista till sin man om han ska åka och handla.
Naz: Men om han ska åka måste jag skriva. (skrattar)
Annika: Aha. (skrattar)
Naz: Vi har mycket problem där. Varje gång säger säger han ”Skriv!
Skriv!”
Att skriva ned vad som behöver handlas till hushållet är alltså en skriftpraktik Naz deltar i inom hemdomänen, men inget hon medvetet tänker på som
skrivande.

Att knyta ihop trådarna och använda det (o)synliga i
klassrummet
Nu har vi kommit till artikelns slut och det är dags att knyta ihop trådarna.
Jag inledde med att konstatera att studiet av vardagligt skriftbruk innebär
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ett fokus på sådant som delvis är osynligt för såväl informanterna själva som
för forskaren. Betyder det att en forskare med intresse för det vardagliga är
ställd inför en omöjlig uppgift? Är det bara den som är synsk som kan få
reda på hur skrift ingår i människors vardagsliv?
För att svara på detta har jag beskrivit metodologiska arbetssätt och teoretiska verktyg som hjälper mig att skärpa synen vid studiet av inledningsvis
osynliga aspekter på vardagligt skriftbruk. Med hjälp av observationer och
intervjuer kan jag studera vad informanterna gör och hur de förhåller sig till
skriven text i sina vardagsliv. Vid observationerna ser jag sådant skriftbruk
som informanterna inte är medvetna om att de utför. Vid intervjuerna ställer jag konkreta frågor om nyligen inträffade händelser där skriftbruket har
varit en del i informanternas vardagsliga liv. Till min hjälp vid analysen av
materialet har jag begreppen kontext och domän. Genom att särskilja dessa
får jag ett skarpare verktyg att använda när jag strävar efter att se mötena
mellan vardagligt och dominant skriftbruk inom och på gränserna mellan
platser, verksamheter och institutioner. Relationen mellan kontext och domän är dock komplex och kommer att utvecklas vidare under det fortsatta
arbetet med min studie.
En annan komponent som är nödvändig rakt igenom en forskningsprocess där vardagligt skriftbruk undersöks är reflektion. Ett reflexivt förhållningssätt till vad skrivet språk är och hur det används är alldeles nödvändigt.
Läsande och skrivande kan inte ses som självklara och genomskinliga fenomen utan behöver studeras i förhållande till de konkreta kontexter där
människor använder dem i sina vardagsliv. Jag som forskare måste därför
fråga mig hur mina egna erfarenheter, uppfattningar och värderingar av
skrivet språk ser ut och hela tiden hålla mig medveten om att informanternas tankar kring och användning av skrivet språk ofta ser annorlunda ut än
min egen.
Slutligen konstaterar jag att forskning kring vardagligt skriftbruk är
ett komplext och utmanande men inspirerande och mycket viktigt företag.
Med hjälp av teoretisk och metodologisk medvetenhet kan man utveckla en
skarpare blick för det dittills osynliga vardagliga skriftbrukets dolda sidor
och gömda skatter. När dessa arbetssätt och verktyg används inom språkforskning kan resultatet bli en mycket betydelsefull pedagogisk resurs, bl.a.
i klassrummen. Om de vardagliga skriftpraktiker som de studerande har erfarenhet av när de kommer in i klassrummet synliggörs genom forskning
blir det möjligt för studerande och lärare att bygga vidare på dessa skriftpraktiker i undervisning och lärande. Därför kommer jag att fortsätta arbetet med att synliggöra och utforska skriftbruk i vardagsliv och klassrum.
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Vardagskunskapen,
arbetet och lagen
Om skriftpraktiker och yrkesidentiteter
i äldreomsorgen

Everyday knowledge, work and law.
Literacy practices and work identities in elder care.

