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Sammandrag 
Syftet med föreliggande studie är att synliggöra bilden av skriftsamhället i läromedel i 

svenska som andraspråk genom att undersöka vilka skriftpraktiker som representeras. Materi-

alet består av fyra böcker för studieväg 1 på sfi. Det teoretiska ramverket och analysverktygen 

är hämtade från New Literacy Studies. Metoden är en kvalitativ textanalys där innehållet ka-

tegoriseras efter skrifthändelser som i sin tur bildar skriftpraktiker. Resultatet visar att det 

finns fyra dominerande skriftpraktiker i böckerna. I två av dem fungerar skrift som ett red-

skap. Skrift används för att informera, i synnerhet utanför hemmets domän. Det används, med 

eller utan kontakt med en yrkesverksam, för att utnyttja olika tjänster och resurser. Det finns 

även två praktiker där skriften har en mer central roll. Det är skriftpraktiker som syftar till 

skolrelaterad inlärning eller till avkoppling. En slutsats är att framställningen av skriftbruket 

ger en bild av ett samhälle där information sprids med skrift, där skrift inte sällan har en 

kommersiell anknytning och där det fria skrivandet och skriftbruk i umgänget är underrepre-

senterat.   

 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, läromedelsanalys, textanalys, New Literacy Studies 
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1 Inledning  

Det är sällan man reflekterar över sitt eget skriftbruk, även om skrift utgör en central del av 

ens vardag. Då är det även svårt att sätta sig in i vad det innebär, om man inte ens kan läsa 

och skriva på sitt modersmål, att plötsligt bli en del av ett nytt lands skriftsamhälle.  

Sfi syftar delvis till att eleverna ska bli en del av det svenska skriftsamhället och inte sällan 

utgör läromedel en central del av undervisningen. Vilka typer av skriftbruk finns egentligen 

representerade i läroböckerna? Jag tror att de elever som inte känner sig trygga i sin skrift-

kompetens uppmärksammar de aktiviteter i böckerna som kräver skriftkompetens på ett annat 

sätt än vad övriga läsare gör. Böckerna ger även en bild av vilka skriftpraktiker som eleverna 

förväntas socialiseras in i. 

 Jag vill tacka Karin, Genri och Lianna för alla perspektiv ni bidragit med under min studi-

etid  
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2 Bakgrund 

Oavsett om vi är vana eller ovana läsare påverkas vi av skriftbruk i vår vardag (Barton, 

1994:4) och mängden texter i samhället har ökat explosionsartat de senaste decennierna 

(Karlsson, 2006:10). Den digitala revolutionen har lett till en förändrad skriftanvändning och 

idag skickar vi sms, läser e-post och deltar i sociala medier (Edlund, 2012:9). Samtidigt är 

885 miljoner av världens befolkning över femton år ilitterata och allt fler av de invandrare 

som kommer till Sverige saknar grundläggande läs- och skrivkunskaper. Enligt Karlsson 

(2006:15ff) visar OECD:s test i läs- och skrivkunnighet att en av fyra svenskar har så stora 

svårigheter med att läsa att det kan skapa problem för dem i deras vardag och arbetsliv. En 

stor del av dem är andraspråkstalare. I Sverige tas läs- och skrivkunnighet nästan alltid för 

given, och i vardagliga situationer ställs ofta höga krav på läsande och skrivande. Kraven är 

svåra att uppnå för många av de vuxna i Sverige som inte fått läs- och skrivundervisning un-

der sin uppväxt (Franker, 2004: 675f).  

Under 2000-talet har det gjorts flera studier om skriftbruk i Sverige inom forskningsfältet 

New Literacy Studies. Begreppet literacy ska förstås som såväl kulturella som tekniska 

aspekter av skriftbruk. Exempel på en svensk översättning är litteracitet (Westman, 2009:40). 

Karlsson (2007:3ff) menar att vi lätt tror att vi kan lära oss det mesta om det svenska skrift-

språket genom att analysera texter i tidningar, romaner och på Internet. Bristen med det 

materialet menar hon är att vi inte blir medvetna om skriftens roll i ett socialt och kommuni-

kativt sammanhang. Enligt Karlsson (ibid) är det genom att analysera hur texter verkligen 

kommer in i folks liv som vi får den bästa bilden av skriftsamhället. New Literacy Studies 

utgör den teoretiska ramen i föreliggande undersökning och bidrar även med de analysverktyg 

som används för att synliggöra framställningen av skriftsamhället. Två centrala begrepp är 

skrifthändelser, som innebär alla tillfällen i livet där skrift används, och skriftpraktiker, som är 

mönster för skriftanvändning i specifika situationer (Barton, 1994:36f). 

Läromedel i sfi som används av dem som blivit alfabetiserade i Sverige säger något om det 

skriftsamhälle eleverna nu är en del av. Böckerna säger något om vem skriftbrukaren är samt 

om var och varför skrift används i Sverige. Mot bakgrund av det, att läromedel säger något 

om det samhälle som det beskriver och då även om skriftanvändningen i samhället, är det 

viktigt att synliggöra hur läromedel som vänder sig till tidigare analfabeter beskriver det 

svenska skriftsamhället. Därmed är syftet med denna att studie undersöka bilden av skrift-

samhället i läromedel i sfi avsedda för vuxna utan studievana. Eftersom en del av eleverna har 
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lärt sig läsa och skriva först i vuxen ålder är framställningen av skriftsamhället speciellt rele-

vant att undersöka. Även om samtliga elever som använder sig av böckerna inte har alfabeti-

serats i vuxen ålder, är det svenska skriftsamhället nytt för dem som inte växt upp här. Jag tar 

i undersökningen reda på vilka skriftpraktiker som finns representerade och undersöker i vil-

ket syfte skrift används, vilken roll skriften har samt vad skriftpraktikerna säger om det sam-

hälle som framställs. Att studera hur central skriften är menar jag spelar roll för att synliggöra 

det mer osynliga skriftbruket. Slutligen ger analysen en övergripande bild av ett skriftsam-

hälle, som även visar vilka skriftpraktiker som anses vara tillgängliga för eller förväntade av 

läsaren, det vill säga sfi-studenten. 
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3 Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

Jag inleder med en presentation av begreppet skriftbruk. Vidare redogör jag för forskning om 

skriftbruk i arbetslivet, i skolan, i hemmet och i olika sociala grupper. Slutligen presenteras 

läromedelsanalyser av sfi-böcker.  

3.1.1 Skriftbruk 

”Vardagligt skriftbruk - diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden” är ett 

tvärvetenskapligt nätverk som involverar tjugo forskare, bland annat didaktiker. Syftet med 

nätverket är att utveckla ett nytt forskningsområde. De verksamma forskarna undersöker 

människors skriftanvändning i såväl historisk som i modern tid, förklarar Edlund (2012) i 

förordet till antologin Att läsa och att skriva, två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 

1800–2000. 

 Inom skriftbruksforskningen talas det om den andra vågen skriftbruk, med vilket man 

syftar på de teknologiska förändringar som den digitala revolutionen inneburit och som lett 

till förändrade handlingsmönster i användandet av skrift. I den andra vågen skriftbruk tar 

skrift en större plats i människors vardag och arbetsliv (Edlund, 2012:9). Karlsson (2006:24) 

menar att det har tagit lång tid för forskare att intressera sig för det vardagliga skriftbruket i 

sina egna samhällen. I Storbritannien och USA, där det visat sig att företags lönsamhet är på 

nedgång på grund av låg skriftförmåga, finns det utbildnings- och forskningsområden kring 

läs- och skrivkunnighet på arbetet och bland äldre (Karlsson, 2006:18).  

3.1.1.1 Skriftbruk i arbetslivet 
Inom forskningsprojektet Skriftbruk i arbetslivet undersöker Karlsson hur lastbilschaufförer, 

byggnadsarbetare, butiksbiträden och bilmekaniker använder sig av skrift under sin arbetsdag. 

Resultaten redovisas i boken En arbetsdag i skriftsamhället (Karlsson, 2006). En slutsats uti-

från projektets resultat är att allt fler måste organisera sitt arbete med hjälp av texter. Den nya 

skriftkompetensen kännetecknas av att kunna arbeta självständigt, och till exempel dokumen-

tera, för att sedan låta sig kontrolleras i efterhand. Den kännetecknas även av att kunna tolka 

om innehåll från olika texttyper och klara av avancerad sökläsning (Karlsson, 2006:144). 
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Inom projektet Skriftbruk i arbetslivet skrevs även en C-uppsats inom svenska som andra-

språk, Skriver städaren? En städares skriftbruk under en arbetsdag (Östman, 2005), där man 

undersöker vilka texter en städare stöter på under en arbetsdag och hur man förväntas använda 

texterna.  

3.1.1.2 Skriftbruk inom skolans domän 
Westmans avhandling (2009) syftar till att synliggöra de skriftpraktiker som förekommer i två 

yrkesinriktade gymnasieklasser. Hon undersöker vilka texter som framställs, vilka skriftsituat-

ioner som finns och hur situation och text påverkar varandra. Under arbetet med avhandlingen 

har hon genom en etnografisk metod kartlagt allt skrivande som skett i klasserna. Resultatet 

visar att skrivandet används för att strukturera och lagra kunskap och att situationen där skri-

vandet uppstår har betydelse för den funktion skrivandet får. Slutsatserna är att skrivandet tar 

en liten plats i båda klasserna, men att eleverna inom omvårdnadsprogrammet skriver fler och 

längre texter än eleverna på byggprogrammet. Skriftpraktikerna i byggklassen liknade i större 

utsträckning de skriftpraktiker som finns på byggarbetsplatser.  

