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Den granskade antologin Reading and Writing from Below: Exploring the margins of
modernity bygger på bidrag från en internationell konferens med samma namn, som
ägde rum på Svenska litteratursällskapet i Finland och Helsingfors universitet i augusti
2014. Detta var den tredje internationella konferensen som det nordiska forskningspro-
jektet »Reading and writing from below: Toward a new social history of literacy in the
Nordic sphere during the long nineteenth century» arrangerade (NORDCORP, 2011–
2014, organiserad av Taru Nordlund och Anna Kuismin från Helsingfors universitet,
M.J. Driscoll från Köpenhamns universitet, Ann-Catrine Edlund från Umeå universitet
och David Olafsson från Islands universitet). Projektet har syftat till att studera skrift-
brukets sociala historia i de nordiska länderna från artonhundratalet fram till i dag.

Forskarna inom projektet, och därmed även i denna volym, har en sociokulturell an-
sats i sina skriftbruksstudier med fokus på läs- och skriftpraktiker, spridning och mot-
tagande av skrivna texter samt relationen mellan texter och identitetskonstruktion. Stu-
dieobjekten avgränsas i och med perspektivet »underifrån» till icke-privilegierade
människor och vardagliga domäner, medan modernitet avser tiden från sexton- till nit-
tonhundratalet. Forskning inom skriftbruk som en situerad praktik tenderar att inrikta
sig på nutida vardagliga skriftpraktiker, som ett sätt att belysa vad som hittills har bort-
setts ifrån eller avfärdats som oviktigt. Det historiska perspektivet är ett välkommet
bidrag till studiet av vardaglig litteracitet, då det tillåter oss att spåra texters och prakti-
kers ursprung, samt våra perceptioner och attityder i förhållande till dem. Genom de stu-
dier som presenteras i denna bok får vi på nära håll en detaljerad översikt över det var-
dagliga skriftbrukets historia från och med sextonhundratalet, både i Europa och i andra
delar av världen.

Utgåvan innehåller sexton artiklar och ett kort förord skrivet av huvudredaktören. Ar-
tiklarna är tematiskt presenterade i fyra sektioner: »Writing competence – Difficulties,
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Prejudices and Motives», »Genres and Literacy Practices», »Orality and Literacy» samt
»Literacy and Agency». Att dela upp artiklarna i dessa kategorier fungerar bra, då läsa-
ren lätt kan se likheter i termer av det undersökta materialet, analysmetod eller sättet att
presentera resultaten. Vad jag anser fungerar mindre bra är den fjärde delen, »Literacy
and Agency». Sambandet mellan de fyra artiklarna är inte lika starkt som i de föregå-
ende delarna. Kanske hade redaktörerna kunnat skriva lite mer i förordet till volymen
om dessa fyra teman, hur de kom till och hur de bidrar till studiet av vardagligt skrift-
bruk.

En av bokens styrkor är att forskarna som medverkar i volymen kommer från olika
vetenskapliga fält, såsom historia, etnologi, språkvetenskap, litteratur och informations-
vetenskap. Att flera discipliner representeras bekräftar det faktum att litteracitetsstudier
kan och borde angripas utifrån olika perspektiv och också utifrån olika metodologiska
perspektiv, samt att forskningsfrågorna därmed kan se till olika intressen och fokus. Att
läs- och skrivkunnighet inte är ett fenomen som kan förstås till fullo genom att enbart
använda de analytiska glasögonen från ett vetenskapsområde råder det ingen tvekan om.
I själva verket är det en del av svårigheten med, men även utmaningen i, att studera
skriftbruk som en situerad praktik, och de olika perspektiven är en tillgång för forsk-
ningen om vardagspraktiker i historisk tid. 