This paper reports on a study on the literacy practices that are drawn upon
by carers at an elderly care centre. The data discussed is part of the project
“Care work as language work” and is collected through ethnographic methods
of research. By focusing upon one specific documentation genre, the ‘resident
journal’, we discuss the dilemmas that the carers face on a daily basis: the information that should be included in documentation and the kind of language
that should be used. An analysis of the resident journals and of the interviews
with the carers reveals three different but integrated aspects of the carers’ work
knowledge and work identity: an institutional, a professional and a personal aspect. There is a clear conflict between what the carers are encouraged to include
in their documentation (institutional), what they consider to be useful information for them and their colleagues (professional) and what they would like to
write in order to communicate their own perspectives and experiences (personal). This analysis shows that the institutional aspect of identity is prominent in
the literacy practices of the workplace and clearly dominates over the other two,
whereas the personal aspect is almost obsolete in the texts and is described as
‘forbidden’ by the informants. We interpret this as a result of a general attempt
to standardise the language and the content of documentation. The reason for
this may not only be law directives, but also a growing need to ensure a marketable business with satisfied customers.
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Bakgrund och syfte
Temat för denna volym är vardagligt skriftbruk. Vardaglig kan förstås som
motsatsen till dominant (jfr ”vernacular”–”dominant”, Barton 1994:39),
och oavsett om man ser begreppsparet som delar av en absolut dikotomi
eller som ändpunkter på en skala så innebär det att man tänker sig att
skriftbruket är antingen (övervägande) vardagligt eller (övervägande)
dominant. Vi vill med vårt bidrag problematisera den bilden genom att
istället använda en modell där skriftbruket ses som en arena för tre olika
identiteter – eller om man så vill kulturella mönster: det personliga, det
professionella och det institutionella. Utgångspunkten är en studie av
skriftbruket i äldreomsorgen, och vårt huvudsakliga fokus är de skriftpraktiker som skapas och omskapas av de nya former av dokumentation
som växer fram inom den sociala omsorgen idag. Hur påverkas kunskaper
och erfarenheter som till stor del är vardagliga och personliga av att formuleras i skrift? Vilka nya identiteter erbjuds dagens omvårdnadsarbetare
i och med det ökade skriftbruket?
Tidigare forskning (exv. Törnquist 2004) har pekat på att omvårdnadsarbetares1 yrkeskunskap till viss del består av vad som kan kallas vardagskunskap. I själva verket sägs ibland detta vara ett skäl till att den inte värderats
tillräckligt genom historien (Törnquist 2004:14–15). Man har också konstaterat att en stor del av omvårdnadens kunskap traditionellt inte formulerats i ord. Exempelvis har detta gällt inom hemvård, där omvårdaren saknat
kollegor och helt enkelt byggt sin kunskap utan att kommunicera den till
någon (jfr Törnquist 2004:41). För drygt tjugo år sedan skrev Ingela Josefson i flera sammanhang om sjuksköterskors kunskaper och ”språkbrist” i
betydelsen avsaknaden av ett distinkt, exakt och vetenskapligt förankrat
yrkesspråk (exv. Josefson 1991:34–37). Idag är sjuksköterska ett akademiskt
yrke och omvårdnadskunskap ett etablerat vetenskapsområde. Det är i stället tänkbart att svårigheterna med att finna och synliggöra ett yrkesspråk
har flyttat nedåt i vårdhierarkin, och idag är relevant för vårdbiträden och
undersköterskor. Vi väljer dock att inte tala om ”språkbrist”, utan att se det
som att omvårdnadsarbetet består av olika kunskaper, diskurser och erbjudanden om identiteter, som i högre eller lägre grad matchar de institu1
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Begreppen omvårdnad och omsorg används på olika sätt av olika aktörer. I politiska och
administrativa sammanhang används ofta vård och omsorg som ett sammanfattande begrepp som innefattar socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Omsorg skulle då stå för den
del som inte är direkt medicinsk. Omvårdnad används snarare som term för det konkreta vårdarbete som sjuksköterskor (samt undersköterskor och vårdbiträden) utför och
som är huvudämnet för sköterskeutbildningar. Vi använder här omvårdnad och omsorg
parallellt för att beteckna framförallt den verksamhet vi studerar, som har en social
snarare än medicinsk kärna.
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tionella ramarna. Dessutom vill vi uppmärksamma att vården idag genomgår ytterligare en förändring, i takt med att verksamheter konkurrensutsätts
och privatiseras. Även detta får konsekvenser för skriftbruket.
Törnquist (2004) delar in undersköterskors och vårdbiträdens2 yrkeskompetens i för det första sådan som är kopplad till formell utbildning, för
det andra yrkeskunskap och för det tredje personlig kompetens (2004:208–
212). Dessa ska dock knappast ses som distinkt olika typer av kunskap, utan
snarare som perspektiv på kunskap som i viss mån är den samma. En tolkning är att det snarast handlar om kunskapens olika referensramar. Uppdelningen ligger mycket nära kategorierna institutionell, professionell och
personlig som används av Roberts & Sarangi (1999, 2003). I sin fallstudie av
inträdesproven till en medicinsk förening urskiljer de diskurser av de tre typerna på interaktionella grunder. Den personliga diskursen, eller ”personal
experience discourse” kretsar kring individens erfarenheter och känslor. Oftast tar den sig narrativa uttryck, som anekdoter och minnen. Den handlar
om här och nu och om konkreta detaljer i specifika fall. Den professionella
diskursen är den som den professionella (i det här fallet läkaren) använder
i sin roll gentemot patienten. Den relaterar läkaren till andra läkare och
deras samlade och delade kunskap. Den institutionella diskursen slutligen
beskrivs i mer abstrakta termer av Roberts & Sarangi (t.ex. 2003:343). Det
handlar om hur läkarna beskriver och rättfärdigar sin professionella praktik i ett vidare perspektiv, som del av en vårdinstitution styrd av regelverk
av olika slag. Nikolaidou (2009) visar i sin undersökning av blivande massageterapeuter på en yrkesutbildning hur institutionell och professionell
identitet kan komma i konflikt just i samband med skriftbruk.
I vår tolkning, och när det gäller omvårdnadsarbete, förhåller sig personlig, professionell respektive institutionell diskurs, kunskap och identitet
till dikotomin vardaglig respektive dominant skriftbruk på ett sätt som
åskådliggörs i figur 1. Det professionella placerar sig alltså någonstans mittemellan och kan också ses som en mer komplex kategori än de övriga. Hur
detta tar sig uttryck kommer de följande analyserna att visa.

2

Törnquists studie gör ingen principiell åtskillnad mellan vårdbiträde och undersköterska. Inom äldrevården förekommer båda tjänstekategorierna, och på de arbetsplatser vi
besökt i projektet har anställda ofta samma arbetsuppgifter, oavsett tjänstebeteckning.
Vi undersöker inte systematiska skillnader mellan personer i de två kategorierna, men
noterar när de själva markerar sin undersköterskeidentitet (vilket är det vanliga) diskursivt.
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Figur 1: Hur vardaglig–dominant förhåller sig till personlig–professionell–institutionell.

