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Introduktion 
Naz är en kurdisk kvinna som studerar SFI, svenska för invandrare. Just nu sitter 

hon vid ett bord långt fram, nära ett av fönstren i SFI-klassrummet. Tillsammans 

med sin bänkkamrat har hon arbetat med en skriftlig övning om väder, men nu tar 

de en liten paus i arbetet med detta. Naz öppnar sin handväska och plockar upp ett 

brev som hon har tagit med sig hemifrån. Brevet är från hennes bank. Hon sitter 

kvar på sin plats i klassrummet medan hon öppnar och börjar läsa brevet. Den text 

Naz läser kan sägas ha korsat gränsen mellan två kontexter: hennes hem och det 

SFI-klassrum där hon deltar i undervisning.  

Naz är en av informanterna i mitt avhandlingsarbete där jag undersöker 

läsande och skrivande i vardagsliv och klassrum bland kurder som studerar 

svenska för invandrare. Denna artikel handlar om hur människor använder och 

förhåller sig till text, eller, med ett annat ord, människors skriftpraktiker. Med 

skriftpraktiker menar jag kulturellt formade mönster för hur människor brukar 

läsa, skriva, samtala om och göra andra saker med skrivet språk i olika situationer. 

Man deltar exempelvis i en skriftpraktik när man läser ett brev, läser en roman, 

skriver en inköpslista eller diskuterar en tidningsartikel. Artikeln kommer att be-

handla skriftpraktiker i hem, SFI-klassrum och i gränslandet däremellan.  

I min forskning utgår jag bl.a. från det tvärvetenskapliga forskningsfältet New 

Literacy Studies (NLS). Där utforskas hur människor på olika sätt och med varie-

rande syften använder skrivet språk i skilda sammanhang. Användningen av skri-

vet språk påverkas av kontextuella faktorer. Exempel på sådana faktorer är den 

plats där människor läser eller skriver, den tid då det sker, syftet med aktiviteten 

och de personer som deltar. När människor läser och skriver inom olika samhälls-

domäner, som exempelvis skola och hem, deltar de i skriftpraktiker som har växt 

fram utifrån syftena bakom domänernas verksamheter. Överordnade syften inom 

SFI-domänen är t.ex. att de personer som studerar SFI ska lära sig svenska och bli 

integrerade i samhället. Utifrån detta syfte har ett antal olika sätt att läsa och 

skriva utformats. Några exempel på skriftpraktiker som SFI-studerande i min stu-

die får delta i under lektionstid är tidningsläsning i grupp, diktamensskrivande, 

enskilt skrivande av uppsatser samt helklassgenomgångar efter att man haft skrift-

liga prov. Alla skriftpraktiker som är kopplade till syftena med SFI-domänens 

verksamhet utgör tillsammans dess skriftbruk.  
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Det finns alltså utifrån mitt perspektiv ett nära samband mellan en skriftprak-

tik, syftet med skriftpraktiken och de tider och platser där den brukar äga rum. Det 

är exempelvis inte samma sak att läsa dagstidningen hemma i köket på morgonen 

när man äter frukost som att läsa den i klassrummet under en lektion. Men vad 

betyder denna nära koppling mellan kontext, domän och skriftpraktiker för 

skriftpraktikernas möjlighet att röra sig över gränsen mellan hem och skola? Inne-

bär det till exempel att människors läsande, skrivande och användning av texter 

inom hemkontexten är väsensskilt från det som äger rum i skolkontexten? Eller 

kan det finnas överlappningar mellan hem- och skolkontext där blandformer av 

läsande och skrivande uppstår? Dessa frågor ska jag uppehålla mig vid i denna 

artikel. Jag kommer att understryka behovet av att nyansera definitionen av be-

greppet skriftpraktik vid forskning kring skriftpraktikers rörelse över gränser. 

Vidare hävdar jag att en distinktion mellan begreppen kontext och domän är nöd-

vändig för en analys av vad som händer med människors läsande och skrivande i 

gränslandet mellan hem och skola. 