 Skriftbruksforskaren Annika Shaswar Norlund undersöker relationen mellan skriftprakti-

ker i hem och skola genom att observera några sfi-deltagare. Shaswar Norlund (2012a:160ff) 

beskriver hur olika skriftpraktiker förändras när de förflyttar sig mellan domäner. Vardagligt 

skriftbruk inom hemdomänen är ofta frivilligt, osynligt och lågt värderat (Shaswar Norlund, 

2012b:231). Exempel på vardagligt skriftbruk är att läsa recept eller skicka sms. Under obser-

vationen kom det fram att eleverna på lektionstid använde sig av vardagligt skriftbruk (exem-

pelvis läste på baksidan av tablettask). De initierades av eleverna, som inte hade någon makt 

att göra dessa skriftpraktiker till en del av skoldiskursen. I skolans domän kan de inte tas in 

utan lärarens tillåtelse, och när det sker förändras de. Skolan som domän är starkt kopplad till 

de pedagogiska målen, vilket gör det omöjligt att släppa in de vardagliga skriftpraktiker som 

pågår under lektionerna. Undersökningen visar dock att praktiker som att skriva stödord och 

sökläsa går att ta in i skolans domän (Shaswar Norlund, 2012a:163ff). Vissa praktiker från 

elevernas vardagsliv i hemdomänen går att återskapa i skoldomänen och därmed kan de erfa-

renheter av läs- och skrivbruk som de deltar i inom hemdomänen användas som resurser i 

skolarbetet. Shaswar Norlund (2012b:232) konstaterar att man med hjälp av teoretisk och me-

todologisk medvetenhet kan utveckla en blick för det osynliga, vardagliga skriftbrukets dolda 

sidor. Om de vardagliga skriftpraktiker som eleverna har synliggörs genom forskning blir det 

möjligt för elever och lärare att använda sig av dessa skriftpraktiker i undervisning och lä-

rande.  
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Franker (2004:699ff) lyfter fram vikten av att utgå från elevernas egna erfarenheter av 

skriftbruk i undervisningen av analfabeter. Ett läsande och skrivande som har elevernas upp-

levelser som grund tydliggör skriftens funktion som ett verktyg för kommunikation. Franker 

(2004:703) poängterar att innehållet i sfi-undervisningen måste kännas meningsfull och be-

röra deltagarnas egen livssituation. Den bör kopplas till aktuella sociala sammanhang och 

förbereda inför praktiska situationer.  

3.1.1.3 Skriftbruk inom olika sociala grupper 
I många samhällen ses skriftbruk som en gemensam angelägenhet, kopplad till familjen och 

inte till individen. Det kan räcka med att någon i familjen eller i bekantskapskretsen är läs-

kunnig och tar på sig att läsa och skriva det som behövs. I gruppen har man den kompetens 

som krävs och därmed har inte alla analfabeter upplevt det som en brist att inte på egen hand 

kunna läsa eller skriva. I väst ser de flesta däremot på läs- och skrivkunnighet som en indivi-

duell färdighet (Franker, 2004:689f).  

Street (1995:74) skriver att tidigare litteracitetsstudier länge haft ett etnocentriskt perspek-

tiv. Han motsätter sig att det skulle finnas någon universell skillnad mellan muntlig och skrift-

lig kultur och menar att skriftkompetens måste ses i en kulturell kontext med hänsyn till kul-

turella normer. Synen på illitterata är alltför västorienterad, och det finns en uppfattning om 

att analfabeter har sämre kognitiva förmågor och lever ett liv som inte är komplett på grund 

av att de inte kan läsa och skriva. Det är ett synsätt som Street inte anser är kulturanpassat och 

kan vara stigmatiserande, eftersom den muntliga kulturens förmågor underskattas (refererad i 

Lagerholm, 2013:83ff).  

Karlsson (2006:24f) beskriver Heaths studie från 1983 om barns skriftanvändning i tre 

amerikanska bostadsområden. Skrifthändelser i svarta arbetarområden var i första hand kol-

lektiva och läsningen hade en instrumentell funktion. Detta innebär att skriften användes som 

ett medel för att uppnå praktiska mål. I de vita arbetarklassområdena var skriftanvändningen 

också främst instrumentell, samtidigt som läsning var högt värderat. Det var i medelklassom-

rådena som den kritiska läsningen förekom.  

3.1.2 Läromedelsanalyser 

Läromedel har en stark ställning i utbildningssammanhang och utgör inte sällan grunden till 

lärarens planering. De bidrar till såväl struktur som innehåll i undervisningen (Carlson & von 

Brömssen, 2011:30). Samtidigt konstruerar skolans pedagogiska texter normer. Det finns idag 
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ingen central statlig granskning av läromedel i Sverige, utan granskningen är överlämnad till 

producenter, konsumenter och till Skolverket (Carlson & von Brömssen 2011:17ff).  

Läromedel har som funktion att sprida kunskaper, men de har även en kulturreproduce-

rande funktion, menar Mattlar (2008:19), som i sin avhandling genom en ideologianalys 

kommer fram till att läromedel i svenska som andraspråk bygger på dolda värderingar. Matt-

lar (2008:17) menar att målgruppen för läromedel i svenska som andraspråk är strukturellt 

underordnade i Sverige. Det kan därför vara av speciellt intresse att se vad böcker som är rik-

tade till just den målgruppen förmedlar för normer. En del av böckerna som han undersökte 

menar han är tydligt liberala och konservativa, medan andra vilar på en socialdemokratisk 

ideologi. Mattlar (2008:191ff) menar att värdena i samhällsskildringen i böckerna bildar ett 

svensk-etnisk "vi" utifrån vilket även icke-svenska värden förstås. De värden som dominerar i 

det svenska samhället kan kontrasteras mot det icke-svenska. Eftersom det är svenska värden 

som förmedlas i böckerna kan man tala om ett intentionellt innehåll riktat till målgruppen som 

inte förväntas dela eller ha kunskap om dessa värden. Som exempel på kontraster finns mo-

dernt/omodernt, jämställdhet/kvinnoförtryck och sekularism/religiositet. En utgångspunkt i 

Mattlars avhandling (2008:195) är att målgruppen är socioekonomisk segregerad, när det gäl-

ler arbete, bostad och ekonomi. Han menar att läroböckerna bekräftar segregationen genom de 

förväntningar som ställs på målgruppen. Som exempel tar han att löntagarperspektivet och 

arbetarperspektivet är mer utbrett än etrepenörskapsperspektivet. I vissa fall finns även ett 

underklassperspektiv.  

Carlson (2011) analyserar vilken syn på arbete och utbildning som kommer till uttryck i 

läroböcker i sfi från olika decennier. Hon menar att läromedelstexter kan studeras som en 

produkt av sin samtid (Carlson 2011:205f). Med sin undersökning visar hon hur läromedel i 

sfi samspelar med värderingar i samhällsutvecklingen, med skiftande ekonomiska konjunktu-

rer samt med invandrar- och arbetsmarknadsfrågor. ”Den andre” ses i texterna ofta ur ett 

bristperspektiv och det ”svenska” framställs som normen (Carlson, 2011:229). 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan redogör jag för forskningsområdet New Literacy Studies. 

3.2.1 New Literacy Studies     

Termen literacy avser både tekniska aspekter, det vill säga läs- och skrivförmåga, och kultu-

rella aspekter på skriftbruk (Westman, 2009:40). Eftersom det finns olika sätt att använda 
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skrift talar man om literacies, i plural (Karlsson 2004:21). I min studie skiljer jag på skrift-

kompetens och skriftbruk. Skriftkompetens syftar på människors förmåga att hantera skrift. 

Med skriftbruk syftar jag på konkret användning av skrift i olika sammanhang (jmf Karlsson, 

2006:15). Termen litteracitet används som en översättning av engelskans literacy.  

Inom New Literacy Studies finns en betoning på skriftbrukets sociala förankring, vilket till 

exempel innebär att det finns en skillnad mellan att ingå i en akademisk skriftpraktik och i en 

skriftpraktik på Facebook (Edlund, 2012:12). Skriftbrukarna ses i relation till den omgivande 

sociala kontexten. New Literacy Studies är en sociolingvistisk, kulturanalytisk och antropolo-

giskt orienterad forskning (Andersson, 2011:44).  

Enligt Barton (1994:34f) är litteracitet en social aktivitet som kan beskrivas genom skrift-

praktiker (se 3.2.1.1). Människor använder sig av olika typer av litteracitet beroende på till 

exempel domän och sociala relationer. Vi lär oss vilka skriftpraktiker som lämpar sig för vilka 

roller, och att det i vissa roller finns en ojämlik maktbalans (ibid 1994:42). Ett exempel på det 

är påtvingat och självvalt skrivande. Påtvingat skrivande används oftare i domäner som har 

högre status. Vardagligt skriftbruk är sådant som människor använder i sina vardagssysslor, 

medan dominant skriftbruk är knutet till en samhällsinstitution (ibid 1994:39).  

