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Sammanfattning
Bakgrund
Ger en bild av skolväsende för små barn i Indien och Sverige, samt övergripande
förutsättningar för barn och skolor i Indien. Vidare förmedlas siffror på hur läs och
skrivkunnighet är spridd i Indien. Slutligen ges sociokulturella perspektiv på vad literacy/
litteracitet är och hur dessa förmågor enligt sociokulturellforskning utvecklas hos barn. Miljön
som omger barnet tillmäts betydelse för detta samt de sociala praktiker där lärande sker.

Syfte
Syftet är att med min blick som svensk förskollärare beskriva och åskådliggöra literacy/
litteracitet i några indiska barns dagliga liv. Hur detta tar sig uttryck i skolan och hemmen i
miljön: i omgivande text, i saker, relationer och kommunikation.

Metod
Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med etnografisk ansats. Det huvudsakliga verktyget
som jag använt är skrivna observationer. De har gjorts på olika tider och platser med olika
grad av eget deltagande från min sida. Jag har följt fyra barn i två olika skolor under
sammanlagt åtta veckor i delstaten Madhya Pradesh. Urvalet är gjort för att ge fältet bredd
och visa olikheter i lärandemiljöerna utan att söka extremer. Resultatet av löpande
observationer har analyserats som kulturstudie och med sociokulturellt perspektiv på lärande.

Resultat
I resultatet presenteras de fyra barnen. Skolorna beskrivs i hur det talas om dem och hur jag
upplever miljön och kulturerna på skola1 och skola2. Skillnader i undervisning mellan
skolorna tas upp liksom hur skriftspråk används. Detta och relationerna mellan lärare och
elever samt elever och elever skiljer sig åt och skapar olika förutsättningar för lärande. I de
sista delarna av resultatet beskrivs text och textrelaterade aktiviteter i samhället runt barnen
och i barnkulturella uttryck. Exempel på skilda literacymiljöer ges från två barns hem.
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Inledning
Musikläraren Morgan sitter och spelar trummor. Framför sig har han en skärm med bilder, han
skriker högt varje gång en bokstav dyker upp på skärmen och fortsätter sedan att spela. Morgans
bror kommer in och undrar vad han gör. Morgan sjunker ner i soffan och berättar förtvivlat om en
löpsedel han inte hade velat läsa: -” Stjärt-Ludde utmobbad ur lägret.” Men det går inte att låta bli.
– Så snart man får upp ögonen på någonting som går att läsa så läser man ju, eller hur? Morgan
tittar allvarligt på Olle och säger – Olle, min bror, du som är en bildad människa, nu frågar jag dig,
kan jag lära mig att inte kunna läsa? Kan jag bli analfabet igen? Jag var ju det när jag föddes. Han
berättar för den förvånade brodern om sitt experiment, hur han kopplat ett traktorbatteri till
trumstolen och hörlurarna som ger honom en elchock så att det svartnar för ögonen varje gång han
ser en bokstav i bildspelet på skärmen. Referat ur filmen: Den enskilde medborgaren (2006)1.

Den här uppsatsen söker svar på Morgans problem, men från motsatt håll. Hur lär människor
sig att läsa? Att kunna läsa och skiva, förstå eller göra sig förstådd med hjälp av symboler,
vad som kan benämnas literacy-färdigheter berör utveckling för individer, regioner och
länder. Enligt FN-organet UNESCO har dessa frågor att göra med:
promoting the meaningful acquisition and application of literacy in laying the basis for positive
social transformation, justice, and personal and collective freedom.2