New Literacy Studies 
Innan jag går in på frågorna kring skriftpraktikers rörelse över gränsen mellan 

hem och klassrum behövs en beskrivning av några av huvuddragen inom forsk-

ningen kring läsande och skrivande inom NLS.  

Inom detta forskningsfält betonas, som nämnts, sociala och kulturella fak-

torers betydelse för allt läsande och skrivande som människor deltar i. Detta har 

delvis sin grund i forskningsläget när NLS började växa fram i början av 1980-talet 

(se t.ex. Street 1984, 2003, 2009). Framväxten skedde nämligen till stor del som 

en reaktion på det perspektiv på läsande och skrivande som dittills dominerat 

inom läs - och skrivforskningen. Fokus hade varit inställt på kognitiva processer 

hos den enskilda individen. Forskare inom en rad discipliner, bl.a. antropologer 

som Goody (1977) och klassicister som Ong (1982), utgick från att läs- och skriv-

kunnighet och användning av skrift i sig själv ledde till ekonomisk, social och kog-

nitiv utveckling. Läs- och skrivkunnighet ansågs vara samma sak överallt. Att läsa 

och skriva sågs som universella kompetenser som vilade på neutrala och kontextu-

ellt obundna tekniker. Som en följd av att individer tillägnade sig dessa tekniker 

skulle de exempelvis utveckla empati, abstrakt tänkande och rationalitet samt få 

större frihet och makt över sina liv.  

Sådana ståndpunkter utmanades bl.a. av Street (1984), en av förgrundsgestal-

terna inom NLS. Denne hävdade att all användning av skrift är nära förbunden 

med socialt konstruerade kunskapsteoretiska principer. Användningen av skrift är 

alltid ”ideologisk” i den meningen att den är rotad i en specifik världsbild. Läsande 

och skrivande kan därför inte studeras lösryckt från den kontext där det äger rum. 

Om en persons intellekt eller sociala position påverkas efter att han/hon har lärt 

sig att läsa och skriva så beror detta på när, var, hur och varför han/hon läser och 

skriver och inte på läs- och skrivkunnigheten i sig själv. Jag ska ge ett par exempel 
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på detta från min studie. Inom SFI används nationella prov vid bedömningen av 

de studerandes kunskaper i svenska. Målet att de SFI-studerande ska bli godkända 

på de nationella SFI-proven är en faktor som tidvis, kanske speciellt strax innan 

provtillfällen, påverkar skriftpraktiker i SFI-klassrummen. En kompetens som 

betonas i undervisningen av sådana skriftpraktiker är att de studerande ska kunna 

anpassa sitt läsande och skrivande till de skriftliga provinstruktionerna. Vad detta 

kan innebära kan exemplifieras utifrån mina observationer under en lektion i Naz’ 

klass. Lektionen ägnades åt förberedelser inför ett SFI-prov där en av uppgifterna 

skulle bli att skriva ett meddelande. Läraren uppmanade gång på gång de stu-

derande att följa instruktionerna för annars skulle de inte bli godkända på provet. 

En av dessa instruktioner var att de studerande i slutet av sitt meddelande skulle 

skriva avsändarens telefonnummer. Det överordnade syftet här kan formuleras: 

”Lär, läs och skriv för att klara provet.” De skriftpraktiker mina informanter deltar 

i inom sin hemkontext är däremot ofta kopplade till olika aktiviteter och sysslor de 

utför i vardagen. Där kan syftet med skriftpraktikerna beskrivas så här: ”Lär, läs 

och skriv för att få saker gjorda”. Härmed blir anpassning till mottagaren, uppfin-

ningsrikedom och initiativförmåga viktiga delar av skriftpraktikerna. När Naz ex-

empelvis skriver ett meddelande till de hantverkare som ska komma hem till 

henne för att laga dörrkarmen runt ytterdörren är hennes syfte att uttrycka sig så 

att hantverkarna förstår vad hon vill ha sagt. Hon avgör själv hur hon ska formu-

lera sig och vad som ska finnas med i meddelandet. Således är skriftpraktiker i 

klassrum respektive hemmiljö påverkade av olika sätt att prioritera vilken kunskap 

som är viktigast. 