Vi har redan nämnt att mängden skrift i den sociala omsorgen ökat. Sedan
ett drygt decennium föreskriver Socialtjänstlagen att all omvårdnad ska dokumenteras och formulerar det i termer av att dokumentationen ”skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter
och händelser av betydelse” (51 § SoL).
Till stor del kan man säga att arbetet med att uppfylla lagen genom att
utveckla dokumentationsprinciper i omsorgen pågår. Det utvecklas digitala system och det ges utbildningar. Parallellt med digitaliseringen finns
det arbetsplatser där man arbetar med papper i pärmar kompletterat med
ett mer informellt bruk av lappar av olika slag, dock med målet att uppfylla
samma yttre krav. Enligt en rapport från Stockholms läns äldrecentrum upplevs dokumentationen som något som ligger utanför det ordinarie arbetet, och som tar tid från detta (Norrman & Hedberg 2010:44). Mycket
talar för att omsorgsarbetet i och med dokumentationen förändras. På
vilket sätt och mer exakt vilken roll skriftbruket spelar är en av de övergripande frågorna för det projekt som den här presenterade studien är en
del av.3
Dokumentationskravet har till viss del resulterat i genrer av checklistetyp, där undersköterskor och vårdbiträden sätter sin signatur när en
arbetsuppgift har utförts. Kravet på att ”omständigheter och händelser av
betydelse” ska dokumenteras kräver dock andra genrer, med ett friare och
mindre mallat skrivande. Det är detta som står i fokus i denna artikel där vi
fokuserar en central dokumentationsgenre med jämförelsevis friare ramar:
daganteckningarna. Vi undersöker dels hur de anställda väljer vad som ska
skrivas i dessa, dels hur de tänker och agerar i förhållande till frågan om hur
man ska skriva. Vi intresserar oss alltså både för deras diskurser när de talar
om skrivandet, och för deras faktiska skrivande.
Vårt syfte är att utforska hur omvårdnadsarbetets olika kunskaper och
yrkesidentiteter hanteras och formas i samband med den sociala dokumentationen. Frågor som ställs är vilken sorts kunskap som ska dokumenteras
3
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och hur denna kunskap ska formuleras. Vi undersöker därmed även hur institutionens ramar för dokumentationen möter och i viss mån kommer i
konflikt med andra perspektiv som ryms i omvårdnadsarbetet. Preliminära
iakttagelser ger oss anledning att tro att det går en tydlig gräns mellan å
ena sidan en institutionell identitet och å andra sidan en professionell eller
personlig, och att denna åtskillnad understöds av arbetsplatsens skriftpraktiker. Skillnaden mellan de två senare kan tänkas vara mer oklar, bl.a. eftersom en del av omvårdnadsarbetares yrkeskunskap är personligt baserad och
eftersom man kan förvänta sig att dessa aspekter av yrkesidentiteten i lägre
grad stöds av skriftanvändningen.

Teori, metod och material
Studiens teoretiska och metodiska ram hämtas från New Literacy Studies
(Street 1984, 1993; Barton 1994; Gee 1996). Centralt här är att skriftkompetens situeras i specifika sammanhang: i situationer och praktiker. Därmed
förskjuts också intresset från individens kompetens till praktikens ramar,
normer, roller och traditioner. Vi arbetar med observation, intervjuer och
textanalys.4 Ett viktigt fokus vid observationerna är skrifthändelsen (Heath
1983:386; Barton 1994:36; Karlsson 2006:23). Skrifthändelser instansierar
– dvs. är konkreta uttryck för – kulturella konventioner förknippade med
skriftanvändning, så kallade skriftpraktiker (”literacy practices”, t.ex. Barton 1994:37), som är undersökningens huvudsakliga studieobjekt. Dessa ska
förstås som abstrakta mönster som även innefattar normer, värderingar och
erbjudna identiteter.
Att skriftbruk kan kopplas till identitet visar bl.a. Nikolaidou (2009)
som bygger på en förståelse av identitet som manifesterad i ett socialt sammanhang i interaktion både med andra människor och med sociala praktiker (jfr Gee 2001). Vi kommer att tala om institutionell, professionell och
personlig identitet, som realiseras i motsvarande diskurser och praktiker.
Den institutionella identiteten är den som man tillskrivs genom positionen
i en institutionell ordning. Den kan dessutom manifesteras (och därigenom
accepteras) diskursivt exempelvis genom att man uttrycker sig i enlighet
med de institutionella reglerna, eller säger att man följer dessa. En professionell identitet byggs tillsammans med kollegorna i samma yrkesgrupp.
Även den kan manifesteras diskursivt genom hänvisningar till gruppens
normer och rutiner, till gemensam kunskap, liksom till delade erfarenheter
som har med det dagliga arbetet att göra. Den professionella identiteten
är i högre grad än den institutionella baserad på tillhörighet och delta4

I delar av det överordnade projektet är inspelningar av vårdsituationer ett viktigt material, men detta används inte här.
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gande i en gemensam praktik (jfr även Wenger 1998:56). Den personliga
identiteten, slutligen, baseras på den personliga erfarenheten, utanför arbetet, liksom på föreställningar om den egna personens egenskaper. Den
kan på samma sätt som den professionella och institutionella manifesteras
diskursivt. Varken institutionell, professionell eller personlig ska ses som
värderande begrepp.
Deltagarna i de observationer och intervjuer som ligger till grund för
denna artikel arbetar på två olika arbetsplatser i Stockholmsområdet: ett
servicehus och ett äldreboende. Servicehuset drivs i kommunal regi medan
äldreboendet är privatiserat. På äldreboendet lider flera av de boende av
demenssymptom av olika grad. En majoritet av de anställda inom äldreomsorgen i Stockholms län har utländskt ursprung och är andraspråkstalare
av svenska. Av de 24 deltagarna i denna studie är 20 födda i andra länder än
Sverige och har svenska som andraspråk. De kommer framförallt från Afrika och från Mellanöstern. Den tid dessa informanter varit i Sverige varierar
från cirka fem till tjugo år. Samtliga påbörjade sina anställningar som vårdbiträden, utan tidigare utbildning. Några av dem har fortsatt sina studier
inom Komvux och har därefter vidareutbildat sig till undersköterskor. Andraspråksperspektivet är en del av projektets övergripande frågeställningar,
men vi kommer inte särskilt att fokusera på detta här. Vi ser språkfaktorn
och de anställdas utländska bakgrund som en del av kontexten, och som
en del av tolkningsramen när vi arbetar med intervjuer och observationer,
men vi fokuserar på skriftpraktikerna som ju omfattar alla anställda. Det
faktum att så många i äldreomsorgen har begränsad erfarenhet av svenska,
framförallt skriven svenska, är dock en del av motiveringen att studera dokumentationens effekter på arbetet.
I artikeln används fältdagboksanteckningar samt både individuella
intervjuer och en gruppintervju kring textexempel. I återgivningen av
de individuella intervjuerna används fíngerade namn på informanterna,
medan exempel ur gruppintervjun liksom från fältdagboken inte relateras till enskilda individer. De intervjuer, observationsdata och textexempel som används i denna artikel rör samtliga de så kallade daganteckningarna.

