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tomas svensson blev 2009 antagen som doktorand inom 
ämnet svenska språket vid Örebro universitet och inom 
ramen för den VR-finansierade tvärvetenskapliga forskar-
skolan LIMCUL. Tomas har en brokig bakgrund när det 
gäller yrkesval och utbildningar. Efter cirka 25 år inom 
områden som musik, kyrka, fordonsbransch, transportsek-
tor och skola examinerades han 2006 som gymnasielärare 
i svenska och religion. Omedelbart efter examinationen 
började han som vikarie inom svenska språket vid Karlstads 

universitet, och parallellt med det som gymnasielärare. Under sin resa genom 
olika yrken och utbildningar har Tomas närt ett intresse för språkande, texter 
samt ungas väg in i samhället.

Avhandlingen handlar om literacy, och är en detaljerad studie av hur det 
vardagliga skriftbruket ser ut hos två barn (Alexander och Sara) i åldrarna 
11–12 år. Under drygt ett års tid har Tomas genom deltagande observation 
följt dem i deras hem, i skola och under fritidsaktiviteter. Med ett intresse 
för den rutiniserade och vardagliga användningen av skrift har Tomas på 
en hög detaljnivå kunnat skriva fram delvis skilda skriftkulturer. Vi är med 
när Sara använder ett recept för att baka muffins och när Alexander mycket 
selektivt väljer ut det han ur en relativt omfattande textmängd behöver läsa 
för att spela World of Warcraft. Vi får bekanta oss med Saras användning 
av Att göra-listor och Alexanders Kom ihåg-lappar. Vi kan följa Saras och 
Alexanders olika strategier när de tar sig an liknande typer av skoluppgifter, 
som att arbeta med instuderingsfrågor och att göra läxor. Det som i en me-
ning ser ut som samma uppgift, gör de på olika sätt. Sara är den som oftast 
använder skrift som resurs, medan Alexander gärna använder tal när det 
finns någon att samtala med.

Avhandlingen kan läsas av alla som är intresserade av skriftbruk i största 
allmänhet, och av i vilka format skrift är tillgänglig. Sin största tillämpning 
har den nog inom utbildningsfrågor genom att den så detaljerat visar hur 
skrift används.
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