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Människor soM skriver. PersPektiv På vardagligt skriftbruk och identitet. uMeå 2013. s. 9–22

ann-catrine edlund & susanne haugen

Människor som  
skriver i vardagen  
– igår och idag

den industrialiserade världen befinner sig idag i en ny skrifthistorisk 
epok. i både arbetslivet och i vardagslivet har människors användning av 
skrift ökat markant under inledningen av det tjugoförsta århundradet. 
den kraftigt utökade användningen av skriftteknologi kan beskrivas 
som en andra fas av mass literacy.1 en första fas av mass literacy ägde 
rum under 1800-talet i takt med att alfabetisering genomfördes i väst-
världen som ett led i moderniseringssträvanden och nationsbyggande 
(vincent 2000). den andra fasen av mass literacy som äger rum idag 
har en stark koppling till den digitala revolutionen och framväxten av 
digital skriftteknologi.2 Man brukar säga att den första fasen av mass 
literacy främst var inriktad på läsande som aktivitet – mass reading – 
medan den nu pågående fasen är inriktad på skrivande som aktivitet 
– mass writing (brandt 2009, brandt u.u.). under den första fasen förvär-
vade alltså den breda allmänheten läskompetens. Men många språk- 

1 begreppet mass literacy är svåröversatt varför det engelska begreppet används här. 
det har tidigare använts i svenskspråkig literacy-forskning av lindmark 1990:20; jfr 
edlund 2012:10. de två faserna av mass literacy kan också beskrivas som två vågor 
av skriftbruk (edlund 2012:9f.). 

2 ett annat sätt att betrakta den inverkan som digital teknologi medför för männ-
iskors skriftbruk är att betrakta vår tid som en omvälvande skrifthistorisk epok 
där ett nytt kommunikationslandskap växer fram till följd av samtidiga föränd-
ringar inom det sociala och ekonomiska området samt inom kommunikation och 
teknologi (”a revolution in the landscape of communication” kress 2003:9).
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brukare tillägnade sig också en självständig skrivkompetens3 och en mängd 
vardagliga skriftpraktiker utvecklades – man skrev bland annat brev, vykort, 
dagböcker, visböcker och självbiografier. socialhistorisk forskning om män-
niskors skrivande aktiviteter i vardagen har kommit igång i större omfatt- 
ning först under de senaste åren, medan läsande aktiviteter länge har varit 
föremål för kulturhistorisk och socialhistorisk forskning (lyons 2010:2).4 

i det moderna och senmoderna samhället brukar identitet beskrivas 
som ett reflexivt projekt för individen. identitet är inte något man har, 
utan är något man gör, ständigt skapar, omskapar och omdefinierar (gid-
dens 1997:45; ivanič 1998:12ff.). det reflexiva identitetsskapandet kan också 
beskrivas som en form av berättande – där själva berättandet antas vara 
grundförutsättningen för individers återskapande av jaget (benhabib 1997; 
bruner 2002:85f.; freeman 1993). i och med att skriftteknologin sprids till 
en vidare krets av språkbrukare i västvärlden under 1800-talet får det mod-
erna identitetsprojektet ordentlig draghjälp. det vardagliga skrivandet er-
bjöd individer ytterligare möjligheter att både utforska och iscensätta en 
modern identitet. i början av det andra årtusendet har den digitala skrift- 
teknologin väsentligt både ökat tempot och frekvensen i människors vard-
agliga skrivande – och därmed också människors möjligheter att med skrif-
ten som verktyg skapa, återskapa och utmana skilda identiteter.

Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet
den här boken handlar om människor som skriver i vardagen och spänner 
över både den första och den andra fasen av mass literacy – igår och idag. det 
vardagliga skrivandets samband med identitet behandlas här ur skilda pers-
pektiv. här ges framförallt perspektiv på människors vardagliga skrivande i 
historisk tid – men det samtida vardagliga skrivandet diskuteras också ur ett 
didaktiskt perspektiv. förutom skrivande finns här också exempel på andra 

3 Med självständig skrivkompetens avses här en skriftkompetens 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 gjort åtskillnad mellan 
denna självständiga kompetens och en mer mekanisk skrivkompetens som begränsade 
sig till att kunna forma bokstäver och behärska grundläggande skrivregler, t.ex. inter-
punktion. alternativa motsatspar som använts för att beskriva de skilda skrivkompe-
tenserna är formell-funktionell respektive grundläggande-kvalificerad kompetens (lilje- 
wall 2001:123). se andersson 1986:66, 111 och jfr lindmark 1994:52 för en presentation av 
skrivundervisningen i svensk folkskola som inledningsvis var inriktad mot en mekanisk 
skrivkompetens med övningar av avskrifter av givna texter.

