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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 re-
searcher. 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 prac-
tices. 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 synlig-
göras? 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 skrift-
bruk brukar ofta uppfinnas, läras in och användas av människor i samband 
med att de utför olika sysslor i sina vardagsliv (barton 2007:57). informan-
terna i min studie deltar exempelvis i vardagligt skriftbruk när de letar reda 
på och skriver av kakrecept från internet, läser reklamblad från matbuti-
ker 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 exempel-
vis i det dominanta skriftbruk som är knutet till skolan.

Jag kommer i denna artikel att beskriva tillvägagångssätt för att syn-
liggöra 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 skrift-
bruk.

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 interaktions-
mönster, 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 skrift-
språkliga utveckling och användning av skrivet språk såväl hemma som i 
skolan.

1 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 bör-
jade 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. exem-
pelvis 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 se-
nare 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 andraspråksunder-
visning ska bli framgångsrik bör inlärarnas språkanvändning i vardagslivet få 
vara en av utgångspunkterna när undervisningen utformas. Jag blev intres-
serad 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 bör-
jat växa fram inom sociokulturellt inriktade undersökningar om svenska 
som andraspråk (se t.ex. nauclér 2005, obondo, olgaç & robleh 2005, lund-
gren 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 an-
vändbart 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 & hamil-
ton 1998:9; karlsson 2003:19). hur central skriftens roll är för skrifthändel-
sen 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 utfor-
made mönster för användningen av skriftspråk som finns inom ett sam-
hälle. 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 indivi-
der 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 skrift-
bruk kan vara förknippat med en kontext, en domän, en institution, en or-
ganisation eller ett samhälle. en domäns skriftbruk kan beskrivas som ett 
antal stabilt sammanhängande skriftpraktiker vilka är kopplade till domä-
nens syften. På så sätt kan man tala om skoldomänens skriftbruk och hem-
domänens 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 observatio-
ner 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, fältanteck-
ningar 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 tid-
punkt 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 deltagan-
de 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 ut-
trycka 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 tillräck-
ligt väl för att kunna samtala om de vardagliga ämnen som intervjuerna 
handlade om. Jag menar att det var viktigare att informanterna fick ut-
trycka 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 koppling-
ar mellan skriftbruk och identiteter. dessa aspekter på skriftbruk är alltså 
osynliga i det avseendet att de inte i särskilt stor grad är observerbara. dä-
remot 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 noggranna-
re 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 familjemed-
lemmars 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 skrift-
bruket 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 utanförstå-
ende 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 halvstruk-
turerade 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 nå-
got 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 läs-
ande 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 skri-
vande 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 an-
knyta 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 intres-
se 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 be-
skrivning 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 verk-
samhet 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 informan-
tens hem. detta gör att SFi-klassrummet under lektionstid är en mer pas-
sande plats att utföra observation av skrifthändelser på än vad informanter-
nas 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 klass-
rummet som informanten var delaktig i. Jag var även uppmärksam på skrift-
händelser 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 sam-
man 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 mel-
lan 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 skrift-
händelse. Jag knyter den konkreta fysiska platsen samt tidpunkten till be-
greppet 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 verksam-
het som utförs inom skolan som institution. denna pedagogiska verksam-
het 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 kurs-
plan för SFi (SkolFS 2009:2). Jag definierar hemdomänen som relaterad till 
verksamhet vilken syftar till att producera och reproducera familj och hus-
håll. 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 undervis-
ningen och därmed SFi-domänen. några exempel på sådana skrifthändelser 
som jag har observerat är diktamen där läraren läser ord högt och de stude-
rande skriver dem, hörförståelse där de studerande får lyssna på en inspelad 
uppläsning av en text som de sedan ska svara på frågor om, och gruppdiskus-
sioner om meningar som innehåller grammatiska fel. exempel på skriftprak-
tiker 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 exem-
pelvis 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 se-
dan läser och skriver i även när de befinner sig hemma. de utför alltså skrift-
praktiker 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 klassrumsobservation- 
erna i SFi-skolor har jag exempelvis sett informanterna skriva SMS till vän-
ner 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 vardag-
liga 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 socio-
kulturella kategorier som påverkar det skriftbruk som sker där genom soci-
ala 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 skriftprakti-
ker som utförs i SFi-kontexten? och vad innebär detta för hur skriftprak-
tiker 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-
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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 mel-
lan den studerande och läraren kring detta. Vid ett tillfälle under en lek-
tion 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 fö-
rekommer 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 tidnings-
läsande som hon annars utför i vardagslivet. hon initierade själv tidnings-
läsningen 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. därige-
nom 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 klassrum-
met. 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 hybrid-
praktiker 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 för-
utsättningar, 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 skol-
domäner, ett stöd i en inflytelserik samhällsinstitution, skolan, och dess 
skriftbruk kännetecknas av att det är definierat, formaliserat och standardi-
serat utifrån institutionens syften (bernstein 1999; Moss 2001; barton & ha-
milton 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 beskri-
vas som dominant (barton 2007; barton & hamilton 1998).

hemdomänen saknar den uppbackning av en inflytelserik samhällsin-
stitution som skolan har. Familjen är en institution som är kopplad till hem-
met men familjen är inte formellt strukturerad på samma sätt som skol-
institutionen är. därför formas hemdomänens skriftbruk inte av explicita 
regler för dokumentation och procedurer utan snarare av sociala konven-
tioner, 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 upp-
märksamhet 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 explicitgö-
rande av dominanta institutioner. ett exempel på en omedvetenhet om var-
dagligt 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 skri-
ver 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 skriftprak-
tik 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 teo-
retiska 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 stäl-
ler 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 do-
män är dock komplex och kommer att utvecklas vidare under det fortsatta 
arbetet med min studie.

en annan komponent som är nödvändig rakt igenom en forskningspro-
cess där vardagligt skriftbruk undersöks är reflektion. ett reflexivt förhåll-
ningssätt till vad skrivet språk är och hur det används är alldeles nödvändigt. 
läsande och skrivande kan inte ses som självklara och genomskinliga fe-
nomen 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 informanter-
nas 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 språk-
forskning kan resultatet bli en mycket betydelsefull pedagogisk resurs, bl.a. 
i klassrummen. om de vardagliga skriftpraktiker som de studerande har er-
farenhet av när de kommer in i klassrummet synliggörs genom forskning 
blir det möjligt för studerande och lärare att bygga vidare på dessa skrift-
praktiker i undervisning och lärande. därför kommer jag att fortsätta ar-
betet med att synliggöra och utforska skriftbruk i vardagsliv och klassrum.
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