Att som Morgan stå i position att kunna välja bort sitt medborgarskap i de läsandes krets
verkar vara ett privilegium, då detta är något som så många strävar efter för att åtnjuta den
frihet, rättvisa och sociala utveckling som möjliggörs av inkludering i den skriftspråkliga
världen. I ett land som Indien, världens folkrikaste demokrati, med internationellt jämförd hög
ilitteracitet torde frågorna om hur literacy-färdigheter utvecklas stå särskilt intressanta att
finna svar på. Uppsatsen strävar att ur ett sociokulturellt perspektiv belysa sammanhang,
tillfällen och miljöer där barn antas utveckla sådana förmågor. Studien är gjord i en by i den
indiska delstaten Madhya Pradesh 2011 med stöd från det svenska biståndsorganet SIDA.
Vid mitt första besök i Indien 2003 läste jag Ulandslinjen på Hållands folkhögskola. Under en
rundresa kors och tvärs över landet gjorde jag och en vän ett uppehåll några veckor på ett
barnhem i delstaten Madhya Pradesh i mellersta Indien. Jag fascinerades av barnen på den
indiska landsbygden och deras dagliga liv. De miljöer som omger dem är på alla sätt olika
dem som jag vuxit upp i. Intrycken fördjupades ytterligare när jag återvände till området
2006. Kontakten jag fått under tidigare besök med en lokalt verksam lärare har varit
avgörande för att denhär studien kunnat göras. Under lärarutbildningen som jag nu avslutar
har miljöns betydelse för lärandet betonats starkt. Svenska studier av barns lärandemiljöer har
inspirerat mig (Björklund 2008; Ehn 1980; Fast 2007).
Med inspiration från svenska etnografiska litracy-forskare som Fast(2007) och Björklund
(2008) och ett sociokulturellt perspektiv har jag försökt komma nära en förståelse av olika
lärandemiljöer i en större by i delstaten Madhya Pradesh. Enligt ett sociokulturellt perspektiv
är lärande situerat och kommer till stånd i sociala praktiker (Säljö 2007). Jag har försökt
beskriva några sådana där man kan anta att barn gör erfarenheter på vilka de kan fortsätta att
erövra litteracitet. Jag har besökt två skolor och särskilt följt fyra barn fem, sex och sju år
gamla. Jag har följt dem främst i skolmiljöerna men också i hemmen.

1

2

http://www.youtube.com/watch?v=E6xG601J2NI
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf
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Att förmågan att kunna läsa och skriva är viktig för individer, samhällen, regioner och länder
är vida känt. Literacy som förmåga är alltså högt eftersträvad på flera plan från individer upp
till regeringar och UNESCO. Snarare än att komma med ett färdigt synsätt vill jag lyfta vikten
av kunskapande och reflektion om literacy, hur dessa förmågor kommer till stånd. Min
förhoppning är att uppsatsen som du håller i handen ska kunna bidra till detta.
Att studien har gjorts i Indien av en svensk har inneburit svårigheter inte minst i att förstå
olika situationers kulturella kontext. Jag har en förhoppning om att de svårigheter att förstå
och bli förstådd som stundtals upplevts frustrerande ska ge bredare perspektiv hos mig och
dem jag mött i studien. Den kulturella spegling som pågått under processen hoppas jag även
ska synas i den färdiga produkten -uppsatsen.

Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att åskådliggöra literacy som praktiker i några indiska barns vardag i
skolan och hemmet. Målet har varit att få till stånd beskrivningar av lärandemiljön kring
barnen, såväl fysisk som social miljö.
Följande frågeställningar ligger till grund för studien:
•

Vilka exempel på text och textrelaterade aktiviteter finns i barnens vardag i saker,
lekar och spel?

•

Vilka exempel på platser, relationer och situationer finns som kan antas ha betydelse
för barnens tillägnande av läs- och skrivförmågor?

•

Hur syns och används text och symboler i klassrummen?

Definitioner av literacy/ litteracitet
Hartman (2004) pekar på betydelsen av att definiera begrepp för att författaren ska kunna
förmedla till läsaren vad som avses eller inte avses (Ss.123-126).
Att vara litterat, att kunna läsa, eller att inte vara läskunnig- illitterat är ett språkligt
motsatspar som är vanligt men som inte helt överensstämmer med denna studies perspektiv på
skriftspråklighet. En sådan användning av begreppen förekommer ändå i bakgrunden under
rubriken ”statistik”.
Ett motsatsperspektiv ställer till problem i andra lägen. Jag kan t.ex. överglänsa de flesta av
mina svenska landsmän i förståelse av skriven hindi. Jag känner igen ett tiotal tecken och kan
skilja vokaler från konsonanter, men förmår inte förstå en tidningsrubrik eller skriva mitt
namn med devanāgarītecken. Är jag då litterat eller illitterat? Även på mitt modersmål kan
svårigheter uppstå att läsa vad någon skrivit på handlingslistan, eller i att förstå en
bruksanvisning, är jag då litterat eller illitterat?
Istället för att se litteracitet som en enskilds prestation används oftast begreppen literacy och
litteracitet i studien som namn för symboliska språkliga varianter av kommunikativa fenomen.
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Ibland rör detta direkt vad vi kallar läsning och skrivning ibland sådant som kan anses vara
besläktat.
Självklart har barnens språk betydelse för litteracitet men att enbart ha kunskap om språkutvecklig
räcker inte då hela bredden av den ska kunna fångas (Björklund 2008 S.238.)