4 för forskning kring vardagligt skrivande i norden se t.ex. fet 2003; sandersen 2003; 
nordlund 2007; kuismin & driscoll (eds.) 2013; edlund (red.) 2012. för europeiska per-
spektiv på skrivande under den första fasen av mass literacy se t.ex. burke 2004; lyons 
2007, 2008, 2010, 2013; vandenbussche & elspaß 2007.
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aktiviteter där skrift ingår: människor som samlar texter, läser texter eller 
sjunger efter textförlagor. 

boken har tillkommit i ett nordiskt och tvärvetenskapligt samman-
hang. artikelförfattarna hör hemma inom vitt skilda discipliner – språkvet-
enskap, litteraturvetenskap, historia, musiketnologi och didaktik. förfat-
tarpresentation finns avslutningsvis i boken. de flesta artiklarna diskuterar 
vardagligt skrivande i en svenskspråkig kontext, men två av de skrifthis-
toriska studierna behandlar en isländsk och en finsk språkkontext. här ges 
först en introduktion till de två centrala begreppen i bokens titel: vardagligt 
skriftbruk och identitet och sambandet dem emellan. därefter ges en kort 
presentation av var och en av de nio artiklarna i volymen. 

Vardagligt skriftbruk
den förenande länken för de skilda perspektiv på vardagligt skrivande och 
identitet som behandlas i boken är vardagligt skriftbruk – ett begrepp som 
samtliga artiklar förhåller sig till på ett eller annat sätt. Vardagligt skriftbruk 
kan ges följande definition: ’skriftanvändning i ett vardagligt sammanhang 
som vuxit fram ur vardagliga behov’. här fokuseras alltså dels de vardagliga 
sammanhang där skrift används, dels själva uppkomsten av skriftbruket. be-
greppet är en direkt översättning av vernacular literacies, och har vuxit fram 
inom det forskningsfält som brukar benämnas New Literacy Theory (barton 
& hamilton 2012[1998]:247). 5 det engelska begreppet literacy är svåröversatt 
men brukar på svenska översättas med skriftbruk när man diskuterar skrift i 
användning – skrift i bruk.6 

skriftbruksforskare har studerat inom vilka vardagliga sammanhang 
som skrift används och då identifierat sex områden i vardagslivet där skrift 
deltar genom att människor antingen läser eller skriver: Människors person-
liga kommunikation, privata intressen, sociala aktiviteter, organisation av 
livet, dokumentation av livet och människors meningsskapande aktiviteter.7 

exempel på hur skrift deltar i personlig kommunikation kan vara männi- 
skors brevskrivande, sms-skrivande och skrivande i sociala medier. att skri-

5 karlsson 2002:23 översätter vernacular literacy med vardagligt skriftbruk eller icke-utbil-
dat skriftbruk.

6 det engelska begreppet literacy innefattar även människors läs- och skrivkompetens, 
alltså både de tekniska och kognitiva färdigheter som är en förutsättning för läsande och 
skrivande aktiviteter. för diskussion av hur literacy kan översättas till svenska se söder-
berg 1994; blåsjö 2010:35f.; karlsson 2006:14f. edlund 2007:45 använder skriftanvändning 
istället för skriftbruk. 

7 de engelska begrepp som används för att beskriva de sex områden i vardagslivet där 
skrift deltar är: personal communication, private leisure, social participation, organising life, 
documenting life och sense making (barton & hamilton 2012 [1998]:247–251). 
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va handlingslistor och att skriva dagböcker kan vara exempel på hur skrift 
används för att organisera och dokumentera livet. 