De problematiska daganteckningarna
Daganteckningarna är en förhållandevis fri form av dokumentation på så
sätt att den anställda själv får formulera sig kring händelser av betydelse
under den boendes dag. (Det är dock långt ifrån varje dag som anteckningar görs.) Daganteckningar kan göras på särskilda linjerade blad i den
boendes pärm eller i ett datorsystem. Om de görs digitalt tillkommer uppgiften att välja ett sökord för anteckningen. Sökordets funktion är att un-
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derlätta sökning i systemet utifrån givna ämnen, såsom ”sömn”, ”medicin”,
”aktiviteter” etc.5
De anställda har ibland inte helt klara uppfattningar om vilka som ska
läsa daganteckningarna. En del menar att det framförallt är de själva som
ska läsa för att få information om tidigare händelser. Andra, som den anställda i intervjuutdraget nedan, nämner både anhöriga, enhetschefen och
sjuksköterskan:
Zoe: men det är bara dina kollegor som ska läsa eller hur?
Pongwa: nej, chefen kan läsa, anhöriga kan läsa och sen MAS den där
medicinska ansvarig sjuksköterskan, de kan läsa, sjuksköterskan kan
läsa, så det är inte bara mina kollegor så det är många som är iblandade.
(Intervju med Pongwa)
Genren daganteckningar beskrivs i handboken Dokumentera mera, där de
huvudsakligen kallas arbetsanteckningar (Nilsson & Carlsson 2004:40–41).
Där står att texterna är arbetsmaterial som inte behöver arkiveras – dock
sammanfattas och föras in i den sociala journalen av en särskilt ansvarig,
normalt enhetschefen. I handboken listas vad som ska antecknas i arbetsanteckningarna/daganteckningarna, bland annat ”avvikelser från det normala”, ”viktiga händelser”, ”vad man erbjuder den enskilde med som denne
för tillfället inte vill vara med på” och ”samtal med anhörig, närstående
eller god man som gett viktig information” (Nilsson & Carlsson 2004:40).
All dokumentation ska formuleras på ett sådant sätt att den enskilde (dvs.
den boende) kan ta del av den (2004:47). Den ska förvaras så att obehöriga
inte kan komma åt den (2004:49). Att de anställda menar att anhöriga kan
läsa hänger förmodligen ihop med att en del boende har demenssymptom,
vilket kan innebära att de anhöriga räknas till de berörda.6
I det följande kommer vi att utforska hur daganteckningarna som genre
erbjuder olika identitetskonstruktioner och försvårar andra. Vi koncentrerar oss först på hur de anställda väljer vad som över huvudtaget ska skrivas.
Därefter studerar vi hur de hanterar olika sätt att skriva om en och samma
händelse.