3.2.2 Skrifthändelser och skriftpraktiker  

Skrifthändelser är alla tillfällen i det dagliga livet där det skrivna ordet spelar en roll. Det kan 

handla om att läsa, skriva eller tala kring en text (Barton, 1994:36). Barton & Hamilton 

(2005:3) poängterar att det bästa sättet att förstå skriftbruk är genom att studera dessa kon-

kreta, observerbara skrifthändelser samt vilken roll texten har under händelsen. Skriftanvänd-

ningen kan vara utsträckt under en längre eller kortare tid, och skriften kan spela en central 

roll som vid uppsatsskrivande, eller vara marginell som vid användandet av en inköpslista 

(Karlsson, 2006:23) 

Barton (1994:36ff) menar att människor tar med kulturella förkunskaper till skrifthändel-

sen. Dessa olika sätt att använda skrift benämns skriftpraktiker. Han tar skrifthändelsen att 

läsa en tidning och att skriva en insändare som exempel. Under skrifthändelserna används 

kunskaper om skriftpraktiker för just den typen av textanvändning. Det finns olika skriftprak-

tiker kopplade till olika områden i livet. Skrifthändelserna att hjälpa sina barn med hemläxor, 

att läsa en skattsedel och att skriva sms tillhör alla olika skriftpraktiker. Enligt Barton & Ha-

milton (2005:5) är det viktigt att inte glömma den historiska aspekten eftersom skriftprakti-

kerna existerar i en kulturell kontext och byggs upp av redan existerande praktiker.  
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New Literacy Studies motsätter sig synsättet att litteracitet är oberoende av den situation 

den uppstår i och enbart något som ska läras in och bemästras (Westberg, 2009:37). Street 

(1995:28f) förespråkar en ideologisk syn på litteracitet enligt vilken skriftpraktiker skapas i en 

ideologisk kontext. Den ideologiska synen ser på litteracitet som en social konstruktion som 

formas av deltagarna i en specifik kontext. Deltagarna socialiseras sedan in i olika skriftprak-

tiker (Westman, 2009:38). Litteracitet förekommer alltid i en social kontext och olika kontex-

ter är olika sociala konstruktioner med sina egna värderingar och beteenden där en specifik 

litteracitet praktiseras (Street 1997:48).  

Skriftpraktiker enligt Karlsson (2006:23) är återkommande skrifthändelser som bildar ett 

mönster och får etablerade deltagarroller, rutiner och genrer. En skrifthändelse börjar inte från 

noll, utan ansluter sig till ett mönster. Karlsson (2006:23) förklarar att det finns skrifthändel-

ser som är knutna till institutionella praktiker, som att deklarera, medan andra skrifthändelser 

är mer lokala och privata, som att boka tvättstugan.  

Wedin (2006:3) menar att skriftpraktiker är våra förhållanden till, förståelse av och an-

vändningsmönster för skrift. Hon poängterar att skriftpraktiken påverkas av övergripande fak-

torer som samhällsstrukturer, och individuella faktorer som social bakgrund. Hon menar att 

vissa praktiker har högre status än andra. Skriftpraktiker i skolan som ger framgång och eko-

nomiska vinster har hög status, medan graffitti och SMS har låg status  

Palmér för en diskussion kring att det finns olika förståelser av praktikbegreppet och menar 

att det inte är självklart på vilken nivå praktiker ska beskrivas. Hon väljer att i sin avhandling 

beskriva muntliga praktiker som upprepade händelser som är av en specifik form och har ett 

specifikt innehåll. Uppsättningen praktiker bildar i sin tur en kultur som definierar samtals-

mönster, maktförhållanden och värderingar (Palmér, 2008:44f).   

Begreppet skrifthändelser används i den här undersökningen för att beskriva tillfällen där 

man antingen läser eller skriver någon typ av text. Skriftpraktiker utgörs enligt min definition 

av skrifthändelser som delar samma syfte. Därmed visar skriftpraktiker vilka mönster det 

finns för orsak till skriftanvändning bland samtliga skrifthändelser som presenteras i böcker-

na. Inom dessa praktiker finns även mönster för bland annat domän och deltagare, var skrift-

händelsen utspelar sig och vilka som deltar.  
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur skriftsamhället framställs i fyra läromedel i svenska 

som andraspråk som används inom sfi. 

Undersökningen behandlar följande frågeställningar: 

• Vilka skriftpraktiker finns representerade? 

• I vilket syfte används skrift? 

• Vilken roll spelar skriften i skriftpraktikerna? 

• Vad ger böckerna för bild av skriftsamhället? 
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5 Metod  

Nedan redogörs kort för det material jag använt mig av. Vidare beskrivs den metod som an-

vänds för analys och bearbetning. Slutligen ges en reflektion över metod och etiska aspekter. 

5.1 Material 

Utbildningen i svenska för invandrare består av olika studievägar. Studieväg 1 vänder sig till 

personer med mycket kort studiebakgrund, och studieväg 3 till dem som är vana att studera 

(Skolverket, 2013:9). Datainsamlingen skedde genom ett kriterieurval, där det viktigaste kri-

teriet var att samtliga böcker var avsedda för studieväg 1. Detta innebär att böckerna är me-

nade att användas av elever som alfabetiserats i Sverige. Ett ytterligare kriterium var att läro-

medlen inte enbart skulle vara övningsböcker, och att de inte skulle skilja sig allt för mycket 

åt i sidantal. Böckerna skiljer sig åt i det avseende att en del innehåller fler övningar än andra. 

Syftet är inte att göra en jämförelse mellan böckerna, utan det viktiga resultatet är den över-

gripande framställningen av skriftsamhället i läromedel för sfi.  

5.1.1  Fyra läromedel 

Framåt B är skriven av Thyra Brusewitz och Bodil Renlund och utgavs år 2007. Boken är 174 

sidor lång och innehåller såväl texter som övningar, men är i första hand en textbok. Läro-

medlet är tänkt för vuxna med kort skolbakgrund. Boken är indelad i teman och anknytningen 

till vardagslivet är enligt författarna stark. 

 På Torget är en bok som riktar sig mot sfi-utbildningens studieväg 1. Den utgavs 2011, 

och redaktörerna är Mattias Lindberg och Sofia Skoglund. Boken är 165 sidor lång. Den in-

nehåller mycket bilder och det finns även filmer som hör till texterna i boken. Boken har både 

texter och övningar, men texterna utgör det centrala i boken. Övningarna sätter främst det 

muntliga språket i centrum.  

 På spåret är en allt-i-ett-bok avsedd för studieovana vuxna som läser sfi på nybörjarnivå. 

Boken utgavs år 2011 och författarna är Hippas Eriksson och Karin Elffors. Boken innehåller 

åtta temakapitel och är 204 sidor lång. Att boken är en allt-i-ett-bok innebär att texterna är 

korta och att det finns många övningar. I varje kapitel finns studietips, som jag inte tagit med i 

min analys.  
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 Min mening är ett läromedel i första hand avsett för mindre studievana elever på nybör-

jarnivå. Boken ska stimulera elever till att uttrycka känslor och tankar och har ett vuxet per-

spektiv. På varje uppslag finns en bild/ett svartvitt fotografi som hör till texten. Boken är ut-

given år 1997 och är därmed den av de analyserade böckerna som utgavs först. Författarna är 

Eva Bernardtson och Louise Tarras. Boken är 95 sidor lång och innehåller 15 avsnitt med 

texter på tre nivåer för möjlighet till individanpassad undervisning. Det finns inga övningar 

alls i boken, utan texterna kompletteras med kopieringsunderlag med diskussions- och pro-

blembaserade övningar från lärarhandledningen. I det avseendet skiljer sig boken från övriga 

böcker, eftersom texterna syftar till eftertanke.  

5.2 Metod för bearbetning och analys 

Metoden jag använder mig av är kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ metod lämpar sig 

bäst för mitt syfte eftersom det endast är genom att studera boken på nära håll som jag kan 

belysa den underliggande bilden av vårt skriftsamhälle. För att synliggöra den bilden har jag 

valt att analysera skrifthändelser och skriftpraktiker enligt New Literacy Studies. Forskning 

inom New Literacy Studies är normalt etnografisk vilket innebär att man studerar människors 

agerande. Jag har funnit synsättet och begreppen användbara också i textanalys av läromedel, 

eftersom texterna i läromedlen på ett eller annat sätt beskriver människors handlingar i olika 

situationer. 

Arbetet med analysen går igenom två olika skeden. Under det första skedet undersöker jag 

hur skrifthändelserna beskrivs i läromedlen med hjälp av följande frågor. 

1. I vilket syfte sker läsningen/skrivandet?  

2 I vilken domän sker läsningen/skrivandet?  

3 Vem läser eller skriver?  

En viktig del i undersökningen är att resonera kring vilka skrifthändelser som faktiskt ingår 

i böckerna.  

 Under det andra skedet av analysen utgår jag från dessa skrifthändelser och försöker få en 

översikt av de skriftpraktiker som händelserna bildar och de generella och övergripande 

mönster som finns i de olika skriftpraktikerna. Jag delar in skrifthändelserna efter syfte, ef-

tersom jag därmed kan synliggöra mönster i skriftpraktikerna. När det finns tydliga mönster 

gällande deltagare görs en uppdelning som tydliggör även det. Kategorierna redovisas i tabel-

ler och utgör grunden för min analys av skriftpraktikerna i boken. Samtliga skrifthändelser 
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dokumenteras, men enstaka lämnas åt sidan i resultatredovisningen eftersom de inte kan in-

ordnas i de fyra praktiker som är dominerande. 

Det är den sammantagna analysen av skriftpraktiker i de olika böckerna som ger bilden av 

skriftsamhället så som det framställs. 

Skrifthändelser definieras i denna studie som det som i texten framställs där det: 

A. Framställs en aktiv skrifthändelse (till exempel att en kassörska läser ett kvitto eller att 

en kvinna fyller i en blankett). 

B. Talas/skrivs om läs- och skrivaktiviteter, dvs. potentiella skrifthändelser (till exempel 

att man brukar läsa böcker här eller att en kvinna tycker om att skriva brev).  

C. Läsaren presenteras för blanketter/skyltar som kräver en skrifthändelse för att kunna 

användas och där ett syfte och en domän kan utläsas. 

 Då jag exempelvis stöter på skrifthändelser enligt C och det är en bild på en prislapp i ett 

uppslag som handlar om affärer, menar jag att läsaren ses som besökaren i affären. Jag har 

även valt att, när det gäller brev och blanketter, i första hand analysera mottagaren som delta-

gare av skrifthändelsen och inte avsändaren. Detta eftersom jag uppfattar att man som läsare 

lättare tar det perspektivet än det andra. Ibland är det oklart vilken domän det rör sig om. Om 

det omöjligt går att sätta i något sammanhang eller utläsa någon typ av syfte har jag bortsett 

från skrifthändelsen. För att kunna analysera skrifthändelser som delar av praktiker krävs det 

nämligen att man tar hänsyn till kontexten de utspelar sig i. 