Björklund (2008) argumenterar för hur hon använder ordet litteracitet, framför tillexempel
litterat eller literacy. Fast (2007) använder begreppet literacy i den mån hon hänvisar till
engelskspråkig litteratur (Ss.33,34). Detta har över tid kommit att framstå som en klok
hållning. Strävan att begagna samma begrepp som används av de källor jag refererar till är
dock inte konsekvent. Jag har även använt andra begrepp som t.ex. ”textrelaterade aktiviteter”
när jag ansett dessa mera träffande.

Bakgrund
Detta avsnitt är för att ge läsaren en inblick i fakta och forskning om indiskt och svenskt
skolväsende för små barn. Jag berör något av de språkliga, strukturella och ekonomiska
förutsättningarna för undervisning och utbredningen av skriftspråkliga kunskaper i Indien.
Språken i indiska skolbarns vardag får en redogörelse. Slutligen behandlas barns literacy
genom andra etnografers och teoretikers syn på ämnet.

Källkritik
Det indiska skolväsendet har två ben, de offentliga skolorna och de privata skolorna. Samlad
information om skolväsendet i stort syns svårtillgänglig, särskilt med krav på opartiska fakta.
Den bild som framkommer nedan stämmer med min uppfattning som jag fått i samtal med
lärare och besök i indisk skola och kompletteras av och refererar till det interaktiva
webbaserade uppslagsverket wikipedia3 om ingen annan källa anges. Hänvisningarna till
officiella dokument är även de funna som länkar på denna hemsida. Wikipedia anses allmänt
ha lågt bevisvärde i akademiska sammanhang. Data som rör svenskt skolväsende har jag
lättare att verifiera. Ett kritiskt förhållningssätt från läsaren till den beskrivning som nedan
presenteras är önskvärt.

Grundskola i Indien och förskola i Sverige
Detta avsnitt syftar till att förmedla någorlunda jämförbara bilder av hur skolväsende och
villkor för unga ser ut i respektive länder.

Rätt till och möjlighet till skolgång
Elementary schools eller primary schools är den indiska motsvarigheten till svenska skolans
lågstadium. Det är i första och andra klass i elementary som min studie gjorts. Enligt antagen
lag 20094 ska grundutbildning (elementary education) i Indien vara gratis och obligatorisk
från första till åttonde klass, för barn i åldrarna sex till fjorton år. Särskild vikt läggs i
3
4

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_India#Private_education
http://education.nic.in/Elementary/free%20and%20compulsory.pdf
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lagtexten vid att fattiga barn och barn av strukturellt missgynnade grupper inte ska
diskrimineras.
Gratis undervisning finns i de offentliga skolorna. Det offentliga (government) står för 80 %
av de registrerade skolorna i Indien. Privata skolor utan bidrag från staten finansierar oftast
skolverksamheten med avgifter från eleverna. Av landets elever beräknas 27 % få privat
undervisning5.
De skolor som inte är registrerade verkar under nuvarande lagstiftning olagligt, men anses
ändå stå för en icke försumbar andel av skolorna i landet. Även barnarbete är kriminaliserat
för att inte hålla barn ifrån skolgång. I realiteten är barnarbete fortfarande vanligt på många
håll. Enligt FN:s definitioner på barnarbete uppskattades 12 % av Indiens barn arbeta under
2000-2009. Problemet med barnarbete är lika stort bland flickor som bland pojkar6.
I delstaten Madhya Pradesh där studien gjorts förs statisktik över bland annat skolnärvaro och
provresultat på delstatens utbildningsportal7. Den på by och områdesnivå ansvarige för
verksamheten i lågstadiet och i förskolan (nursery school) är Education Block Officer. Denne
delegerar ansvar till rektorer för de olika skolorna, både offentliga och privata. Rektorn på
respektive skola är lärarnas närmsta chef. I byn där studien gjorts finns förskolor för barn 3-5
år i både offentlig och privat regi, dessa har jag inte studerat.

