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Sammanfattning 

Det här arbetet syftar till att undersöka vilka textorienterade aktiviteter elever i en grundskola 

i Indien ingår i. Uppsatsens frågor berör därmed hur, samt i vilka sammanhang detta sker. 

Vidare syftar arbetet till att undersöka hur eleverna erövrar skriftspråk, samt vilka redskap de 

använder sig utav då detta sker. Arbetets teoretiska utgångspunkt är sociokulturell teori, 

vilken lyfter att samspelet med den omgivande miljön är av stor betydelse för människans 

lärande. 

    I december 2012 aktualiserades det i de internationella kunskapsmätningarna gjorda av 

TIMS 2011 och PIRLS 2011, att svenska fjärdeklassares läsförmåga har försämrats. Då 

Sverige jämförs med andra länder såsom Indien i dessa mätningar, finner vi det intressant att 

undersöka hur barns erövrande av skriftspråkskompetenser kan te sig i en annan kulturell 

kontext. Ett ytterligare skäl till att undersökningen utförs i en skola i Indien, är att de 

materiella förutsättningarna kan skilja sig åt från svenska skolor, vilka i mångt och mycket 

kan erbjuda elever datorer, internetåtkomst, tillgång till böcker samt skrivmaterial. 

    Vår studie är utförd i en indisk grundskola där urvalsgruppen består utav elever i åldrarna 

fem till tio år. Under vår vistelse besökte vi fem olika klasser med cirka 50 flickor i varje 

klass. Vi utgår från en etnografisk ansats där forskningsmetoden är deltagande observation. 

Detta då våra observatörsroller befinner sig i spänningsfältet mellan deltagande och enbart 

observerande. Som kompletterande källor till observationerna används informella samtal, 

intervju samt statliga styrdokument. 

    Utifrån analysen av det insamlade datamaterialet framkommer det att eleverna är 

involverade i en rik mängd läs- och skrivhändelser, literacy events, vilka är initierade av 

elever som såväl lärare. I elevernas erövrande av skriftspråk använder de sig utav de fysiska 

och intellektuella redskap som finns att tillgå i skolmiljön. Exempel på fysiska redskap som 

används är: böcker, papper, penna, affischer och mobiltelefoner. Språket som lärare och 

elever kommunicerar genom samspelet, fungerar som ett intellektuellt redskap. Med hjälp 

utav redskapen deltar de i aktiviteter som: högläsning, läsning, stencilövningar, härmande 

klotter, lappskrivande, dramatisering, ramsor och sånger.  

    I klassrumsundervisningen kretsar många aktiviteter kring exempelvis stavning, kontroll av 

läsförståelse samt stencilövningar, då lärarna i många fall har för avsikt att kontrollera 

elevernas kunskaper. Utifrån detta kan vi se ett kommunikationsmönster som kan kopplas till 

den lärarstyrda fråga-svar-bedömningsformen. Elevernas olika literacy events är därmed 

starkt påverkade av skolans monologiska läs- och skrivinlärningskultur, literacy practice. 



 
 

Förord 

Vi vill härmed rikta ett stort tack till vår handledare Lars Erikson som väglett samt hjälpt oss i 

vårt skrivande. Vidare vill vi tacka de elever och lärare som lät oss utföra vår studie på deras 

skola. Utan deras medgivande hade detta arbete inte varit möjligt. Slutligen vill vi tacka familj 

och vänner som på olika sätt stöttat, inspirerat och hjälpt oss i arbetet med detta 

examensarbete. 
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1. Inledning 

 
I december 2012 aktualiserades det i de internationella kunskapsmätningarna gjorda av TIMS 

2011 och PIRLS 2011, att svenska fjärdeklassares läsförmåga har försämrats. Vidare 

redogjordes det att en svag läsutveckling skett mellan årskurs fyra och åtta (Skolverket 2012). 

Både i Sverige och internationellt har det genom historien men även idag funnit ett stort 

intresse för hur elevers erövrande av skriftspråk kan se ut, samt på vilket sätt detta bör ske. 

Utifrån detta samt att Sverige jämförs med andra länder i de internationella 

kunskapsmätningarna, såsom Indien, finner vi det intressant att undersöka hur barns 

erövrande av skriftspråk kan te sig i en annan kulturell kontext.  

    Historiskt har forskning lyft fram att läsande och skrivande bör läras ut i formella 

sammanhang, då barnet ansågs erövra en färdighet en gång för alla. Utifrån detta tekniska 

synsätt, låg föreställningen i att förmågan att läsa och skriva var något som tillförskaffades 

vid en viss tidpunkt, för att sedan behärskas för gott. I senare forskningsstudier har en annan 

syn på barns erövrande av skriftspråk lyfts fram. Detta är literacyforskningen, vilken påvisar 

språkets och kulturens betydelse för utvecklandet av läs- och skrivkompetenser (Björklund 

2000, Schmidt & Gustavsson 2011, Fast 2007, Bagga-Gupta 2006). Forskningen inom detta 

fält visar på att det är fördelaktigt om barn vistas i miljöer som stimulerar det skriftspråkliga 

skapandet. Därmed är det viktigt att barn och unga, i stor utsträckning, får tillgång till de 

redskap som kan tänkas stimulera textanvändning såsom pennor, papper, böcker samt datorer 

(Fridolfsson 2008). Viktigt är dock att understryka att utbudet av material inte är det mest 

väsentliga, utan på vilket sätt materialets används och nyttjas (Säljö 2011). Att kunna erövra 

skriftspråk, samt ta del utav de redskap som behövs för att lära sig läsa och skriva är något 

som FN och UNESCO förordar. Då mycket samhällsinformation bygger på textuell grund, 

kan en ökad skriftspråkskompetens bland medborgarna öka delaktigheten i samhället. Därmed 

är det viktigt att få större förståelse för hur människor utvecklar läs- och skrivkompetenser 

samt hur de rör sig mellan olika textvärldar. 

    Literacyforskningen är ett mycket aktuellt forskningsområde, och det är många forskare 

såsom Shirley Brice Heath (1983), Elisabeth Björklund (2000) samt Carina Fast (2007) som 

genom etnografiska tillvägagångssätt gett sig ut på fältet. Detta för att få ökad förståelse för 

hur människor erövrar skriftspråk i samspel med andra personer, samt vilka redskap de 

använder sig av i olika miljöer. Genom sina studier har de kunnat visa på att barn ständigt 

involveras i skriftspråkshändelser, samt att de tar egna initiativ till skriftspråkserövrande med 
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hjälp utav olika medierande redskap. Vi är en del utav de intresserade inom 

forskningsområdet, och vill därför också ut på fältet för att studera vad människor gör med 

skrift, hur de gör, samt varför de gör det. 

    Eftersom den materiella standarden på indiska skolor kan skilja sig från en del skolor i 

Sverige, finner vi det intressant att undersöka hur indiska skolbarns literacyerövrande kan te 

sig. Då literacykompetenser har olika funktioner samt betydelser inom olika kulturer och 

kontexter, vill vi med detta arbete lyfta de kommunikativa möten med olika texter, bilder och 

symboler som de indiska eleverna ingår i under skolbelagd tid. Vidare vill vi undersöka hur 

samspelet och interaktionen kan se ut med de olika texter barnen möter, liksom vilka redskap 

de använder sig av i erövrandet av literacy. 

    För att underlätta läroprocessen i skriftspråket ska skolorna enligt Sarva Shikska Abhiyan-

gruppen, vilken tillhör det indiska utbildningsdepartementet, tillhandahålla olika redskap som 

exempelvis läromedel, datorer, lekmaterial och böcker av olika genrer. Vidare ska lärandet 

ske i meningsfulla sammanhang där eleverna utforskar nya kunskaper tillsammans 

(Government of India 2011). Utifrån literacyforskningens syn på skriftspråkserövrande, samt 

det indiska utbildningsdepartementets förordningar kring detta, kommer vi utifrån ett 

etnografiskt tillvägagångssätt göra en undersökning på en skola i en storstad i Indien.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Då skolor i Sverige kan erbjuda elever en viss typ av materiella förutsättningar, finner vi det 

intressant att undersöka hur elevers erövrande av literacy kan te sig i en annan kulturell 

kontext. Därmed vill vi undersöka vilka möjligheter elever i en indisk skola kan erbjudas 

gällande deltagande i olika literacypraktiker. Vidare vill vi undersöka hur eleverna interagerar 

i olika textorienterade sammanhang, samt vilka medierande redskap de använder. 

    Genom att observera de läs- och skrivaktiviteter som förekommer under skoldagen vill vi 

skapa en bild av, samt försöka förstå hur och i vilka sammanhang eleverna uttrycker samt 

använder sig utav läs- och skriftspråkande. Utifrån detta syfte kommer vi besvara följande 

frågeställningar: 

 Vilka literacy events, med fokus på läs- och skriftspråkande, framträder i elevernas 

aktiviteter under skoldagen?  

 Hur kan elevernas literacyerövrande se ut, och vilka medierande redskap används? 
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1.3 Argumentering kring komparation 

 
Katrin Fangen (2011) menar på att två kulturer inte nödvändigtvis måste studeras parallellt för 

att kunna analyseras komparativt. Det komparativa kan ligga i att studera en, för forskaren, 

främmande kultur. Detta då forskare som bedriver studier i andra kulturer bär med sig en 

tolkningshorisont, vilken i sig består utav en viss förförståelse. Det är utifrån denna som 

forskaren tolkar det som sker (Aspers 2011). Enligt Fangen (2011) behöver det inte betyda att 

forskaren blir etnocentriker, då denne bedömer den andra kulturen utifrån den egna kulturens 

värderingar. Detta då den egna kulturen kan verka som referensram då forskaren med 

främmande blick kan se på fenomenen som medlemmarna av den studerade kulturen kan ta 

förgiven.  

    Utifrån detta kommer vår förförståelse i form utav tidigare forskning från Sverige, och 

verksamhetsförlagd utbildning i svenska skolor komma att påverka hur vi tar del utav en 

annan kulturs skolverksamhet. Detta liksom att en utav oss har varit i indiska 

skolsammanhang vid två tidigare landsvistelser. Vi kommer att lyfta upp komparativa 

reflektioner i diskussionen. 

 

1.4 Avgränsningar, begreppsanvändning samt fortsatt disposition 

 
Studien har avgränsats till att belysa de literacypraktiker som indiska elever i yngre åldrar 

ingår i under skolbelagd tid. Fokus har riktats mot barnens erövrande av literacy. Därmed 

undersöks de literacy events samt den literacy practice som eleverna ingår i under den tid som 

de vistas i skolan.  

    För att förstå barns läsande och skrivande finns många olika ord och begrepp att tillgå. I 

denna uppsats kommer literacy, läs- och skriftspråkande samt läs- och skrifterövrande att 

användas. Begreppen har valts då dessa, enligt den litteratur vi använt oss av, inbegriper ett 

synsätt där barn ses som aktiva och samspelande individer.  

    Begreppet literacy event, vilken innebär att deltagare interagerar i en process där någon 

form av text är inblandad, kommer att beröras. Detta liksom literacy practice, då begreppet 

inbegriper flera literacy events. Literacy practice är de sociala, kulturella och historiska 

mönster för handlingar som en viss kultur skapat kring läs- och skrivaktiviteter. De två 

sistnämnda begreppen kommer användas som analysredskap vid tolkningen av datamaterialet. 

    Studien innehåller fem kapitel. Det första kapitlet ger en introduktion till studien. I det 

andra kapitlet behandlas studiens teoretiska utgångspunkter, vilka knyter an till den 
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sociokulturella teoribildningen, samt den tidigare forskning som gjorts inom literacyfältet. I 

det tredje kapitlet beskrivs studiens metodologiska ansats, val av metod samt hur bearbetning 

och analys av observationer gått till. Studiens empiriska redovisning beskrivs i fjärde kapitlet, 

där elevernas litteracy events samt litteracy practice redogörs. Slutligen diskuteras de 

kategorier samt subkategorier som skapats utifrån observationerna i ljuset av de tidigare 

literacystudier som gjorts utav bl.a. Heath (1983), Fast (2007) och Björklund (2000). Efter 

detta för vi övriga reflektioner kring studiens resultat, samt resultatets betydelse för 

lärarprofessionen. Avslutningsvis framträder en metoddiskussion samt en del som berör 

förslag till fortsatt forskning. 
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2. Teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning 

 
I följande kapitel kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga i sökning av tidigare forskning. 

Vidare kommer vi att belysa det sociokulturella perspektivet, då den är starkt ihopkopplad 

med literacyforskningen. Efter detta kommer literacyforskningens utveckling samt innebörd 

beskrivas. Vidare kommer barns literacyerövrande skildras, liksom betydelsen av att befinna 

sig i språkrika miljöer. Avslutningsvis framträder en del som berör tidigare forskning inom 

literacyfältet, där olika studier beskrivs.  

    Kapitlet syftar till att presentera de teoretiska analysverktyg som vi kommer att använda 

oss av i vår fältstudie. För att tolka och förstå elevernas läs- och skriftspråkande som aspekter 

av literacy, kommer begreppen literacy events och literacy practice att användas vid analysen 

 

2.1 Tillvägagångssätt i sökning av tidigare forskning 

 
Vi har tagit del utav tidigare forskning genom att vi har sökt i bibliotekskataloger såsom 

Libris och Summon på orden: literacy, literacy event, literacy practice samt läs- och 

skriverövrande. Vidare har vi kedjesökt på relevanta referenser utifrån de avhandlingar samt 

uppsatser vi tagit del utav. Vi har även letat efter böcker och vetenskapliga artiklar i 

bibliotekshyllorna på Uppsala och Örebro universitet. 

 

2.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

 
Enligt socialkonstruktivismen bör kunskap och lärande betraktas i ljuset av kulturen, språket 

och den gemenskap personen ingår i. Därmed betraktas kunskap som något som skapas och 

förs vidare av en social grupp, snarare än av en enskild individ. Ett perspektiv på lärande, 

vilket är en vidareutveckling av det socialkonstruktivistiska perspektivet, är det 

sociokulturella perspektivet (Dysthe 2007). Det sociokulturella perspektivet grundar sig i den 

ryske psykologen Lev Semenovich Vygotskys teorier om tänkande, språk och handling 

(Björklund 2000). Enligt Vygotsky är människan formad av sociala och kulturella 

erfarenheter och detta påverkar hur denne interagerar, kommunicerar samt uppfattar 

verkligheten. Människans tänkande och språk utvecklas därmed i ett socialt sammanhang, där 

interaktion med andra människor är förutsättningen för kunskapsbildning och lärande (Säljö 

2010).  
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    Enligt det sociokulturella perspektivet är kunskap något som finns mellan människor, och 

inte enbart inom människor, och utvecklas genom samspel och interaktion i olika situationer 

(Björklund 2000). Därav kan kunskap inte ses som något yttre som flyttas in i människans 

inre (Säljö 2010).  

    Inom det sociokulturella perspektivet på lärande är teorin om den närmaste 

utvecklingszonen central. Denna kan förklaras som förhållandet mellan elevens faktiska 

utvecklingsnivå och den potentiella (Säljö 2010). Den beskriver det kunskapsområde eleven 

inte på egen hand behärskar då denne endast kan komma vidare genom att ta hjälp av någon 

som har större kunskap inom området. Det finns mycket större chans att eleven kan lära sig 

ny kunskap om den finns i elevens närmaste utvecklingszon (Hagland, Hedren & Taflin 

2011). Genom att eleven får samspela med den vuxne som innehar mer kunskaper kan denne 

skaffa sig insikter som kan användas i framtiden (Säljö 2010). Därmed kan läraren fungera 

som en dialogpartner och främja elevens lärande genom att skapa utvecklande situationer, och 

i dessa stötta denne (Dysthe 2007). Även eleverna emellan kan hjälpa varandra med sådant de 

inte klarar av, och på så sätt överlappas elevernas utvecklingszoner (Hagland m fl 2011). När 

lärandet äger rum genom kommunikation och samspel förändras elevernas roll från att vara 

meningsmottagare till att bli meningsskapare (Biesta 2007). 