det som kan sägas karakterisera det vardagliga skriftbruket är att det 
är inlärt informellt, att inlärning och användning sker samtidigt, att det 
är frivilligt och kreativt. det finns alltså inga anvisningar för hur en hand- 
lingslista ska se ut, eller hur en dagboksanteckning ska skrivas. det vard-
agliga skriftbruket är istället vanligen reglerat på ett mer underförstått sätt 
inom respektive social grupp/skriftpraktik, och har oftast en låg kulturell 
värdering (barton & hamilton 2012[1998]:252ff.; barton 2010:109ff.; karls-
son 2006:24ff.). det skiljer sig därmed 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 uppsat-
sen eller mötesprotokollet (barton & hamilton 2012[1998]:10f.; barton 
2010:110f.).8 historiskt sett har dessa dominanta skriftpraktiker tagit mer 
utrymme och varit mer synliga och inflytelserika än de vardagliga praktik-
erna.9 beträffande dagens framväxande vardagliga digitala skriftpraktiker 
kan man dock konstatera att de tenderar att få en något högre kulturell 
värdering (barton 2010:123). 

de enskilda aktiviteter där skrift deltar – alltså, när människor skriver 
handlingslista, dagbok, eller sms – kan betecknas som skrifthändelser. 10 till 
sin karaktär är skrifthändelserna dynamiska aktiviteter där enskilda indi-
vider är aktiva deltagare. skrifthändelserna kan ha både sociala och indi- 
viduella syften; det kan till och med finnas många och motverkande syften 
inblandade i en och samma skrifthändelse. att skrifthändelserna är dynam-
iska innebär att de är föränderliga och att de utvecklas (barton & hamilton 
2005:21f.). de enskilda skrifthändelserna bildar i sin tur mönster och ingår i 
ett socialt sammanhang där de bidrar till att bygga upp skilda sociala prak-
tiker, s.k. skriftpraktiker 11 – vare sig det gäller att upprätthålla sociala nätverk 
via brev eller sms, eller att organisera hushållet genom handlingslistor (bar-
ton & hamilton 2012[1998]:6f.; jfr även ivanič 1998:63). 

8 en viktig utgångspunkt inom forskningsfältet New Literacy är att skriftpraktiker är for-
made av sociala institutioner och maktrelationer (barton & hamilton 2012[1998]:6f.). 

9 i en studie av skriftbruket i äldreomsorgen problematiserar karlsson & nikolaidou rela-
tionen mellan begreppen vardagligt skriftbruk och dominant skriftbruk (2012:236ff.).

10 Skrifthändelse är en översättning av engelskans literacy event (barton & hamilton 
2012[1998]:7f.; karlsson 2002:24; Melander & Josephson 2003:243). 

11 Skriftpraktiker är en översättning av engelskans literacy practices (barton & hamilton 
2012[1998]:6f.; karlsson 2002:24; Persson 2005:24).
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Skriftbruksforskning och identitet
inom skriftbruksforskning har identitetsfrågor kommit att stå i förgrunden 
på senare tid.12 i och med att man inom forskningsfältet kan sägas ha gått 
från ett kognitivt paradigm till ett socialt paradigm har fokus kommit att 
hamna på just identitetsfrågor.13 i artikeln ”literacy and identity. examining 
the Metaphors in history and contemporary research” granskar birr Moje 
& allan luke hur literacy-begreppet och identitetsbegreppet har behand-
lats i identitetsstudier inom skriftbruksforskning, s.k. literacy-and-identity 
studies (2009:416). de ställer följande frågor: vad innebär synen på identitet 
för hur forskare förstår literacy-begreppet? och omvänt, hur styr synen på 
literacy-begreppet forskarnas förståelse av identitet? Moje & luke konstat-
erar att trots att det finns en mängd literacy-studier med inriktning mot 
identitet, så är det sällan som identitetsbegreppet problematiseras och ges 
en grundlig belysning. de har dock i sin genomgång av området kunnat 
isolera tre antaganden om identitet som tycks vara gemensamma för i stort 
sett alla studier.14 

för det första betraktas identitet som sociala konstruktioner, snarare 
än individuella konstruktioner. Men identiteter är likafullt levda genom in-
divider. identitet är dock inte något som individer konstruerar, producerar 
eller äger enskilt (Moje & luke 2009:417). 

12 för en översikt över framväxten av literacy studies/new literacy studies se barton 
2007:22ff., barton & Papen 2010:11ff. se också baynham & Prinsloo (eds.) 2009 där både 
”the state of the art” och framtiden för skriftbruksforskning diskuteras. en översikt över 
studier av vardagligt skriftbruk ges i barton 2010:111. för ett utbildningsvetenskapligt 
perspektiv på literacy-studier se t.ex. street 2013 som ger ett historiskt perspektiv på 
studier som publicerats i tidskriften Theory Into Practice under de senaste 50 åren.