Svensk förskola
Då denna institution delvis fostrat mig, min syn på barndom och tidigt lärande ges här en kort
historisk och statistisk resumé. Det är även mot denna del av det svenska utbildningsväsendet
som jag utbildat mig till lärare.
De svenska daghemmen växte fram under förra seklet i en glest befolkad men monetärt allt
rikare nation. Industrin krävde arbete och kommunerna ålades att ordna barnpassning,
omvårdnad och lekfull pedagogisk aktivitet för de barn som ännu inte uppnått skolålder -sju
år. De i varandra integrerade ledorden undervisning och omsorg ”edu-care” anses vara
kännetecknande för komplexiteten i förskolans uppdrag (Markström 2009 s.7).
Verksamheten har över längre tid drivits av i huvudsak offentligt anställd personal med i
europeisk jämförelse lång utbildning (9.9 barn per högskoleutbildad pedagog (Skolverket
20108) och med ansvar för relativt små barngrupper. Avgifterna är subventionerade av
myndigheterna med offentliga medel. Sedan 1998 är förskolan en skolform och lyder under
utbildningsdepartementet och inte längre under socialdepartementet. Förskolan har sedan dess
egen läroplan. Det under de senaste två decennierna ökande antalet privata förskolor hyser
enligt dessa aktörers egen förening 19% av förskolans barn 20109. Både offentliga och
fristående förskolor lyder under den nationella läroplanen för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev.

5
5

6

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_India#Private_education
http://education.nic.in/Elementary/free%20and%20compulsory

http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html
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http://www.educationportal.mp.gov.in/Enrollments/Default.aspx
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2445
9
http://fristaendeforskolor.se/?page_id=29
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utg.] (2010)10. Manliga förskollärare är undantag, då personalen 2005 består till 96.6% av
kvinnor11.

Literacy
Detta avsnitt börjar med spridningen av literacy i Indien. Det berör även vad literacy kan
innebära enligt olika definitioner. Skolspråken i studiens sammanhang ges en kort
presentation. Slutligen ges teoretiska vinklar på hur literacy utvecklas.

Statistik
Under andra hälften av det gångna seklet har den del av den indiska befolkningen som anses
kunna läsa och skriva mångdubblats, från 18% 1951 till 65% 2001. Att man vid mätningarnas
början räknade med barn från fem års ålder och sedan höjde till sju kan inte förklara
höjningens storlek. Trots framgångar är Indien den nation i världen som har störst icke läs och
skrivkunnig befolkning12. Av befolkningen som är 15år och äldre är 63% läs och skrivkunnig
enligt FN-organet UNICEF 2005-200813. Läs och skrivkunnigheten är enligt samma källa för
befolkningen 15-24år 88% för män och 74% för kvinnor 2004-2008. För att kvalificera sig
som läs och skrivkunnig ska personen kunna läsa, skriva och förstå ett kort enkelt uttalande
som rör vardagslivet14 (min översättning).
Förutom skillnaderna mellan kvinnor och män skiljer sig procenttalen mellan stad och
landsbygd och mellan delstater. Delstaten Madhya Pradesh med sina stora jordbruks och
skogsområden har enligt Government of Indias siffror 2011 litteracitet på 70,6% av
befolkningen , 80,5% för män och 60% för kvinnor att jämföra med 74% litteracitet i landet
där skillnaderna mellan könen också är något mindre15. Svenska Utrikespolitiska institutets
landguide komplicerar bilden av läs och skrivkunskap då de lyfter den sydliga delstaten
Keralas litteracitet på över 90% men hävdar att: många har dock svårt att upprätthålla
förmågan att läsa och skriva 16.
Det sätt som FN-organet UNESCO sedan 2003 använder för att definiera literacy lyder som
följer:
ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and
written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in
enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to
participate fully in their community and wider society.17

