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Att läsA och Att skrivA. två vågor Av vArdAgligt skriftbruk i NordeN 1800–2000. umeå 2012. s. 9–17

ANN-cAtriNe edluNd

två vågor av  
vardagligt skrift-
bruk 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 hand-
lingsmönster 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 sven-
skar 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 inne-
håll – 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 männi-
skors skriftbruk är att betrakta vår tid som en ny skrifthistorisk epok med ett nytt 
kommunikationslandskap (landscape of communication) i en tid av samtidiga förän-
dringar 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 moderniseringssträvan-
den och nationsbyggande (vincent 2000). 2 den andra vågen tar alltså form 
i slutet av 1900-talet i samband med den digitala revolutionen. i engelsk-
språkig literacy-forskning kallas denna allmänna spridning av literacy och 
vidgad tillgång till skriftbrukskompetens för mass literacy. dessa två skrift-
vågor 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 skrivkompe-
tens – 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 skrif-
ten kan användas: 

mass literacy refers to the nearly universal participation in meaning-
making based on encoded symbols (i.e., alphabets or characters) as well 
as the systems and expectations that grow up around this phenome-
nom. mass literacy is stratified in terms of access and reward and vari-
ous 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 uppbygg-
ligt, medan skrivande som aktivitet inte haft samma positiva associationer 
och inte heller premierats i utbildningssammanhang. skrivande har pre-
mierats i den mån det handlat om korrekt skrivande, där skrivandet som 
aktivitet utgjort ett tydligt exempel på att språkbrukaren förmår efter-
leva 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  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.

3  begreppet mass literacy är svåröversatt varför det engelska begreppet används här. det 
har tidigare använts i svenskspråkig literacy-forskning av lindmark 1990:20.

4  se även Andersson 1986:66 som diskuterar skrivandets disciplinerande funktion i skriv-
undervisning 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 egyp-
tiska 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 vanligt-
vis varit reserverad för ämbetsmän, präster, andra makthavare och de övre 
samhällskikten. under dessa två skriftbruksvågor, 1800–2000, har skrift-
teknologin 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 begrep-
pet 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 sam-
manhang där skrift används, dels på själva uppkomsten av skriftaktivi-
teterna, 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 stand-
ardiserat med experter och lärare som kontrollerar tillgången till kunskap 
om hur man ska agera i den aktuella skriftpraktiken – exempelvis den aka-
demiska uppsatsen eller mötesprotokollet (barton & hamilton 1998:10f.; 
barton 2010:110f.). historiskt sett har dessa dominanta skriftpraktiker tagit 



12

Ann-CAtrine edlund två vågor Av vArdAgligt skriftbruk 1800–2000

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 värder-
ing (barton 2010:123). 

begreppet vardagligt skriftbruk är en direkt översättning av vernacular 
literacies, och har vuxit fram inom det forskningsfält som brukar benäm-
nas New Literacy Theory (barton & hamilton 1998:247). det nya med den-
na 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 vetenskap-
ligt 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 om-
råde, 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 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.

6  denna kognitiva infallsvinkel på literacy-frågor har kommit att benämnas den autono-
ma modellen (the autonomous model) av en av förgrundsgestalterna inom ”new literacy”, 
brian street. som ett alternativ till denna autonoma modell lanserade han den ideolo-
giska modellen (the ideological model) där literacy betraktas som en del av en social prak-
tik (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 historio-
grafisk 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 litera-
cy-forskning på 1990-talet granskas här i ljuset av senare forskningsresultat. 
den första tesen är att de nordiska ländernas utveckling mot allmän läskun-
nighet under 1600- och 1700-talet präglades av två skilda undervisnings- 
modeller: skolundervisning i dansk-norska riket och hemundervisning i 
sverige. senare forskning visar att denna tes är påtagligt undergrävd efter-
som det visat sig att hemundervisning och skilda privata undervisnings-
former spelade större roll också för läskunnighetens utbredning i dansk-
norska riket än som tidigare antagits. den andra tesen bekräftas däremot av 
senare forskning: att det finns ett nära samband mellan obligatorisk skol-
gång 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 stud-
erat folkligt självbiografiskt skrivande i sverige i syfte att belysa 1800-talets 
modernisering ur ett underifrånperspektiv i bondedagböcker, levnadsmin-
nen och brev. i artikeln ”folkligt skriftbruk i sverige under 1800-talet” be-
lyser 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 påfal-
lande svaga under 1800-talet, medan skriftbruket på gräsrotsnivå var både 
framträdande och betydelsefullt i lokalsamhället. historikern davíð Ólafs-
son 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 vard-
agsliv under 1800-talet. han använder här ett mikrohistoriskt angreppssätt 
i sin studie av en enskild skrivares produktion i kommunen kaldranane-
shreppur 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-ta-
let i artikeln ”från fraktur till antikva. tryckkulturens modernisering i 
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sverige på 1800-talet”. Antikvan blev tidigt normerande för naturveten-
skapliga 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-ta-
let för visor av många skilda slag. litteraturvetaren karin strand har studer-
at nykterhetsvisorna och deras funktionsestetik i artikeln ”drinkarflickans 
död. moral och melodrama i skillingtryckens nykterhetsvisor”. Nykterhets-
visorna 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. språkve-
taren Ann-catrine edlund presenterar introduktionen av vykortet i eu-
ropa 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 använd-
ning placeras här in i ett literacy-teoretiskt sammanhang och artikeln syf-
tar 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 skrift-
praktiker i början av 1900-talet: brev, visböcker, bondedagböcker och lev-
nadsminnet.

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 histo-
ria”. 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 in-
formella 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 skrift-
bruksvåg 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 dis-
kuterar ur ett s.k. medieekologiskt perspektiv hur den pågående medieut-
vecklingen får betydelse bl.a. för hur skolan organiseras och för vilket inne-
håll 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 be-
höver 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 mel-
lan 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 avhandlings- 
arbete där vuxna kurder som studerar svenska som andraspråk deltar. hon 
beskriver här metoder för att synliggöra dels vardagliga aktiviteter där skri-
vande och läsande ingår, dels tankar och värderingar av läsande och skri-
vande. 

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 vardag- 
ligt skriftbruk under de två skriftvågor som sveper in över Norden un-
der 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 vy-
kort till digitala medier som bloggar och sms –, och skriftbrukets funktion-
er – 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 spän-
nande forskningsuppgifter, bland annat beträffande det vardagliga skrift-
brukets 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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