 

2.3 Olika samspelsmönster 

 
Olga Dysthe (2007) uppmärksammar två samspelsmönster som kan förkomma i olika 

klassrum. Antingen kan klassrumssamtalen ha en enstämmig funktion där förmedling av 

mening är central. Detta till skillnad från det mer dialogiska samtalet där fokuset är att 

generera ny mening. Lärarens roll i det dialogiska samtalet är därmed att fungera som guide, 

vilken bekräftar och följer upp elevers olika utsagor, där eleverna uppmuntras till att ha en 

kreativ och skapande attityd.  

    Den västeuropeiska kulturtraditionen har länge präglats av förmedlande, enstämmig 

meningsöverföring, vilket har lett till en mer konsumerande attityd hos mottagarna. Studier av 

amerikanska klassrum visar att den enstämmiga förmedlingsfunktionen till stor del dominerar 

även idag. Det dialogiska samtalet där en ömsesidig kommunikation sker mellan individer, är 

därmed frånvarande i samspelet mellan lärare och elever inom den amerikanska 

undervisningstraditionen. Detta kan ge konsekvensen att en elev kan uppfatta lärarens 

yttringar som något som inte kan kritiseras eller ifrågasättas, vilket kan leda till statusskillnad 
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mellan lärare och elev. Normen blir således att eleven accepterar lärarens ord som ett korrekt 

sanningsenligt budskap (Dysthe 2007). Detta monologiska eller recitativa 

interaktionsmönster, leder till att den lärarstyrda fråga-svar-formen av undervisning äger rum. 

Sekvenser av initiativ – respons – uppföljning (IRU) begränsar elevernas språkliga 

medverkan i samtalet. Dessa sekvenser kan exemplifieras med: läraren ställer en fråga  

eleven svarar  läraren värderar svaret (Lindberg 2009).  

    Undervisningsformen förutsätter en kunskapssyn, där den individuelle eleven besitter 

information vilken kan uppvisas då läraren efterfrågar denna. Denna typ av kunskapssyn 

förstärker en undervisningstradition där eleverna blir passiva mottagare. 

    I ett klassrum där förmedlingsfunktionen präglar samtalen mellan elev och lärare, blir 

konsekvensen att samtalen blir monologiska. Således är kommunikationen ensidig då det 

främst är läraren som talar till eleverna. Den vanligaste formen av monologisk undervisning 

är föreläsning, fråga, svar och bedömning. Exempelvis kan detta innebära att läraren ställer 

slutna frågor till eleven, där svaren bedöms som rätt eller fel av läraren. Avsikten är därmed 

att kontrollera elevens kunskap (Dysthe 2007). 

 

2.4 Olika medierande redskap 

 
I ett sociokulturellt perspektiv på lärande är förmågan att hantera fysiska samt 

språkliga/intellektuella redskap centralt. De olika aspekterna är dock oupplösligt förenade 

med varandra i mänskliga praktiker. Människan använder fysiska artefakter vid exempelvis 

användandet av kartor, böcker eller miniräknare. De fysiska redskapen förutsätter även 

språkliga och symboliska konventioner och tecken. Människans lärande sker därmed med 

stöd av redskapen och dess meningserbjudande dessa ställer till förfogande (Säljö 2010). 

    Grundtanken är således att fysiska redskap är skapade av människan liksom de 

intellektuella/språkliga redskap som medierar världen för människorna i konkreta 

verksamheter. Människan möter utifrån detta inte omvärlden direkt, då relationen till 

omvärlden är medierad. De medierande redskapen eller tecknen hjälper människan att 

exempelvis lösa problem i olika sammanhang (Björklund 2000). Människans tänkande och 

föreställningar är skapade samt färgade av den kultur människan ingår i, samt kulturens 

medierande redskap (Säljö 2010).  

    Mediering behöver inte enbart ske genom fysiska redskap, då människans viktigaste 

medierande redskap är språkets resurser (Säljö 2010). Språket medför att människan kan delta 
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i sociala samspel, som kan leda till att människans tänkande formas (Björklund 2000). Då 

människan eftersträvar att kommunicera är språket ett individuellt men även ett kollektivt 

sociokulturellt redskap. Språket ses även som ett levande redskap, då det skapar mening 

mellan handlande individer i konkreta verksamheter (Säljö 2010). Genom språket kan även 

människan få tillgång till olika teorier och begrepp, vilka är socialt konstruerade. Teorierna 

och begreppen kan bidra till att en gemensam förståelse för omvärlden skapas (Säljö 2011). 

    Förutom talet är skriften ett viktigt medierande redskap, då dessa kommunikationsformer 

skapar kunskap. Informationsteknologin i det moderna samhället med förmågan att producera 

och sprida texter i olika situationer grundar sig i att skriften är ett medierande redskap. 

Därmed är det nödvändigt att människan kan läsa och skriva för att kunna delta i många delar 

av samhälls- och arbetslivet (Säljö 2010). Detta är även något som Björklund (2000) påvisar, 

då hon betonar vikten av att barn tidigt ska få ta del utav de redskap som behövs för att erövra 

läsande och skrivande, literacy.  

    Utöver talet är utvecklandet av läsning en komplex sociokulturell teknik, då barnet måste 

förstå hur skriftspråkliga relationer fungerar och ser ut mellan enheter såsom ord och 

meningar. Därutöver behöver barnet en förståelse för hur skrift och språk hänger samman. 

Inom ett sociokulturellt perspektiv är det angeläget att förstå att skriftspråklig kommunikation 

inte är en form av mediering som naturligt tilldelas var och en, utan är ett erövrande som var 

och en aktivt måste delta i (Säljö 2011). 

 

2.5 Literacy 

 
Historiskt har en forskningssyn på läsande och skrivande inneburit att läsande och skrivande 

bör läras ut i formella sammanhang, när barnet är moget för det (Björklund 2000). Vidare har 

läs- och skrivkunnighet länge definierats i termer av färdigheter där korrekt stavning och 

avkodning varit av stor betydelse. Utifrån detta tekniska synsätt på läsning och skrivning, låg 

föreställningen i att förmågan att läsa och skriva var något som man tillförskaffade sig vid en 

viss tidpunkt, och sedan behärskade för gott (Fast 2007, Bagga-Gupta 2006, Schmidt & 

Gustavsson 2011). 

    I den nyare literacyforskningen som växte fram under 1980 – talet uppmärksammas en 

annan syn på barns erövrande av skriftspråk, vilken anses ske precis som talspråket, i samspel 

och i meningsfulla sammanhang (Björklund 2000). Sylvia Scribner (1984), Catarina Schmidt 

och Bengt Gustavsson (2011) och Sangeeta Bagga-Gupta (2006) lyfter fram den förskjutning 
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som skett från att se läsning och skrivning som en individuell färdighet i ägande bemärkelse, 

till att se läsning och skrivning som något som är starkt ihopkopplat till den kulturella miljön. 

Utifrån denna Vygotskyinspirerade tradition är det därmed betydelsefullt att förstå skriftens 

olika syften i människors liv, då skriftsaktiviteter dagligen kommer till uttryck i olika kulturer 

och samhällen.  

    David Barton (2007) definierar literacy som något som personer gör för ett speciellt 

ändamål, tillsammans med andra eller på egen hand, på en specifik plats. Varje kultur har 

därmed egna regler för hur kunskaper förs vidare och vidareutvecklas. Barn blir tidigt 

delaktiga i en viss praktik då de deltar i situationer vilka inkluderar talande, lyssnande, 

läsande och skrivande. 

    Literacy handlar följaktligen om att personer tillägnar sig literacykompetenser i samspel 

med andra personer i en mängd olika sammanhang, vilket kan betyda att lärandet inte bör ses 

som begränsat till en viss arena såsom skolan (Barton 2007). Vidare handlar literacy om 

förmågan att kunna göra associationer, dra slutsatser samt koppla det lästa till den egna 

förförståelsen och omvärlden. Detta liksom att uppmärksamma hur texten kan förhålla sig till 

andra typer av texter från andra sammanhang. Kompetensen att kunna förstå en text, men 

fortfarande kunna förhålla sig kritisk och ifrågasättande till den är därmed betydelsefull. 

(Säljö 2011, Cope & Kalantzis 2000).  

    Inom forskningsområdet New Literacy Studies, vilken är en vidare utveckling av 

literacyfältet, studeras enligt Anna-Malin Karlsson (2006) vad människor gör med skrift, när 

de gör det och varför. Därmed har forskare inom fältet för avsikt att studera, utifrån den 

sociala synen på språkanvändningen, skriftanvändningen i dess konkreta sammanhang. New 

Literacy Studies betonar att literacy bör förstås utifrån en vidare mening då olika tecken, 

språkliga system och teknologier inkluderas i människors liv, och därutöver innefattar många 

olika texttyper, så kallade multimodaliteter (Schmidt & Gustavsson 2011). New Literacy 

Studies menar därmed att literacy inte kan förstås i absoluta termer, utan i plural, literacies. 

Detta då människors sätt att förhålla sig och använda skrift, är starkt ihopkopplat till den 

skriftkultur de lever i. Att vara läs- och skrivkunnig innebär således inom det här perspektivet 

att kunna förhålla sig till, samt behärska flera olika skriftskulturer (Karlsson 2006). 
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2.6 Literacies 

 
I det dagliga livet uppträder många olika former av literacy, vilka skiljer sig markant från hur 

människor uttryckte literacy för hundra år sedan. Tidningar, böcker, datafiler, communities 

med olika chattfunktioner, internetsidor och sms är multimodaliteter som den uppväxande 

generationen ställs inför dagligen (Säljö 2011). New Literacy Studies uppmärksammar att det 

i ett nutida teknologiskt samhälle inte går att utesluta bilder och andra symboliska system 

utanför literacybegrepppet (Fast 2007).  

    Fast (2007) nämner i sin studie att många leksaker kan tänkas representera den nya typen 

av text som exempelvis barn och unga kan möta idag genom merchandiseindustrin. Hon visar 

på leksaksdockan Diva Starz som exempel, då den saluför en mängd olika tolkningsbara 

texter. Detta i form utav bilder, grafer, fotografier på webbsidor, kläder, saker, tidningar, 

videofilmer, dataspel och internetsajter. Därigenom får barnen ta del utav en mängd olika 

textlandskap där läsande och skrivande är centrala, vilket är helt i linje med New Literacy 

Studies betoning av pluralformen literacies. Genom leksaksdockan lär sig barnen tidigt att 

tolka vad som kan tänkas stå bakom texterna. I Diva Starz-exemplet kan barnens 

identitetsutveckling påverkas av hur dockan presenterar vad det kan innebära att vara 

exempelvis flicka. I likhet med exemplet ovan, har barn och unga i dagens multimodala 

samhälle många olika kontaktpunkter till olika texttyper, vilka med nödvändighet inte 

behöver vara tryckta texter. 

    Olika sociala grupper såsom familjer, gatugäng och kyrkmedlemmar har specifika typer av 

kulturer, och därmed differentierade literacyaktiviteter. Detta medför att den enskilda 

gruppmedlemmens skriftspråkighet påverkas utav den kultur och det sammanhang denne 

ingår i (Barton 2007). New Literacy Studies menar att de normer som ett visst samhälle eller 

kulturkrets har vid en viss given tidpunkt, avspeglar de kulturella värderingar och 

förväntningar i de skriftspråkspraktiker som människor tar del utav (Schmidt & Gustavsson 

2011, Cope & Kalantzis 2000). 

    Barton (2007) framhåller således att literacies påverkar den personliga 

identitetsutvecklingen. Människor deltar i skilda literacysituationer under olika delar av sitt 

liv, och får därigenom olika erfarenheter. Därmed är den historiska dimensionen av literacy 

viktig att ta del utav och förstå, då olika sociala och kulturella sammanhang påverkar 

människors literacyutveckling. Läsning, skrivning, tal eller lyssnande kan därmed aldrig 

generaliseras, då de verkar inom olika tidsepoker och har på så sätt inneburit olika saker i 

olika tider. Literacy ingår alltid i ett socialt sammanhang, på en viss plats vid en viss tidpunkt. 
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2.7 Literacy event och literacy practice 

 
Utifrån New Literacy studies har det utvecklats många viktiga analysbegrepp, däribland 

literacy event och literacy practice som i svensk skriftbruksforskning har kommit att kallas för 

skrifthändelse och skriftpraktik (Karlsson 2006). 

David Barton och Mary Hamilton beskriver literacy på följande sätt: 

    ”Literacy is best understood as a set of social practices; these can be inferred from event which 

      are mediated by written text.” (citerat i Barton & Hamilton 1998, s.8). 

Vidare redogör Shirley Brice Heath för begreppet literacy event, och ger följande 

beskrivning: 

    ”…any occasion in which a piece of writing is integral to the nature of the 

      participants´ interactions and their interpretative processes.” (Citerat i Heath 1983, s.50). 

Literacy event syftar därmed på den integreringsprocess där en person möter en situation där 

någon form utav text är inbegripen (Fast 2007). Detta innebär således att skrift används på 

något sätt, antingen genom att personen eller personerna i fråga skriver, läser eller pratar om 

något skrivet (Karlsson 2006). Följaktligen grundar sig literacies i personers konkreta 

textmöten i vardagen, literacy event, vilka i sig är meningsfulla (Barton 2007). 

    Björklund (2000) anser att det är väsentligt att koppla literacy events till literacy practice, 

då literacy practice innehåller flera literacy events. Begreppet lyfter därav de sociala, 

kulturella och historiska mönster för handlingar som en viss kultur skapat kring läs- och 

skrivaktiviteter. De båda begreppen ökar således förståelsen för att den enskilda individens 

konkreta vardag och liv är insatt i ett vidare kulturellt och socialt sammanhang (Karlsson 

2000). 

    Barn deltar och handlar ständigt i olika literacy events, och gör då saker antingen för sig 

själva eller med andra, som de med nödvändighet inte vet något om eller helt kan förstå 

orsakerna till. I olika literacy events använder barnen sig utav de, av kulturen givna, redskap 

som finns att tillgå i den aktivitet där literacy ingår (Björklund 2000). Även Roger Säljö 

(2010) understryker att de handlingar som människor utför i en specifik miljö, återskapas 

inom sina respektive kontexter. Exempel på hur barn kan inneha kunskap om hur rutiner för 

textmöten kan te sig, är hur bokläsande i olika miljöer kan gå till. Barnet är väl införstådd i 

situationen, och kan därmed förhålla sig till de ramar som kulturen har angivit angående 

bokläsande. Detta utifrån att barnet varit delaktig i andra bokläsningssituationer (Björklund 

2000). 
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2.8 Att erövra läsande och skrivande 

 
Människans erövrande av läsande och skrivande innebär att denne tillägnar sig en ny form av 

kommunikationsmöjlighet (Nielsen 2005). Barnet har sedan födseln muntligt samspelat med 

omgivningen och ”läst” bilder samt direkt uppfångat dess budskap (Björklund 2000). När 

barnet ska lära sig läsa måste denne förstå att textens tecken innehar ett innehåll, och därav är 

meningsbärande. Likaså innebär skrivandets process att barnet låter tankarna komma till 

uttryck med hjälp av handen. Erövrandet av läsandet och skrivandet innebär således att barnet 

förstår att språket inte bara förmedlar ett budskap, utan också har en form som denne måste 

lära sig att använda (Nielsen 2005). 

    Enligt Caroline Liberg (2006) har tidigare forskning fokuserat på hur den enskilda 

individen lär sig att läsa och sedan faktiskt läser, och detta kallas för individuellt perspektiv. 

Perspektivet har dock stegvis övergetts och ersatts av ett sociokulturellt perspektiv på läs- och 

skrivinlärning. Enligt Cecilia Nielsen (2005) är ett tydligt drag inom denna forskning att 

talspråkande och skriftspråkande där läsning och skrivning sker är ömsesidigt beroende av 

varandra. Inom detta perspektiv läggs huvudfokus i barnets eget utforskande, samt hur denne 

utvecklar kunskaper i läsning och skrivning i de sociala och kulturella sammanhang denne 

ingår i (Liberg 2006). Därmed blir det sociala samspelet och interaktionen med andra centralt 

i läs och skriverövrandet (Håkansson 2010). 