Inom NLS har människors hem och de vardagliga skriftpraktiker som de deltar 

i där betraktats som speciellt viktiga att undersöka (Barton 2007:39). Ett stort 

antal noggranna etnografiska kartläggningar av skriftbruket i människors hem och 

närmiljö har därför utförts (t.ex. Barton & Hamilton 1998; Gregory & Williams 

2000). Mycket forskning har också gjorts kring relationen mellan läsande och 

skrivande i skolan, i människors vardagsliv i hemmet, och i gränslandet mellan 

dessa kontexter (t.ex. Heath 1983; Li (ed.) 2009; Dantas & Manyak (eds.) 2010). 

Man har funnit att det råder ett hegemoniskt förhållande mellan skolans skrift-

praktiker och hemmets vardagliga skriftpraktiker. Att skolan är en inflytelserik 

samhällsinstitution gör att dess skriftpraktiker har goda förutsättningar att bli 

synliga och privilegierade. Detta privilegierade skriftbruk definieras utifrån de 

formella syftena hos skolan som institution och formaliseras genom offentliga 

dokument som exempelvis kursplaner och nationella prov. Skolgenrer som berät-

tande uppsats, argumentation eller referat är allmängods även långt utanför klass-

rummens väggar. Sådana allmänt kända genrer är ofta vad människor i första 

hand associerar till då de tänker på läsande och skrivande. Skolans skriftbruk har 

därigenom ett stort inflytande över människors liv också i andra sammanhang än 

då de genomgår utbildning.  
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Något liknande stöd i en tongivande samhällsinstitution saknar däremot de 

vardagliga skriftpraktiker som är en del av människors vardagsliv. Ofta är männi-

skor omedvetna om att de läser, skriver och använder texter i samband med sina 

vardagssysslor. De tänker inte på att de exempelvis skriver en inköpslista innan de 

går till affären, letar efter recept på kakor på internet, chattar med sina vänner 

eller läser SMS från sina barn. Vardagliga skriftpraktiker är alltså tämligen osyn-

liga och betraktas sällan som särskilt värdefulla.  

Hur kan de studerandes värderingar och erfarenheter av läsande och skrivande 

i vardagen synliggöras och bli en resurs i skolarbetet? Ett stort antal studier inom 

NLS har funnit att detta är en fråga som blir extra aktuell när de studerande har en 

annan kulturell eller social grupptillhörighet än sina lärare (Heath 1983; Manyak 

& Dantas 2010:4). Lärare blir ofta villrådiga inför eller negativt inställda till elever 

som har andra åsikter och vanor kring läsande och skrivande än vad de själva har. 

För att motverka att minoritetsgruppers skriftpraktiker i vardagen ses som brist-

fälliga och avvikande kartläggs skriftpraktikerna och styrkor hos dem lyfts fram 

(Purcell-Gates 2007:5f.). Inom dessa studier deltar ofta de studerande i att under-

söka varför, när, var och hur de själva läser i sin vardag utanför klassrummet. 

Kartläggningen av de vardagliga skriftpraktikerna kan sedan också på olika sätt 

användas som funds of knowledge, dvs. ett kunskapskapital, som kan utnyttjas av 

lärare och studerande i klassrummet (González, Moll & Amanti (eds.) 2005). När 

människor från minoritetsgrupper börjar studera ska därmed undervisningen 

kunna utgå från och ta hänsyn till dessas vardagliga erfarenheter av läsande och 

skrivande.  

Situerat men ändå rörligt? 
Men här finner vi ett problem kopplat till skriftpraktikers rörelse över gränser: hur 

kan man förena en syn på skriftpraktiker som sociokulturellt situerade, dvs. for-

made av tidslig och rumslig kontext, med tanken på att förflytta dem från en do-

män till en annan och förvänta sig att de ska vara intakta? Detta är ett dilemma 

som Ivanič (2009:111) har pekat på: om en skriftpraktik är definierad och formad 

utifrån de syften, intressen och uppgifter en specifik människa har i ett visst sam-

manhang i sitt vardagsliv så kommer den ju att se annorlunda ut om den flyttas till 

en annan kontext.  