13 Moje & luke (2009) relaterar till detta paradigmskifte i literacy-forskning/skrift- 
bruksforskning som ”the identity turn in literacy studies”. Paradigmskiftet brukar också 
beskrivas som ett skifte från en autonom modell (the autonomous model) – med en kog-
nitiv infallsvinkel på literacy – till en ideologisk modell (the ideological model) – där 
literacy betraktas som en del av en social praktik (street 1984:95ff.; se även karlson 2011 
för en presentation av de båda modellerna). skriftbrukets sociala förankring innebär att 
läs- och skrivkompetens inte kan betraktas som enbart en separat individuell kognitiv 
färdighet, eftersom förutsättningarna för enskilda skriftpraktiker skiljer sig avsevärt åt 
i olika domäner av livet. läs- och skrivkompetens kan därmed sägas vara en dynamisk 
kompetens.

14 Moje & luke har valt att begreppsliggöra skilda teoretiska förhållningssätt till identitets-
begreppet genom att använda fem metaforer för identitet. identitet som: 1. olikhet (dif-
ference) 2. självförverkligande/subjektivitet (sense of self/subjectivity) 3. medvetenhet 
(mind or consciousness) 4. berättelse (narrative) 5. position (position). de svenska meta-
forbegreppen är hämtade från lundgrens artikel i föreliggande volym (Moje & luke 
2009:416). 
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för det andra betraktas identitet som ett dynamiskt begrepp som 
skapas, genereras, utvecklas eller berättas över tid. identitet är inte en enda 
oföränderlig enhet som man en gång för alla uppnår under det tidiga vuxen-
livet, utan man diskuterar istället identiteter i plural. Man utgår från att en 
enskild individ kan anta flera skilda identiteter både längs en utvecklings- 
linje – över tid – och i skilda sammanhang – i skilda sociala rum (Moje & 
luke 2009:418). 

för det tredje förstås identitet som något som tillskrivs oss av andra. 
identitet blir därmed medierat i social interaktion och filtrerad genom 
skilda maktstrukturer. i vilken utsträckning individers identitet är förut-
bestämd eller endast medierad – annorlunda formulerat, vilket handlingsut- 
rymme enskilda individer har – varierar naturligtvis kraftigt utifrån skilda 
identitetsteorier. identitet är här åtskilt från (men relaterat till) subjektivi-
tet eller erfarenheter.15 de tillskrivna identiteterna utgör möjliga identiteter 
för individen. de betydelser som individen i sin tur skapar av dessa till-
gängliga identiteter bidrar i sin tur till att bygga upp en subjektiv förståelse 
av jaget. Moje & luke uttrycker det på följande sätt: ”the person is called 
into an identity by the recognitions or assignments of others, and the mean-
ings the person makes of the identities available to him or her serve to con-
stitute a sense of self or subjectivity” (2009:419). 

när det gäller relationen mellan människors identitet och de skrift-
praktiker de deltar i så finns här ett ömsesidigt samband. skriftpraktiker 
bidrar till att skapa och upprätthålla identiteter. Men enskilda skriftpraktik-
er är samtidigt ett resultat av särskilda identifikationer med den omgivande 
världen. detta innebär att skriftpraktiker av alla de slag både är formade 
av människors identitet samtidigt som de formar människors identitet. att 
förvärva och delta i vissa skriftpraktiker innebär att man blir en viss typ av 
person (Moje & luke 2009:416; ivanič 1998:67).16 

bland skriftbruksforskare tycks det alltså finnas förhållandevis stor 
enighet om att både skriftpraktiker och identitet är sociala konstruktioner. 
där identitet därtill kan förstås som något som är dynamiskt och tillskrivs 
oss av andra. däremot är det alltså betydligt mer komplicerat att teoretiskt 
tydliggöra hur dessa identifikationsprocesser där skriftpraktiker är inblan-
dade ser ut och vilka effekter de får för individen. Moje & luke menar att 
även subtila skillnader mellan olika identitetsteorier får en avgörande in-
verkan på förståelsen av hur skriftpraktiker relaterar till identitet och om-
vänt hur identitet relaterar till skriftpraktiker (Moje & luke 2009:432). de  
menar att det därför är angeläget att framtida studier av skriftbruk och 
 