I den första tematiska delen, »Writing competence – Difficulties, Prejudices and Mo-
tives», finner vi tre artiklar som mer eller mindre fokuserar samma ämne: utvecklandet
av skrivfärdigheter hos landsbygdsbefolkning i Finland under artonhundratalet. De tre
artiklarna belyser svårigheterna som bönder och andra bybor mötte i sin strävan att ta
till sig skrivandet, där den mest framträdande var bristen på den nödvändiga kulturella
kompetens som behövdes för att värdet i deras litterära arbete skulle erkännas och fast-
ställas. Anna Kuismin studerar bondepoesi från artonhundratalet och letar efter
meta-poetiska element, där bönderna/byborna refererar till själva skrifthändelsen, sina
motiv för att skriva och de problem de stött på. Texterna karaktäriseras till stor del av
ödmjukhet, men också stolthet över vad de hade uppnått trots de svårigheter de haft. I
sin studie av finska artiklar skrivna av personer utan särskild utbildning, demonstrerar
Ilkka Mäkinen att de utbildade i de högre samhällsklasserna föredrog en form av »halv-
bildning» för människorna från arbetarklassen, för att skydda dem mot kunskap som
kunde vara farlig. Vidare kunde bybornas och böndernas nyfunna kunskap resultera i att
deras egen underordnade sociala ställning övergavs, men också att skrivandet skedde på
bekostnad av det fysiska arbetet. Slutligen ville de lärda samhällsklasserna behålla den
integritet som tidigare hade varit säkert bevarad i skriven text, men som utmanades av
att arbetarmän och arbetarkvinnor numera också hade tillgång till det skrivna ordet.
Samma rädsla diskuterar Laura Stark som undersöker självbiografiska berättelser som
mestadels skrivits av manliga finska inhemska invånare. Stark visar att byborna försatte
eliten i en ny form av övervakande, genom att kunna läsa och skriva, något som natur-
ligtvis inte var välkommet. De tre studierna kompletterar varandra och kommer dess-
utom fram till samma resultat, något som tydligt uttrycks i Starks slutsats, nämligen att
skrivandet möjliggjorde bybornas deltagande på den offentliga arenan. De självlärda
skribenterna befann sig mellan möjligheten till ett moderniserat Finland och äldre kon-
servativa attityder. 

I den andra tematiska delen, »Genres and Literacy Practices», återfinns sex bidrag.
De första två, skrivna av T.G. Ashplant respektive Ann-Catrine Edlund, fokuserar en
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persons skriftpraktiker i olika genrer, medan Anne Heimos, Emese Ilyefalvis, Matija
Ogrins och Karin Strand behandlar text- och skriftpraktiker som förekom i större ge-
menskaper. Alla sex artiklarna ger en tydlig bakgrund till den kontext där människor
utan privilegierad bakgrund tog initiativ till att lära sig att läsa och skriva eller till att
lära sig behärska en specifik genre för att kunna använda sig av detta i sin privata eller
offentliga sfär. I den här delen ges en tydligare bild av skriftbruk som utgår från patrio-
tisk entusiasm och en imperialismdiskurs (Ashplant); som konstruerar en ung kvinnas
identitet (Edlund); som representerar livet i en liten invandrargemenskap i lokaltid-
ningar (Heimo); som framför en religions- och trosdiskurs (Ilyefalvi); som blir ett slags
motstånd mot myndigheternas absolutism (Ogrin), och som återger nuvarande sociala
problem på ett populärt och mer lättillgängligt sätt (Strand).

Det är två studier som jag skulle vilja gå djupare in på, Edlunds och Ogrins. I »The
Songbook and the Peasant Diary: As Participants in the Construction of the Modern
Self» närmar sig Ann-Catrin Edlund materialet utifrån ett sociallitteracitetssynsätt och
aktör-nätverksteorin (ANT) för att diskutera en ung kvinnas sångboks- och dagboks-
skrivandepraktik. Linnéa Johanssons sångbok består av en samling populära sånger som
hon kopierat från andra skriftliga källor. Dagboken är en genre som verkar följa henne
genom hela livet och i vilken hon först ger korta kommentarer om väder och arbete,
medan hon senare sätter sig själv i fokus genom att skriva om sina personliga erfaren-
heter och känslor. I båda texterna har Linnéa använt sig av ett allmänt strukturellt ele-
ment: sin underskrift, datum och var hon befinner sig. I dagboken signerar hon dock ofta
med ett annat förnamn och experimenterar därmed med sin egen identitet. Edlund argu-
menterar för att sångboken som en populär genre är en plattform där Linnéa konstruerar
sin sociala identitet tillsammans med andra flickor, som även de har sångböcker och
stundtals skriver i Linnéas bok. Dagboken, å sin sida, är en plattform för att uttrycka
hennes inre, för att undersöka nya identiteter och som en artefakt som ger kontinuitet
gällande henne själv. Den här studien är ett väldigt bra exempel på hur skriftbruk och
litterära artefakter (i artikeln benämnt som stable mobiles) kan bidra till identitetskon-
struktion.