Jag kan illustrera detta utifrån min studie. En av mina informanter, Karzan, 

brukar hålla kontakten med sina vänner och släktingar genom att använda Fa-

cebook. Detta ägnar han sig åt på kvällar och helger när han sitter hemma i soffan i 

sitt vardagsrum. Om skriftpraktiken Facebook-användning istället skulle äga rum i 

klassrummet i Karzans SFI-skola där det överordnade syftet är att de studerande 

ska lära sig svenska så skulle det förmodligen inte längre formuleras utifrån Kar-

zans personliga behov av att hålla kontakten med sina släktingar. Därmed skulle 

skriftpraktiken förändras och bli en annan i klassrummet än den var i Karzans 

hem. 
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Vertikal och horisontell diskurs  
En del av problematiken kring att överföra skriftpraktiker och texter från hemdo-

mänen till skoldomänen hör samman med att kunskapen är organiserad på olika 

sätt inom de två domänerna (Bernstein 1999; Moss 2001). Skoldomänens kunskap 

kan beskrivas som vertikalt ordnad. Vad de studerande ska lära sig är i skoldomä-

nen inordnat i en viss systematisk ordningsföljd utifrån de studerandes kunskaps-

nivå. Varje delnivå pekar fram mot nästa nivå. Den studerande kan inte själv välja i 

vilken följd han/hon ska tillägna sig kunskapen. Läraren övervakar att den stu-

derande har nått en viss kunskapsnivå och ger henne/honom sedan tillträde till 

nästa kunskapsnivå när läraren bedömer att den studerande är redo för det. På 

detta sätt etablerar skolor en strängt och externt övervakad ordningsföljd när det 

gäller de studerandes läsande och skrivande.  

Vardaglig kunskap eller sunt förnuft finns å andra sidan utanför skoldomänen 

och är informellt och horisontellt organiserad (Bernstein 1999; Moss 2001). Här 

finns ingen manual för hur lärandet ska gå till utan man lär sig medan man håller 

på. Tillgången till den vardagliga kunskapen är inte kopplad till vilken kunskaps-

nivå man befinner sig på. Den består på så sätt av flera olika kompetenser som inte 

är hierarkiskt ordnade utan utbytbara mot varandra och som inte behöver läras in 

i någon viss ordning. Det finns ingen officiell pedagogisk kontrollant som har mot-

svarande roll som läraren inom den vertikala skoldiskursen att se till att en viss 

inlärningsordning följs eller att vissa kriterier för hur kunskapen ska se ut upp-

rätthålls.  

Om vardagliga skriftpraktiker från de studerandes hemdomän blir en del av 

undervisningen i skoldomänen förändras dessa skriftpraktiker. Inom skoldomä-

nen blir det horisontella vertikalt och det informella formellt (Bernstein 1999; 

Moss 2001). När man flyttar in en vardaglig skriftpraktik i skoldomänen övergår 

kontrollen över skriftpraktiken från deltagarna själva till en externt validerad upp-

sättning kriterier som läraren förfogar över. Vi kan åter gå till Karzan och hans 

Facebook-användning och föreställa oss vad som skulle hända med denna skrift-

praktik om den flyttades in i SFI-undervisningen som han deltar i. Då skulle hans 

lärare avgöra när, var och hur Karzan skulle gå in på Facebook, vad han skulle göra 

där och antagligen också i vilken ordning han skulle lära sig att göra olika saker 

där. Det överordnade syftet skulle troligtvis utformas utifrån kursplanen för den 

SFI-kurs Karzan läser, där det övergripande målet är att de studerande ska lära sig 

svenska.  