Det är inte alltid uppenbart vad som innebär en skrifthändelse. Ett sådant exempel är ordet 

studera. I det sammanhang som ordet används kan man anta att studera innebär att konsumera 

och producera skriven text. Det innebär att jag under analysen ibland kommer att utgå från en 

västerländsk tolkning av olika begrepp, vilket motiveras av att böckerna utspelar sig i Sverige. 

Jag analyserar det som en skrifthändelse även då det i texten enbart står att någon studerar 

eller har utbildat sig. 

Jag kommer inte att ta hänsyn till de fall när det talas om text i andra sammanhang än just 

en skrifthändelse (se punkterna A-C ovan), dvs. det räcker inte med att det står att man exem-

pelvis har en bok hemma för att det ska analyseras som en skrifthändelse. Kravet för att det 

ska analyseras som en skrifthändelse är ett mer tydligt konkretiserande av skriftanvändandet. 

Att starta ett företag är inte en skrifthändelse, men att betala räkningar med plusgiro är det, 

eftersom man målar upp en konkret situation.  

Siffror räknas med i de fall de kombineras med bokstäver, som till exempel en busstidta-

bell och ett kilopris. Däremot har jag bortsett från händelsen att avläsa klockan och valt att 
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inte belysa den visuella litteraciteten och de bildtolkande aspekterna av att lära känna ett nytt 

samhälle (Franker 2004:681). 

I analysen kommer jag helt bortse från studietips och övningsexempel där läsaren uppma-

nas till läs- och skrivaktiviteter. När det gäller bilder och foton som inte har text, som är tydlig 

och synlig, väljer jag bort dem. Anledningen till att jag väljer bort bilder är att det i många fall 

är svårt att avläsa ett syfte. Jag har därför konsekvent valt bort dessa bilder. Orsaken till att 

jag har valt bort övningsexempel är för att jag har valt att analysera samtliga böcker som text-

böcker och inte som övningsböcker (se 5.3). Jag har även gjort det eftersom övningsexempel 

ger en bild av skollitteraciteten, det vill säga hur man arbetar med skrift i skolan genom olika 

övningar. Med övningsexempel menar jag den text som beskriver övningen samt utgör den. 

Om det däremot finns en text som dessutom ingår i en övning, har den inkluderats. Detta ef-

tersom den är självbärande som text och inte övning.  

5.3 Reflektioner kring metoden 

Till texterna i boken På torget finns det filmer inspelade. Jag har själv använt mig av dessa 

filmer i sfi-undervisning, vilket kan ha påverkat mig under analysen och tolkningen av 

materialet, eftersom jag vet mer om kontexten än vad som får plats i textuppslaget. 

Att jag har valt att inkludera skrifthändelser enligt kategori C har stor inverkan på resulta-

tet. Jag menar dock att skrifthändelserna påverkar bilden av skriftsamhället i böckerna till den 

grad att de bör tas med. 

Det görs alltid av mig ett urval. Hade exempelvis studietipsen i På Spåret tagits med i ana-

lysen hade det tillkommit många skrifthändelser som tillhör kategorin inlärning. Hade jag 

tagit med alla de övningar som finns i På spåret hade även det påverkat resultatet. Om jag 

hade inkluderat övningarna för att analysera vilka skriftpraktiker som framställs som tillgäng-

liga för läsarna, hade jag behövs skilja mellan övningar som är enbart skolrelaterade (som att 

kryssa i rätt alternativ) och sådana som är kopplade till livet utanför skolans domän (som att 

skriva en annons till en tidning). Att ändå exkludera övningarna motiveras av att de oftast är 

kopplade till de texter som ju finns representerade i analysen. 

Shaswar Norlund (2012b:232) menar att en viktig komponent inom studier av skriftbruk är 

reflektion. Med detta avser hon ett reflexivt förhållningssätt till skrivet språk, där man frågar 

sig hur ens egna erfarenheter, uppfattningar och värderingar av skrivet språk ser ut och är 

medveten om att alla andra inte delar ens egen syn. Detta har jag haft i åtanke under arbetet 

med analysen. 
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Det är viktigt att tydliggöra att studien hade kunnat ge en annan bild av skriftsamhället om 

jag hade valt en annan teoretisk utgångspunkt till min metod, det vill säga om jag hade valt att 

analysera något annat i innehållet än just skriftpraktiker.  

5.4 Etiska aspekter 

Min studie omfattar texter som redan är befintliga, vilket innebär att jag inte själv skapar 

material och behöver visa hänsyn till informanter som deltar i studien. De etiska aspekter som 

berör min undersökning handlar snarare om att vara tydlig vid redovisning av analys och käl-

lor och att vara öppen med vilka analytiska ingångar som använts vid insamlande och bear-

betning av data.  

Vid analysen görs av mig ett urval och en tolkning, delvis gällande vad som ska analyseras 

som en skrifthändelse. Det är därför svårt att säga om resultatet skulle bli det samma om stu-

dien återupprepades. Genom att vara tydlig med analysen och redovisa exempel ökar jag 

undersökningens reliabilitet. 
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6 Resultat och analys 

Först i kapitlet presenteras de skrifthändelser i läroböckerna som har ett informerande syfte. 

Därefter beskrivs den informerande skriftpraktiken som de händelserna är en del av. I 6.2 ges 

en presentation av skrifthändelser som syftar till att utnyttja olika resurser och den skriftprak-

tik som skrifthändelserna tillhör. Detta följs av de skrifthändelser i böckerna som syftar till 

inlärning och en beskrivning av den skolrelaterade skriftpraktiken. I 6.4 redovisar jag de 

skrifthändelser som syftar till nöje och självförverkligande och beskriver den skriftpraktik de 

är en del av. Allra sist ges en sammanfattning av den bild av skriftsamhället som läromedlen 

ger. Med x i tabellerna nedan avses att det efterfrågade inte framgår i böckerna. 

6.1 Informerande skriftpraktik 

Tabellerna nedan visar exempel på skrifthändelser som syftar till att informera och som ingår 

i den informerande skriftpraktiken. En eller ett par skrifthändelser från varje tabell presenteras 

närmare. Sist ger jag en sammanfattande beskrivning av skriftpraktiken. Två utmärkande 

mönster är om informationen är offentlig eller privat, vilket har att göra med vilken roll delta-

garen har under skrifthändelsen.   

6.1.1 Skrifthändelser i Framåt B som syftar till att informera  

Tabell 1: Skrifthändelser med offentlig information 
 

Sida Syfte Domän Deltagare 
17, 21, 24 Att informeras om bibliotekets öppettider, regler och 

resurser  
Biblioteket Bibliotekets besökare 

28 Att informeras om affärens öppettider Affären Konsument 
38 Att informeras om försäljning/uthyrning/bortsprungen 

katt 
Utanför kassorna i 

mataffären 
Privatperson 

71 Att informeras om kontaktuppgifter i telefonkatalogen  Hemma Privatperson 
27, 36, 150 Att informeras om varor, priser och storlekar (prislap-

par/skyltar) 
Affären  Konsument 

 

Skrifthändelsen på sidan 38 innebär en anslagstavla med fyra lappar med annonser. Annon-

serna handlar om en barncykel och en barnvagn till salu, en lägenhet att hyra och en bort-
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sprungen katt. I texten beskrivs hur en man går förbi anslagstavlan, läser annonserna och river 

av en lapp med ett telefonnummer. 

 
Tabell 2. Skrifthändelser med privat information 

 
Sida Syfte Domän Deltagare 
50 Att informeras om schema Förskolan Pedagoger/barn/föräldrar 
55-57 Att informeras om fritidsschema, fritidsprogram x Lärare och föräldrar 
104 Att informeras om lön (lönebesked) Hemma Arbetstagare 

 

På sidan 55 diskuterar fritidspersonal att de ska skriva ett brev till föräldrarna och informera 

om påsklovet. På sidan 56 och 57 finns brevet som informerar om vad barnen ska göra under 

påsklovet och uppmanar föräldrarna till att fylla i sina tider.  

6.1.2 Skrifthändelser i På torget som syftar till att informera  

Tabell 3: Skrifthändelser med offentlig information 
 

Sida Syfte Domän Deltagare 
72 Att informeras om busstider Busshållplatsen Passagerare  
28, 46, 65, 80,  

82, 97, 162  
Att informeras vid apo-

tek/kollektivtrafik/bostadsområde osv. (skyltar) 
Offentliga platser Privatperson 

86 Att informeras om nyheter/tidningsutbudet På stan Privatperson 
92, 99, 161 Att informeras om priser Affären Konsument 

 

Det finns flera skrifthändelser som syftar till att informera när man är på offentliga platser. 

Skyltarna förekommer bland annat i kollektivtrafiken, i bostadsområden, på caféer, apotek 

och bibliotek. På dem står det till exempel "hiss", "luta er ej mot dörren", ”garage”, ”privat”, 

”öppet”, ”könummer”, ”tryck”, ”utlåning” och ”gäller ej ledarhund” (28, 46, 65, 80, 82, 97, 

162).  

 

Tabell 4: Skrifthändelser med privat information 
Sida Syfte Domän Deltagare 
64 Att informeras om medicinering (etikett) X Privatperson 
110 Att informeras om kalas (brev) Hemma Barn 
124 Att informeras om lektionstider (schema) Skolan Elever 
130 Att informeras om föräldrarnöte X Föräldrar (lärare) 
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På sidan 110 finns ett inbjudningskort till ett barnkalas med information om tiderna för kala-

set och kontaktuppgifter till barnets pappa.  