I »Manuscripts of Slovenian Peasant Writers and Readers: Genres, Subjects, Recep-
tion» undersöker Matija Ogrin slovenska manuskript av folkberättelser varav tre foku-
seras: ett stort antal psalmer, översättningar av apokalyptiska asketiska skrifter, samt en
religiös pjäs, bearbetad och framförd i en liten by. Dessa är ofta texter skrivna av hög-
utbildat klosterfolk, men som senare omarbetats och bearbetats flera gånger med stor
frihet av de enklaste bönderna. Ogrin visar att den här typen av manuskript ofta använ-
des som en protest mot en rad reformer och förbud under sjuttonhundratalet och sent ar-
tonhundratal, en tid då statens avsikt var att bekämpa vidskeplighet för att i slutändan ta
kontroll över kyrkan. Ogrin hävdar att i stället för dagböcker, självbiografier och poli-
tiska informationsblad värdesatte och använde byborna sig av helgonbiografier och re-
ligiösa myter för att bevara inte bara sin religiösa tro, utan främst sin tradition och sitt
sunda förnuft. Ogrins studie är betydelsefull eftersom den lyckas med att visa hur skrift-
bruk kan användas, inte enbart som ett verktyg för en envåldsmakt och myndigheters
och överklassens repression, utan även för det motsatta. Byborna använde sig av texter
för att, som deras alldeles egna vapen, motarbeta statens vilja. 

I den tredje delen av denna redigerade volym, finner vi studier som ligger i skärnings-
punkten mellan »Orality and Literacy». Maria Dalbello skriver en av volymens star-
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kaste artiklar med titeln »Reading Immigrants: Immigration as Site and Process of
Reading and Writing». I artikeln ges en levande beskrivning av de skriftpraktiker som
var relevanta under de europeiska utvandrarnas väg till Amerika runt år 1900. I en starkt
visuell analys visar Dalbello hur emigranterna »blev lästa» i deras resas olika stadier för
att avgöra om de var behöriga att ta sig in i landet. Litteracitetsartefakter, såsom biljetter,
pass och guider, förefaller ha spelat en stor roll redan under resans början och fungerade
ofta som metoder för övervakning. En analys av bilder från ankomstplatsen på Ellis Is-
land visar att de nyanlända immigranterna var visuellt kännetecknade av sin härkomst
och att deras kroppar var en del i granskningsprocessen. Vi får också se scener vid an-
komsten som visar en viss litteracitetskultur, som exempelvis det första brevet som
skickades hem eller genomförandet av obligatoriska litteracitetsprov. Dalbellos analys
är intressant då hon lyckas med att visa vilken viktig roll skriftbruk spelade i immigra-
tionsprocessen och hur prominent läskunnighetsdiskursen var vid resans olika skeden.

Det finns ytterligare två studier i volymens tredje del, vilkas likheter är många. Både
Marijke Van Der Val och Gijsbert Ruttens och Jill Puttærts studie behandlar brev som
skrivits av människor med icke-privilegierad bakgrund från sjutton- till artonhundrata-
let. De två analyserna pekar på en inneboende hybriditet i breven, där muntliga drag går
hand i hand med ett mer formellt skriftspråk.

I de fyra bidragen som återfinns i volymens sista del, med titeln »Literacy and
Agency», får vi möta individer och grupper av människor som vid olika tillfällen möj-
liggjort spridningen av litteracitet i sina gemenskaper. I sin undersökning av afro-ame-
rikanska pionjärers skriftpraktiker ger Ann O’Bryan ett exempel från en bosättning i
centrala Indiana och visar den breda litteracitetsaktivitet som ägde rum under arton-
hundratalet. Pionjärerna drev sitt alldeles egna bibliotek och skapade en läsargemen-
skap. Men även skrivandet växte i gemenskapen, inte minst i kampen för ett jämställt
deltagande som medborgare. I denna artikel, precis som i Aile Möldres bidrag, får vi de-
taljerade redogörelser för olika individers liv och deras aktiva arbete med att verka för
skriftbruk i gemenskaperna. O’Bryan följer familjen Jeffries som har haft en framträ-
dande roll i boplatsens litterära liv, medan Möldre använder sig av ett biografiskt refe-
rensverk från Estland för att följa en journalist tillika självlärd författares livshistoria.
Angreppssättet är något ovanligt inom litteracitetsstudier. Möldre argumenterar dock
för att denna nya typ av historieskildring underifrån »[is] studying an individual ex-
perience, the life of an ordinary man in the context of broader history of social and cul-
tural change» (s. 270).