Utifrån detta perspektiv måste de skriftbrukskompetenser som marginali-

serade samhällsgrupper själva kan bygga upp antingen förbli undervärderade och 

uteslutna eller genomgå en process som innebär att de blir en del av den pedago-

giska domänens skriftbruk och i denna rekontextualiseringsprocess omvandlas till 

något annat än de tidigare var. 
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Domän och kontext 
Men var och en som gått i skolan vet ju att det i ett klassrum förekommer en hel 

del användning av skrivet språk som inte ingår i själva undervisningen. Under 

mina klassrumsobservationer i SFI-skolor har jag exempelvis sett mina informan-

ter skriva SMS till vänner eller släktingar, läsa baksidestexten på en tablettask, 

skratta och skoja med sina klasskamrater om en rolig text eller läsa dagstidningen 

istället för att jobba med det som läraren har anvisat dem att göra. Sådana prakti-

ker beskrivs av Gallagher (2007:165) som icke-officiella eller icke-sanktionerade 

eftersom de initieras av de studerande. Att det förekommer att studerande och 

elever ägnar sig åt sådant i klassrumsmiljö kan svårligen förnekas, och de kan väl 

knappast passa in på beskrivningen av den vertikala diskurs som kännetecknar 

skolans diskurs?  

Mitt svar på dessa frågor blir att sådana icke-officiella praktiker inte är en del 

av skoldomänens diskurs, trots att de äger rum inom skolan som kontext. De är 

initierade av de studerande som saknar lärarens makt att göra praktikerna till en 

del av skoldiskursen. Jag menar att om man tydligt definierar och skiljer på de två 

begreppen domän och kontext blir det lättare att studera relationerna mellan sko-

lans och hemmets skriftpraktiker. Skolan som domän är kopplad till den pedago-

giska verksamhet som är målet för skolan i egenskap av institution och det är 

denna pedagogiska verksamhet som kännetecknas av en vertikal diskurs. Skolan 

som kontext består däremot av den fysiska byggnad där lärare och studerande 

befinner sig. I skoldomänen är det omöjligt att föra in de icke-sanktionerade 

skriftpraktikerna utan att läraren ger sitt tillstånd och att de förändras i hög ut-

sträckning.  

Icke-sanktionerade skriftpraktiker sker alltså inte inom skolan som domän 

men däremot sker de inom skolan som kontext. De släpps inte in i den officiella 

skoldiskursen utan existerar parallellt med den. Gallagher (2007:159) kallar icke-

sanktionerade skriftpraktiker i klassrummet för hybridpraktiker. Han ser dessa 

som en del i den förhandling om skriftpraktikers och skriftbruksdomäners gränser 

som sker mellan lärare och elever. De existerar som en reaktion på och kanske ett 

motstånd mot det som sker i klassrummet. Ett exempel på en sådan hybridform 

som Gallagher nämner är när studerande under lektionstid skickar lappar till 

varandra. Denna praktik är påverkad av skolan som fysisk miljö bl.a. på så sätt att 

den sker som en reaktion på att de studerande inte har talutrymme.  

Hur korsa skoldomänens gräns? 
Det finns alltså gott om rörelse över gränserna mellan hem och skola som fysiska 

kontexter. Här förekommer hybridformer, överlappningar av praktiker och för-

handling mellan lärare och elever runt vilka skriftpraktiker som används. Däremot 

verkar det betydligt svårare för det vardagliga skriftbruket att ta sig över skol-

domänens gräns och bli en del av den officiella skoldiskursen, dvs. själva under-

visningen. Betyder det att det inte finns någon möjlighet att dra pedagogisk nytta 
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av de studerandes erfarenheter från det vardagliga skriftbruket? För att försöka 

finna ett svar på den frågan tittar jag på den teoretiska utvecklingen kring begrep-

pen situering och rörlighet inom NLS. Under senare tid har det diskuterats i vil-

ken utsträckning skriftbruk är lokalt situerat och i vilken mån det är rörligt över 

gränser (Brandt & Clinton 2002). Ivanič (2009:110–113) är en av dem som vill 

studera skriftpraktikers potential till gränsöverskridande och hon vänder sig till 