5

6

Av de informanter som nämns i denna artikel har de som deltagit i gruppintervjun erfarenhet av digital dokumentation, medan de andra dokumenterar på papper. Vi bedömer
att detta inte spelar någon avgörande roll för de teman som är i fokus här. Dock kan
nämnas att dokumentationen via dator tenderar att ge kortare texter. I en intervju ger
en anställd dessutom uttryck för att de institutionella restriktionerna kring skrivandet
upplevs som ännu starkare när skrivandet sker i datorgränssnitt.
Det är också möjligt att de tagit del av planerna på att upprätta en webbaserad anhörigdagbok, baserad på daganteckningarna.
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Att välja vad som ska skrivas
För det första måste man kunna urskilja vad som är relevant för dokumentation ur verksamhetens perspektiv. Frågan om vad som är händelser av betydelse kommer upp i gruppintervjun. Deltagarna menar att det bör vara
sådant som avviker från det vanliga. Detta att man noterar speciella saker
gör att det finns en tolkningsram kring en anteckning som ”Hon åt lunch
med alla andra i köket. […] Hon var pigg idag.” Man tänker sig att det normalt är på ett annat sätt, att den boende oftast äter sin mat på sitt rum resp.
oftast är nedstämd. Av samma skäl är deltagarna i gruppintervjun överens
om att man inte bör notera sådant som händer rutinmässigt, som duschning – snarast ska man notera om någon inte vill duscha på sin vanliga dag.
Samtidigt menade de att det finns ett värde i att notera positiva saker, även
om de är vardagliga, som att någon har spelat bingo, vunnit etc. Att sådant
är relevant förklarade en deltagare med att ”det är deras kvalitetsliv […], det
är inte bara äta, sitta, de gör också aktiviteter” (ur gruppintervjun).
Här framträder alltså en viss kluvenhet. Motståndet att notera det vardagliga kan kopplas till en diskurs och en praktik där det viktigaste är att
förmedla relevant information på ett effektivt sätt – och att inte dokumentera fel saker. Det relevanta är det som avviker från det rutinmässiga, enligt
de institutionella reglerna. En av deltagarna i samtalet ger uttryck för att ha
internaliserat en sådan tolkningsram i sin egen praktik: står det något positivt tror hon att det normala är negativt. Samtidigt ger deltagarna uttryck
för en vilja att dokumentera det som har med livskvalitet att göra, vilket å
ena sidan kan föras till en mer personlig diskurs men å andra sidan kan sägas
vara en del av omsorgsarbetarens professionella hållning.
I gruppintervjun framkommer även att de anställda inte anser sig behöriga att dokumentera medicinska detaljer. De menar exempelvis att de
inte ska skriva namn på mediciner och heller inte göra medicinska bedömningar. Allt sådant ska lämnas åt sjuksköterskan. Intervjudeltagarna accepterar exemplet ”hostar mycket och låter mycket roslig” (autentiskt exempel
från en daganteckning) med motiveringen att det handlar om vad man kan
se och höra och inte om en medicinsk tolkning. Så kan man enligt dem skriva och därefter rapportera till sjuksköterskan. Intressant är dock att de exempel gruppen diskuterar är autentiska exempel från daganteckningar, där
kollegor faktiskt beskrivit medicinska detaljer. Vi tolkar detta som uttryck
för byggandet av en ny eller utvidgad professionell identitet och återkommer till detta i nästa avsnitt.
Att inte tolka utan bara skriva vad man ser är en institutionellt förankrad hållning som återkommer i gruppintervjun. Deltagarna uttrycker det
som att ”inte skriva vad man tror” och att ”inte måla” en bild av ett sammanhang man inte känner till. Ett exempel som diskuterades var en händelse då
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en boende bråkade med sin son som var på besök. Deltagarna vid gruppintervjun är överens om att man bara ska skriva att sonen var på besök,
inte något om att det eventuellt blev bråk eller att den boende slog till sin
son när denne ville hjälpa honom upp ur sängen. ”Jag vet inget om deras
situation”, säger en deltagare. Problem som har med de anhöriga att göra
ligger över huvud taget utanför vårdbiträdenas och undersköterskornas
arbetsuppgifter, menar de. Omvårdnadspersonalen har att arbeta efter
genomförandeplanen och ska inte diskutera den med de anhöriga. De ska
hänvisa tillbaka till sjuksköterskan.
Dessa exempel visar tydligt hur de anställa ringar in sin institutionella
identitet. De konstruerar sig själva på en position i en hierarki där de har
ett begränsat ansvar och begränsade befogenheter. I osäkra fall är det bättre
att inte skriva något alls. I intervjuerna kommer detta ett par gånger upp
som ett problem. En anställd säger: ”Ärligt talat, det är dumt att inte kunna
skriva vad som har hänt” (fältdagbok).
Valet av vad som ska skrivas i daganteckningarna hänger också ihop
med en funktionsuppdelning mellan tal och skrift. Det som inte skrivs kan
rapporteras muntligt, antingen på de återkommande rapportmötena eller
mer informellt i korridoren eller personalrummet. I det muntliga förefaller
de institutionella restriktionerna vara färre och en del saker passar enligt
de anställda bättre att rapportera i samtal med kollegor. Dessutom upplever
de anställda den muntliga rapporten som effektivare, vilket framgår av följande intervjuutdrag:
Joy: Men jag gillar den där muntlig rapporten den är bättre eftersom då
hinner man.
Zoe: Så det är ok för dig om ni bara pratar med varandra och ni byter
information?
Anställd: Vi byter ja.
Zoe: Du behöver inte läsa information eller?
Joy: Jag kan läsa men det är tiden som. Man är tvungen att springa hela
tiden som galen men att läsa det är bra också att göra det när man har
tid.
Zoe: Men det funkar bättre med rapportmöten?
Joy: Ja.
(Intervju med Joy)
Vår tolkning är att de anställda framförallt konstruerar sin professionella
identitet på rapportmötena. Ett exempel på detta är när de anställda under
ett sådant möte diskuterar hur en boendes missnöjda och aggressiva dotter
ska hanteras. De pratar om hur de märker att dotterns närvaro påverkar även
den boende, som annars är glad och nöjd och har en mycket bra relation till
personalen. Inget av detta har dokumenterats i några anteckningar och i ett
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samtal under observationen säger en anställd att det muntliga mötet är ett
bättre forum för att förmedla känslig information (fältdagbok). Att skriva
ned sådant som är viktigt för att kollegorna ska kunna utföra sitt arbete på
ett bra sätt, skulle alltså komma i konflikt med de upplevda restriktionerna
kring skriftlig dokumentation.
Även om den professionella identiteten alltså mestadels verkar manifesteras muntligt – och i sammanhang där gruppen och tillhörigheten till
den är tydlig – förekommer det också att de i daganteckningarna diskursivt konstruerar en professionell identitet där de framförallt relaterar till
sina kollegor och ger sådan information som de själva skulle vilja ha för att
kunna ta vid och fortsätta arbetet. Exemplen (1)–(3) nedan kommer alla från
daganteckningar, och är just sådana formuleringar som de anställda i flera
intervjuer säger att man egentligen inte ska använda:
(1)

Hon slåss mycket i samband med omvårdnad.

(2)

Hans dotter vill inte att natt personalen ska gå in till henne och
vecka henne o ge medicin för att hon är trött på dagarna, men hon
har sovit bra hela natten utan medicinen.
Han var väldigt otrevligt, hotfull och skrek jättehögt.

(3)

Han kladdade bajs överallt på sängen, toaletten, kläder, på kroppen.