    I dagens samhälle intar skriftspråket en framträdande plats i vardagen, vilket gör att många 

barn har påbörjat skriftspråksutvecklingen långt innan skolstart (Nielsen 2005). Genom lek 

och samtal upptäcker de olika aspekter av skriftspråklighet och blir alltmer skickliga 

skriftspråksanvändare (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson 2006). Olika forskare 

beskriver hur begynnande läsning och skrivning går hand i hand och stödjer varandra 

(Dahlgren m fl. 2006, Liberg 2006, Barton 2007, Björklund 2000). Barns upptäckande av 

läsning kan börja med lekläsning, där de låtsas att de läser böcker genom rollekar (Liberg 

2006). Vidare ”läser” barnen bilder, lär sig olika ord utantill och efter ett tag försöker de 

ljudläsa nya ord. När barn lär sig skriva kan de börja med härmande klotter, lekskrivande av 

hemliga tecken. Detta för att sedan skriva orden ljudenligt, utifrån hur de tycker orden låter 

(Nielsen 2005). 
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2.9 Högläsning och eget läsande 

 
Enligt Inger Fridolfsson (2008) innehar högläsningen många positiva effekter för barns 

skriftspråkserövrande. Ordförrådsutvecklingen hos mindre barn kan gynnas då böckerna till 

stor del inte innehåller de ord barn använder i vardagen. Därmed skapas en förståelse för att 

tecken innehar ett budskap, att ord skapar meningar samt att dessa bygger upp berättelser. 

Enligt SOU (1997:108) är tillgången till böcker den faktor som har störst betydelse för 

läsutvecklingen. Vidare finns det en stark koppling mellan tillgång på böcker och elevernas 

intresse för skriftspråk samt läsförståelse. Fridolfsson (2008) påvisar betydelsen av att läraren 

hjälper och handleder vid val av bok så att den innehar rätt svårighetsgrad och ett innehåll 

som engagerar eleven. 

    Högläsningens svårighetsgrad bör ligga på en eller flera nivåer över det eleverna läser på 

egen hand. När högläsningen befinner sig på en högre nivå än den barnet själv är van vid det 

egna bokläsandet, kan detta leda till att denne vågar läsa liknande böcker själv på egen hand 

(Fridolfsson 2008). Kerstin Dominicovic, Yvonne Eriksson samt Kerstin Fellenius (2006) 

framhåller att det är fördelaktigt om lärare inleder en dialog kring bokens innehåll både under 

men även efter bokläsandet. På så sätt kan en djupare förståelse för textens innehåll och 

budskap uppstå (Stensson 2006). Därmed kan eleverna utveckla läsförståelsestrategier då de 

måste tänka kreativt och fundera på bokens innehåll samt budskap (Fridolfsson 2008).  

    Det finns forskning som visar att det kan vara fördelaktigt att gestalta böckers textuella 

innehåll med hjälp utav dramatisering (Stensson 2006, Alleklev & Lindvall 2001). Barnen 

kan då få möjlighet att identifiera sig med olika rollfigurer, och på så sätt utforska samt skapa 

en större förståelse för hur människor kan tänka och känna i olika situationer (Alleklev & 

Lindvall 2001). 

 

2.10 Samspel och kommunikation i meningsfulla sammanhang 

 
Gösta Dahlgren m.fl. (2006) uppmärksammar betydelsen av att elever får engagera sig i 

meningsfulla aktiviteter för dem, eftersom det är i dessa aktiviteter samt i samspelet med 

andra, deras läs och skriverövrande kan ske. Därmed är det väsentligt att miljön runt dem på 

ett positivt sätt innehåller och understödjer skriftspråklig verksamhet (Fridolfsson 2008). 

Enligt Nielsen (2005) är det även betydelsefullt att det finns stor tillgång till läsmaterial och 

böcker som engagerar elever. Vidare bör skrivning ske i autentiska situationer, alltså inte bara 

som formell träning, utan som kommunikation med andra och sig själv (Liberg 2006). Om 
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elever är engagerade i meningsfulla aktiviteter för dem, utvecklar de skriv och läsfärdigheter 

som en biprodukt (Dahlgren m fl. 2006). 

    En förutsättning för elevers läs- och skrivutveckling är att lärandet bygger på deras 

kulturella och personliga erfarenheter. Vidare är lärares positiva förhållningsätt avgörande i 

stöttandet av elevers tro på sig själva och därmed lust att lära. Därmed är erfarandet av en 

trygg situation, samt engagemang och känslomässigt stöd från de vuxna viktigt (Nielsen 

2005). När lärare samspelar med elever är det då viktigt att de sänder tydliga signaler om att 

elever har något att bidra med i kunskapsbyggandet 

 

2.11 Rika språkmiljöer 

 
Förmågan att hantera fysiska samt språkliga/intellektuella redskap är inom den sociokulturella 

teorin central då lärandet sker med hjälp utav dessa (Säljö 2010). För att kunna delta i många 

delar av samhälls- och arbetslivet är det enligt Björklund (2000) viktigt att barn tidigt får ta 

del utav de redskap som behövs för att erövra läsande och skrivande, literacy.  

    För att eleverna ska bli intresserade av att ägna sig åt skrivande aktiviteter är det 

fördelaktigt om de vistas i miljöer som stimulerar skriftspråkligt skapande (Liberg 2006). 

Enligt Fridolfsson (2008) ägnar sig elever i större utsträckning åt skrivande aktiviteter om de 

befinner sig i miljöer som innehar rik tillgång till skriftmaterial såsom pennor, papper, 

bokstavsstämplar och böcker av olika svårighetsgrader. Utifrån detta är det viktigt att läraren 

tar tillvara på, samt uppmuntrar elevernas initiativtagande till skriftspråksaktiviteter. Det är 

lärarens handledning och stöd i elevernas närmaste utvecklingszon som är det viktigaste i 

lärandet, och inte skolans tillgång till fysiska redskap samt resurstillgång (Säljö 2010). Det 

avgörande är alltså inte själva utbudet av skrivmaterial och böcker, utan på vilket sätt 

materialet används och nyttjas (Fridolfsson 2008). 

 

2.12 Tidigare forskning 

 
Utifrån studiens syfte, som handlar om vilka literacyevents elever kan ingå i samt hur de kan 

erövra literacy, kommer forskning som berör detta tas upp. Personer som har forskat på detta 

område är bl.a. Shirley Brice Heath (1983) samt Carina Fast (2007) och Elisabeth Björklund 

(2000). I texten som följer kommer deras studier samt resultat att lyftas fram, och 
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avslutningsvis kommer vi som författare, utifrån tidigare forskning, motivera vårt val av 

uppsatsämne. 

 

2.13 Heath (1983), Björklund (2000) och Fast (2007) studier 

 
I Heath (1983) etnografiska studie undersöks hur barn kommer i kontakt med skrift, samt hur 

de erövrar literacy. För detta ändamål studeras tre olika amerikanska familjer i tre olika 

samhällen, för att undersöka hur olika livsmönster ser ut för barnen som växer upp, samt hur 

skolan och lärarna bemöter föräldrarna och barnen. I hennes urvalsgrupp finns det barn som 

har kommit olika långt i sitt skriftspråkliga upptäckande när de börjar i skolan och bär 

därmed med sig olika skriftspråkliga bagage. Det framkommer att lärarnas förväntningar är 

olika beroende på om eleverna tidigare fostrats in i hur de ska bete sig i skolan eller inte. De 

barn som växer upp i en kulturell miljö som skiljer sig från skolan upplever ofta 

skolmisslyckanden eftersom de inte agerar i enlighet med lärarnas förväntningar, samt att 

lärarna saknar förståelse för hur barnen lär samt upptäcker världen.  

    I likhet med Heath (1983) utför Fast (2007) en etnografisk studie där sju svenska barn från 

olika kulturella och sociala miljöer studeras under tre år. Barnen är fyra år vid studiens 

början. Studiens syfte är att studera vilka textorienterade aktiviteter barnen utövar samt 

medverkar i på egen hand. Vidare är syftet att studera hur övergången mellan hem, förskola 

och skola ser ut, samt hur elevernas tidigare erfarenheter tas om hand om i skolan. Resultatet 

visar att barnen socialiseras samt är involverade i en mängd rika literacyevents via deras 

kultur, tradition, språk samt religion. I olika sammanhang tränas de därav att skriva och läsa 

långt innan de kommit i kontakt med skolans formella undervisning. Vidare framkommer det 

att barnen utbyter erfarenheter samt kunskap om populärkultur och media oavsett deras 

kulturella, språkliga eller socioekonomiska bakgrunder. Tillsammans skapar eleverna en 

gemensam förståelse av texter i form av bilder, ord, namn och ikoner. Eleverna erövrar olika 

skriftspråkskompetenser med hjälp av sina kamrater genom deras spel och leksaker. Detta 

sker både innan skolstart, men även när de börjat skolan. Dessa språkliga och kulturella 

erfarenheter får inte tas med in i klassrummet, då lärarna bestämmer vilka textorienterade 

aktiviteter som anses vara viktiga och inte. 

    Björklund (2000) utför en etnografisk studie på en förskola i en svensk stad, bland en 

grupp enspråkiga barn i åldrarna ett halvt år till tre år. Syftet med studien är att få kunskap 

om hur barn erövrar samt uttrycker literacy i sin vardag. I studien framkommer det att barn 
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deltar samt interagerar med varandra i olika literacy events som de anser ger mening. I 

barnens literacyerövrande använder de sig utav fysiska som såväl intellektuella redskap som 

finns i förskolemiljön. Exempel på fysiska redskap de använder är böcker, papper, penna, och 

bilder. Språket som förskolelärare och barnen kommunicerar genom samspelet, fungerar som 

ett intellektuellt redskap. Genom redskapen deltar de i aktiviteter som högläsning, lekläsning, 

lekskrivande samt berättande av berättelser. Barnen tar därmed själva många initiativ till 

literacy events där de samspelar med varandra, men även förskolelärarna tar initiativ till 

literacy events. Då barnen ständigt involveras i olika literacy events med hjälp av olika 

redskap, skapar och upprätthåller de en läs- och skrivkultur, literacy practice. 

 

2.14 Konsekvenser för vår studie 

 
Syftet med detta kapitel är att beskriva de teoretiska utgångspunkter samt de analysverktyg 

arbetet kommer utgå ifrån. Ett ytterligare syfte med detta avsnitt är att redogöra för tidigare 

forskning inom området. Detta för att vi som författare på ett tydligt sätt ska kunna ta avstamp 

från detta i vår studie.  

    I Fasts (2007) samt Björklunds (2000) studier belyses det att barn är involverade i en rik 

mängd literacy events långt innan skolstart, men även i skolan. Barn använder sig utav fysiska 

som såväl intellektuella redskap som finns i skolmiljön i deras literacyerövrande. Exempel på 

fysiska redskap de använder är böcker, papper, penna, och bilder. Språket som lärare och 

barnen kommunicerar genom samspelet, fungerar som ett intellektuellt redskap. Genom 

redskapen deltar de i aktiviteter som högläsning, lekläsning, lekskrivande samt berättande av 

berättelser. Barnen ingår därmed ständigt i literacy events som är barninitierade eller 

lärarinitierade. 

    Det framkommer i Heaths (1983) studie att barns literacyerövrande kan se olika ut när de 

börjar grundskolan beroende på det skriftspråkliga bagage de bär med sig. Detta för att läraren 

bemöter eleverna olika beroende på deras tidigare erfarenheter av skriftspråk. I Fasts (2007) 

studie framkommer det att elevernas erfarenheter tas om hand på olika sätt, då populärkultur 

samt media värderas lågt utav lärarna, trots att eleverna har börjat erövra literacy genom dessa 

medier. 

    Utifrån Heaths (1983), Fasts (2007) samt Björklunds (2000) etnografiska studier är vi 

inspirerade av att studera hur barns literacyerövrande kan se ut i en annan kulturell kontext. 

Detta finner vi intressant då elevers läs- och skrivförmåga i Sverige jämförs med andra länder, 
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såsom Indien, i internationella kunskapsmätningar gjorda av bl.a. TIMS och PIRLS. Därför 

vill vi studera hur literacyerövrandet kan se ut i Indien där fokus är på vilka medierande 

redskap de använder, samt hur de använder dessa. Detta är intresseväckande då skolor i 

Sverige kan erbjuda en viss typ av materiella förutsättningar. Vidare vill vi studera vilka 

literacy events som framträder i skolvardagen, där fokus är på om de är lärarinitierade eller 

elevinitierade. 
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3. Metod 

 
I det här kapitlet skildras val av metod, hur vi fick tillträde till fältet samt studiens 

undersökningsgrupp. Vidare beskrivs etiska principer samt vilka överväganden som har gjorts 

i syfte att säkerhetsställa validiteten, trovärdigheten samt tillförlitligheten. Därutöver följer en 

beskrivning gällande hur observationsbearbetningen samt analysarbetet gått till. 

 

3.1 Etnografiska studier 

 
Etnografi är en forskningsstrategi som i bokstavlig mening inbegriper beskrivningar av olika 

människor och kulturer (Fangen 2011). Metodologin har sitt ursprung i tidiga 

socialantropologers arbeten, där de genom kartläggning av olika folkgruppers levnadssätt 

kunde få en ökad förståelse för den kultur de studerade människorna ingick och verkade i 

(Denscombe 2012). Enligt Catarina Schmidt och Bernt Gustavsson (2011) och Karlsson 

(2006) är det lämpligt att människors skrifthändelser samt skriftpraktiker undersöks med hjälp 

utav ett etnografiskt arbetssätt. Detta för att kunna studera vad människor gör med skrift, när 

de gör det och varför. Heath (1983), Fast (2007) och Björklund (2000) använder sig av det 

etnografiska angreppssättet då de studerar barns möten med textorienterade aktiviteter. Då vår 

uppsats har för avsikt att undersöka vilka literacy events elever ingår i på en indisk skola, 

samt hur deras literacyerövrande kan se ut, valdes ett etnografiskt arbetssätt. Detta för att 

kunna ta del utav vad elever gjorde med skrift, hur och när de gjorde det, samt i vilket syfte.  

    Utifrån den etnografiska metodologin har deltagande observation som metod kommit att 

utvecklats. Med hjälp av metoden kommer forskaren mycket nära de människor som ska 

studeras, liksom att denne i någon mån deltar tillsammans med den studerade gruppen i deras 

sammanhang. Därmed studeras händelserna i de sammanhang där dessa förekommer naturligt 

(Fangen 2011). Martyn Denscombe (2012) påvisar att metodens styrka kan vara att den inte 

förlitar sig på vad människor säger att de gör eller tänker, då den utgår från ögats observation. 

En annan styrka med metoden är att forskaren kan få insikter som bara går att få om denne 

erfar kulturer och händelser som en från insidan, en insider. Detta då forskaren kan ställa 

frågor till studiedeltagarna utifrån det som observerats. En nackdel med metoden kan vara att 

det öppna förhållningssättet gentemot den studerade miljön kan tolkas på ett felaktigt sätt. 

Detta om forskaren inte nyanserar de yttre beteenden som uppvisas, vilka i sig kan inbegripa 

dubbla innebörder.  
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    Fangen (2011) påvisar att när forskaren bedriver deltagande observation utförs två former 

utav handlande. Delvis involveras forskaren i samspel med andra, samtidigt som denne iakttar 

vad de studerade personerna ägnar sig åt. Därmed kan rollen deltagande observatör röra sig på 

en skala från att enbart observera till att enbart delta. Om forskaren endast väljer att observera 

ställer sig denne vid sidan av som åskådare. Detta till skillnad från om forskaren deltar i det 

studerade sammanhanget på samma villkor som de andra närvarande. När forskningsmetoden 

deltagande observation ska användas är det därav fördelaktigt om forskaren hittar ett sätt att 

kombinera de båda handlingsprinciperna.  

    Då vi ville undersöka hur eleverna involverades i olika literacy events, ansåg vi att det var 

fördelaktigt att använda oss av forskningsmetoden deltagande observation. Detta för att kunna 

verka i spänningsfältet mellan observerande och deltagande i skolverksamheten. På så sätt 

kunde vi studera elevernas skriftspråkliga möten i de sammanhang som dessa förekom 

naturligt, såväl i klassrummet som på skolgården. Genom att både vara delaktig och 

distanserad till studiegruppen kunde vi få olika bilder utav deras literacymöten. 

    Att forska på en skolpraktik i en annan kulturell kontext kan tyckas problematisk då det är 

en helt ny skolkultur som ska studeras och förstås. Fördelen som vi såg det, i enlighet med 

Fangen (2011) var dock att vi kunde, utifrån en främmande blick, se på fenomen som 

medlemmarna av den studerade kulturen eventuellt inte var medvetna om. 