Det finns således olika sätt att definiera vad läs och skrivkunnighet är, vilka inte självklart är
enkla att mäta och räkna.
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http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
http://www.childinfo.org/files/IND_Sweden.pdf
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http://www.indiabudget.nic.in/es2001-02/chapt2002/chap106.pdf
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http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html
14
http://glossary.uis.unesco.org/glossary/en/home
15
http://censusmp.nic.in/censusmp/All-PDF/07Literacy.pdf
16
http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Indien/Utbildning
17
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf
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Skolspråken
I Madhya Pradesh är Hindi det mest talade och skrivna språket. Precis som i övriga Indien
finns det även gott om lokala språk och dialekter. Runt byn där studien är gjord talas främst
hindi men även andra minoritetsspråk. Dock används endast hindi och engelska som
undervisningsspråk i skolorna med varsina alfabet. Sanskrit är ett språk som används i religiös
läsning och anses vara en av rötterna i det som idag kallas hindi. Lektioner i sanskrit ges i
grundskolans senare år. Sedan den brittiska ockupationen som efter tvåhundra år upphörde
1947 spelar engelskan en roll. Inte minst som gemensamt språk för indiska landsmän med vitt
skilda modersmål t.ex. tamil och hindi.
Enligt Susan Dewey (2006) bär engelskan i sig status och identitet bland elever och lärare på
de två engelskspråkiga skolorna i Mumbai där hon gjort sin studie. De rika engelsktalande
stadsborna på skolorna markerar på olika sätt distans till landsbygden och hindi. Båda
skolorna har funnits sedan den brittiska tiden. Hon menar att det postkoloniala arvet
upprätthålls och är behäftat med makt. Språket engelska ger status och position i samhället.
Denna företeelse syns enligt henne i Indien men kan även förstås i att engelskan globalt har en
maktposition.

Perspektiv på litteracitet
Kommunikation
Roger Säljö (2007) argumenterar för att skriftspråkliga aktiviteter samt förmågorna att kunna
läsa och skriva inte är naturgivna kommunikationsformer (s.175). De är alltså inte biologiska,
eller rent tekniska. Istället ska skriftspråk ses som sociokulturella konstruktioner som inte
främst ligger i den enskildes tänkande utan är verktyg med vilka vi kommunicerar. Reglerna
för dessa verktyg, t.ex. vilket alfabet som används eller hur ord stavas/ tecknas på olika språk
är också de konstruerade konventioner.
Språk verkar enligt honom medierande, förmedlande information i kommunikation mellan
människor, inom människor och mellan människor och saker. Skriftspråk som används
ersätter delvis muntliga traditioner och memorerad kunskap. En handlingslista, en roman eller
en regeringsförklaring bär på olika sätt information. Säljö hävdar att text på detta sätt
medierar verkligheten. Texten är inte bara konstruerad utan skapar också i att den förmår
mediera. Lagar och läroplaner har t.ex. en tydlig kraft som får betydelse utanför pappret.
Hem, kamrater och kultur av betydelse
Carina Fast (2007) visar i sin studie på hur hemmet förmedlar språk, tradition, och identitet
till barnet. Modersmål och religion från hemmet ger barnet textorienterade aktiviteter (s.178).
Konsumtion, litteratur och media är andra hemnära domäner som ger igenkänning och
tolkning av bilder, text och symboler (s.179).
Fast visar i sin forskning hur barnen i hennes studie använder media och populärkultur. Hon
blir förvånad över hur barnen på detta sätt ”praktiserar läsande och skrivande i så hög
grad”(s.180). Fast hävdar vidare att barn interagerar och skapar situationsburna
lärandesituationer i samspel med varandra där text och symboler används. Hennes forskning
visar på hur detta sker kring media och populärkultur -populära leksaker, som barnen har
gemensam förståelse för eller delar med varandra. Fast ser hos barnen glädje och hur detta
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skapar gemensam kultur mellan barnen. Även att kulturen i någon mån delas av barn över
världen som har samma populärkulturella referenser.
Slutligen frågar sig Fast hur barnens kultur och litracypraktiker från hemmet bemöts av skolan
och finner att de generellt möts med negativa omdömen. Flera av lärarna och förskollärarna i
hennes avhandling beskriver barns hemkultur eller populärkultur som begränsande, eller som
problem.