Det institutionella och det professionella står alltså i en viss motsättning
till varandra. Ännu tydligare är det att den personligt grundade identiteten
i mycket liten utsträckning kommer till uttryck i skrift. Särskilt otänkbart
förefaller det vara att dokumentera sådant som har med egna känslor och
upplevelser att göra. Under en observation kommer en anställd tillbaka till
personalrummet och är mycket ledsen. Det visar sig att hon har fått en rasistisk och mycket nedsättande kommentar av den boende. Detta dokumenteras inte i daganteckningarna och inte heller på annat sätt. I andra, liknande
fall säger de anställda att man inte kan fästa sig vid elakheter från de boende,
eftersom de kan förklaras av deras ålderdom, sjukdom eller allmänna livssituation. Här får alltså en professionell hållning styra över de eventuella
personliga behoven. Och det professionellt grundade valet att inte skriva
sammanfaller med de institutionella instruktionerna.
I fall när de boendes känslor står i fokus är det svårt att skilja mellan det
personliga och det professionella i de anställdas agerande. Ett sådant exempel aktualiseras i gruppintervjun då deltagarna kommer in på om man ska
eller inte ska dokumentera de boendes vikt. Vägning av de boende förekommer rutinmässigt, men deltagarna menar att det är sjuksköterskans upp-
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gift att notera vikten. En deltagare berättar om en boende som inte vill att
hennes vikt ska skrivas upp eftersom hon har lite övervikt. Därför skriver
hon inte ner det, men rapporterar till kollegorna och sjuksköterskan på annat sätt. Här aktualiseras den personliga kompetensen och den identitet
som har med medmänsklighet och bemötande att göra, och valet att inte
skriva kopplas till den. Att det sedan ändå rapporteras hör dels till det professionella, dels till det institutionella. En av deltagarna ger uttryck för den
professionella aspekten när hon säger att det måste dokumenteras att de har
gjort den uppgiften (att de vägt den boende, inte vilken vikten var) så att
kollegorna inte behöver göra det. Den institutionella identiteten kommer
till uttryck i rapporterandet till sjuksköterskan.
Föreställningar om vilka som läser daganteckningarna är ytterligare en
faktor bakom hur de anställda väljer vad som ska skrivas resp. inte skrivas.
Tanken att anhöriga kan komma att läsa anges ofta som skäl till en relativt restriktiv hållning till vad som är relevant. I intervjuerna återkommer
de anställda till uppfattningen att man inte får skriva om vissa saker, och
att skälet till detta är respekt för de anhöriga. En anställd menar att daganteckningarna av detta skäl ibland inte ger en sann bild av verkligheten.
Hon uttrycker det: ”om de vill att vi ljuger då ska vi ljuga” (fältdagbok). ”De”
är institutionen, och den anställda ger uttryck för att hon anpassar sig efter
de krav som institutionen ställer. Samtidigt visar uttrycket ”ljuga” att hon
menar att det är fel.

Att skriva på rätt sätt
”Ibland är det svårt att hitta fina ord för att beskriva en situation. Man vet
inte vad man ska skriva”. Så beskriver en anställd problemet med att skriva
på rätt sätt (fältdagbok). I intervjuerna återkommer de anställda ofta till att
man måste skriva på ett respektfullt sätt och inte kränka de boende. Detta
kan härledas till att de anställda informeras och utbildas om vilka regler som
gäller för hur den sociala dokumentationen ska formuleras, något som i sin
tur ytterst bygger på Socialtjänstlagen, där det slås fast att det är mycket
viktigt att vid dokumentationen skydda den enskildes integritet:
Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar
och andra anteckningar som förs om honom. Om den enskilda anser att
någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas (51 §
SoL).
Respekt och integritet är också något som betonas starkt på utbildningar i
dokumentation, liksom på språkkurser för personal med svenska som andraspråk. En stor del av det problematiska med daganteckningarna handlar

245

Anna-Malin Karlsson och Zoe Nikolaidou

just om hur man ska hitta rätt språk och perspektiv. De anställda diskuterar
både i intervjuerna och med varandra balansen mellan det personligt upplevda perspektivet och det professionella, mellan det allmänmänskliga och
det distanserade respektfulla. Ett exempel på detta visas i utdraget nedan:
Miranda: Man kan inte heller skriva hur dumt som helst eller hur? ”Bajsar” eller någonting, det ska vara finess också så det är det som är svårare.
Man kan skriva men det ska inte vara liksom kränkande det ska vara en
fin dokumentering.
[…]
Zoe: Så när du säger finess menar du vilka ord man använder?
Miranda: Ja, att man kan liksom inte bara skriva som jag säger, ”jättearg”
eller de här onödiga, konstiga, jag vet inte hur man säger […] Som jag
säger finess […] ska vara liksom inte kränkande till boende och de är dem
som vi arbetar för så det är svårt med språket för att man vill ju berätta
hur det här har hänt som det är […].
(Intervju med Miranda)
I ett annat intervjuutdrag uttrycker en anställd en strävan att hitta ett professionellt språk som är kopplat till hans yrke. (Den intervjuade är nyutbildad till undersköterska.) Detta yrkesspråk söker han i den medicinska
domänen, där det finns specialiserade uttryck för exempelvis blodtryck.
Normkällan är hur man gör på sjukhus.
Zoe: […] Jag har hört från andra kollegor, jag vet inte om det stämmer,
att ni inte får liksom använda vardagliga ord. Är det också ett problem?
Pongwa: Ja precis, precis. För att varje arbetsområde har sitt eget språk.
Jag har sett på sjukhuset hur de dokumenterar. Man behöver inte skriva
som, vad heter det, en berättelse det måste vara kort och koncist och
sen kommer nästa person som ska läsa den då de förstår direkt vad det
handlar om. Men här också det är så blandad. Folk som har haft lite mer
utbildning, andra har inte så det kan vara lite svårt till exempel om man
vill. Blodtryck man kan bara skriva BT och sen pilen uppåt, då är det
som hög blodtryck. Det finns folk som kan ha svårt att förstå det.
(Intervju med Pongwa)
Samma intervjuperson kopplar valet rätt språk till tid och effektivitet. Han
hänvisar dock inte till de institutionella ramarna och dokumentationsreglerna, utan till sig själv som yrkesperson. Hur han, som undersköterska,
skulle vilja ha dokumentationen blir normkällan för hur han tycker att man
ska göra. Korthet och koncishet som ideal förankras därför i kollegiet och
genom att tala om det på detta sätt ger den anställde uttryck för en professionell identitet:
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Zoe: Tar det mycket tid?
Pongwa: Ibland det kan. Inte mycket tid men det kan vara väldigt bra att
fundera att det inte bara jag som ska läsa den sen, så jag måste försöka
formulera den så bra som möjligt. Försöka, vad heter det, hitta ord som
man skulle kunna förstå och sen försöka begränsa min dokumentation
så mycket som möjligt för att om det är en lång, vad heter det, dokumentera då det kan bli lite tråkigt, så man måste vara lite kort och koncis.
(Intervju med Pongwa)
Här tycker vi oss kunna se ett mönster i det att flera anställda som utbildat
sig till undersköterskor diskursivt ger uttryck för en professionell identitet
som drar åt det medicinska hållet. En undersköterska skriver upprepade
gånger medicinska detaljer i daganteckningarna (se exempel 4 och 5), tvärtemot den norm som de två vårdbiträdena i gruppintervjun gav uttryck för:
(4) Upptäcker att hon har två plåster 25mg matifren på höger axel och
en på vänster sida av övre rygg.
(5)	Är insatt på penicilin kåvepenin, vätske lista. […]
Dessa undersköterskor förankrar sin yrkeskunskap i sin formella utbildning,
både i sin (diskursiva) praktik och i intervjuer. Detta till skillnad från ett av
vårdbiträdena som i en intervju beskriver sin yrkeskunskap som grundad i
hennes personliga erfarenheter. Hon har just fått en fråga om sin utbildning:
Miranda: Vanligt utbildning och jag hade egen, hur kan man säga, kurs
klass i skolan, hur man lär sig handarbete, kvinnors handarbete målar.
Zoe: Hur många år?
Miranda: Hela mitt liv för att vi är en stor familj och vi jobbar tillsammans och man lär sig efter dem och man ger till barnen samma.
[…]
Zoe: Så mer erfarenhet än utbildning?
Miranda: Ja, ja precis.
(Intervju med Miranda)
Samma vårdbiträde har också andra tankar kring detta med att skriva kort
och koncist. I hennes fall är det snarare så att hon skulle vilja skriva längre
och fylligare, men svårigheter med språket hindrar henne.
Det är jätteviktigt att jag skriver som det är, inte bara korta ord i sammanhängande berättelse det kan jag inte, jag kan inte göra en hel berättelse därför att det är jättefel. Det går inte.
(Intervju med Miranda)
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Det faktum att vårdbiträdena och undersköterskorna är samma personalgrupp på arbetsplatserna och har samma uppgifter, samtidigt som de orienterar sig mot delvis olika identiteter, visar hur sammansatt omvårdnadsarbetet är. Det visar också att en professionell omsorgsidentitet kan relateras
både till formell utbildning och till (var)daglig erfarenhet. I det senare fallet
är det snarare gränsen mellan det personliga och det professionella som flyter samman. Gemensamt är dock att de egna känslorna och den egna integriteten inte har någon central plats när yrkesidentiteten manifesteras skriftligt. Ingen skulle komma på tanken att i daganteckningarna skriva att en
boende var elak och att han eller hon (den anställda) blev kränkt. Förmodligen är det denna norm som aktualiseras i diskussionen om formuleringar
som ”aggressiv”. Skälet till att många menar att det är förbjudet att skriva så
är sannolikt att formuleringen rymmer en egen upplevelse och alltså inte är
objektiv (men heller inte medicinsk eller på andra sätt fackmannamässig).