 

3.2 Urval 

 
Enligt Fangen (2011) är det viktigt att forskaren förhandlar tillträde till fältet, samt vinner 

förtroende från den som ansvarar för verksamheten som ämnas studeras. Asper (2011) menar 

på att det kan finnas grindvakter som effektivt spärrar inträdet eller begränsar forskarens 

rörlighet på fältet. Därmed bör inträdet på fältet ses som en process, där forskaren successivt 

får ökat förtroende och frihet. 

    Under flera veckors tid skickade vi mail till olika skolor i Indien för att fråga om vi fick 

komma och utföra en studie på skolan. En skola i en storstad, Toreol School, godkände tidigt 

vår förfrågan och visade tydligt att de uppskattade vår kommande närvaro. I mailkontakten 

hade vi blivit lovade att få vara i en klass under hela observationstiden. Detta för att kunna 

komma nära eleverna och på så sätt få en helhetsbild av deras skolvardag. Väl på skolan i 

mötet med rektorn, godkändes enbart att vi besökte en ny klass varje dag. Om vi hade varit på 

den berörda skolan under flera veckors tid, hade vi på ett annat sätt kunnat vinna förtroende 
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samt ändra beslutet. Men eftersom vi var där under en kort tid fick vi acceptera det som 

erbjöds.  

    Anledningen till att vi endast var där under cirka två veckors tid, berodde på att skolorna i 

Indien hade lov innan och efter observationsperioden, då stora högtider firades i landet. Trots 

att vi var där under en relativt kort tid samt i olika klasser, upplevde vi att vi kunde samla in 

det datamaterial som behövdes för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

    Undersökningsgruppen bestod utav fem olika klasser, där varje klass inbegrep 50 elever. 

Eleverna var i åldrarna fem till tio år, och vi kom sammanlagt i kontakt med cirka 250 elever 

under vår tid på fältet. Enligt Denscombe (2012) kan det vara fördelaktigt med stor variation 

inom urvalsgruppen eftersom en komplex och eventuellt motsägelsefull bild av verkligheten 

kan beskrivas. I vår studie består urvalsgruppen utav elever från olika religiösa samt 

socioekonomiska bakgrunder vilket medförde att deras läs- och skrifterfarenheter såg olika 

ut. 

    Vi finner att fördelen med att besöka flera olika klasser var att vi fick en bredare förståelse 

för hur skolkulturen kunde te sig, då klassrumsundervisningen var utformad på likartade sätt i 

klasserna. Nackdelen kunde vara att vi dock aldrig på djupet kunde komma nära eleverna, 

och på så sätt aldrig bli riktigt förtrogna med de olika gruppkonstellationer av elever som 

fanns inom klasserna. 

 

3.3 Genomförande av den empiriska studien 

 
Enligt Denscombe (2012) kan det finnas komplexitet i observationsprocesser, vilket 

forskaren måste vara medveten om. En felkälla kan vara att forskarens dagshumör, där 

exempelvis hunger och den egna perceptionen, kan komma att påverka hur den observerade 

situationen uppfattas. För att undvika detta kan forskaren använda sig av strukturerade 

observationer och därmed också garantera ett representativt urval. Detta genom att försäkra 

sig om att observationsperioderna är utspridda över hela veckans dagar och exempelvis över 

hela skoldagen. I denna undersökning är observationerna systematiska då vi vistats på skolan 

under veckans alla dagar samt följt eleverna under hela deras skoldagar. Detta för att få en 

helhetsbild utav skolvardagen, liksom att undvika att observationerna skulle vara alltför 

påverkade av vår dagsform. 

    Enligt Fangen (2011) bör forskaren inneha en känslighet inför första dagen på fältet, och 

konsekvent skriva ner alla intryck och samtal, både formella och informella. Kvalitativ 
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forskning är trovärdig och tillförlitlig om forskaren systematiskt samt noggrant nedtecknar 

studien (Fejes & Thornberg 2009). Genom att forskaren noggrant skriver fältanteckningar, 

utan tolkningar i första hand, höjs reliabiliteten i studien. Detta då beskrivningarna blir mer 

täta och rena. Vid kodningen och kategoriseringen är det däremot lämpligt att tolkningar och 

en första analys sker (Fangen 2011).  

    Vi valde att noggrant och systematiskt skriva fältanteckningar, där täta och detaljrika 

beskrivningar gjordes i fältboken. För att höja reliabiliteten ytterligare skrev vi ner 

händelserna omgående, dels under klassrumsobservationerna men även när eleverna hade gått 

hem för dagen. Detta för att upplevelser samt händelser lätt glöms bort om de inte skrivs ner 

omgående.  

    Fangen (2011) påvisar att det kan vara fördelaktigt att använda sig utav kompletterande 

källor såsom textdokument samt informella samtal för att ge en helhetsbild utav det 

studerade, då källorna kan bekräfta samt fördjupa det som framkommer i olika sammanhang. 

På så sätt kan forskaren få tillgång till olika infallsvinklar på samma fenomen (Denscombe 

2102).  

    Förutom de fältboksanteckningar vi förde, använde vi oss utav textdokument i form utav 

styrdokument, en formell intervju samt informella samtal med lärare. Detta för att få en 

helhetsbild av skolverksamheten. Under vistelsen fick vi även ta del utav skolans lokala 

styrdokument för att få ytterligare ökad förståelse för skolans läs- och skrivundervisning. Vid 

några tillfällen utförde vi informella samtal med klasslärare efter klassrumsobservationerna. 

Vid dessa tillfällen delade de med sig utav tankar kring undervisning generellt, samt läs- och 

skrivundervisningen mer specifikt. Under den sista dagen utförde vi en formell intervju med 

en lärarutbildare på skolan för att erhålla ytterligare information till vårt datamaterial. 

    Enligt Dencsombe (2012) kan intervjuaren använda sig av ljudupptagningar i en intervju 

för att få en närmast fullständig dokumentation av vad som sägs. Om den intervjuade 

personen inte vill bli inspelad kan intervjuaren dokumentera samtalet genom att föra 

anteckningar. Under intervjutillfället med lärarutbildaren valde vi att enbart föra anteckningar 

då ljudnivån var mycket hög i rummet, samt att vi kände oss obekväma i att spela in 

intervjun. Detta kan anses sänka validiteten i studien, eftersom alla utsagor inte kunde 

dokumenteras. Dock anser vi att en nära beskrivning av samtalet kunde redogöras, då vi båda 

förde anteckningar under samtalet och samtalade om intervjun efteråt. Vi anser att 

anteckningarna i detta fall var tillräckliga, då intervjun enbart skulle fungera som 

kompletterande källa till studiens huvudmetod, deltagande observation. 

    Enligt Fangen (2011) kan forskarrollen variera från att vara en ren observatör till att i 
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högre grad vara deltagande, vilken möjliggör att informella samtal med elever samt lärare kan 

ske. Innan vi besökte skolan hade vi bestämt oss för att vara deltagande observatörer, då vi 

både ville bli en del utav gruppen, men även kunna observera klassen och på så sätt inneha 

distans. Då eleverna gick fram till läraren vid katedern vid hjälp utav exempelvis 

skoluppgifter, ledde detta till att vi intog en mer observerande roll i klassrummet. Vi valde att 

agera på detta sätt då ett mer deltagande förhållningssätt inte passade klassrumssituationen. 

Däremot ingick vi i en mer delaktig forskarroll under rasterna på skolgården då vi lekte och 

pratade med barnen. Där kunde vi uppleva en närmare kontakt till eleverna. 

    Denscombe (2012) lyfter fram vikten av att presentera sig på ett sätt som inte anstöter de 

inblandade. Detta genom att exempelvis vara artig samt använda, i sammanhanget, 

representabla kläder. Även Fangen (2011) och Patrik Aspers (2011) påpekar att forskaren bör 

vara medveten om att dennes bakgrund sett utifrån klass, kön och etnicitet kan komma att 

påverka hur studiedeltagarna kan bemöta en. Aspers (2011) uppmärksammar också att 

studiedeltagarnas agerande kan påverkas av forskarens närvaro, trots att denne eftersträvar att 

den naturliga miljön inte ska störas. Detta var något vi ständigt reflekterade och förhöll oss 

gentemot, då vi valde vi att klä oss i Salwar kameez, vilket är ett klädesplagg som unga ogifta 

kvinnor oftast har på sig i Indien. Därutöver var vi medvetna om att vårt kön samt kulturella 

bakgrund kunde påverka insamlandet av datamaterialet. Då skolan bestod av elever och 

personal av det kvinnliga könet, anser vi att det var en fördel att vi var kvinnor, då detta var 

normen på skolan.  

    Det var både till vår för- och nackdel att vi var västerlänningar. Eleverna var väldigt 

intresserade av vårt film- och musikintresse, och de delade gärna med sig av sina egna. Ibland 

var det dock svårt att veta vilka film- och musikstjärnor de pratade om, då vi hade olika 

populärkulturella referenser att utgå ifrån. Förutom dessa svårigheter, kunde det ibland vara 

utmanade att förstå vad de sa när de pratade engelska. Detta då olika språkliga dialekter sken 

igenom. Därutöver talade många utav de yngre barnen på sitt hemspråk i samtalen med oss, 

då de förmodligen trodde att vi kunde förstå vad de sa. 

 

3.4 Etiska aspekter 

 
I texten som följer belyses de etiska överväganden som gjorts i studien utifrån 

Vetenskapsrådet (2011) och Thornberg (2011). Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) 

påvisar vikten av att forskaren eftersträvar en god forskningsetik, där informanterna ger 
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samtycke till deltagande i studien. Detta är även något som Vetenskapsrådet (2011) 

uppmärksammar, då de menar att det ideala vid observationsstudier är om deltagarna i 

studien är informerade om att de är föremål för forskning, och att de skriftligen samtyckt till 

detta i förväg. Enligt juridiska principer ska frågor om etik prövas, då det gäller känsliga 

personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.  

    Vi fick tillträde till fältet genom att rektorn godkände vår närvaro på skolan. Eftersom 

eleverna hade olika föräldrabakgrunder skickade rektorn aldrig informationsbrev om vår 

närvaro på skolan. Detta kan anses oetiskt, då vårdnadshavarna inte var medvetna om att 

eleverna var observerade. Skolan var dock van vid att få besök av människor från hela 

världen, bland annat representanter från organisationen såsom UNICEF. Det kan därmed 

hända att alla vårdnadshavare någon gång skrivit under papper med godkännande. Detta är 

inget vi har kännedom om, utan är såväl bara spekulationer. Rektorn samt klasslärare 

godkände att vi tog fotografier på barnen samt att vi dokumenterade det vi såg. För att skydda 

eleverna i denna studie, har vi gett skolan och eleverna fingerande namn. 

 

3.5 Bearbetning och analys av observationer 

 
Enligt Fangen (2011) är analysen och resultatet ett långvarigt reflektionsarbete som kan 

liknas vid en evinnerlig rundgång mellan teori, metod och datamaterial. Det finns olika 

tillvägagångssätt gällande hur forskaren rent praktiskt kan gå tillväga vid analysarbetet. En 

tolkningsprocess denne kan använda sig av är den kulturanalytiska, där analytiska begrepp 

kan användas för vidare förståelse av det insamlande datamaterialet. I insamlandet av 

datamaterialet samt i bearbetningen av detta, kunde vi uppleva att vi ständigt rörde oss mellan 

teori, metod och det empiriska underlaget. Detta då vi genom det sociokulturella perspektivet 

samt literacyforskningen uppmärksammade centrala begrepp som vi sedan använde oss av i 

såväl observationstillfällena som i analysen av dessa. För att kunna tolka och förstå elevers 

läs- och skriftspråkande som aspekter av literacy, kom vi att använda oss av begreppen 

literacy event och literacy practice som analysverktyg vid bearbetningen av observationerna. 

    Enligt Aspers (2011) är det fördelaktigt om den insamlande datan först kodas, och sedan 

analyseras, även om det är mer rimligt att se kodningen som en del av analysen. Arbetet med 

att koda bör inledas i början av projektet och även fortgå i insamlandet av det empiriska 

materialet. Kodning kan beskrivas som ett sorteringsarbete där olika teman och kategorier 

växer fram. Utifrån detta valde vi att koda fältanteckningarna samt uppgifterna från de 
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kompletterande källorna med hjälp utav olika tankekartor. På så sätt kunde vi utarbeta 

kategorier som var förenliga med vårt syfte och frågeställningar, samt den litteratur vi tagit 

del utav. Vidare skapades en bild av de olika literacy events samt den literacy practice som 

eleverna var involverade i, genom upprepad läsning av datamaterialet. Utifrån detta framkom 

sex kategorier som vi senare kom att kalla för subkategorier, då dessa kunde delas in i tre 

huvudkategorier. Analysen skedde sedan utifrån dessa kategorier. 

 

3.6 Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis har vi utifrån studiens syftesformulering valt deltagande observation 

som metod, då den enligt Denscombe (2012) erbjuder möjlighet att direkt ta del utav de 

händelser som träder fram i den studerade miljön. I vår studie användes informella samtal, en 

formell intervju, samt textdokument som kompletterande källor till de strukturerade 

observationerna. Detta för att, i enlighet med Denscombe (2012), få större förståelse för det 

studerande. Vi har också, i enlighet med Fangen (2011), befunnit oss i spänningsfältet mellan 

ren observation och mer deltagande observation.   

    Enligt Fangen (2011) höjs reliabiliteten om forskaren utan tolkningar noggrant fört 

fältanteckningar. Utifrån detta valde vi att noggrant samt systematiskt nedteckna våra 

iakttagelser både under klassrumsundervisningen, men även efter skoldagen. När 

datamaterialet var insamlat började vi vårt tolknings- samt kategoriseringsarbete, där våra 

fältboksanteckningar utgjorde grunden för analysen.  
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4. Toreol School  

I det här kapitlet presenteras och analyseras de observationer vi genomfört på Toreol School, 

vilket är ett fingerat namn. Detta sker utifrån syftet som handlar om hur elevernas 

literacyerövrande kan se ut, samt vilka medierande redskap de använder sig av i detta. 

Därmed riktas fokus mot de literacy events som framträder i den undersökta 

skolverksamheten.  

    Utifrån datamaterialet framträder tre huvudkategorier som vi har valt att kalla 

lärarinitierade literacy events, lärarinitierade literacy events med större elevutrymme, 

samt elevinitierade literacy events. Utifrån huvudkategorierna presenteras sex olika 

subkategorier. Under varje subkategori ges en introduktion till ämnet, samt ett efterföljande 

exempel ur vår fältbok. Efter detta följer sedan en analys där relevant litteratur och forskning 

lyfts in. 

 

4.1 De indiska styrdokumenten och en indisk skolstudie 

 
2011 upprättades en femårsplan av Sarva Shikska Abhiyan i syfte att säkerhetsställa 

skolgången, förbättra närvaron samt minska avhoppen i de indiska skolorna. I samband med 

femårsplanen redogjordes det att lärare ska återknyta undervisningen till elevers egna liv, så 

att skolan blir meningsfull för dem. Vidare belystes vikten av att elever ska få möjlighet att 

upptäcka samt utforska kunskaper tillsammans med andra i gemensamma processer. 

Därutöver ska lärare använda sig utav flera olika metoder och läromedel (Government of 

India 2011). 

    För att underlätta elevernas utvecklande av läs- och skrivkunskaper ska skolorna 

tillhandahålla läroböcker och lekmaterial. Vidare ska varje skola ha tillgång till bibliotek med 

böcker i differentierade genrer. Därutöver ska eleverna få möjlighet att utveckla 

datakunskaper genom att få tillgång till tekniker såsom datorer och kameror (Government of 

India 2011).  

    Den amerikanska forskaren Gael Fonken (2008) har utfört en etnografisk studie på en 

skola, i en indisk storstad. Hon hade för avsikt att undersöka hur barn i yngre åldrar utvecklar 

tvåspråkighet. Undersökningsgruppen bestod utav elever vars föräldrar kunde betala för deras 

skolgång, liksom elever från slumområden vars skolgång sponsrades av 

välgörenhetsorganisationer.  