6.1.3 Skrifthändelser i På spåret som syftar till att informera 

Tabell 5: Skrifthändelser med offentlig information 
Sida Syfte Domän Deltagare 
58  Att informeras om öppettider Biblioteket/simhall/skola Besökare  
134, 159 Att informeras på offentliga platser Offentliga platser Privatperson 
136 Att informeras om menyn Restaurang Besökare 
139 Att informeras om varor till försäljning X Privatperson 
142 Att informeras om att reklam undanbedes Brevlådan Brevbärare/privatperson 
162, 163 Att informeras (om hotell/rum som uthyres) X Privatperson 

 

Skrifthändelserna på sida 162-163 innebär två annonser. Den första gäller ett hotell och det 

andra två privatpersoner som hyr ut ett rum med egen ingång. 

 

Tabell 6: Skrifthändelser med privat information 
 

Sida Syfte Domän Deltagare 
25, 90 Att informeras om fortsättningskurs/utvecklingssamtal (mejl) Hemma  Elev 
29 Att informeras om namn på möte Arbetsplats Yrkesverksamma 
42 Att informeras om reklam (mejl) Hemma Privatperson 
89  Att informeras om utvecklingssamtal (brev) X Elever/lärare 
120 Att informeras om fritidsverksamhetens datum och tider (brev) X Förälder 
133 Att informeras om varor (kvitto) Café Privatpersoner  
142 Att informeras om möjligheten att skänka pengar till välgö-

renhet (brev) 
Hemma  Privatperson 

166 Att informeras om kommande fest Hissen Privatper-

son/grannar 
190 Att informeras om inbjudan till fest (brev) Hemma Privatperson 

 

Skrifthändelsen på sidan 90 är ett mejl från Vuxenskolan där det står när mottagaren av mejlet 

kan komma på utvecklingssamtal.  

6.1.4 Skrifthändelser i Min Mening som syftar till att informera 

I Min mening förekommer endast tre skrifthändelser som syftar till att informera. 
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Tabell 7: Skrifthändelser med offentlig information 
Sida Syfte Domän Deltagare 
59 Att informeras om dödsfall X, kyrkogård Yrkesverksamma/ privatpersoner 
41 Att informeras om lediga arbeten X Privatpersoner 

 
 

Skrifthändelserna på sidan 59 innebär att anställda på begravningsbyrån sätter in en dödsan-

nons i en tidning, som i sin tur läses av allmänheten, och även att informera allmänheten på 

kyrkogården genom att gravera text på gravstenen. Informationen om lediga arbeten annonse-

ras även den i en tidning. I vilka domäner tidningarna läses framgår inte. 

6.1.5 Beskrivning av den informerande skriftpraktiken 

Skriftpraktiken som syftar till att informera tar stor plats i majoriteten av böckerna. Deltaga-

ren i praktiken är främst en privatperson i olika roller, exempelvis förälder, konsument eller 

besökare. I skriftpraktiken är informationen antingen privat eller offentlig, vilket säger något 

om den roll man har som deltagare. Om man får privat information förväntas man att i större 

utsträckning ge något slags respons.  

 Gällande brev från skolan och annonser i tidningar är informationen mobil och vi kan 

med säkerhet inte veta i vilken domän informationen blir läst.  

 I skriftpraktiken har den deltagare som informeras en relativt passiv roll, men även de 

som producerar skriften når främst ut med kort och objektiv information som inte ger ut-

rymme för kreativitet. Det är i första hand skola, affärer, företag och liknande som informerar. 

Privatpersoner som producerar text informerar om varor till försäljning, om inbjudningar och 

om att reklam undanbedes. 

   Den offentliga informationen förekommer främst i olika domäner utanför hemmet. In-

formationen finns ute på stan bland affärer, caféer, bibliotek och kollektivtrafik. Mejlet från 

ett spelbolag och brevet om möjligheten att skänka pengar i På spåret (42, 142) riktar sig vis-

serligen till en privatperson, men innebär samtidigt reklam från företag. Detta visar hur den 

offentliga, kommersiella informationen trängt sig in i hemmets domän och blivit privat genom 

Internet.    

  Även offentlig annonsering och skyltning har ofta ett kommersiellt syfte. Det finns skyltar 

och lappar där priser och storlekar kan avläsas i affärerna. Det är både privatpersoner och fö-
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retag som annonserar i tidningar och på anslagstavlor, i första hand om olika varor och tjäns-

ter till försäljning.   

    Inte sällan är ett syfte med skriftpraktiken att informera om olika tider. Informationen kan 

vara offentlig, som busstidtabeller vid busshållplatsen eller skyltar med affärernas öppettider. 

Informationen om tiderna kan även vara privat och handla om tider för kalas, möten och 

scheman. I tre av böckerna finns information som är skolrelaterad och riktar sig till föräldrar 

och elever. Informationen handlar om scheman och tider för utvecklingssamtal och utgör en 

stor del av den privata informationen i skriftpraktiken.  

    I skriftpraktiken är det oftast en deltagare. Undantagen är skrifthändelserna när väninnorna 

shoppar i Framåt B (36) och på mötet när deltagarna läser på varandras namnskyltar i På spå-

ret (29), då det finns det en diskussion kring informationen mellan deltagarna.  

    Skriftpraktiken presenteras på liknande sätt i böckerna, med undantag för att de skiljer sig 

åt i kvantitet i Min mening, där endast två skrifthändelser som tillhör skriftpraktiken finns 

representerade. I På spåret finns det relativt många skrifthändelser inom praktiken som gäller 

privat information, medan det i Framåt B och På torget är skrifthändelser som gäller offentlig 

information som dominerar i praktiken.  

6.2 Skriftpraktik relaterad till tjänster och resurser 

I tabellerna nedan presenteras skrifthändelser som syftar till att använda sig av olika tjänster 

och resurser. En eller ett par skrifthändelser från varje tabell presenteras närmare. Därefter ges 

en sammanfattande beskrivning av skriftpraktiken relaterad till tjänster som skrifthändelserna 

hör till.   

6.2.1 Skrifthändelser i Framåt B som syftar till användning av tjänster/resurser 

 
Tabell 8: Instrumentella skrifthändelser med yrkesverksam 

 
Sida  Syfte Domän Deltagare 
19, 20, 23  Att få hjälp med att utnyttja bibliotekets 

resurser 
Biblioteket Bibliotekarie/bibliotekets 

besökare 
34 Att lämna tillbaka en vara Affären Konsumenter/kassapersonal 
34 Att använda kundkort i kassan Affären Konsumenter/kassapersonal 
72-73 Att boka tid hos vårdcentralen (telefon) Vårdcentralen/hemma Sjuksköterska/privatperson 
74 Att skriva ett recept Vårdcentralen Läkare/privatperson 
103 Att ansöka om ledighet/hjälpa någon med Lönekontoret/x Tjänsteman/privatperson 
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att ansöka om ledighet (telefon, dator) 
110-111 Att betala sina räkningar Banken Privatperson/bankman 

 

Det finns ett uppslag i boken som handlar om bibliotek. På sida 19 möter vi bibliotekarien 

Hanna som presenteras på följande sätt: ”Hanna tycker om att hjälpa människor. Många vill 

ha hjälp med datorerna och att hitta böcker de vill läsa”. Hanna visar hur blanketten för att 

ansöka om lånekort ser ut (20). Mia får hjälp av en bibliotekarie med att boka en dator genom 

att visa sitt lånekort (23). Det är såväl bibliotekarien som biblioteksbesökarna som deltar i 

skrifthändelserna.  

 
Tabell 9. Instrumentella skrifthändelser utan yrkesverksam 
Sida  Syfte Domän Deltagare 
16 Att använda bibliotekets resurser (låna dator) Biblioteket Bibliotekets besökare 
101 Att anmäla sig till arbetsförmedlingen (dator) X Privatperson 

110-111 Att betala sina räkningar (dator, plusgiro) Hemma Privatpersoner 

 
Skrifthändelsen på sidan 110 innebär att betala sina räkningar. Fem personer berättar att de 

brukar hjälpas åt vid datorn. På sidan 110 finns foton på betalningsorder. Det finns även 

skrifthändelser som beskriver betalning på banken (se tabell 8).  

6.2.2 Skrifthändelser i På torget som syftar till användning av tjänster/resurser 

Tabell 10. Instrumentella skrifthändelser med yrkesverksam 

 
Sida Syfte Domän Deltagare 
52, 58 Att legitimera sig vid sjukhusbesök Sjukhuset Patient/sjuksköterska 
71 Att kontrollera att passagerare betalt Bussen Biljettkontrollant/passagerare 
94 Att byta en vara Affären Expedit/privatperson 

 

På sidan 52 kommer Ingvar in till akuten eftersom han har öroninflammation. I kassan får han 

lämna över patientbrickan till sjuksköterskan. Skrifthändelsen, som går ut på att sjuksköters-

kan läser på patientbrickan, syftar till att patienten ska legitimera sig. Detta ingår i sjukskö-

terskans arbetsuppgift.  

 

 

 



25 
 

Tabell 11. Instrumentella skrifthändelser utan yrkesverksam 
Sida Syfte Domän Deltagare 
18 Att boka tvättstugan Tvättstugan Privatpersoner 

 

Under den enda skrifthändelsen utan en yrkesverksam får Zoltan från Ungern hjälp av en 

granne att boka tvättstugan, eftersom han nyligen kommit till Sverige och inte förstår sig på 

bokningen. Det här en av få skrifthändelser i böckerna där man hjälps åt att tolka skriften ef-

tersom en eller flera deltagare inte kan språket.  