15 för en diskussion av subjektiv identitet se edlund 2007:49 med referenser.
16 Moje & luke 2009 diskuterar här literacy medan ivanič 1998 diskuterar literacy practices. 
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identitet verkligen problematiserar både identitetsbegreppet och skrift-
praktiksbegreppet.17 artiklarna i denna volym kan i avgörande delar sägas 
dela dessa tre antaganden om identitet: att identitet är socialt konstru-
erat, att identitet är dynamiskt, att identitet tillskrivs oss av andra, även 
om identitetsbegreppet, precis som i Mojes & lukes översikt av ”litera-
cy-and-identity-studies”, sällan är problematiserat. artiklarna kan ses som 
inledningen på en fortsatt diskussion om sambandet mellan vardagligt 
skriftbruk och identitet. 

vardagliga skriftpraktiker och identitet i ett historiskt 
perspektiv
antologin rymmer sju studier av vardagliga skriftpraktiker från den för-
sta fasen av mass literacy – där människors skrivande aktiviteter står i 
förgrunden. historikern britt liljewall har i sin forskning använt folkligt 
självbiografiskt skrivande under 1800-talet som källmaterial för att belysa 
frågor kring modernisering, identitetsbyggande och genus ur ett underifrån-
perspektiv, dvs. ur den vanliga människans perspektiv. i sin artikel ”själv- 
biografiskt skrivande och identitet. reflektioner av en historiker”, reflekter-
ar liljewall över hur hon som historiker kan tolka och förhålla sig till det-
ta självbiografiska material: bondedagböcker, folkliga levnadsminnen och 
privata brevväxlingar. artikeln är uppbyggd av sju historiska reflektioner 
som ur skilda perspektiv illustrerar förhållandet mellan det självbiografis-
ka skrivandet och identitetsbyggande. hon menar att det vardagliga skrift-
brukets textprodukter ger nyckeln till människors självbild och människors 
identiteter. hon väljer att betrakta det självbiografiska materialet som sub-
jektiva sanningar eller föreställda verkligheter, alternativt sanna lögner. brev 
och dagböcker kan på ett annat sätt än självbiografier belysa processer där 
man skriver fram skilda identiteter, utifrån en förståelse av identiteter som 
sammansatta och plurala. kyrkoherdedottern anna skriver t.ex. fram olika 
former av kvinnlig identitet i brev till olika mottagare. i brevsamtalen med 
fästmannen framstår hon som en tidstypisk och klädsamt passiv kvinna. 
Medan hon i breven till sina fyra systrar framstår som en aktiv kvinna 
som försöker driva fram ett tvekande giftermålsanbud från fästmannen. 
konstruktionen av kvinnlighet varierar alltså mellan de heterosociala 
brevsamtalen och de homosociala. de individuella livsödesberättelser som 
återfinns i levnadsminnena kan utgöra en förbindande länk mellan indi-
viduell identitet och samhällelig identitet. 1860-talets nödår är i levnads- 

17 se t.ex. ivanič 2009:11f. där hon problematiserar olika användningar och tillämpningar 
av begreppet skriftpraktiker (literacy practices). 
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minnena skildrade med ett par återkommande motiv: ”det stora fiskafänget” 
och ”svältdödsberättelser”. liljewall menar att dessa båda berättelser kom-
mit att ingå i underklassens identitet och blivit kollektiva berättelser. i bör-
jan av 1900-talet omvandlas nödårsberättelserna till en s.k. grand narrative 
och införlivas därmed i en nationell identitet. hon hävdar avslutningsvis att 
det vardagliga skriftbruket både har kraft att ”avspegla, forma och förändra 
inte bara individuella och kollektiva identiteter utan dessutom den gemen-
samma samhällsberättelsen – det vill säga historien.”