Den avslutande delen består av ytterligare två studier. Ana Rita Leitao skriver om lit-
teracitetsartefakter som producerats i portugisiska fängelser, vilka senare användes som
dokumentationsbevis i rätten. I artikeln gör hon huvudsakligen två saker: För det första
visar hon hur de intagnas skrifter fick flera betydelser när de användes för juridiska än-
damål och för det andra diskuterar hon skriftbruk som en förstärkande process för fång-
arna. Slutligen skriver Mike Sanders om Chartismen, en politisk rörelse som utveckla-
des i Storbritannien under artonhundratalet, och han undersöker dess politiska roll ut-
ifrån ett litteracitetsperspektiv. Till exempel analyseras en dikt från en lokaltidning,
skriven av en ung arbetarklassflicka. Dikten avslöjar hennes utvecklade politiska tänk-
ande och det värde hon lade i att bemästra skriftbruk som ett medel för personlig och
samhällelig frigörelse. 
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Avslutningsvis vill jag tillägga att den här redigerade volymens styrka ligger i att den
lyckas måla upp en väldigt levande bild av skriftbrukets roll för personer med en
icke-privilegierad och ofta outbildad bakgrund. Här visas att trots denna bakgrund satte
vanliga människor som levde i eller reste från Europa från sexton- till det tidiga nitton-
hundratalet värde i att läsa och att skriva och att de använde detta som ett sätt att uttrycka
sig själva, men också för socialisering som en strategi för att nå en bredare publik, som
en metod för att övertyga men även motarbeta, och sist men inte minst som ett sätt för
självuppfyllande och identitetskonstruktion. Studierna visar upp en bild av bönder och
arbetarklassmän och arbetarklasskvinnor som, trots de svårigheter de mötte på grund av
sin låga status i samhällsskiktet, tog initiativet att införa skriftbruk i sina liv och gemen-
skaper; de verkade dessutom vara medvetna om de fördelar som kom på köpet. Den
goda kvalitén på bilderna som finns i flera av volymens artiklar hjälper oss att få en dju-
pare förståelse för litteracitetsartefakterna från den studerade tiden, som skiljer sig väl-
digt från motsvarande artefakter i dag. Bilderna hjälper oss också att rekonstruera olika
skriftpraktikers kontext. På det stora hela har redaktörerna för Reading and Writing
from Below samlat ihop ett bra urval av artiklar som behandlar historiska analyser av ett
rikt material för att belysa skriftbrukets roll i vanliga människors liv. Trots den variation
av discipliner som forskarna representerar (eller kanske på grund av den) har volymen
en sammanhängande tematik, något som inte alltid går att se i liknande antologier. 
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Steffensen, Tom: Nabosprog i danskundervisningen – en undersøgelse af kom-
munikation og pædagogisk praksis i et netbaseret skoleprojekt. (Afhandlinger
fra Forskerskolen i Livslang Læring vid Roskilde Universitet.) Diss. 304 s.
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Tom Steffensens avhandling Nabosprog i danskundervisningen – en undersøgelse af
kommunikation og pædagogisk praksis i et netbaseret skoleprojekt undersöker hur
grannspråkundervisningen i den danska grundskolan fungerar genom material från ett
skandinaviskt nätbaserat utvecklingsprojekt. Det treåriga projektet kallades Gränsöver-
skridande nordisk undervisning (GNU) och engagerade ett hundratal lärare, skolledare
och forskare samt 1000 elever i årskurs 4–9 i Danmark, Norge och Sverige. Det finan-
sierades med medel från EU-programmet Interreg Öresund, Kattegatt och Skagerack.

Det övergripande syftet för avhandlingen är: »Hvilken meningsproduktion og kommunikativ aktivitet udspiller sig i dansk-
undervisningen, når læreplanens intention om skandinavisk sprogfællesskab
søges realiseret med netbaseret klassesamarbejde som ramme? »

Till syftet knyts två forskningsfrågor: »Hvordan navigerer og kommunikerer lærer og elever i danskundervisningens
forskellige genrer?