6.2.3 Skrifthändelser i På spåret som syftar till användning av tjänster/resurser 

Tabell 12: Instrumentella skrifthändelser utan yrkesverksam 
Sida Syfte Domän Deltagare  
24 Att göra en generell ansökan X Privatperson 
64 Att göra en ansökan (Facebook, dator)  Hemma Privatperson 
112 Att boka tvättstugan Tvättstugan Privatperson 
162 Att boka ett hotellrum (dator) X Privatperson 

 

På sidan 162 ringer Mats Nyllén Hotell Sov Gott för att boka ett rum. Eftersom det är kö före-

slår telefonrösten att uppringaren istället ska besöka deras hemsida, www.sovgott.nu. Det är 

under den skrifthändelsen privatpersonen själv genomför bokningen på Internet. 

6.2.4 Skrifthändelser i Min mening som syftar till användning av tjänster/resurser 

Tabell 13: Instrumentella skrifthändelser med yrkesverksam 
Sida Syfte Domän Deltagare 
41 Att söka jobb Arbetsförmedlingen  Privatpersoner 
64 Att skriva ut ett recept Akutmottagningen Sjuksköterska/Privatpersoner 

 

Om man vill tala med någon på Arbetsförmedlingen kan man boka tid och skriva in sig (41). 

För att få tala med en anställd fyller man i en blankett. Syftet med skrifthändelsen är att söka 

arbete genom att ta del av Arbetsförmedlingens resurser. 

6.2.5 Beskrivning av skriftpraktiken relaterad till tjänster och resurser 

Skriften i den här praktiken har en instrumentell roll. I skriftpraktiken som är relaterad till 

tjänster sker en typ av anpassning inom olika domäner, beroende på vilken tjänst eller resurs 
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som utnyttjas. För att uppnå syftet med aktiviteten krävs det oavsett domän och deltagare att 

man håller sig inom ramarna för de normer som finns, till exempel korrekt ifyllda blanketter. 

Därmed kan man anta att deltagarna har liten möjlighet att påverka skriftpraktiken och vara 

kreativa.  

Skriftpraktiken är i kontakt med yrkesverksamma begränsad av yrkets arbetsuppgifter. 

Skriftpraktiken innebär, när en yrkesverksam deltar, en kommunikation mellan människor och 

därmed finns det två deltagare. Dessa deltagare har passiva eller aktiva roller beroende på om 

de själva läser och skriver eller inte.  

 Skriftpraktiken innebär oftast att man som privatperson i mötet med yrkesverksamma be-

finner sig på de yrkesverksammas arbetsplats. Typiska domäner i praktiken då det finns kon-

takt med en yrkesverksam är bibliotek, affär, sjukhus och arbetsförmedling. Skriftpraktiken 

innebär dock även att privatpersonerna kan flytta sig mellan olika domäner och med hjälp av 

telefon och Internet kontakta exempelvis lönekontor och sjukvård. När till exempel ansök-

ningar och betalningar sker via datorn innebär det att man inte längre behöver kontakt med en 

yrkesverksam. Inom praktiken förekommer ofta en dator. Flera privatpersoner i Framåt B 

använder sig av datorer när de betalar sina räkningar (110-111) och förklarar att de inte längre 

går till banken eftersom betalningen sköts via datorn. Detta visar återigen hur praktiken har 

flyttat sig från de yrkesverksammas arbetsplats. Hotell Sov gott uppmanar i På spåret (162) 

till och med sina kunder att på egen hand göra bokningen på Internet. Att boka tvättstugan är 

ett exempel på en skrifthändelse som inte kräver en yrkesverksam, men som heller inte blivit 

digitaliserad. 

Skriftpraktiken tar störst plats i Framåt B, och där är skriften främst ett redskap i mötet 

mellan privatpersoner och yrkesverksamma. Detta visar liksom Karlssons forskning (2006) att 

skrift har en betydelsefull roll i arbetslivet. Även i På torget och i Min mening innebär prakti-

ken oftast att en yrkesverksam deltar, medan det i På spåret enbart är privatpersoner som del-

tar.  

6.3 Skolrelaterad skriftpraktik  

Nedan redogör jag först för de skrifthändelser som syftar till skolrelaterad inlärning och 

undervisning. En eller ett par skrifthändelser från varje tabell presenteras närmare. Sist ger jag 

en sammanfattande beskrivning av den skolrelaterade skriftpraktiken.  
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6.3.1 Skrifthändelser i Framåt B som syftar till inlärning/undervisning   

Tabell 14: Skrifthändelser inlärning/undervisning 
Sida Syfte Domän Deltagare 
46 Att lära sig svenska Skolan Elever 
52 Att lära sig läsa och skriva Skolan Lärare och elever 
60 Att hjälpas åt att göra läxor Skolan Elever 
45, 58, 63 Att gå i skolan/på universitet Skolan Elever 
158 Att hjälpas åt att göra läxor Hemma Morfar och barnbarn/elever 

 

Jasmin, Mary och Karim läser naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. De diskuterar sitt 

skolarbete och vill gå igenom läxan tillsammans (60).  

6.3.2 Skrifthändelser i På torget som syftar till inlärning/undervisning 

I boken finns tre skrifthändelser som syftar till inlärning/undervisning. 

 
Tabell 15: Skrifthändelser inlärning/undervisning 
Sida Syfte Domän Deltagare 
123 Att lära sig Skolan/hemma Elev/barn/föräldrar 
134 Att lära sig Universitet/skolan Studenter/elever 
156 Att studera Biblioteket Student 

 

Intill ett fotografi från en föreläsningssal på sida 134 förklaras det hur eleverna på bilden 

lyssnar och antecknar under tiden läraren pratar. Studenterna är vuxna och ser glada ut, enligt 

texten. På sida 123 beskrivs flera skrifthändelser. Där framgår att Mohamad lärde sig läsa och 

skriva av sina föräldrar som barn, att han nu går i skola som vuxen, och att hans barn går i 

svensk skola.  

3.3.3 Skrifthändelser i På spåret som syftar till inlärning/undervisning 

Tabell 16: Skrifthändelser inlärning/undervisning 
Sida Syfte Domän Deltagare 
57 Att göra läxorna Hemma Elev 
165 Att studera Universitetet Student 
175 Att studera Universitetet Student 
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Skrifthändelserna på sida 165 och 175 innebär två personer som berättar att de studerar eller 

ska studera. Personerna pratar om sig själva i första person singular och båda använder sig av 

frasen "studera på universitet". 

3.3.4 Skrifthändelser i Min mening som syftar till inlärning/undervisning 

Tabell 17: Skrifthändelser inlärning/undervisning 
Sida Syfte Domän Deltagare 
27 Att lära sig (språk, högläsning) Hemma Föräldrar och barn 
33, 35, 47, 57, 81, 93, 95 Att lära sig/utbilda sig Skola (Komvux, studiecirkel, 

kvällskurs, fängelse) universi-

tet, x 

Elever/studenter/lärare 

 

Skrifthändelsen på sida 33 beskriver två barn i fjärde klass som läser om Skåne, skriver, dis-

kuterar och förbereder en muntlig redovisning. En annan skrifthändelse som syftar till att lära 

sig är den som beskriver Maryam som läser en kvällskurs i datorkunskap (47). Maryam för-

söker förstå vad läraren säger för att kunna skriva på dator och inte behöva tänka på de la-

tinska bokstävernas form när hon skriver för hand.  

6.3.5 Beskrivning av den skolrelaterade skriftpraktiken 

Skriftpraktiken är en övergripande skolrelaterad praktik. 

 Skriftpraktiken är främst kopplad till skolans domän, men även till hemmet och biblio-

teket. Deltagarna är antingen ensamma eller tillsammans med föräldrar, släktingar, klasskam-

rater och lärare. Det som ska läras in är ofta språk. Skolundervisningen behöver inte ske i den 

traditionella skolmiljön, utan likväl i ett fängelse, en studiecirkel eller på en kvällskurs. Lära-

ren kan flytta sig mellan olika domäner för att undervisa. Texten är central på så vis att dess 

innehåll är av stor vikt, men textmängden behöver nödvändigtvis inte vara omfattande.  

Det är i skriftpraktiker som är skolrelaterade som vi ser att det finns ett umgänge mellan 

vuxna och barn, till exempel inom familjen. I Framåt B beskrivs hur en morfar hjälper sina 

barnbarn med läxorna (158) och hur föräldrar utbildade sitt barn i Irak (123). I flera skrifthän-

delser arbetar elever tillsammans kring text i skolan. I Min mening beskrivs högläsning och 

diskussion kring text mellan föräldrar och barn (27). Skriftpraktiken innebär en gemenskap 

elever och lärare emellan, där man i och utanför klassrummet diskuterar eller lyssnar på olika 

texter. Skriftpraktiken innebär även självstudier hemma och på biblioteket, där man pluggar 

och gör sina läxor.  
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Den här skriftpraktiken är den dominerande praktiken i Min mening. 

6.4  Skriftpraktik relaterad till nöje och självförverkligande  

I tabellerna nedan presenteras skrifthändelser som är en del av skriftpraktiken som syftar till 

nöje och självförverkligande. En eller ett par skrifthändelser från varje tabell presenteras när-

mare. Sist ger jag en sammanfattande beskrivning av skriftpraktiken. Man skulle även kunna 

tänka sig att läsningen syftar till inlärning som inte är skolrelaterad. Deltagaren är antingen en 

privatperson eller en yrkesverksam. 

6.4.1 Skrifthändelser i Framåt B som syftar till nöje och självförverkligande 

Tabell 18: Skrifthändelser  
Sida Syfte Domän Deltagare  
10-11 Att läsa för nöjes skull/av intresse På tåget, x Privatperson 

 

Det finns fyra skrifthändelser på ett och samma uppslag i Framåt B med syftet att läsa för 

nöjes skull eller av intresse. På sida 10 får fyra intervjuade personer i olika åldrar svara på 

frågan vad de läser, och svarar att de läser böcker eller tidningar som de tycker är intressanta 

eller spännande. Samtliga använder första person singular när de talar om sina läsvanor, vilket 

innebär att de är ensamma deltagare. Foton på tidningarna och böckerna finns på sidan 11.  