    Hennes studie visade att eleverna tidigt utvecklade tvåspråkighet, då eleverna genom bl.a. 
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bokläsande och stencilövningar erövrade det engelska språket. Vidare visade hennes studie 

att lärarna på skolan eftersträvade minskade klyftor elever emellan. Dock var dessa ändå 

påtagliga då elever vars föräldrar kunde betala för deras skolgång hade tillgång till 

skrivmaterial. Detta till skillnad från eleverna från slumområdena. 

    Eleverna från de ekonomiskt välbärgade familjerna hade tillgång till engelsk skön- och 

facklitteratur samt ordböcker hemma, till skillnad från eleverna från de mer ekonomiskt 

begränsade familjerna. Detta medförde att förutsättningarna för den engelskspråkliga 

utvecklingen såg olika ut. Det påvisades även att böckerna som fanns att tillgå på skolan hade 

ett föråldrat språk. Därutöver hade eleverna inte möjlighet att låna böcker på sitt första språk, 

då det enbart var engelska böcker som fanns att tillgå (Fonken 2008). 

 

4.2 Skolan, klasserna och den fysiska miljön 

 
På Toreol School går det 1400 flickor i åldrarna fyra till sexton år. Ungefär hälften av 

eleverna får sina skolavgifter understödda av organisationer såsom UNICEF. Skolans elever 

kommer från olika socioekonomiska bakgrunder, och det finns tre kategorier av elever 

representerade i skolklasserna. Den ena är de barn som bor på skolans barnhem, den andra är 

de barn som bor med släkt eller familj i de fattiga slumområdena. Den tredje gruppen är de 

barn som kommer från mer ekonomiskt välbärgade familjer. Skolans arbete är tydligt riktat 

mot värdegrundsprinciper, såsom allas människors lika värde, vilket också visar sig i det 

inkluderingsarbete som skolan bedriver gällande elever med synliga och dolda 

funktionshinder.  

    Eleverna på skolan bär skoluniform, vilken består utav en blå och vit klänning, ljusblå 

kofta och vita knästrumpor. Till uniformen har de ett par svarta lackskor. Trots att skolan 

eftersträvar att klyftorna ska minska mellan eleverna, blir det påtagligt märkbart att eleverna 

kommer från olika sociala skikt. Vid vår vistelse på skolan märkte vi att en del barn kom till 

skolan med rena och strukna skoluniformer, tillsammans med västerländskt inspirerade 

skolryggsäckar och pennskrin. Detta till skillnad från andra barn som hade otvättade 

uniformer, tovigt och otvättat hår samt skolans egentillverkade skolryggsäckar. 

    På skolan sker all undervisning på engelska, förutom modersmålsundervisningen som är på 

delstatens inhemska språk eller Indiens nationella språk hindi. I Indien finns det ett 20-tal 

officiella språk såsom punjabi, assamesiska, pashtu och urdu, vilket gör att eleverna kommer 

från många olika språkliga hemmiljöer. Därav är många utav eleverna flerspråkiga från tidig 
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ålder. 

    Den språkiga miljön på skolan är främst engelsk, då skolundervisningen bygger på att 

eleverna läser och skriver på språket. I varje klassrum finns en bokvrå med främst engelska 

böcker i olika genrer anpassat efter åldersgruppen. Många av böckerna, framförallt de 

skönlitterära, är västerländska, och kapitlen i engelskundervisningens textbok är tillika 

kretsade kring den västerländska kulturen. En anledning till varför läromedlen är 

västerländska till sin utformning kan, enligt vår mening, bero på att skolan tar emot många 

volontärer från västvärlden, som i sin tur tagit med arbets- och undervisningsunderlag från 

hemlandet. Eleverna har även tillgång till två bibliotek, med mestadels skön- och 

facklitteratur riktat till äldre barn. 

    Skolan ligger mycket centralt vid en stor bilväg, vilket gör att ljudvolymen ständigt är hög 

och bullrig, både på skolgården men även inne i klassrummen. Skolbyggnaderna består av 

nergångna betonghus, vilka innesluter den kvadratformade skolgården. Skolgården saknar 

lekpark och leksaker, vilket leder till att barnen mestadels springer omkring och jagar 

varandra på rasterna.  

    Klassrummen ser snarlika ut och är inredda med färgglada bänkar i olika grupper, där varje 

elev har sin bestämda plats. I taket brusar fläktar, och fönstren saknar gardiner. Längst fram 

finns en svart griffeltavla, och väggarna pryds utav olika lärargjorda affischer med texter och 

bilder på djur, människor och miljöer. Många utav möblerna i klassrummen är märkta med 

engelska ordlappar, och varje klassrum har rik tillgång till skrivmaterial. Därutöver innehar 

varje klass en musikbandspelare som används flitigt om dagarna vid sångstunderna. 

 

4.3 Den pedagogiska miljön 

 
Vi upplever samtalstonen i klassrummen som hård, då eleverna sällan får möjlighet att delge 

egna erfarenheter eller diskutera tillsammans. Det är främst läraren som talar, vilket gör att 

undervisningen upplevs monologisk, då frågorna som ställs är styrande och avkrävande av 

smala svar. Vår upplevelse utav flertalet lektioner är därmed att lärarna är oerhört monotona 

och styrande. 

    I varje klass får eleverna guldstjärnor, då de presterat bra i skolarbetet. Likaså får de godis 

samt applåder om de svarar rätt på frågor ställda av läraren. Om någon elev gör för mycket 

väsen av sig, eller missköter sig under lektionstid, får denne ställa sig längst bak i 

klassrummet tills läraren kallar tillbaka eleven. När eleverna behöver hjälp med något, 
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exempelvis en uppgift, får de gå fram till läraren som sitter vid katedern. Eleverna hjälper 

ofta varandra vid skolarbetet. 

    I ett informationspapper från skolan står det att de yngre eleverna på skolan regelbundet 

går över till de äldre eleverna för att tillhandahållas hjälp med skolarbetet. Detta var dock 

inget vi såg under den tid vi vistades på skolan, vilket kan ha berott på den korta tid vi var 

där, samt att vi varje dag bytte klass. Detta förhållningssätt kan ses i ljuset av det 

sociokulturella perspektivet, vilken betonar att kunskap är något som finns mellan människor 

och utvecklas genom samspel och interaktion. 

 

4.4 Lärarinitierade literacy events 

4.4.1 Böcker och högläsning 

 
Enligt en intervjuad lärarutbildare på skolan bär eleverna med sig olika erfarenheter utav 

högläsning när de kommer till skolan. Många elever kommer från ekonomiskt belastade 

familjer där föräldrarna jobbar sent på kvällarna, vilket medför att lite tid finns för barnen 

efter gången arbetsdag. Detta kan leda till att högläsningsstunder inte prioriteras i familjerna. 

Bland några få familjer, framförallt de som har det bra ekonomiskt ställt och där mamman är 

hemmafru, finns det en större sannolikhet att högläsning sker med barnen.  

    Hon berättar också att eleverna inte får låna med böcker hem, men gärna läsa efter skolan.  

Vidare betonas vikten av att skolundervisningen i mångt och mycket ska relateras till 

elevernas egna liv och erfarenheter. Under vår vistelse på skolan lägger vi märke till att 

många av böckerna på skolan är av västerländsk karaktär, speciellt inom den skönlitterära 

genren. Textmaterialet i engelskundervisningen som eleverna arbetar mycket med är nästintill 

helt kretsad kring den västerländska kulturen. Ett utdrag från textboken handlar exempelvis 

om en engelsk pojke som åker på solsemester med sin familj till Frankrike. Andra kapitel 

handlar om kaffedrickande, snörelaterade aktiviteter som snögubbsbygge, samt shopping i 

stora köpcentrum. Detta blir intressant i kontrast till att indierna generellt dricker te, inte har 

någon direkt vintersnö, samt att kläder och mat främst inhandlas på gatans olika marknader. 

    Under lektionstimmarna är det vanligt förkommande att läraren högläser en berättelse ur 

engelskundervisningens textbok, för att sedan kontrollfråga om eleverna har förstått textens 

innebörd. Ibland plockas svåra ord ut ur berättelsen och skrivs upp på tavlan antingen av 

elever, eller av läraren. Vid vissa tillfällen får även eleverna antingen enskilt eller gruppvis 
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ställa sig upp och högläsa inför klassen, för att därefter svara på kontrollfrågor. Här ges en 

bild utav hur en högläsningsstund kan se ut i klassen utifrån våra fältboksanteckningar: 

    
    Läraren vänder sig till en elev vid namn Nasrah 8 år, och ber henne att ställa sig upp och högläsa 

    från engelskundervisningens textbok. Nasrah ställer sig rakryggad upp och börjar läsa monotomt 

    från bokens sidor. Klasskamraterna lyssnar artigt under tiden. När högläsningen är klar får Nasrah 

    svara på kontrollfrågor om texten hon läst, för att sedan belönas med applåder från klasskamraterna 

    och godis från läraren.  

 

Här framkommer det att högläsningens syfte är att läsa högt och tydligt, samt svara på 

kontrollfrågor som berör textens innehåll. Frågorna är inte utformade så att eleven kan tänka 

fritt eller kritiskt kring texten. Rätt svar belönas med antingen applåder från klassen, eller 

godis från läraren. Detta kan även illustreras med ett annat exempel hämtat från fältboken: 

 
    Läraren står framme vid katedern och berättar en kort berättelse för barnen. Hon är mycket 

    allvarsam, och hennes röst är oengagerad men klar: "...then he put on his computer.What did he 

    do?" Barnen svarar i kör: "He put on his computer.” Läraren fortsätter läsa: "...it became a blue 

    screen,” för att sedan ställa följdfrågan: "What colour became the screen?" Barnen svarar "Blue". 

    Sedan går läraren till en av väggarna i klassrummet, där ett flertal handmålade bilder på saker från 

    texten hon läste finns representerade. Hon går fram till bilden på en webbkamera."What is this?"  

    Ett av barnen räcker upp handen och svarar: "A lamp". "That is not the correct answer, that is 

    wrong" svarar läraren och ber en annan elev att svara på frågan. "A webcam" svarar flickan, som  

    sedan får trötta applåder från klassens elever på lärarens befallning. 

 

4.4.2 Analys av böcker och högläsning 

 

Enligt Fridolfsson (2008) är det väsentligt att miljön runt elever på ett positivt sätt innehåller 

och understödjer skriftspråklig verksamhet. Därmed är det betydelsefullt om det finns stor 

tillgång till läsmaterial samt böcker som engagerar elever (Nielsen 2005). Enligt SOU (1997: 

108) är tillgången till böcker den faktor som har störst betydelse för läsutvecklingen, och det 

finns en stark koppling mellan tillgång på böcker och elevernas intresse för skriftspråk samt 

läsförståelse. I det mindre perspektivet, på verksamhetsnivå, framkommer det att lärarna på 

skolan ämnar mycket tid till högläsning. I det större perspektivet på nationell nivå redogörs 

det genom statliga policydokument att varje skola ska kunna erbjuda eleverna bibliotek, med 

rik tillgång till olika böcker i olika genrer (Government of India 2011). Utifrån detta 

framkommer det att klassrummens tillgång till böcker i olika genrer stämmer väl överens 

med utbildningsdepartementets förordningar. 

    I det första exemplet där eleven får läsa högt utifrån engelskundervisningens textbok 
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använder hon sig av såväl fysiska som intellektuella redskap. Säljö (2010) beskriver att de 

fysiska och intellektuella redskapen är starkt förenade med varandra, då fysiska redskap som 

exempelvis böcker förutsätter språkliga konventioner och tecken. Utifrån exemplet blir det 

tydligt att eleven tar del av ett visst meningsinnehåll genom de skriftspråkliga tecken boken 

innehåller. 

    Gemensamma lässtunder kan utgöra en viktig grund för barns läs- och skriverövrande 

(Liberg 2006). Ordförrådsutvecklingen hos mindre barn kan gynnas om böckerna till stor del 

inte innehåller de ord barnen använder i vardagen. Om det sker ett samtal om bokens innehåll 

både under och efter läsningen, kan barnet lättare utveckla läsförståelsestrategier då denne får 

tillfälle att fundera och fantisera fritt kring innehållet och dess eventuella budskap 

(Fridolfsson 2008). Utifrån de båda exemplen framkommer det att endast kontrollfrågor ställs 

utifrån textens innehåll. Det meningsutbyte som sker kan verka som ett medierande 

intellektuellt redskap, då kommunikation kring bokens innehåll äger rum. Vid 

högläsningstillfället fungerar boken som ett fysiskt mediernade redskap, då denna förmedlar 

ett textinnehåll. 

    Utifrån observationerna framkommer att det i samband med textläsandet ofta ställs smala 

kontrollfrågor för att se om eleverna har förstått textens innehåll och mening. Utifrån 

Lindberg (2009) kan vi se att samspelsmönstret starkt påminner om ett lärarstyrt 

samspelsmönster, med följande sekvenser: initiativ – respons – uppföljning (IRU). Detta då 

läraren ställer en fråga som eleven sedan ska svara på, och som sedan bedöms utav läraren i 

termer utav rätt eller fel. Enligt Dysthe (2007) förutsätter denna typ av undervisningsform en 

kunskapssyn, där den individuelle eleven besitter information vilken kan uppvisas då läraren 

efterfrågar denna. 

 

4.4.3 Sånger och ramsor 

 

I ett samtal med en klasslärare uppmärksammas det att sånger och ramsor är en viktig del i 

läs- och skriverövrandet. Vid ett flertal tillfällen under vistelsen fylls skoldagen med sådana 

typer av aktiviteter. Både de yngre och äldre eleverna sjunger engagerat många västerländska 

sånger, exempelvis ”Rudolf med röda mulen”. Var sång har sina rörelser och eleverna 

använder kroppen när de sjunger. Vi kan uppleva att eleverna och lärarna tilldelar de 

västerländska sångerna högre status, då det är främst dessa sånger som sjungs. Här följer ett 

exempel: 



31 
 

    Eleverna står upp och sjunger med klar stämma ”Rudolf med röda mulen.” Detta utifrån  

    sångtexten som fanns uppsatt på klassrumsväggen. Några elever söker ögonkontakt med 

    oss observatörer, samtidigt som de sträcker på sig och ler. 

 

När eleverna sjunger den västerländska sången, tolkar vi det som att de söker bekräftelse och 

uppskattning. Detta då de genom ögonkontakten efterfrågar om de sjunger och gör rätt.    

    Ramsövningar är något som eleverna dagligen ägnar sig åt enligt en klasslärare vi 

samtalade med. Under våra observationer framkommer det att eleverna visar tydlig 

uppskattning samt engagemang vid de tillfällen då de ljudar ramsor. Hela klassen är delaktig, 

och de gör gemensamma rörelser då de uttalar och betonar orden på olika sätt. På väggarna 

finns affischer med texter till de ramsor och sånger som sjungs i klassen, och dessa kan 

kopplas till en västerländsk kontext. Detta kan illustreras med ett exempel hämtat från 

fältboken: 

    Eleverna står vid sina bänkar och börjar med hög och klar stämma ljuda: ”Brr! It’s winter! Makes 

    me shake! Snow on the ground and ice on the lake! Looks what falling! Another snowflake! A big 

    round snowman, it’s what I’ll make! Some nice hot cocoa, is what I’ll take! Don’t even think about 

    ice cream cake! Brr! It’s winter! Give me a break!” 

 

 

4.4.4 Analys av sånger och ramsor 

 

Enligt Fridolfsson (2008) kan regelbundna ramsövningar leda till fonologisk medvetenhet, 

som i sin tur kan gynna läs- och skrivinlärningen. Detta då barnen tränas på att skilja mellan 

ordens form och de ting eller företeelse som orden syftar på. I ett samtal med en klasslärare 

påvisas det att ramsor och sånger är en viktig del i läs- och skriverövrandet. Detta yttrar sig 

genom att detta är återkommande aktiviteter i klasserna.  

    Utifrån exemplet synliggörs det att eleverna tar del utav sång- och ramstexterna genom de 

uppsatta affischerna. På så sätt fungerar affischerna som fysiska redskap i literacyerövrandet, 

och tillsammans ingår hela klassen i ett lärariniterat literacy event. 