Aktör-Nätverksteori. Inom denna teoribildning används begreppet boundary 

object, på svenska gränsobjekt,1 som ett verktyg vid studier av gränser. Ett sådant 

gränsobjekt karakteriseras av att det är  

[p]lastic enough to adapt to local needs and the constraints of the several parties employing 

them, yet robust enough to maintain a common identity across sites. […] They have different 

meanings in different social worlds but their structure is common enough to more than one 

world to make them recognizable, a means of translation. The creation and maintenance of 

boundary objects is a key process in developing and maintaining coherence across intersecting 

social worlds (Star & Griesemer 1989:393 i Ivanič 2009:111). 

Sådana gränsobjekt kan enligt Aktör-Nätverksteori utgöras av fysiska artefakter 

som texter eller datorer. Men också idéer, historier och minnen och sätten att till-

lämpa dessa kan fungera som gränsobjekt. Ivanič (2009:110–114) menar dock att 

det är för stora skillnader mellan skoldomän och vardagsliv för att texter eller da-

torer skulle kunna fungera som gränsobjekt. Objekten är inte tillräckligt föränder-

liga och domänerna är för olika. Ivanič (2009:111f.) tar upp ett exempel på college-

studenter som läser serietidningar på sin fritid. Dessa texter hör för nära ihop med 

studenternas liv utanför skolan för att studenterna ska kunna få ut något av dem i 

samband med det de läser och skriver i skoldomänen. Inte heller skriftpraktiker i 

sin helhet, som t.ex. att betala räkningar eller att läsa horoskop, fungerar som 

gränsobjekt enligt Ivanič (2009:114). Dessa är för nära förknippade med den do-

män där de brukar utföras och därför förändras de när de äger rum i en annan 

domän.  

Mikropraktiker 
Ivanič (2009:113) har en lösning på detta dilemma. Hon menar att forskningen 

kring skriftpraktikers rörelse över domängränser har mycket att vinna på en mer 

nyanserad definition av begreppet skriftpraktik. I nuläget används detta begrepp 

dels i en omfattande betydelse, dels i en mycket mer specificerad och begränsad 

bemärkelse. Det omfattande sättet att definiera begreppet innebär att det används 

om alla läs- och skrivvanor som hör ihop med en viss aktivitet där skriven text 

används. Exempel på sådana aktiviteter är att betala räkningar, att läsa dags-

tidningen eller att söka bostad. När en människa deltar i en aktivitet som att söka 

bostad utför hon en mängd olika läs- och skrivhandlingar på mikronivå, eller med 

ett annat ord mikropraktiker. Att skriva stödord, att sökläsa och att processa icke-

                                                             
1 Den svenska benämningen gränsobjekt används t.ex. av Widmalm (red., 2008). 
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linjär text är exempel på mikropraktiker. Enligt det mer specificerade sättet att 

definiera skriftpraktik avses endast en sådan mikropraktik. 

I samband med att Sangar, en av informanterna i min studie, ville flytta från 

den hyreslägenhet där han bodde till en annan hyreslägenhet deltog han i läsande 

och skrivande av många slag. Han började med att gå in på bostadsföretagets hem-

sida. Där fyllde han i ett formulär för att registrera sig som bostadssökande och 

angav vilka bostadsområden han var intresserad av att bo i. Därefter loggade han 

två till tre gånger i veckan in på hemsidan för att se vilka lägenheter som var le-

diga. När det fanns lediga lägenheter i något av de områden han valt markerade 

han vilka han var intresserad av. Därefter sände bostadsföretaget ett mejl till ho-

nom med ett besked om hans köplats. De sände honom även en karta där han 

kunde se bostadsområdet och lägenhetens placering. Två veckor efter att Sangar 

börjat söka en ny bostad blev han uppringd av bostadsföretaget. Han fick veta att 

han stod först i kön. Han tackade ja till lägenheten och åkte därefter till deras kon-

tor för att skriva under kontraktet.  