Avslutande diskussion
Den övergripande frågan för denna artikel har varit hur ett traditionellt
praktiskt yrke, med stort inslag av ”vardagskunskap” påverkas av att skrifthantering får en allt större roll, vilket i sin tur har att göra med stora förändringar av hur omsorgen organiseras och målstyrs. En fråga förknippad med
denna är hur olika aspekter av den sammansatta omvårdnadskunskapen
hanteras i de centrala skrivna texterna i arbetet. För att besvara frågan har
vi här valt att studera de anställdas praktik, liksom deras föreställningar om
den (skrift)språkliga hanteringen av arbetets kunskap och innehåll.
Med utgångspunkt i tidigare forskning om omvårdnadsarbete (Törnquist 2004) samt forskning om diskurser i vårdsammanhang (Roberts &
Sarangi 1999, 2003) har vi talat om tre aspekter av yrkesidentitet: en institutionell, en professionell och en personlig. Dokumentationstvånget som
sådant uppmuntrar en institutionell avgränsning av identiteten, samtidigt
som den genre vi valt att studera – daganteckningarna – är tillräckligt fri till
formen för att även andra identitetsaspekter potentiellt ska kunna komma
till uttryck. Vi har gjort ett antal iakttagelser som här ska summeras.
Den personligt grundade yrkesidentiteten får mycket liten plats i arbetets skriftpraktiker. När de anställda refererar till de institutionella ramarna
menar de att de inte får skriva vad de själva tycker eller upplever. När de
relaterar till kollegiala aspekter hänvisar de till en delad kunskap om att de
boendes eventuella elakhet eller våldsamhet inte är något man ska fästa sig
vid. Visst utrymme finns i det muntliga (rapportmötet), men även där är det
den boendes känslor och upplevelser som är i fokus.
Professionella aspekter kommer ibland i konflikt med institutionella,
som i Nikolaidous studie (2009). En skillnad är dock att omvårdnadsar-
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betarna, till skillnad från massageterapeuterna, faktiskt skulle kunna ha
kollegial nytta av att kommunicera en del information skriftligt. De anställda skulle också vilja skriva (och läsa) viktig information som de behöver
för att kunna utföra sitt arbete, men de uppfattar att reglerna kring dokumentationen inte tillåter att känsliga eller potentiellt kränkande uppgifter
antecknas. Inte sällan leder osäkerheten i sig till att de anställa inte skriver,
utan istället tar upp de viktiga sakerna muntligt.
Den institutionella aspekten är dominerande framförallt i förhållande till den personliga. Att skriva personliga reflektioner uppfattas som
otillåtet. Det kan också nämnas att det inte finns någon genre i den sociala
dokumentationsapparaten som fångar upp de anställdas upplevelser. Normen att skriva kort och koncist kan också ses som ett uttryck för att det personliga perspektivet inte hör hemma i skrivandet. Att det också är svårare
att ge uttryck för personligt förankrad kunskap i skrift ger den informant
uttryck för som säger att bristande språkkompetens hindrar henne från att
skriva ”hela berättelser”.
Det institutionella kan också sägas dominera över det professionella,
vilket resulterar i att kollegialt förankrad kunskap och professionellt relevant kunskap ibland hellre förmedlas muntligt än skriftligt. Det innebär
dock inte att den professionella aspekten rakt av kan kallas vardaglig. Sådan
professionell kunskap som drar åt det medicinska, och som kan kopplas till
exempelvis undersköterskeutbildningen, står inte i samma motsättning till
det institutionella som den mer sociala professionella kunskapen. Det är
snarast den senare som kan kallas vardaglig, och som har svårt att finna sina
former i dokumentationspraktikerna.
I texterna finner vi både uttryck för det institutionella, dvs. återhållsamma, neutrala beskrivningar, och uttryck för det professionella, dvs. som
refererar till och bidrar till att bygga upp en gemensam kunskap om de
boende och hur man bäst hanterar dem. Vi kan också se hur flera, mestadels undersköterskor, manifesterar en medicinsk kunskap genom termer,
namn på mediciner och specifika förkortningar. Den skriftliga dokumentationen, åtminstone daganteckningarna, erbjuder en möjlighet att manifestera en ny och delvis annan professionell identitet än den som erbjuds i
det dagliga (muntliga) arbetet, där vårdbiträden och undersköterskor är lika.
Vårdbiträdena har i jämförelse svårare att hitta ett professionellt språk som
fungerar i dokumentationen.
Vår tolkning är att det här finns en inneboende konflikt som kan
förklara många av de svårigheter de anställda i studien ger uttryck för: det
sociala i omsorgen förefaller fortfarande ha inslag av den ”språkbrist” som
Josefson (1991) talar om. Vi vill dock snarare beskriva det som att det är
svårt att formulera det sociala, icke-medicinska i omsorgsarbetet i skrift
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inom ramen för dokumentationspraktiken. Detta hänger framförallt samman med det institutionaliserade skriftbrukets krav på objektivitet, neutralitet och (relativ) kontextobundenhet. Många olika läsare är tänkbara,
och många tolkningar kan göras i ett senare skede. Kravet på att formulera
sig ”fint”, respektfullt och att inte göra fel blir i värsta fall hämmande. Detta
att de anställda undviker att skriva, eller väljer att ”ljuga” innebär förstås ett
hinder för att utveckla ett funktionellt professionellt skriftbruk, som verkligen fungerar som ett arbetsredskap kollegor emellan.
Intressant nog kan inte allt som har med de institutionella ramarna att
göra härledas till Socialtjänstlagen eller andra formella regelverk. En annan
aspekt av den nya arbetsordningen är att även traditionellt offentliga verksamheter utsätts för konkurrens och andra typer av bedömning och jämförelse. Strävandet efter det neutrala och standardiserade kan därför kopplas till organisationernas arbete med kvalitetssäkring – något som pågått i
den privata sektorn under en längre tid (Jackson 2000). Att ett av de två
äldreboenden vi här rapporterat drivs i privat regi bidrar med ytterligare en
förklaring till neutralitetssträvandena. Som ett led i den nya ägarens profilering av verksamheten kommer de boendes familjer i framtiden att kunna
logga in på en webbsida och där läsa allt som skrivits om deras anhöriga. Och
detta blir möjligt just genom den stora satsningen på social dokumentation,
som alltså ytterst motiveras av lagtvång. I den webbaserade dagboken måste
all dokumentation vara korrekt och objektiv och framförallt vittna om den
boendes livskvalitet och goda omvårdnad – inte om de anställdas upplevelser och erfarenheter.
Även i det här perspektivet är det framförallt den personliga aspekten
av kunskap och yrkesidentitet som får svårt att passa in, medan stora insatser görs (i form av kurser, handledningar m.m.) för att anpassa och forma
den mer vardagliga delen av den professionella kunskapen. I förlängningen
kan alltså detta ses som en strävan att standardisera såväl de anställdas språk
som den bild av verksamheten språket och texterna ger. Om den sociala dokumentationen styrs mot ett tillåtet och begränsat ordförråd och om inga
personliga inslag tillåts (såsom de anställdas perspektiv och känslor gentemot de boende) blir till slut alla daganteckningar neutrala, lika och därmed
förutsägbara. Faktum är att en stor del av de daganteckningar vi studerat
är repetitiva. Det förekommer även att hela meningar och stycken återanvänds. Detta går i själva verket på tvärs med en grundtanke med den sociala
dokumentationen, nämligen att varje boendes individuella profil tydligt ska
framträda. Socialtjänstens verksamhetsideal verkar intressant nog vara svåra
att förena både med lagtextens krav och med ambitionen att marknadsföra
och sälja.
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Att läsa
och att skriva