    Enligt Sarva Shikska Abhiya- gruppen från utbildningsdepartementet ska lärare koppla 

undervisningen till vardagslivet, så att undervisningen blir meningsfull för barnen 

(Government of India 2011). Vikten av att undervisningen ska relateras till vardagslivet är 

även något som lyfts fram av en intervjuad lärarutbildare på skolan. Trots att dessa 

förhållningssätt både finns på statlig och lokal nivå, sjungs många sånger och ramsor där 

västerländska människors liv och miljö skildras. 
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4.4.5 Lärarinitierade läs- och skrivaktiviteter 

 

De lärare vi besöker i de lägre klasserna innehar ungefär samma undervisningsmetoder. Varje 

vecka går läraren igenom en ny bokstav från det engelska alfabetet. Till bokstaven får 

eleverna sedan skriva meningar, sjunga sånger och ramsor samt arbeta med stenciler. I 

stencilerna är formkraven tydliga och dessa övningar utgår från att eleverna formar 

bokstäverna på ett korrekt sätt enligt läraren. En lärare berättar i ett samtal att klassen arbetar 

med detta tills alla elever behärskar bokstavens form och ljud. Under vår vistelse på skolan 

förekom aldrig skrivmoment där eleverna fritt fick skriva egna berättelser, eller på andra sätt 

arbeta kreativt och utforskande. Istället kom allt material från kopierade stenciler som 

eleverna skulle fylla i och lämna in till läraren. Ibland gjorde läraren uppgifter på svarta 

tavlan, som sedan enskilda elever fick komma fram och fylla i framför klassen.  

    Ett annat återkommande moment är att eleverna får stava olika ord. Läraren ber eleverna 

att en och en ställa sig upp och bokstavera, och om de stavar orden korrekt blir belöningen 

godis eller applåd från klasskamraterna. Ibland tävlar olika bord mot varandra, och det bord 

som får flest korrekta stavningar belönas. En del elever är oerhört tävlingsinriktade och 

uppskattar stavningslekarna, medan andra är tillsyntes helt ointresserade.  Här följer ett 

exempel från vår fältbok. 

 
    Läraren ställer sig vid katedern och informerar hela klassen om att lektionen ska inledas med att 

    eleverna ska stava var och en. Några elever blir väldigt exalterade och viftar glatt med handen, 

    medan andra sänker blicken ner i bänken. Läraren pekar på Anu 7 år, som är en utav de mindre 

    exalterade eleverna. Hon får i uppgift att: "Do the spelling of sparrow". Anu ställer sig lite 

    motstridigt upp och börjar. "S. P .A. R. O. W. SPAROW". Läraren kommenterar: "That was not the  

    correct spelling, try again". Anu gör ett nytt försök " S. P. A. R. R. O. W. SPARROW". "Good, you 

    will have a sweet" säger läraren. Anu går fram till läraren och får en godis medan barnen i klassen 

    applåderar.  

 

Exemplet visar hur en del elever kan uppleva stavningsaktiviteten som utmanande samt 

uthängande. Det syns tydligt på Anu och många elever att de inte uppskattar att stava inför 

hela klassen, då det finns risk att stava fel och på så sätt misslyckas med uppgiften. 

 

4.4.6 Analys av lärarinitierade läs- och skrivaktiviteter 

 

Enligt Liberg (2006) bör skrivaktiviteter ske i autentiska situationer, och inte bara genom 

formell träning. Detta för att lyfta skriftens kommunikativa funktion med såväl sig själv som 
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andra. Om eleverna är engagerade i meningsfulla aktiviteter för dem, utvecklar de skriv- och 

läsfärdigheter som en biprodukt (Dahlgren m.fl. 2006). Utifrån observationsmaterialet 

framkommer en subkategori som vi kommit att kalla för lärarinitierade läs- och 

skrivaktiviteter. Exempel på dessa formella skrivaktiviteter är veckans bokstav där eleverna 

får skriva meningar till olika bokstäver, stencilövningar samt stavning inför klassen. I de 

formella aktiviteterna håller läraren eleverna inom en tydlig ram där hon instruerar eleverna 

hur uppgifterna ska utföras. Aktiviteterna fungerar som reskap för eleverna att erövra literacy, 

men frågan är hur mycket elevernas kreativa samt kritiska tänkande utvecklas då uppgifterna 

är mycket styrda, samt att de efterfrågas ett rätt svar. 

 

4.5 Lärarinitierade literacy events med större elevutrymme 

 
4.5.1 Drama och berättelser 

 
Vid en intervju med en lärare framkom det att skolan försöker arbeta mycket utifrån 

dramatiseringar av berättelser, detta för att bearbeta texter och få tillgång till "inre bilder" av 

berättelsers olika händelseförlopp. Detta var dock inget vi fick ta del utav under vår tid på 

skolan, förutom en genomgång av hur ett framtida dramaprojekt skulle genomföras. Detta 

utdrag kommer från fältboksanteckningar från klass fyra: 

 
    Läraren står framme vid katedern och berättar om det dramaprojekt klassen ska arbeta med efter 

    jul. Hon berättar att de i mindre grupper ska gå igenom en text, antingen Aladdin eller Törnrosa, för 

    att sedan: ”Make up own conversations". Eleverna lyssnar spänt. Hon poängterar att alla kan vara 

    med i dramat på något sätt och att: "You should not force anyone to do something they don't want 

    to do.” De som inte vill ha manus, får vara träd eller liknande, huvudsaken är att alla är med i 

    textbearbetningen. Eleverna räcker upp händerna och börjar ställa frågor. 

  

Denna händelse visar hur textbearbetning kan ske, med hjälp av dramatisering. Eleverna får i 

uppgiften utrymme att själva fylla i eventuella tomrum i berättelsen, och de får även tillfälle 

att gestalta olika miljöer och handlingsförlopp med både kropp och rekvisita. 

    En annan skapande aktivitet som eleverna i en annan årskurs fyra gjorde, var en gemensam 

berättelse. Denna händelse redovisas i följande utdrag från fältboken: 

 
    Läraren tar ton, hela klassen får i uppgift att tillsammans skapa en gemensam muntlig berättelse 

    utifrån ett scenario som läraren snart ska måla upp. Eleverna sitter tysta och förväntansfulla, 

    ögonen tindrar. Några utav eleverna viskar sinsemellan. Läraren börjar berätta, samtidigt som hon 

    gestikulerar med kroppen: "It was a dark evening. I was outside at my yard, when I suddenly 
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    heard..." Hon tittar på eleven till vänster om henne, och eleven funderar ett kort tag innan hon 

    fortsätter. "A man scream!". Det går en våg av fnissningar genom klassrummet, och många nyfikna 

    ögon riktas mot nästa person i berättarledet.  

 

Genom att interagera samt samspela med varandra skapas en berättelse. Läraren skapade ett 

startscenario, och medverkade i berättelsen för att ytterligare kunna lägga till detaljer och 

miljöbeskrivningar. Detta för att väcka barnens fantasi. Vid det gemensamma 

berättelseskapandet var i stort sett alla barn mycket engagerade och uppspelta. 

 

4.5.2 Analys av drama och berättelser 

 

Det finns forskning som visar på att det kan vara fördelaktigt att gestalta böckers textuella 

innehåll med hjälp utav dramatisering (Stensson 2006, Alleklev & Lindvall 2000). Barnen 

kan då få möjlighet att identifiera sig med olika rollfigurer, och på så sätt utforska samt skapa 

en större förståelse för hur människor kan tänka och känna i olika situationer (Alleklev & 

Lindvall 2000). Utifrån observationsmaterialet framkom det att klassen skulle arbeta fram ett 

drama utifrån en berättelse. När eleverna fick höra om projektet blev frågorna många, och det 

gnistrade till i många ögon. Genom en textbearbetningsaktivitet som denna, där texter 

gestaltas, kan barnen enligt Britta Stensson (2006) få utrymme att fylla ut tomrummen i 

texten, och på så sätt öka förståelsen för innehållet. Därmed kan drama fungera som ett 

intellektuellt medierande redskap i literacyerövrandet för eleverna, då de genom 

kommunikativa aktiviteter gestaltar berättelsen. Vidare kan dramats manus fungera som ett 

fysiskt mediernande redskap då det förmedlar ett textinnehåll. 

    Dahlgren m fl. (2006) uppmärksammar betydelsen av att eleverna får engagera sig i för 

dem meningsfulla aktiviteter, eftersom det är i dessa aktiviteter, samt i samspelet med andra, 

deras läs- och skriverövrandet kan ske. För att eleven ska känna trygghet är det vidare 

betydelsefullt att läraren som samspelar med eleverna sänder tydliga signaler om att eleven 

har något att bidra med i kunskapsbyggandet (Dysthe 2007). I aktiviteten samspelar eleverna 

med varandra och tillsammans skapar de en berättelse som har en början, mitt och ett slut. 

Läraren samspelar med eleverna på ett lyhört sätt, då hon delvis hjälper eleverna framåt i 

berättelseskapandet, samtidigt som hon visar på att eleverna har något viktigt att tillföra i 

berättelsen. Detta kan kopplas till det sociokulturella förhållningssättet då läraren fungerar 

som en vägledande och stöttande person i lärandesituationen. 
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4.6 Elevinitierade literacy events 

4.6.1 Härmande klotter och lappskrivande 
 

Många utav de yngsta eleverna visar stort intresse och nyfikenhet för de anteckningar som vi 

för under undervisningstillfällena och på rasterna. Barnen vill veta hur deras namn skrivs med 

det engelska alfabetet. Ofta kan de själva skriva sina namn på sitt hemspråk med tillhörande 

alfabet, men inte på engelska. Nästa exempel handlar om hur en flicka vill lära sig skriva sitt 

namn med latinska bokstäver. 

 
    En flicka, Sabnam, nyss fyllda 5 år, kommer fram till en av observatörerna som sitter vid en 

    pelare och sammanfattar dagens hädelser i anteckningsblocket. Hon sätter sig i knät på denne och 

    ber henne att skriva ner hennes namn. "Saaaabnaaaaam," säger hon glatt medens hon pekar på sin 

    mage. Observatören skriver hennes namn i boken, och flickan ler. Hon ber om att få låna pennan 

    och anteckningsboken för att kunna skriva av. Sabnam skriver sitt namn med snirkliga bokstäver, 

    och tittar sedan upp på observatören med nöjd blick. Hon säger sen något på ett språk vi inte 

    förstår, samt "you". Vi tolkade det som något i stil med "Nu ska vi skriva ditt namn", eftersom 

    hon pekade på observatören när hon sa det.  

 

Genom detta exempel kan vi uppfatta hur Sabnam kommer en bit i sitt skriverövrande, både 

genom att ta hjälp av en vuxen, och av att försöka själv. Sabnam använder sig utav den 

omgivande miljön för att utföra sin uppgift. Den vuxne observatören finns tillgänglig och 

visar intresse av att hjälpa flickan. 

    Under klassrumsundervisningen för de äldre eleverna förkommer informella skrivstunder 

när läraren talar framme vid katedern, eller när de ska arbeta själva. En återkommande 

skrivaktivitet är när elever skickar små textlappar sinsemellan, som sedan göms i pennskrinet. 

Ett exempel lyfts fram här ifrån vår fältbok: 

 
    Läraren står framme vid katedern och håller ett föredrag inför klassen. Eleverna sitter tysta med 

    blicken vänd mot svarta tavlan. Bak i klassrummet sitter två flickor och skriver små meddelanden 

    till varandra i en liten hemgjord skrivbok, som de skickar mellan dem. Båda fnissar lågmält, och 

    verkar väldigt hemlighetsfulla. När läraren kommer med stenciler, smyger de obemärkt ner den lilla 

    boken i den enes pennskrin, och börjar sedan med uppgiften.  

 

Här framkommer det att eleverna tillsammans genom samspel och kommunikation skapar 

något som är meningsfullt för dem, i den lilla skrivboken. 

 



36 
 

4.6.2 Analys av härmande klotter och lappskrivande 

 

När barn lär sig skriva kan de först börja med härmande klotter, för att sedan ägna sig åt 

lekskrivande av tecken. Efter ett tag är det vanligt att barnen skriver orden ljudenligt, alltså så 

som de tycker att orden låter (Nielsen 2005). Säljö (2010) beskriver att inom den 

sociokulturella teorin, är tanken om den närmaste utvecklingszonen central, och kan förstås 

som förhållandet mellan elevens faktiska utvecklingsnivå och den potentiella. Den beskriver 

det kunskapsområde som en elev inte på egen hand behärskar, utan behöver vägledning och 

hjälp av någon med större kunskap inom området.  

    Utifrån vår subkategori elevinitierade läs- och skrivaktiviteter, framkommer ett literacy 

event där en elev kommer fram till en av oss observatörer och ber denne att skriva hennes 

namn. När namnet är skrivet, skriver hon härmande klotter i enlighet med Nielsen (2005). Det 

som händer är att eleven är beroende av en annan person som vet mer än henne själv, och i 

enlighet med den sociokulturella teorin kan hon utvecklas i sitt skriverövrande, då hon får 

hjälp med bokstaveringen. På så sätt träder observatören in i hennes närmaste utvecklingszon. 

Eleven får vägledning av den vuxne, och kan genom detta literacy event fortsätta att utveckla 

sina literacykompetenser. Utifrån detta exempel påvisas betydelsen av att de personer som 

finns i elevernas närvaro bör finnas tillgängliga och redo att hjälpa barnen i deras 

literacyerövrande. På så sätt kan den språkliga kommunikationen fungera som ett 

intellektuellt medierande redskap, då eleven och den vuxne utbyter erfarenheter med 

varandra. Pennan samt pappret som den vuxne och eleven använder sig av fungerar som 

fysiska redskap. 

    Inom det sociokulturella perspektivet läggs huvudfokus på barnets eget utforskande, samt 

hur denne utvecklar kunskaper i läsning och skrivning i de sociala och kulturella sammanhang 

denne ingår i (Liberg 2006). Enligt Gisela Håkansson (2010) blir därmed det sociala 

samspelet och interaktionen med andra personer centralt i läs- och skriverövrandet. Liberg 

(2006) framlyfter att skrivning bör ske i autentiska situationer genom kommunikation med 

såväl andra som sig själv.  

    Genom att skicka meddelanden i den lilla boken, vilken är meningsfull för de båda eleverna 

i exemplet ovan, utvecklar de tillsammans kunskaper både kring skrivande och läsande. Detta 

då mottagaren måste kunna ta del utav textens innehåll. Dessa elevinitierade literacy events är 

vanligt förkommande under lektionstid i klasserna. Genom att skriva fritt till varandra och 

kommunicera, det informella skrivandet, erövrar eleverna literacy och nyttjar de redskap som 

finns i miljön. Här fungerar papper och penna som medierande fysiska redskap, medan 
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samspelet kamraterna emellan fungerar som ett intellektuellt redskap, då de genom språket 

utbyter ett meningsinnehåll. Detta stämmer väl överens med Dahlgren m.fl. (2006) som 

menar på att eleverna omedvetet utvecklar läs- och skrivaktiviteter om de är engagerade i, för 

dem, meningsfulla aktiviteter. 

 

4.6.3 Multimodalitet och populärkultur 

 

Under skolvardagen visar många elever intresse för våra mobiltelefoner och dess olika 

funktioner. Vid flera tillfällen kommer eleverna fram och vill titta på hur film- samt 

fotograferingsfunktionerna fungerar. Här följer ett exempel på detta. 

 
    En elev vid namn Kriam, 7 år, kommer fram till observatören, som nyss tog ett kort på 

    skolgårdens liv och rörelse. Kriam är mycket nyfiken, och vill genast se på bilden som togs. 

    Observatören visar smartphonens pekskärm, och bläddrar sedan vidare till andra bilder som 

    tagits under dagen. Kriam blir väldigt exalterad, och börjar genast posera framför kameran 

    samtidigt som hon gestikulerar med händer och armar för att hon ska fotas. Efter några klick på 

    smartphonen, sätter sig Kriam i observatörens knä och ber om att själv få bläddra bland bilderna 

    som nyss togs. Hon bläddrar fram och tillbaka med pekfingret bland bilderna, och hamnar 

    till slut vid ett videoklipp. Av misstag råkar hon trycka på playknappen, och filmen sätts igång med 

    ljud och bild. Kriam blir väldigt förvånad, och börjar med snabba knapptryck utforska play och 

    pausfunktionen. Hon trycker play och paus om vartannat samtidigt som hon skrattar nöjt. Hon 

    bläddrar tillbaka till de andra bilderna och provar att göra samma kommando, utan något resultat. 