6.4.2 Skrifthändelser i På torget som syftar till nöje och självförverkligande 

Tabell 19: Skrifthändelser  
Sida Syfte Domän Deltagare 
71 Att läsa för nöjes skull/av intresse Bussen Passagerare 
156 Att läsa för nöjes skull/av intresse X Privatperson 
142 Att läsa och skriva en kärleksdikt X Privatperson/privatpersoner 

 
På sidan 156 berättar en man att han gärna läser om kända personer eller platser och att han 

nu ska läsa en bok om Barack Obama. Böckerna lånar han på biblioteket, men var skrifthän-

delsen då han läser äger rum är oklart. Syftet skulle kunna vara att lära sig något, i en kontext 

som inte är skolrelaterad. 
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6.3.3 Skrifthändelser i På spåret som syftar till nöje och självförverkligande 

I den här boken får skrifthändelser relaterade till skönlitteratur stor plats. 

I varje kapitel finns ett eller flera uppslag där det på ena sidan är en faktaruta om en förfat-

tare/låtskrivare, och på andra sidan ett utdrag ur deras bok/låttext. Dessa uppslag är problema-

tiska att placera in i tabellerna eftersom de egentligen inte beskriver en skrifthändelse enligt 

de kategorier som framgår i metodkapitlet. Om man väljer att se bokutdraget/låttexterna som 

ark tagna ur en bok, och inte som integrerade delar av textboken i sig, skulle man kunna ana-

lysera dem som skrifthändelser enligt kategori C. Jag har analyserat alla utdrag och låttexter 

som läsning för nöjes skull av privatpersoner. Vilken domänen och deltagaren är framgår inte. 

Eftersom dessa exempel är så många till antalet har jag valt att inkludera dem i analysen. 

 
Tabell 20 Skrifthändelser  
Sida Syfte Domän Deltagare 
63  Att slappna av innan man somnar  Hemma Privatperson 
31, 49, 69, 71, 95, 97, 125, 149, 171, 173, 

195, 197 
Att läsa för nöjes skull X Privatpersoner 

194 Att självförverkligas X Privatperson/elev 

 

På sidan 194 berättar författaren Johanna Thydell om hur hon kom ur sin ensamma högstadie-

tid. "Volleybollen var viktig. Jag var duktig och växte av att vara bra. Att skriva har också 

hjälpt mig". Skrifthändelsen syftar till självförverkligande och jämförs med att idrotta.  

 

Tabell 21. Skrifthändelser med yrkesverksam deltagare 
Sida Syfte Domän Deltagare 
30, 48, 68, 70, 94, 124, 148, 170, 172, 194 Att skriva böcker/låttexter X  Yrkesverksamma 

 

När författarnas yrke presenteras har jag valt att analysera dem som yrkesverksamma, och en 

tänkbar orsak till skrifthändelsen att skriva böcker skulle därför kunna vara att tjäna pengar. 

Jag utgår dock från att författarna vill säga något med sina texter och att syftet därför har ett 

annat djup. Skrifthändelserna presenteras med kursiv text i tabellerna för att uppmärksamma 

om att det inte är självklart att analysera dessa som skrifthändelser. Att trots det ta med 

ovanstående i analysen motiveras av att det i så stor omfattning i boken presenteras författare 

tillsammans med sina texter, vilket direkt för tankarna till skivande och läsande av text. Jag 

menar att det vore missvisande att bortse från detta.  
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6.4.4 Skrifthändelser i Min mening som syftar till nöje och självförverkligande 

På sidan 27 uppmanar barnboksförfattaren Pija Lindenbaum till skrifthändelser. ”Ta fram en 

barnbok! Sätt dig med dina barn! Läs och njut”.  

 
Tabell 22: Skrifthändelser  
Sida Syfte Domän Deltagare 
27 Att njuta Hemma Föräldrar/barn 
67 Att koppla av Hemma Privatperson 

 

Tabell 23. Skrifthändelser med yrkesverksam deltagare 
Sida Syfte Domän Deltagare 
49, 51 Att leva ett andligt liv Kyrka/moské Präst/imam/ troende 
27 Att skriva barnböcker X Privatperson 

 

Rickard lyssnar på prästen som läser ur Bibeln i kyrkan (49) och Mustafa går till moskén och 

ber. "En imam läser i Koranen, islams heliga bok" (51). Syftet med skrifthändelserna är att 

komma i kontakt med Gud eller leva ett andligt liv. Det ingår i prästens och imamens tjänst att 

läsa, samtidigt som samtliga deltagare i skrifthändelsen, där skriften spelar en central roll, gör 

det i ett religiöst syfte. 

6.4.5 Beskrivning av skriftpraktiken relaterad till nöje och självförverkligande 

Skriftpraktiken innebär såväl konsumtion som produktion av text. Den är i första hand litterär, 

men innebär även läsning av till exempel religiösa texter. Skriften är central i praktiken och 

deltagarna tillåts vara mer kreativa än i övriga skriftpraktiker. I På spåret är praktiken mer 

dominerande än i andra böcker. 

   I Framåt B och På torget är deltagarna privatpersoner. De läser böcker för sig själva som 

intresserar dem. Liksom i övriga böcker innebär skriftpraktiken att man kan förflytta sig mel-

lan olika domäner om man läser för nöjes skull. Deltagarna kan befinna sig i sängen, på tåget, 

på bussen eller i odefinierbar domän. Texten är mer mobil i jämförelse med när man måste 

vara i kontakt med en yrkesverksam eller då informationen endast finns på en fast plats, ex-

empelvis på en skylt.   

    I På spåret och Min mening innebär skriftpraktiken, förutom den enskilda läsningen för 

nöjes skull inom olika domäner, ett läsande och skrivande som yrkesverksam. Skrift utgör då 

en central del i ens yrke som författare, låtskrivare, präst eller imam. I På spåret finns många 
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författare och låtskrivare representerade, liksom de texter som de skrivit. Därmed presenteras 

även den som producerar den text som privatpersonerna konsumerar.  

    I huvudsak är läsningen och skrivandet inom praktiken en individuell angelägenhet. Exem-

pel på fler deltagare i skriftpraktiken ser vi dock i Min mening då föräldrar läser för sina barn, 

och församlingsmedlemmar lyssnar på hur präster och imamer läser högt ur religiösa skrifter.  

Trots skillnaderna i skrifthändelserna mellan att läsa för sig själv som privatperson och för 

församlingen som präst har jag analyserat dessa skrifthändelser som en och samma praktik. 

Det som för skrifthändelserna samman och som gör dem till en praktik enligt min definition 

är att texten är central, att läsningen är frivillig och tillför deltagaren någonting och att man 

tillåts vara kreativ. Läsningen och skrivandet är kopplat till njutning och självförverkligande.  

6.6 Skriftsamhället 

Resultatet visar att det finns fyra framträdande skriftpraktiker i böckerna som i sin tur ger en 

bild av skriftsamhället. En bild av skriftsamhället är att människor brukar skrift i sin vardag 

och att skrift i första hand har en funktionell roll i samhället. Skriftsamhället enligt böckerna 

innebär att vi, samtidigt som vi rör oss mellan olika domäner, antingen blir tilldelade eller 

stöter på information i skriftlig form. En annan del av det skriftsamhälle som visas i läroböck-

erna innebär att vi använder oss av skrift för att utnyttja olika tjänster, som att byta varor, be-

söka vårdcentralen och göra ansökningar. Om det är en yrkesverksam som är den som läser 

eller skriver är privatpersonen mer eller mindre passiv under skrifthändelsen. Dessa två prak-

tiker, som syftar till att informera eller ta del av olika tjänster/resurser är skriftpraktiker där 

skriften används som redskap.  

Det finns två typer av skriftpraktiker där texten istället utgör en central roll för skriftan-

vändningen. Den första syftar till inlärning och har skolanknytning. Skriftsamhället enligt 

böckerna innebär att vi använder oss av skrift för att delta i undervisning, och det sker inte 

sällan i samspel med andra människor. Den andra skriftpraktiken där skriften har en central 

roll innebär att konsumera eller producera text, i första hand litterär. Syftet är att slappna av 

eller självförverkligas.  

I såväl På spåret, På torget och Framåt B är den informerande praktiken framträdande, 

och det är därmed den praktik som i första hand representerar skriftsamhället i den övergri-

pande analysen av läromedlen. Det finns en tydlig skillnad mellan bilden av skriftsamhället i 

Min mening och de övriga böckerna. För det första är skrifthändelserna färre, vilket kan bero 

på att boken är tunnare. Själva läsandet är ofta centralt för syftet, vilket innebär att skriften 
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spelar en större roll under aktiviteten. Skriftsamhället i Min mening delar inte det funktionella 

fokus som övriga böcker har. I Min mening är det skriftpraktiken som syftar till inlärning är 

den som dominerar. I och med att skönlitterära texter och dess författare presenteras i hög 

grad i På spåret bidrar den till en bild av skriftsamhället där man producerar och konsumerar 

skönlitteratur. I På spåret är, med anledning av representationen av författarna och deras tex-

ter, praktiken relaterad till nöje och självförverkligande dominerande.  
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7 Diskussion  

Enligt Karlssons forskning (2006) använder vi skrift i arbetslivet i allt större utsträckning och 

detta speglas också i läromedlen. I Framåt B och På Torget ingår det ofta i yrket att hantera 

skrift i praktiken relaterad till tjänster. Det man kan se i böckerna handlar främst om att olika 

yrkeskategorier ger service åt kunder eller övriga privatpersoner. Exempel på yrken som är 

representerade i den skriftpraktiken är sjuksköterska och kassörska. Författare finns represen-

terade i två av böckerna i skriftpraktiken relaterad till nöje och självförverkligande, och är ett 

yrke där själva textanvändandet är mycket centralt.  