Skriftteknologi har funnits i mänsklighetens tjänst i mer än 5000
år. I Norden är det först under de senaste tvåhundra åren som
teknologin blivit tillgänglig för en bredare allmänhet.
Under perioden 1800–2000 svepte två vågor av skriftbruk
in över den industrialiserade delen av världen: en första våg som
förde med sig alfabetisering, en andra med digitalisering. Vågorna
har bland annat inneburit att skrift tagit allt större plats i människors vardagsliv, det man kallar vardagligt skriftbruk.
I bokens tolv artiklar ges en tvärvetenskaplig belysning av
vardagens läsande och skrivande. Författarna kommer från många
olika ämnen: här medverkar historiker, bokhistoriker, didaktiker,
etnologer, språkvetare och litteraturvetare. Artiklarna behandlar
exempelvis vardagligt skriftbruk i 1800-talets skillingtryck, dagböcker och brev, 1900-talets vykort och allsångshäften – och vardagligt skriftbruk hos skolelever idag och dess konsekvenser för
skrivundervisning i skolan. De flesta artiklarna är skrivna ur ett
svenskt perspektiv, men placeras in i ett literacy-historiskt nordiskt sammanhang. Nordliga
En artikel behandlar
studier 3också vardagligt skriftbruk på Island under 1800-talet.
skriftbruk
1
Antologin Vardagligt
är ett resultat
av den tvärvetenskapliga
och
nordiska samverkan som ägt rum inom nätverket ”Vardagligt
skriftbruk. Diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga
Norden” och som åren 2009–2012 finansierats av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.
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