språkvetare susanne haugen konstaterar i sin artikel att det vardagliga 
skriftbruket är ett förbisett källmaterial i historiska beskrivningar av språks 
standardisering. i ”brev till sigga. Perspektiv på isländskans standardiser-
ing genom en vardaglig skriftpraktik” visar hon på möjligheten att använda 
brevmaterial som kompletterande källa till beskrivningar av det isländska 
språkets standardiseringsprocess. beskrivningar av det isländska skrift-
språkets standardisering utgår från det dominanta skriftbruket inom socialt 
starka och inflytelserika institutioner och utmärker sig genom att det här 
finns ett starkt fokus på enhetlighet och historisk kontinuitet där språklig 
variation inte har synliggjorts. haugen menar att tanken om ett enhetligt 
isländskt språk bottnar i en språkideologi med stark koppling till nationell 
identitet. språkhistoriska beskrivningar tar sällan eller aldrig hänsyn till det 
vardagliga skriftbruket, men för det isländska språkets vidkommande finns 
särskilt goda möjligheter att utforska detta i språkvetenskapliga samman-
hang långt från till fullo utnyttjade materialet. det isländska skriftsamhäl-
let under 1800-tal och tidigt 1900-tal utmärker sig nämligen genom att ha 
ett mycket rikt handskrivet material bevarat, av både självbiografisk och 
etnografisk karaktär, som t.ex. brev eller handskrivna avskrifter av isländska 
sagor. haugen gör i sin artikel nedslag i ett brevmaterial där hon visar att det 
förekommer både interindividuell och intraindividuell stavningsvariation. 
i artikelns avslutning pekar författaren framåt mot ett fortsatt studium av 
norm och konventioner i det isländska vardagliga skriftbruket. 

historikern sofia kotilainens undersökning befinner sig i spännings-
fältet mellan finska och svenska, dialekt och standardspråk, mellan folk-
språket och överhetens språk samt mellan folket och överheten. under 
rubriken ”several names, several identities? the orthography of finnish 
country people’s names from the 18th to the 20th centuries” undersöker ko-
tilainen återgivningen av namn på finskspråkiga människor på landsbygden 
och hur detta bidrog till att forma människornas identiteter. hon under- 
söker dels hur människor identifierades av andra, dels hur människor 
identifierade sig själva, dvs. vilket namn, eller vilken namnform, som de 
betraktade som sin egen. kotilainen har samlat biografiska uppgifter om 
9 000 invånare och deras familjer i den centralfinska församlingen kivi-
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järvi från 1730-talet till 1950-talet. i dokument som bevarats i lokala arkiv 
undersöker hon bruket av namn och bomärken och deras former. kotilain-
ens resultat visar att bruket av olika namn och namnformer representerar 
olika identiteter. förnamn, i finsk form, användes i informella situationer. 
bomärken hade fortfarande en central roll för identifikation av såväl männ-
iskor och objekt under tidigt 1900-tal i centrala finland och användes även 
av skrivkunniga personer fram till 1930-talet. innan skrivkunnigheten hade 
nått allmän utbredning i finland användes ofta svenska ekvivalenter till 
finska namn i officiella dokument, t.ex. Mats för Matti, Erika för Riikka. 
kotilainen menar att de namn(former) som användes i officiella dokument 
blev en del av identiteten men hade en administrativ och juridisk funktion. 

litteraturvetaren karin strand behandlar en specifik form av själv- 
biografier i visform, s.k. blindvisor i sitt bidrag ”köp den blindes sång. om 
självbiografi och bettleri i tiggarverser av blinda”. dessa visor och verser 
som var författade av blinda personer kan närmast beskrivas som självbio-
grafiska dokument över den blindes levnadsöde – en ”förtvivlans biografi”. 
visorna var tillkomna för att bidra till den blindes försörjning och trycktes 
därför och såldes i form av enkla småtryck. vistexterna vädjar därför både 
till publikens ”medkänsla och betalningsvilja”, där skildringen av synför-
lusten utgjorde en s.k. betonad vändpunkt i den självbiografiska visan. det 
fanns dock ett samhälleligt motstånd mot de blindas gatumusicerande och 
försäljning av tryck, vilket uppfattades som lättja och ovilja till kroppsar-
bete. förvånande nog har detta vardagliga vistryck överlevt ända in i sen 
tid – det finns vistryck dokumenterade så sent som 1961. i artikeln studeras 
visornas självbiografiska struktur och visornas vädjan till publikens empati, 
i synnerhet i blindvisorna från 1800-talets senare hälft och framåt. strand 
betonar att visorna har en dialogisk dimension i och med att de för att väcka 
empati behöver relatera till de seendes blick på de blinda. hon menar att 
visorna därför berättar lika mycket om den seende världens behov och 
föreställningar som om de blindas liv och verklighet. 