Barnen som medskapare av språk och mening
Elisabeth Björklund (2008) har även hon intresserat sig för barns textrelaterade aktiviteter.
Studier har förts i förskolemiljö där hon kunnat påvisa hur mycket unga barn ”läser” enskilt
och kommunicerar med varandra och vuxna med och om böcker, texter, bilder och symboler
på olika och varierade sätt. Björklund fokuserar förutom litteracitetspraktikerna som hon
benämner dem också de sammanhang där de äger rum. Hon understryker att de små barnens
bläddrande, pekande och tittande inte enbart är imitationer eller reproduktioner av vad de ser
vuxna göra utan att barnen de facto konstruerar nya praktiker som de utvecklar och varierar i
samspel med varandra (s.238). Björklund sluter sig inte till de forskare som beskriver detta
som ”emergent literacy”-begynnande litteracitet, då hon menar att det är verkliga
litteracitetsfärdigheter som barnen utvecklar.
Björklund analyserar hur pedagogerna i studien talar om språkutvecklig och finner att de tar
utgångspunkt i det enskilda barnet. När pedagogerna talar om utvecklingen av andra
färdigheter (än språkliga) betonar de interaktionens betydelse mer. Björklund vänder på det
resonemanget och menar att barnens litteracitet har betydelse för det sociala samspelet på
förskolan. Barnens litteracitet kan, menar hon, vara en kraft att räkna med i formandet av
verksamheten om pedagogerna har kunskap om och öppenhet mot den (s.233).

Teoretiska perspektiv
Nedan redogörs för de teoretiska perspektiv som utgör grund för min studie. Det första
avsnittet redogör för min förståelse av kultur och praktik och därefter den syn på
sociokulturellt perspektiv som används i studien. När det gäller synen på hur man kan studera
kulturer lutar jag mig mot etnologen Billy Ehn och pedagogerna Carina Fast och Elisabeth
Björklund. När det gäller sociokulturellt perspektiv utgår jag från Vygotsky och Roger Säljö.
Ehn (1983) var på flera sätt förtrogen med olika kulturer i daghem när han i boken Skall vi
leka tiger? skriver: ”Att bara kalla något ”symboliskt” eller ”kulturellt” leder faktiskt in
uppmärksamheten på andra tankespår” (Ehn S.14). Ehn hade vad som kan kallas en
förförståelse för det fält han studerade genom att ha varit förälder till barn på daghem. Även
jag har genom tidigare resor, läsning, TV-tittande, med mera, inre bilder, normer och
föreställningar om sakernas tillstånd. Jag tror mig delvis veta hur det är i Indien och Sverige,
vad som är barndom och god undervisning. För att kunna analysera på ett sätt som leder till
något annat än att bekräfta de egna bilderna, självbilden och riktigheten i gamla tankespår
behövs nya perspektiv. Att försöka beskriva det som kan kallas kultur på en skola eller i ett
samhälle har blivit ett sätt att sätta ord på sådant som först framstår som naturligt, vanligt eller
konstigt.
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Det kulturella perspektivet blev ett sätt för Ehn att se bortom det vanliga i en känd
verksamhet. Förskolans lappar, regler, rutiner och principer beskrivs av honom som uttryck
som säger något om kulturer i samhället och förskolan. För den här studien har etiketteringen
av något som ”kulturellt” gjort det möjligt att beskriva och definiera förbi värderingen att;
”det mesta jag erfar i Indien är olikt det jag sedan tidigare känner till”, och in på ”andra
tankespår”. I studien har det gjorts möjligt att analysera, känna och tolka kultur och praktik ur
upplevelser och insamlat material genom att benämna dessa som kulturer och praktiker. Det
har skett med närhet till de innebörder som Ehn och författarna nedan har lagt i dessa begrepp.
Björklund (2008) och Fast (2007) har gjort etnografiska studier där de funnit och analyserat
litteracitetspraktiker, eller litracy-praktiker hos barn, ofta i samspel med andra. De har funnit