    Hon bläddrar fram till filmen igen och trycker play. Stoppar. Playar. Stoppar. Playar. Tittar med 

    stora ögon på observatören som bara skrattar åt den lilla flickans nyfikenhet. Efter ett tag förmedlar 

    observatören att det får vara nog, vilket inte uppskattas i början men sedan accepteras. 

 

Exemplet visar på att det finns ett stort intresse från elevernas sida över multimodala 

teknologier såsom mobiltelefoner, då de ofta kommer fram och vill bläddra och titta på 

bilder. Då smartphonen innehåller olika typer av texter, symboler och bilder, får de genom 

mobiltelefonens olika funktioner ta del utav olika meningsbärande innehåll. 

    Eleverna är medvetna om populärkulturella fenomen såsom Hannah Montana, Barbie, 

Musse, Mimmi och Pokémon, då de klär bland annat många av barnens pennskrin. Förutom 

detta är de väl insatta i många kända skådespelare och musikartisters liv. Vid ett flertal 

tillfällen kommer elever fram och frågar oss observatörer om våra ”favorite heroes.” De 

syftar då på de Bollywoodkändisar som utgör en stor del av den indiska populärkulturen, 

inkluderat musik- och filmbranschen. Här följer ett exempel på detta. 
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    En elev vid namn Jerusha kommer fram till en av oss observatörer och frågar vilken dennes 

    favoritkändis är. Observatören nämner en stor Bollywoodkändis vid namn Kareena Kapoor, vilket 

    leder till att hon blir hon överförtjust och fnittrar överväldigat. Fler elever ansluter sig till Jerusha 

    och delar med sig utav sina favoritkändisar. 

 

Exemplet visar på att eleverna är medvetna om den indiska kulturens film- och 

musikkändisar, då de stolt framvisar detta.  

 

4.6.4 Analys av multimodalitet och populärkultur 

 

New Literacy studies framhåller att literacy bör förstås utifrån en vidare mening då olika 

tecken, språkliga system och teknologier är inbegripna i människors liv, och därmed 

innefattar många olika texttyper, så kallade multimodaliteter (Schmidt & Gustavsson 2011). 

New Literacy Studies påpekar därmed att literacy inte kan förstås i absoluta termer, utan i 

plural, literacies. Inom detta perspektiv innebär det således att det är viktigt att kunna röra sig, 

samt behärska flera olika skriftskulturer (Karlsson 2006). Elevernas intresse för 

multimodaliteter, i form utav våra smartphones, framträder tydligt utifrån våra observationer. 

De kommer vid många tillfällen fram till oss och vill bläddra i våra mobiltelefoner, titta på 

kort och filmklipp. Därmed genomlyses en stor nyfikenhet samt intresse i att förhålla sig till 

andra sorters texttyper, och genom att utforska mobiltelefonens funktioner lär de sig i 

enlighet med Karlsson (2006) att behärska flera olika kommunikationsformer. Mobiltelefoner 

och andra tekniska ting kan därmed fungera som fysiskt medierande redskap, då olika texter, 

symboler och bilder förmedlar en viss typ av meningsinnehåll. 

    New Literacy studies framhåller att det i ett nutida teknologiskt samhälle, inte går att 

utesluta bilder och andra symboliska system utanför literacybegreppet. Leksaker 

representerar olika typer av texter för barn i form utav bilder, fotografier, kläder, 

internetsajter samt dataspel (Fast 2007). Utifrån våra observationer framkommer det att 

eleverna har stor kännedom om Bollywoodkändisar och andra poplärkulturella fenomen. 

Detta då bl.a. deras pennskrin kläs utav Hanna Montana, Barbie, Musse, Mimmi och 

Pokémon. Det är dock enbart elever som har det bättre ekonomiskt ställt som äger sådana 

pennskrin, vilket visar på att det finns yttre skillnader mellan eleverna.  

    Inom literacyforskningen har det framkommit att elevers egna språkliga samt textbaserade 

erfarenheter inte alltid synliggörs eller tas tillvara i skolan (Schmidt & Gustafsson 2011). 

Enligt Fasts (2007) studie värderas inte populärkultur som något positivt bland en del lärare, 
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trots att många elever erövrar olika skriftspråkskompetenser i och genom dessa. Det är dock 

lärarna som bestämmer vilka textorienterade aktiviteter som anses vara relevanta. Trots att 

eleverna kan erövra läs- och skrivkompetenser genom populärkultur är det inget som värderas 

inne i klassrummet i vår studie. 

 

4.7 Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis använder eleverna flera olika medierande redskap i literacyerövrandet. 

Några fysiska redskap är exempelvis böcker, papper, penna, affischer med text samt bilder. 

Språket som lärare och elever kommunicerar genom samspel med varandra, fungerar som ett 

intellektuellt redskap. Genom de fysiska samt intellektuella redskapen ingår eleverna i olika 

literacy events som främst är lärarstyrda. Exempel på dessa är högläsning, formellt skrivande, 

sånger och ramsor. Vidare finns det lärarinitierade literacyevents med större elevutrymme 

och dessa är drama och berättelser. Några exempel på elevinitierade literacy events är 

elevernas härmande klotter och lappskrivande samt talet om populärkulturella fenomen.  

    New Literacy Studies påvisar att de förväntningar och normer som präglar de 

skriftspråkspraktiker människor ingår i, är starkt påverkade av den kultur personen är del av 

(Schmidt & Gustavsson 2011, Cope & Kalantzis 2000). I vår studie framkommer det att 

lärarna har för avsikt att kontrollera elevernas kunskaper, då mycket av 

klassrumsundervisningen kretsar kring aktiviteter såsom stavning, kontroll av läsförståelse 

samt stencilövningar. Utifrån detta kan vi se ett kommunikationsmönster som kan kopplas till 

den lärarstyrda fråga-svar-bedömningsformen. I elevernas literacyerövrande framkommer det 

därmed att elevernas olika literacy events är starkt påverkade av skolans monologiska läs- 

och skrivinlärningskultur, literacy practice. 

 

 

 

 



40 
 

5. Diskussion 

 
I texten som följer framträder först en sammanfattning av studien, där uppsatsens syfte samt 

frågeställningar behandlas. Därefter fördjupas observationsanalysen utifrån de tidigare 

literacystudier som bl.a. gjorts utav Heath (1983), Fast (2007) och Björklund (2000). Efter 

detta följer en del där resonemang förs kring den västerländska kulturens påverkan, 

komparativa reflektioner samt resultatets betydelse för lärarprofessionen. Avslutningsvis 

framträder en metoddiskussion samt en del som berör förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Elevernas literacyerövrande 

 
Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka vilka literacy events, med fokus på läs- och 

skriftspråkande, som framträdde i elevers olika aktiviteter under skoldagen. Ett ytterligare 

syfte var att studera hur elevers literacyerövrande kunde se ut i en skola i en indisk storstad, 

samt vilka medierande redskap de använde sig av. Vi fann ämnet intressant då Sverige 

jämförs med länder som Indien, i internationella kunskapsmätningar. Utifrån detta ansåg vi att 

det var intressant att undersöka hur barns läs- och skriverövrande kunde se ut i en annan 

kulturell kontext, då skolor i Sverige kan erbjuda elever en viss typ av materiella 

förutsättningar i literacyerövrandet gentemot skolor i Indien - och omvänt. Därmed ville vi 

undersöka vilka möjligheter elever kunde erbjudas gällande deltagande i olika 

literacypraktiker. Detta liksom vilken betydelse de medierande redskapen kunde tänkas ha för 

eleverna i literacyerövrandet. Studien inriktades därmed mot elever i åldrarna fem till tio år, 

där vi genom ett etnografiskt tillvägagångssätt deltog i skolans literacypraktik samt studerade 

hur eleverna erövrade literacy med hjälp av olika medierande redskap. 

    Enligt Björklund (2000) involveras barn ständigt i olika literacy events där de använder sig 

utav de redskap som finns att tillgå i den närliggande miljön. I vår studie synliggjordes en 

mängd olika literacy events som eleverna var involverade i. Dessa delade vi in i tre 

huvudkategorier: lärarinitierade literacy events, lärarinitierade literacy events med större 

elevutrymme, samt elevinitierade literacy events. Några exempel på textorienterade aktiviteter 

som eleverna var involverade i var: högläsning, sång- och rams stunder, stavningsaktiviteter, 

berättande, härmande klotter och lappskrivande samt utforskande av mobiltelefonfunktioner. I 

de olika literacy events som framträdde i skolvardagen visade eleverna på olika engagemang 

samt kreativitet. Undersökningens första fråga kan på så sätt anses vara besvarad. 



41 
 

    Undersökningens andra fråga, vilken berörde hur elevernas literacyerövrande kunde se ut 

samt med vilka medierande redskap de använde, sammanfattas i texten som följer. I 

Björklunds (2000) studie framkommer det att barnen erövrar literacy genom att använda de 

material som finns i omgivningen såsom böcker, papper, penna och bilder. Detta liksom 

vuxenresurser samt kamrater. Fast (2007) visar i sin studie att barn genom populärkultur tar 

del utav en mängd olika tolkningsbara texter utifrån bilder, fotografier på webbsidor, kläder, 

saker, tidningar, videofilmer, dataspel och internetsajter. Därigenom möter barnen en mängd 

olika textlandskap där läsande och skrivande är centrala, vilket är helt i linje med hur New 

Literacy Studies betonar pluralformen literacies. Genom populärkulturella fenomen erövrar 

barnen literacy i olika sammanhang. I vår studie framkom det att eleverna använde sig utav 

olika redskap som fanns i skolans miljö i deras literacyerövrande. Exempel på fysiska 

medierande redskap som eleverna använde sig av var: böcker, papper, penna, affischer med 

texter samt bilder. Vidare användes språk samt kommunikation som ett intellektuellt redskap 

främst elever emellan men även genom läraren som på olika sätt stöttade. Genom dessa 

redskap involverades eleverna i olika läs- och skriftspråkliga aktiviteter. Eleverna tog delvis 

egna initiativ till redskapsanvändandet, men det var främst de vuxna i omgivningen som 

synliggjorde redskapen och påvisade dessa. Genom styrda läs- och skrivuppgifter utvecklade 

eleverna literacykompetenser.  

    I vår studie framkom det att större delen utav skolundervisningen bestod utav individuell 

färdighetsträning där eleverna fick träna på språkets formsida genom aktiviteter vilka 

inkluderade veckans bokstav, stavning samt arbetsstenciler. Störst fokus lades därmed på 

språkets formsida och inte på den funktionalistiska, detsamma gällde för individen i 

förhållande till gruppen. På så sätt kan studiens andra fråga anses vara besvarad, då eleverna 

främst genom lärarstyrd individuell färdighetsträning erövrar literacy med de medierande 

redskap som finns att tillgå i den omgivande miljön.   

    Utifrån Dysthe (2007) kunde vi se ett enkelriktat samspelsmönster som uppvisades under 

lektionstillfällena. Detta då läraren gav eleverna uppgifter som skulle besvaras och sedan 

bedömas som rätt eller fel utav läraren. Samspelsmönstret påminde därmed starkt utav det 

lärarstyrda fråga-svar-bedömnings-formen (IRU). Utifrån detta kan vår studie visa på att 

elevernas literacy events var starkt påverkade av skolans monologiska läs- och 

skrivinlärningskultur, literacy practice. Detta då stor del av undervisningen kretsade kring 

exempelvis stavning, kontroll av läsförståelse samt stencilövningar, vilket i sin tur begränsade 

elevernas utrymme samt initiativtagande till att skapa egna literacy events. 
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5.2 Reflektioner kring studien utifrån tidigare forskning 

 
I texten som följer kommer reflektioner kring studien ske utifrån tidigare forskning som gjorts 

inom litercyområdet. Vi kommer främst att utgå från Heath (1983), Fast (2007) samt 

Björklunds (2000) studier då vi resonerar kring vår observationsstudie. 

 

5.2.1 Socioekonomisk bakgrund och literacy 

 

I Heaths (1983) studie belyses det att barn växer upp i olika literacypraktiker, då olika 

familjer använder samt tar del utav olika textvärldar i olika utsträckningar. Därmed finns det 

barn som har kommit olika långt i sitt skriftspråkliga upptäckande när de börjar i skolan, 

vilket i sin tur leder till att de bär på olika skriftspråkliga bagage. Detta är även något som 

synliggörs i Fonkens (2008) etnografiska studie i en indisk skola i en storstad, där det 

framkommer att eleverna har olika tillgång till olika slags texter beroende på deras 

socioekonomiska hemförhållanden. De barn från mer ekonomiskt välbärgade familjer har en 

rikare tillgång till exempelvis skönlitterära böcker samt fackböcker. Detta till skillnad från de 

barn som kom från ekonomiskt belastade familjer, vilka i stor utsträckning helt saknade 

tillgång till detta.  

    I vår studie framkommer det att lärarna på skolan medvetet arbetar med värdegrundsfrågor 

såsom människors lika värde. Ett syfte med skolan är att jämställa eleverna, och detta sker 

genom att klasserna är uppblandade med elever från olika ekonomiska samt sociala 

bakgrunder och att de därtill bar samma typ av skoluniform. Därutöver pratar lärarna med 

eleverna kring moralfrågor utifrån kristna värderingar. På så sätt strävar skolan efter att 

utjämna skillnader mellan elever från olika bakgrunder på ett relationellt plan.     

    Då barn växer upp i olika skriftspråkliga miljöer, som i sin tur leder till att de har olika 

tillgång till textvärldar, ställer vi oss frågande till hur skolan skulle kunna kompensera de barn 

som kommer från textfattigare miljöer. Eleverna har tillgång till två bibliotek på skolan, men 

de får inte låna med böckerna hem. Hur skulle det istället vara om skolan kunde tillåta hemlån 

av böcker, samt erbjuda någon typ av fritidsverksamhet där eleverna skulle kunna få tillgång 

till ytterligare textvärldar i form av exempelvis film, serietidningar, ljudband och böcker? 

Detta med stöd av en eller flera närvarande vuxna. På så sätt skulle skolan kunna erbjuda 

möten av olika slags texter, där eleverna får tid och utrymme att på egen hand eller 

tillsammans med andra utforska dessa. Trots att det skulle kunna vara fördelaktigt om 
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eleverna fick tillgång till detta, förstår vi svårigheterna med att anordna sådana typer av 

verksamheter då det krävs vuxenresurser samt ekonomi. 

 

5.2.2 Populärkultur och multimodalitet i klassrummet 

 

Leksaker kan tänkas representera de olika typer av texter som barn möter idag då de 

marknadsför en mängd olika texter i form utav bilder, fotografier, kläder, internetsajter och 

dataspel (Fast 2007). Utifrån våra observationer framträder en subkategori, populärkultur, där 

det tydligt framkommer att eleverna pratar om samt är väl insatta i den indiska musik- och 

filmindustrin. Vidare har de barn som har det bättre ekonomiskt ställt västerländska pennskrin 

med bland annat Disneykaraktärer. Genom att ha tillgång till dessa bilder och visuella uttryck 

utvecklas deras literacy, eller literacies, då de tar del utav ett viss meningsinnehåll. I vår 

studie visar det sig att Bollywoodkändisarna samt figurerna på pennskrinen är betydelsefulla 

för eleverna, då de ständigt pratar om dessa på rasterna. Dock får eleverna aldrig delge sina 

kunskaper om dessa i klassrummet. Även i Fast (2007) studie framkommer det att 

populärkultur inte värderas som något positivt bland en del lärare, trots att många elever 

erövrar olika skriftspråkskompetenser i och genom detta innan skolstart.  

    I vår studie framkom det att barnens förhållande till populärkulturen inte tas om hand om 

av lärarna i klassrummet. Dock ställer vi oss frågande till vad som skulle kunna hända om 

barnens populärkulturella erfarenheter fördes in och fick ta plats i klassrummet? Fast (2007) 

framhåller att leksaker och bilder bär på olika meningsinnebörder, samt att barnen tidigt lär 

sig tolka vad som kan tänkas stå bakom dessa. Barnens identitetsutveckling kan komma att 

speglas av hur exempelvis flickor och pojkar, kvinnor och män presenteras i den 

populärkultur de tar del utav. Om populärkulturen förs in i klassrummet är det därmed, enligt 

vår mening, fördelaktigt att diskutera samt samtala med eleverna om vad bilderna kan tänkas 

representera. Detta liksom vilka samhälleliga normer som kan tänkas reproduceras och skapas 

genom bilden eller det populärkulla fenomenet. 