att skrift och framväxten av en modern identitet har ett nära samband 
är entydigt – men vi tänker då vanligen på en läsande och en skrivande 
individ. Musiketnologen gunnar ternhag visar hur också samlandet som 
skriftpraktik kan länkas till ett identitetsbygge som rymmer föreställnin-
gar om det moderna livet – om en modern identitet. i ”till vissamlandets 
försvar eller att skriva visor för livet” redovisar han en studie om samlande 
av visor och texter under mitten av 1800-talet. smeden carl Malmström 
lämnade efter sig två visböcker, sammanställda av honom och hans far. den 
ena visboken har enbart ett handskrivet innehåll medan den andra boken, 
som rubriceras ”Wise- och historiebok” består av både handskrivna blad 
och tryckta skillingtryck som bundits samman i en imponerande volym  
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– med 10 cm bred bokrygg. i visböckerna skapas nya sammanhang åt vis- 
texter, dikter, tidningstexter m.m. i samband med att visböckerna samman-
ställs så bryter familjen upp från en lantlig miljö och flyttar in till staden 
Malmö. ett uppbrott som ternhag menar kan förstås utifrån den samhälleliga 
modernisering som äger rum vid denna tid. sammanställningen av visböck-
erna kan betraktas som en förberedelse för detta moderna liv där texterna byg-
ger upp en värld av omvärldsreferenser. ternhag visar också på att lokala tryck- 
eriers etablering innebar en ökad tillgång till omvärlden för smeden och 
hans far – merparten av de inbundna skillingtrycken är nämligen tryckta i 
den omedelbara närmiljön. 

när man talar om skriftlighet i musiketnologiska sammanhang så aktu-
aliseras två skriftsystem – både den alfabetiska skriften som återger texten, 
och notskriften som återger noterna, även om vi kanske inte är så vana att 
betrakta notskrift som ett skriftsystem. Musiketnologen ingrid åkesson lyf- 
ter fram det folkliga sjungandet som ett exempel på vardagligt skriftbruk i 
en studie som rubriceras ”Muntligt eller skriftligt betonad identitet? några 
tankar kring folkligt sjungande i gränsområdet mellan muntlighet och 
skriftlighet”. hon visar här att det folkliga sjungandet kan sägas karakteris-
eras av både muntlighet och skriftlighet – muntlighet i förhållande till not-
skriften, och skriftlighet i förhållande till texterna. i folkligt musicerande är 
gehörsöverföring mellan människor den primära överföringen. Men själva 
vistexterna har också kunnat överföras via tryckta skillingtryck och privata 
handskrivna visböcker. Melodierna har däremot så gott som alltid överförts 
via gehör – eftersom bruket av notskrift har varit betydligt mindre utbrett. 
den folkliga psalmsången eller koralsången karaktäriseras också av denna 
samexistens av skriftlig och muntlig överföring. Psalmernas texter är skrift-
baserade och här finns ingen variation. Psalmernas melodier karaktäriseras 
däremot av musikalisk frihet med stor inbördes variation. både i försam-
lingssång och bland individuella sångare har man varierat och smyckat 
ut melodierna. de folkliga sångutövarnas identitet kan därmed sägas präglas 
av en överlagring av skriftliga och muntliga element. hon efterlyser också 
en fortsatt vetenskaplig dialog mellan textforskare och musikforskare.

till denna grupp artiklar har även inräknats litteraturvetaren Per-olof 
erixons artikel ”identiteter och världsbild – ’hårdkokt’ skriftbruk i thorsten 
Jonssons noveller”. han studerar här hur författares prosastil kan represen-
tera olika jag, eller identiteter. erixon jämför skriftbruket i den västerbottn-
iske författaren thorsten Jonssons novellsamling Som det brukar vara (1939) 
med ernest hemingways välkända hårdkokta prosa. när thorsten Jonsson 
skrev sin novellsamling hade han genom ett antal års bortavaro från väster-
botten fått perspektiv på sin uppväxtmiljö, och erixon menar att Jonsson 
genom ett västerbottniskt, hårdkokt idiom förvandlade västerbotten till 
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ett litterärt landskap. genom bland annat dialektala och talspråkliga inslag 
skapades Jonssons hårdkokta idiom, som enligt erixon är Jonssons diskursi-
va jag, dvs. representationen av jaget och dess syn på världen. enligt erixon 
var Jonssons hårdkokthet inget lånegods från usa och hemingway utan 
hade hämtat sin inspiration i västerbotten, och Jonssons prosastil kom att 
bli en förebild för yngre västerbottensförfattare, som t.ex. sara lidman, Per 
olov enquist och torgny lindgren. även om både thorsten Jonsson och 
ernest hemingways prosastilar har likheter, representerar de olika värdesys-
tem och olika diskursiva jag, dvs. olika identiteter.