stöd för att det finns situationer och sammanhang där barn praktiserar och interagerar med
symboler och skriftspråk och att dessa, situationer och sammanhang, har betydelse för
erövrandet av skriftspråkliga färdigheter.
Fast hänvisar till Street (2001 s.10) och skriver att ”literacy praktice” till skillnad från
enskilda händelser av skriftspråkande ”karaktäriseras av såväl situationerna som de sociala
och kulturella sammanhangen” (Fast 2007 s.38). Hon hänvisar vidare till Scribner & Cole
som i sin studie (1981) fann att Vai-folket i Liberia beroende på socialt eller kulturellt
ändamål använde sig av tre olika sorters skriftspråk. Följderna av studien har gett en
utvecklad syn på literacy som öppnar för att kunna tala om mångfald av literacies i flera
sammanhang. Inte minst i användandet av ny kommunikationsteknik ses variationer av dessa
(Fast 2007 s.38). I avhandlingen (Fast 2007) görs åtskilliga exemplifieringar av hur barnen
praktiserar literacies på olika sätt i olika kontexter. Även situationer av tecknande och
datorspelande beskrivs med sina sociala och kulturella sammanhang som literacypraktiker.
Emedan det fält som Fast studerat representerar flertalet miljöer har Björklund (2008) riktat in
sig på att analysera händelser och praktiker i en avgränsad förskolemiljö. Hon menar att
förskolan precis som familjekretsen kan sägas utgöra ett microplan som vi människor, enligt
Bruner (1990), kulturellt konstruerar verklighet och mening inom. Kulturen som jag förstår
Björklund kan sägas bära ramar och stöd för vad och hur vi lär oss. Kulturen som vi blir en
del av på våra microplan påverkar även hur vi agerar i större sammanhang (Björklund 2008
s.31-32).
Barnen i Björklunds studie blir inom förskolans kulturella ramar skapare av
litteracitetspraktiker, de utvecklar sociala mönster för berättande, läsande, bläddrande och
ritande, med flera litteracitetsuttryck. Givet att lärande är situerat i sociala praktiker- sociala
ramar (Säljö 2000), blir det intressant att förstå hur dessa praktiker ser ut och vilka
sammanhang dessa är en del av. För att komma nära en förståelse av relationer, förväntningar
och stämningar som finns runt barnen har kulturstudier blivit en väg i min studie.
Vygotsky (1971-1974) hävdar under nittonhundratrettiotalet att tänkande och språk inte är
samma sak, vilka vissa av den tidens forskare hävdade, eller att de är helt skilda saker, vilket
andra ville göra gällande (S.15). Vygotsky menar att vi generaliserar verkligheten med ord
som har vissa betydelser för oss i givna situationer. ”Vad är betydelse? Språk eller tänkande?
Det är både språk och tänkande därför att det är just den språkliga tankens enhet.”(s.20 min
översättning). Säljö (2000) använder begreppet mediering om hur talat, skrivet och symboliskt
språk verkar i relation till tänkandet. Vi kan inte studera människors tänkande, menar han,
bara de språkliga uttryck som tänkandet ger. Även saker har en medierande funktion enligt
Säljö. En soppåse som placerats vid ytterdörren kan vara exempel på en sådan ”tankestötta”.
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Med en dator, en kokbok eller en almanacka kan mer information bevaras än vi klarar av att
hålla i huvudet.
Studiens perspektiv på lärande utgår från Lev Vygotskys sociokulturella perspektiv i vilkens
teoretiska efterföljd Roger Säljö, Carina Fast och Elisabeth Björklund verkar. Det
sociokulturella perspektivet betonar samspelets roll för individens lärande. Det grundläggande
begreppet i sociokulturell teori brukar benämnas ZPD- Zone of Proximal Development. Enligt
Säljös beskrivning:
Vygotsky definierade denna uttvecklingszon som ’avståndet’ mellan vad en individ kan prestera
ensam och utan stöd å den ena sidan, och vad man kan prestera”under vuxens ledning eller i
samarbete med mer kapabla kamrater”(1978 s.86 min översättning) å den andra. (Säljö 2000)