Allt detta läsande och skrivande som Sangar deltog i för att hitta en ny lägen-

het skulle alltså utifrån en omfattande definition betraktas som en och samma 

skriftpraktik. Utifrån en mer specificerad definition deltog han i stället i ett antal 

olika skriftpraktiker på mikronivå, eller mikropraktiker, som fylla i ett elektroniskt 

formulär, läsa text icke-linjärt, leta reda på skriftlig information på internet samt 

att muntligt efterfråga information kring hur en text ska skrivas. En mikropraktik 

av detta slag kan vara en tillräckligt betydelsefull gemensam faktor för flera domä-

ner för att kunna korsa gränsen mellan dem, menar Ivanič (2009:117). Vissa 

mikropraktiker från de studerandes vardagsliv i hemdomänen går att återskapa i 

klassrumsdomänen. Därigenom kan de erfarenheter av läsande och skrivande som 

studerande framgångsfullt deltar i inom hemdomänen tas tillvara som resurser för 

att de ska lyckas i sina studier. 

Sammanfattning 
När människor läser, skriver och gör andra saker med det skrivna ordet sker detta 

alltid på en viss plats, vid ett visst tillfälle och i samband med en viss aktivitet. 

Därför är frågor som när, var, hur och varför nödvändiga att besvara för den som 

vill skärpa sin blick och lättare få syn på sambanden mellan människa, text och 

kontext. Men även om skriftpraktiker alltid är kopplade till kontextuella faktorer 

är de inte fastvuxna i tid och rum. Människors skriftpraktiker är föränderliga och 

går att rucka på, så att delar av dem kan föras över gränser och användas i andra 

sammanhang.  

Jag har argumenterat för att begreppen kontext och domän behöver särskiljas. 

Kontext används då i bemärkelsen det konkreta fysiska och tidsmässiga samman-

hanget, medan domän kopplas till den officiella verksamheten inom exempelvis 

skolan som institution. Denna åtskillnad av begreppen kan fungera som ett försto-

ringsglas som hjälper forskaren att få syn på vad som sker när skriftpraktiker rör 
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sig mellan hem och klassrum. Förutsättningarna för en studerande att ta med sig 

sina erfarenheter av skriftpraktiker från hemdomänen över gränsen till skolan ser 

nämligen olika ut när det gäller skolan som kontext respektive skolan som domän. 

Gränsen in till klassrummet som kontext är tämligen lättforcerad. Där finns stor 

möjlighet för de studerande att ta initiativ till vardagliga skriftpraktiker med ur-

sprung i hemdomänen. Under raster, håltimmar och även parallellt med pågående 

undervisning deltar studerande i hybridformer av läsande och skrivande där sko-

lans och hemmets skriftpraktiker blandas. Skoldomänens hierarkiska vertikala 

diskurs tycks däremot utgöra en bister gränspolis som håller skoldomänens gräns 

hårdbevakad. Därmed verkar det näst intill omöjligt för vardagliga skriftpraktiker 

att passera domängränsen och bli till en del av undervisningen i klassrummet utan 

att skriftpraktikerna förändras till oigenkännlighet. Men skoldomänens gränspoli-

ser stoppar endast skriftpraktiker på makronivå, dvs. i bemärkelsen alla sociokul-

turellt formade läs- och skrivvanor som hör ihop med en viss aktivitet. För en 

skriftpraktik på mikronivå, exempelvis icke-linjärt läsande eller skrivande, är det 

möjligt att korsa skoldomänens gräns för att där återskapas och användas som 

pedagogisk resurs inom undervisningen. Speciellt viktig som pedagogisk resurs, 

ibland t.o.m. en veritabel guldgruva, blir hemdomänens skriftpraktiker när stu-

derande och deras lärare har olika kulturell och social bakgrund. Detta är fallet för 

de SFI-studerande informanterna i min studie, och därför kommer jag att fortsätta 

att gräva efter glimmande guldklimpar i hemdomänens guldgruva. 
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