vardagliga skriftpraktiker och identitet i ett  
didaktiskt perspektiv
i två av artiklarna ges ett samtida didaktiskt perspektiv på sambanden 
mellan vardagliga skriftpraktiker och identitet. relationen mellan ungdo-
mars identitetsskapande och vardagligt skriftbruk står i fokus i berit lund-
grens artikel ”föränderliga textpraktikers betydelse för ungas identitets-
skapande”. lundgren, som har disputerat i pedagogiskt arbete, har i en 
tidigare studie visat att studenters självuppfattning påverkades av om de 
uppfattade sig själva som läsare eller icke-läsare och att denna identitet 
skapades i tidig ålder. lundgren presenterar resultaten av en fallstudie, där 
hon i gruppsamtal intervjuat 36 elever i åldern 10–12 år vid tre olika skolor i 
syfte att synliggöra det vardagliga skriftbrukets betydelse för yngre person-
ers identitetsskapande. studien visar att det vardagliga skriftbruket har stor 
betydelse för elevernas identitetsskapande. genom skriftpraktikerna väljer 
eleverna vilka nätverk de vill delta i och hur de kan framställa sig själva 
i nätverken. genom skriftpraktikerna kan eleverna mediera sin identitet 
och markera tillhörighet till eller motstånd mot olika grupper. lundgren 
konstaterar att skriftpraktiker som internaliserats hos individen blir en del 
av individens identitet och att identiteten är beroende av färdigheter i olika 
skriftpraktiker. lundgren menar därför att skolan bör visa större medveten-
het om relationen mellan elevers skriftbruk och deras identitetsutveckling, 
och hon betonar vikten av att även elevernas vardagliga skriftpraktiker blir 
synliggjorda i skolan.

didaktikern Monica reichenberg undersöker skrivaktiviteter hos per-
soner med intellektuella funktionsnedsättningar och hur deras identitet 
och handlingsutrymme påverkas av skrivaktiviteterna. i artikeln ”’Jag an-
vänder alltid penna när jag skriver dagbok’. en studie över skrivaktiviteter 
på daglig verksamhet” redovisar reichenberg resultaten av en fallstudie, där 
hon observerat och beskrivit skrivaktiviteter hos fem deltagare vid en s.k. 
daglig verksamhet (dv), ”grunden Media”. en utgångspunkt för reichen- 
bergs studie är att antalet personer över 18 år med utvecklingsstörning som 
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vistas på dv, har ökat kraftigt under 2000-talet, vilket hon menar kan bero 
på ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Men enligt reichenberg kan 
svårigheten att ta sig in på arbetsmarknaden också vara relaterad till bri-
stande läs- och skrivkunskaper hos elever i gymnasiesärskolan, vilket under- 
sökningar har visat. reichenbergs visar i artikeln att skrivaktiviteterna på 
grunden Media leder till att deltagarnas sociala nätverk vidgas och att del- 
tagarna får ökad kontakt med det omgivande samhället, alltså att skrivakti- 
viteterna leder till ett ökat handlingsutrymme för deltagarna. reichenberg 
menar att grunden Media lever upp till sitt ansvar att skapa meningsfulla 
aktiviteter och möjligheter för livslångt lärande för deltagarna samt att ut-
veckla deras skrivaktiviteter, vilket torde öka deltagarnas möjligheter att ta 
sig ut på arbetsmarknaden. 

    *
de nio artiklar som samlats i denna volym speglar vardagligt skriftbruk och 
dess samband med identitetsskapande processer i olika miljöer med hjälp av 
empiri från olika tider och från skilda geografiska områden i norden. i sju 
artiklar ges historiska perspektiv på området och i två artiklar ges samtida 
didaktiska perspektiv. texterna visar att området vardagligt skriftbruk på 
ett intressant sätt kan belysas utifrån skilda forskningsdiscipliners infalls-
vinklar och med hjälp av olika metoder. området är nämligen i sann men-
ing mångvetenskapligt, vilket gör det både spännande och utmanande. det 
är bara att hoppas att denna volym ska kunna inspirera till fortsatt utveck-
ling av forskning inom vardagligt skriftbruk.
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