Skriftpraktikerna att informera och att utnyttja olika resurser berör i hög grad praktiska si-

tuationer i vardagslivet. Därmed har författarna i enlighet med det Franker (2004:703) skriver 

lyft fram innehåll som berör aktuella sociala sammanhang.  

I analysen har vi sett att datorn förekommer i flera olika skriftpraktiker, vilket kan ses som 

ett resultat av den andra, digitala vågen för skriftbruk (Edlund, 2012:9). Datorn används i ar-

betslivet, den används för att informera, och den förekommer i kurser.  

I vilken uträckning ses skriftkompetens som en gemensam angelägenhet för kollektivet och 

i vilken utsträckning framställs skriften som en individuell färdighet (jfr Franker 2004:689f)? 

I På torget, Min mening och Framåt B är det oftare fler deltagare i skriftpraktikerna än i På 

spåret. I På spåret finns heller inga skrifthändelser där yrkesverksamma har kontakt med pri-

vatpersoner representerade. De flesta skrifthändelser så som de presenteras sker inte kring en 

muntlig dialog med bekanta eller vänner, vilket kan ses som en spegling av det västerländska 

individualistiska samhället. Exempel på undantag är i Min mening där föräldrar läser för sina 

barn för att utveckla relationen, samt i Framåt B då två väninnor diskuterar pris och storlek 

under en shoppingtur. Min tolkning är att läsningen av exempelvis skyltar, böcker och mejl i 

böckerna sker individuellt och inte tillsammans. Detta kan ses som ett resultat av mina egna 

referensramar som deltagare i ett individualistiskt skriftsamhälle. I läromedlen finns det 

många skrifthändelser där vi inte med säkerhet kan avgöra antalet deltagare och veta att de är 

fler än en. En anledning till det kan vara att det är ganska få dialoger i böckerna. Det är inte 

oproblematiskt att jag väljer att analysera deltagaren som enskild. Det finns egentligen ingen-

ting i böckerna som tyder på att det istället inte exempelvis är två föräldrar som läser brevet 

från skolan högt för varandra. I analysen måste jag dock göra ett val, och det faller sig mest 

naturligt att analysera det som en enskild person.  
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Litteracitet skapas i en ideologisk kontext (Street, 1995:28f), och därmed avspeglar skrift-

praktikerna i boken på ett sätt samhällets värden. De skriftpraktiker som framställs i böckerna 

är de som författarna har som avsikt att eleverna ska få kunskap om. Liksom Mattlars 

(2008:195) undersökning visar att läroböckerna bekräftar den socioekonomiska segregationen 

genom de förväntningar som ställs på målgruppen, visar böckerna i min studie vilka skrift-

praktiker som anses vara tillgängliga för eller förväntade av sfi-studenten. De skriftpraktiker 

som framställs i boken ger på så vis en bild av det skriftsamhälle som läsarna förväntas socia-

liseras in i (jfr Westman, 2009:38). Skriftpraktikerna ger en bild av en aktiv person som rör 

sig inom olika domäner, möter människor i tjänst och är mottagare av information. Det som 

kan sägas saknas i böckerna är skrivpraktiker där man använder skrift till kritiskt tänkande 

eller för att delta i samhällsdebatten. Författare, låtskrivare, präster och imamer förekommer i 

böckerna, och är yrken med stor möjlighet att påverka debatten. Samtliga gör det dock i sin 

tjänst, och inte i egenskap av privatperson. Privatpersoner når ut till allmänheten med inform-

ation genom annonsering av till exempel varor, men inte med sina åsikter. Då böckerna visar 

vilka skriftpraktiker som anses vara tillgängliga för eller förväntade av läsaren blir det exklu-

derande för att den inte bjuder in till domäner som är viktiga för att integreras i det svenska 

samhället, som exempelvis offentlig debatt. En konsekvens kan bli att sfi-deltagarna upplever 

sig vara exkluderade i den typen av skriftpraktiker.  

Den typ av skriftbruk där man samlas och roar sig kring skrift (om än på sin mobiltelefon 

eller dator) är lågt representerat. Att gemensam läsning av exempelvis nyhetsartiklar och sms 

inte förekommer i större utsträckning upplevde jag som överraskande. Alla de fria skrivprak-

tiker som många människor deltar i dagligen, där man kommunicerar med vänner via mejl 

och sms, får knappt någon plats i böckerna. Exempel på privatpersoner som skriver fria texter 

är kärleksdikten i På torget (138) och elevens egna skrivande för sitt självförverkligande i På 

spåret (198).  

Jag menar att Min mening ger en bild av Sverige där skriftbruk sker på ett mer intellektuellt 

plan och där de enbart informativa skriftpraktikerna knappt finns representerade. Mitt anta-

gande är det delvis har att göra med att boken utgavs år 1997, när informationstekniken inte 

var lika utbredd i samhället. En annan orsak tror jag är att boken endast är en textbok. Om det 

hade funnits övningar med är det möjligt att en annan typ av material varit representerad. 

Skriftsamhället symboliserar på många sätt ett konsumtionssamhälle. En stor del av skrift-

händelserna berör reklam eller konsumtion av varor, mat, hotellrum och så vidare. I tre av 

böckerna finns en tydlig skriftpraktik som har med informationsspridning att göra. Man kon-

sumerar information, varor och olika tjänster, vilket kan ses som en speglig av det postmoder-
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na samhälle vi lever i. Den tidigast utgivna boken är även den där den informativa praktiken 

inte är dominerande. En hel del skrifthändelser inom olika praktiker handlar om tider. Man 

planerar sina barns tider och har koll på olika scheman och på busstiderna. De privata 

brev/mejl man får handlar inte sällan om olika tider (barnkalas, fest, föräldramöte, utveckl-

ingssamtal). Detta säger i sig något om vårt samhälle, där tid måste planeras och dokumente-

ras i skrift. I två av praktikerna används skrift endast som ett redskap, vilket kan ses som en 

spegling av att skrift tar allt mer plats i det vardagliga livet. 

New literacy studies som teoretisk utgångspunkt och analysverktyg har utgjort grunden till 

resultatet av studien. Skriftpraktikerna i böckerna har visat på mönster i skriftanvändning och 

genom att i analysen ta hänsyn till såväl domän, deltagare och syfte antas en kulturell och inte 

en teknisk syn på språkbruk, 
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8 Konklusion 

Syftet med min undersökning har varit att synliggöra bilden av skriftsamhället i fyra lärome-

del för sfi. Resultatet har visat att det finns fyra övergripande skriftpraktiker i böckerna. I två 

av skriftpraktikerna har skriften en marginell roll. Dessa två praktiker syftar till att informera, 

i första hand utanför hemmets domän, och att möjliggöra utnyttjandet av olika resurser, ofta i 

kontakt med yrkesverksamma. De två skriftcentrerade praktikerna syftar till skolrelaterad in-

lärning och till avkoppling. En slutsats är att böckerna ger en bild av ett informationsrikt sam-

hälle där det fria skrivandet och skriftbruk vid umgänge är underrepresenterat, och där skrift 

används i kommersiella syften och för att hålla koll på tider.  

 Borde man inom sfi explicit undervisa i "svenskt skriftbruk", alltså diskutera när, var och 

varför vi läser och skriver? Östman (2005:3) menar att det är viktigt för andraspråksinlärare 

att veta vilken typ av kunskap i svenska som krävs för att bli anställd inom vissa yrken. Han 

förklarar att många arbeten som står till buds för tidigare analfabeter oftast är arbeten som 

tidigare, till skillnad från idag, inte krävt någon nämnvärd skriftspråklig kompetens.  

I min kommande undervisning som sfi-lärare vill jag ha en diskussion med elever kring 

skriftbruket i läromedel och medvetandegöra dem om sin egen skriftanvändning. Genom dis-

kussionerna kan man även lyfta fram elevernas egna erfarenheter (jmf Franker, 2004:699). 

Street (1995:74f) menar att man ofta utgår från ett etnocentriskt perspektiv på skriftbruk. För 

att synliggöra olika typer av skriftbruk krävs en medvetenhet om såväl sin egen som andras 

skriftanvändning. Hur hade man uppfyllt syftena som beskrivs i de olika skriftpraktikerna 

utan skrift? Kan eleverna förlika sig med skrifthändelserna i böckerna och skulle de känna sig 

trygga i sin skriftanvändning? Genom den här typen av diskussioner menar jag att man kan 

inkludera olika erfarenheter och referensramar. Det kan under diskussionerna komma upp 

alternativa skriftbruksformer för samma syfte. Ytterligare en aspekt som kan tas upp med ele-

verna är att det finns olika mönster för skriftbruk. När man bara blir informerad ställs andra 

krav på en som skiftbrukare än när man ska fylla i en blankett. 

Böckerna visar vilka skriftpraktiker som anses vara tillgängliga för eller förväntade av lä-

saren. För att komplettera böckerna menar jag att det behövs tas in även fria och kreativa 

skriftpraktiker där deltagaren inbjuds att påverka samhället eller ta del av aktuella debatter. 

Det kan handla om att läsa och debattartiklar, skriva insändare eller läsa och skriva twitterin-

lägg. Jag menar att det är viktigt att inkludera alla i dessa mer kreativa skriftpraktiker.  
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Undersökningen kan även vara intressant om man i framtiden gör en liknande studie för att 

se om framställningen av skriftsamhället förändras i läroböcker, i takt med att det förändras i 

samhället. Det vore också intressant att undersöka vilka skriftpraktiker som finns represente-

rade i böcker för nyanlända på högstadiet eller gymnasiet, och göra en jämförelse med skrift-

praktikerna i läromedel för sfi. 
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