    Fast (2007) påvisar även i sin studie att svenska skolbarn utbyter erfarenheter samt kunskap 

om populärkultur och media oavsett deras kulturella, språkliga eller socioekonomiska 

bakgrund. Eleverna skapar därmed en gemensam förståelse av texter i form av bilder, ord, 

namn och ikoner. Att populärkultur skulle kunna figurera som en gemensam referensram för 

eleverna på Toreol School ställer vi oss tveksamma till, då de socioekonomiska klyftorna är 

markant påtagliga. En del av eleverna har tillång till dator, tv-spel, musikanläggning, tv samt 
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de nyaste leksakerna medan andra elever knappt har kläder för dagen. Frågan är därmed om 

populärkulturen skulle fungera som en gemensam referenspunkt vid läs- och skriverövrandet, 

eller om det istället skulle synliggöra barnens socioekonomiska bakgrunder, och på så sätt öka 

klyftorna mellan dem. 

 

5.2.3 Skolkulturens inverkan på elevers literacyerövrande 

 

I Björklunds (2000) etnografiska studie i en förskola framkommer det att barn tar egna 

initiativ till deltagande och interagerande med kamrater i olika literacy events. Detta gör de 

genom att lekläsa i böcker med text och bilder, berätta berättelser, rita, lekskriva samt sjunga. 

I dessa aktiviteter upplever de sig själva som läsande och skrivande människor. Vidare 

framkommer det att lärarna uppmuntrar barnen, samt ger dem utrymme till att ta egna initiativ 

till lek och utforskande av skriftspråket.  

    I vår studie framkommer det att skolkulturen kring läs- och skrivaktiviteter i mångt och 

mycket är lärarstyrda, där det finns tydliga ramar med litet utrymme för elevernas eget 

utforskande och skapande. Vanligt förkommande är att eleverna individuellt får träna på 

språkets formella sida genom att exempelvis arbeta med stencilövningar och stavning. När 

eleverna arbetar med läsning och läsförståelse är det vanligt att läraren ställer textnära 

kontrollfrågor, istället för att utveckla samtal som kan kopplas till samhället och barnens egna 

intressen. Mycket av arbetsuppgifterna som eleverna möter i skolan kretsar kring svar som 

antingen kan bedömas som rätt eller fel. Därmed får eleverna lite utrymme att utveckla 

kreativt och fritt tänkande då de smala frågorna inte öppnar upp för vidare samtal. Utifrån 

detta konstaterande, ställer vi oss frågande till vilken typ av samhällsmedborgare som fostras 

på skolan, då eleverna främst ägnar sig åt att finna svar på det som läraren bedömer som 

korrekt. Hur skulle det vara om elever fick utrymme för egna reflektioner där de fick testa 

olika förhållningssätt och funderingar utan att läraren värderar svaren? 

 

5.3 Övriga reflektioner 

 
I denna del kommer reflektioner kring den västerländska kulturens påverkan att ges, samt 

resultatets betydelse för lärarprofessionen. Efter det framträder en metoddiskussion för att 

sedan avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
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5.3.1 Den västerländska kulturens påverkan 

 

Enligt Sarva Shikska Abhiyan-gruppen från utbildningsdepartementet ska lärare koppla 

undervisningen till vardagslivet, så att undervisningen blir meningsfull för barnen 

(Government of India 2011). Vikten av att undervisningen relateras till vardagslivet är även 

något som betonas utav den intervjuade lärarutbildaren på skolan. Trots att dessa 

förhållningssätt både finns på statlig som såväl lokal nivå, är många läroböcker, böcker samt 

sånger västerländskt inspirerade.  

    Enligt vår uppfattning var det svårt att koppla undervisningsinnehållet till barnens 

vardagsliv då exempelvis eleverna från slumområdena fick ta del utav berättelser som 

handlade om exempelvis vintern samt barn som reste på utlandssemester till Frankrike. Detta 

då de förmodligen aldrig varit utanför staden. Hur relateras undervisningen till elevernas 

vardag och omvärldsförståelse då hela skolan i stort är västerländskt influerad? Vi ställer oss 

även frågande till de signaler som sänds ut till eleverna, då den västerländska kulturen ofta får 

ta större plats i undervisningen än den indiska. Då den västerländska kulturen i många fall 

överordnades den indiska, kan vi finna kopplingar till den postkoloniala teoribildningen som 

Stuart Hall (2002) beskriver den. Teoribildningen intresserar sig för den dikotomiska 

relationen mellan västvärlden och de tidigare kolonialstaterna, där västerlandet överordnas. 

Västvärlden målas oftast upp som upplyst och modernt till skillnad från exempelvis 

kontinenter såsom Afrika och Asien, som i sin tur vanligen beskrivs som föråldrat, mystiskt 

och traditionellt. Med den postkoloniala teoribildningen åsyftas vanligen studier hur olika 

delar av världen påverkas av den europeiska industrialismen. Utifrån detta undrar vi på vems 

villkor undervisningen iscensätts. 

 

5.4 Resultatets betydelse för lärarprofessionen 

 
Det vi har kommit fram till är att den undersökta indiska skolan i mångt och mycket kan likna 

en del klassrum i dagens Sverige. Många lärare i Sverige betonar också språkets formsida, 

genom att exempelvis arbeta med veckans bokstav samt olika stencilövningar där tomrum ska 

fyllas i. Det som kan skilja den indiska skolan från en del svenska klassrum, är att eleverna 

inte får skriva egna berättelser där kreativitet uppmuntras. Detta liksom att stor tyngd ligger 

på stavningsövningar samt lärarens användande av belöningssystem.  

    Trots att klassrumsundervisningen är strikt hållen, där språkets formella sida värdesätts 

över den funktionalistiska, har eleverna goda språkkunskaper i framförallt engelska, som är 
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deras andra eller tredje språk. Detta beror i mångt och mycket på att barnen från fyra års ålder 

får strukturerad undervisning i engelska. Den svenska förskolan och skolan skulle med fördel 

tidigare kunna börja med aktiviteter som främjar den engelska språkutvecklingen. På så sätt 

skulle barnen kunna bli flerspråkiga i tidigare ålder.  

    Utifrån vår studie förstår vi också betydelsen av att ta tillvara på elevers tidigare 

erfarenheter, och att som lärare visa på att de är viktiga även i klassrumsmiljön. Detta för att 

inte värdera samt normera elevers olika liv utifrån deras socioekonomiska samt kulturella 

bakgrunder. I studien framkommer det att barnen från slummen får ta del utav 

undervisningsmaterial som till stor del bygger på västerländska barns liv. Utifrån detta undrar 

vi på vems villkor undervisningen iscensätts? Detta kan kopplas till den mångkulturella 

situationen som vi har i den svenska skolan där västerländska och kristna värderingar kan 

utgöra normen. Hur förhåller sig undervisningens innehåll till andra kulturer och traditioner? 

Utifrån studien bär vi därmed med oss betydelsen av att inte överordna en kultur över en 

annan.  

    En annan viktig aspekt som kan lyftas fram är att eleverna i hög grad själva tar initiativ 

samt vidareutvecklar aktiviteter rörande läs- och skriftspråkande. I vår studie framkom detta 

tydligt där eleverna skrev lappar till varandra, ville lära sig skriva sitt namn eller förstå hur 

mobiltelefonen fungerade. Detta kan ha betydelse för hur lärare bemöter elever utifrån deras 

intressen samt intentioner, både i klassrummet men även ute på skolgården. Lärare är ofta 

stressade och har ”viktigare” saker att göra, men det mest fördelaktiga vore om lärare bemöter 

eleverna i deras initiativtagande till literacy. Därmed är det gynnsamt om läraren är 

närvarande, stöttande samt lyhörd gentemot eleverna och deras initiativtagande.  

    Förutom att läraren tar tillvara på elevernas egna initiativ till literacyaktiviteter kan denne 

även planera undervisningen i dialog med eleverna. Läraren kan visa de mål eleverna ska 

uppfylla, och sedan tillsammans med eleverna hitta lämpliga arbetsformer. Därmed finns det 

strukturer och ramar, men inom dessa finns det utrymme för elevers eget skapande. Läraren 

kan med fördel således utforma undervisningen samt skoluppgifterna utifrån de 

textorienterade aktiviteter som eleverna är involverade i hemmen. På så sätt kan 

undervisningsinnehållet gestaltas på ett annat sätt än de mer traditionella textformer som 

vanligen förekommer i skolan. Exempel på detta kan vara att texter inspirerade från dataspel, 

sociala medier och bloggar förs in och används i undervisningen. 
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5.5 Metoddiskussion 

 
I det tidigare metodkapitlet framkom eventuella svagheter för studien. En var, enligt vår 

uppfattning, att vi befann oss på fältet under en allt för kort tid. Detta då ytterligare material 

kunde ha samlats in, och bidragit till ett ännu mer nyanserat studieresultat. Dock kan 

tidsaspekten förklaras med att eleverna och lärarna på skolan hade lov under cirka två 

veckors tid, av vår fyra veckors vistelse i landet. Även aspekten av att vi besökte en ny klass i 

stort sett varje dag, kan komma att påverka resultatbearbetningen, då vi upplevde att vi inte 

kom in i gruppen på det sätt vi hade önskat. Om vi hade tillbringat de nio dagarna vi var ute 

på fältet, i en och samma klass, hade datainsamlingen troligtvis sett annorlunda ut. Detta då vi 

eventuellt hade fått ta del utav fler informella läs- och skrivaktiviteter bland eleverna, då vi 

troligtvis hade fått kunna komma närmare gruppen i klassrummet och på skolgården. Likaså 

påverkades våra observationsroller utav de dagliga klassrumsbytena, då lärarna och 

klassrumssituationerna inte tillät vidare involvering. Därmed intog vi för det mesta rollen 

som observatörer bak i klassrummet. Enligt Aspers (2011) befinner sig ofta forskaren i en roll 

mellan observation samt deltagande observation. Vi har befunnit oss i spänningsfältet mellan 

dessa roller, och anpassat deltagandet i skolan efter situation. 

    Trots dessa ramar, såväl delaktighets- som tidsmässiga, finner vi att vi lyckades fånga den 

skolkultur som rådde på skolan. Detta då vi kunde se likheter mellan de olika lärarnas sätt att 

samspela med eleverna, liksom deras val av undervisningsinnehåll. Genom observationer, 

textdokument, samt formella och informella intervjuer upplever vi att vi kunnat införskaffa 

en helhetsbild utav skolan och dess kultur (Denscome 2102). 

    En utmaning med att undersöka en skolpraktik i en annan kulturell kontext, kan vara att det 

är en helt ny skolkultur som skall studeras och förstås. Eftersom vi inte hade kommit i 

kontakt med det indiska skolsystemet innan kunde vi uppleva att vår förståelsehorisont var 

begränsad. Dock kunde vi istället uppleva att vi i enlighet med Fangen (2011), med en 

främmande blick kunde se fenomen som medlemmarna av den studerade gruppen eventuellt 

tog förgiven. Exempel på detta var det kommunikationsmönster som framträdde i 

klassrummet, IRU. 

    En annan utmaning som vi blev medvetna om då vi befann oss på en skola i en annan 

kulturell kontext gentemot vår egna, var hur vår bakgrund som västerlänningar kunde komma 

att påverka hur en del lärare och elever agerade i vår närvaro. Vi kunde i många olika 

situationer uppleva att lärarna exempelvis bemötte oss på ett ansträngt trevligt sätt i både 

samtal som såväl närvaro, liksom att eleverna gärna gav oss komplimanger för vårt utseende. 
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Vidare kunde vi uppleva att lärarna gestaltade sin undervisning på ett medvetet sätt utifrån 

vår bakgrund som västerlänningar. Detta då skolans verksamhet till stor del är ekonomiskt 

finansierad av välgörenhetsorganisationer, främst från västvärlden.  

    Vidare kan en svaghet för studien vara att vi inte talade samma modersmål. Både vi, 

skolpersonalen och eleverna på skolan hade engelska som andraspråk. Vid de informella 

samtalen samt i den formella intervjun blev detta påtagligt då vi ibland hade svårt att förstå 

vad samtalspersonen uttryckte. Detta då vi var ovana vid den indiska accenten, liksom att vi 

upplevde att vi och lärarna inte delade samma pedagogiska begreppsvärld. Trots detta anser 

vi att vi med hjälp av följdfrågor kunde kontrollera att vi förstått rätt, och därmed upplevde vi 

att vi i stort både förstod och blev förstådda. 

    Avslutningsvis vill vi framhäva att det etnografiska angreppssättet samt forskningsmetoden 

deltagande observation var det mest fördelaktiga, då vi ville studera vad eleverna gjorde med 

skrift, när de gjorde det och varför. Detta då vi ville studera elevers kommunikativa möten 

med bilder, texter och symboler i de sammanhang där dessa förekommer naturligt. 

Denscombe (2012) påvisar att metodens styrka kan vara att den inte förlitar sig på vad 

människor säger att de gör eller tänker, eftersom den utgår från ögats observation. Därmed 

finner vi att exempelvis intervjuer, textanalyser samt enkäter som primära metoder inte hade 

varit fördelaktigt, då vi inte hade kunnat ta del utav de komplexa samspelsmönster som 

endast kan förstås utifrån observationer. 

 

5.6 Val av litteratur 

 
Vår studie hade kunnat gynnas av fler vetenskapliga artiklar och studier gjorda i Indien. Detta 

då den tidigare forskningen ytterligare hade kunnat fördjupas utifrån ett indiskt perspektiv. Vi 

var medvetna om detta, och ägnade mycket tid åt att söka efter tidigare literacyforskning som 

bedrivits i Indien. Detta gjorde vi genom att söka i olika bibliotekskataloger, både själva och 

med hjälp utav bibliotekarier. Vidare mailade vi olika professorer på två stora universitet i 

Indien, samt på Örebro universitet. Trots dessa insatser fick vi inte tag på relevanta studier 

som berörde studiens syfte, vilket ledde till att vi fann det tillräckligt med en etnografisk 

studie, gjord i Indien. Därmed nöjde vi oss med den literacyforskning vi fick del utav, då 

kursens tidsramar begränsade oss. 
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5.7 Fortsatt forskning 

 
Det framkommer i Fasts (2007) studie att barn involveras i olika literacy events som är starkt 

ihopkopplade till populärkulturella fenomen såsom exempelvis leksaker. Vidare kommer det 

fram att elevernas tidigare erfarenheter från populärkulturen inte tas om hand om i skolans 

klassrum. I vår studie synliggörs det att lärarna inte har något tydligt intresse för elevernas 

egna textvärldar. Fortsatt forskning skulle kunna innebära hur lärare förhåller sig till elevers 

egna erfarenheter av textlandskap, samt vilka sorters literacy events lärarna tror att eleverna 

involveras i på fritiden. Exempelvis kan lärare förvänta sig att alla barn gillar ”Barnen i 

Bullerbyn” för att det är ”typisk barnkultur.” Hur kan läraren förhålla sig till dagens kultur 

som barnen konsumerar? 

    Den postkoloniala teoribildningen intresserar sig för den dikotomiska relationen mellan 

öst- och västlandet, där väst i många fall överordnas, då det målas upp som upplyst och 

modernt (Stuart 2002). I vår studie framkommer det att många läroböcker, böcker samt 

sånger är västerländskt inspirerade, vilket leder till att den västerländska kulturen till stor del 

överordnades den indiska. Literacyforskningen visar på att barn socialiseras samt är 

involverade i en mängd rika literacyevents via deras kultur, tradition, språk samt religion där 

de i olika sammanhang tränas i att skriva och läsa långt innan de kommit i kontakt med 

skolans formella undervisning (Heath 1983, Fast 2007, Björklund 2000, Barton 2007, Säljö 

2005, Schmidt & Gustavsson 2011). Utifrån detta skulle fortsatt forskning kunna beröra 

vilket utrymme samt möjlighet barn får i utvecklandet av deras läs- och skrivkompetenser, i 

enlighet med barngruppens olika kulturella och religiösa bakgrund. 
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