Möjlig utveckling och lärande sker alltså i situationer av kommunikation. Säljö (2000) hävdar
att tänkande är kommunikation inom människor. Vi kan kommunicera med oss själva och
andra via talat språk, med symboler, t.ex. olika typer av skriftspråk eller bilder, och med
artefakter -saker.

Metod och ansats
I den här delen beskriver jag vad jag inspirerats av och hur jag gjort studien. Etiska
överväganden och hur jag har gått tillväga i att samla och analysera material.

Kvalitativ studie med etnografisk ansats
Inom forskningen skiljer man mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Den här studien är
kvalitativ. Den strävar efter att beskriva snarare än att räkna. Tillexempel är frågan: hur lär sig
barn att läsa?, i större fokus än: hur många barn lär sig läsa?, eller i vilken ålder lär sig barn
läsa? Pål Repstad (2007) menar dock att det är nästan omöjligt att inte ha med några mått eller
mängdangivelser i en kvalitativ studie (s.14). Kännetecknande för kvalitativa studiers
tillvägagångssätt är att de går på djupet snarare än på bredden, de är flexibla och de olika
momenten glider över i varandra och används parallellt (s.15-17). Då det är det beskrivna
snarare än det beräknade som ska föras fram är materialet som analyseras vid kvalitativa
studier just texter (s.14).
Etnografi handlar enligt Dovemark (2007) om att beskriva människors levda liv. Då målet är
en så nära och nyansrik beskrivning som möjligt behöver texterna vara av olika typer. Precis
som Repstad (2007) menar hon att skrivandet och analyserandet av de olika texterna är ett
dynamiskt, parallellt skede i etnografi, som är en kvalitativ ansats. Att vara deltagande
observatör menar Elvstrand, Högberg & Nordvall (2009) är kärnan i etnografi eller
fältforskning. Att inte bara observera utan närvara, föra samtal och intervjua hävdar de är en
förutsättning för att få varierad information om sociala och kulturella företeelser (s.178).
Att vara reflexiv i samlandet av data är viktigt. Det är även viktigt att skriva ner den samtidiga
analysen vid t.ex. en observation. Dovemark (2007) pekar på nödvändigheten av att använda
flertalet olika typer av anteckningar för att dokumentera olika delar. Fältanteckningar förs
som scratch notes , för att snarast renskrivas i loggbok, sakligt, och eller i dagbok,
reflekterande med empati. Journalen skrivs sedan som en reflekterande utveckling av texterna.
Dovemark menar att det i skrivandet av journalen kan dyka upp nya frågor som man inte sett
tidigare.
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Observation och rollen som observatör
Flera typer av observation har använts i studien. För att beskriva situationer i klassrum har
löpande protokoll förts, det vill säga försök att skriva ner vad som sker under tiden det sker.
Det är naturligtvis inte möjligt att skriva ner allt. Løkken & Søbstad (1995) hävdar att tre till
tio minuter är ett rimlig tidsintervall att observera löpande för att behålla skärpa. Jag har inte
följt deras råd utan försökt att fånga så mycket som möjligt av hela och halva dagar på papper.
Detta för att kunna se skeenden och samspel mellan barn, barn och barn och lärare över tid.
Då talat och skrivet språk sällan varit förståeligt för mig har sammanhangen mellan
handlingar blivit viktigare att försöka förstå. De långa observationerna har även resulterat i en
hel del material att renskriva som logg på dator och analysera.
Då det inte är möjligt att se och fånga alla intryck, klä dem i ord och ”plita” ner dem samtidigt
menar jag att studiens observationer är selektiva. Jag har valt ut vilka handlingar och
händelser som jag ansett varit viktigast att få med. Olika grad av eget deltagande (Repstad
2007; Dovemark 2007) finns med i situationerna jag observerat. Ibland har jag blivit avbruten,
fått en fråga, hamnat i ett samtal eller en annan intressant situation där jag velat vara delaktig.
I de fall detta rört studiens fokus har jag försökt skriva ner situationen så snart som möjligt.
En form av observationer med tydligt eget deltagande benämns fältsamtal eller fältintervju
(Repstad2007; Dovemark 2007). Under tiden som studien pågått har flera samtal förts med
olika personer som sedan har sammanfattats i skrift. Alla fältsamtal har uppstått spontant och
inga ljudupptagningar har gjorts. Samtalen har analyserats som observationer då situationen
får antas spela roll i vad som sägs.
Situationer som att bli hembjuden till någon, eller sitta och vänta på cykelverkstaden, har varit
av stor vikt för att komma närmre en förståelse av hur samhället där barnen lever fungerar.
Dessa händelser och samtal har oftast inte blivit nerskrivna. De saknar på så vis evidensvärde
för att lyfta något i studien men förtjänar att nämnas som meningsbildande i mitt
sammanhang.
Att som observatör få smälta in i miljön och bara titta på har varit en önskan ibland. Faktum
är ”smälta in” är ganska svårt som enda europé i en Indisk by. Att efter en dag i skolan följa
ett barn hem var, visade det sig, svårare än jag hade tänkt:
Jag har tänkt att följa Anita hem från skolan men en stor klunga av äldre pojkar ansluter sig och
slår följe med mig över planen. Jag leder cykeln långsamt och tänker att de nog snart tröttnar. Jag
blir uppringd av X som avråder från att gå ut på vägen då det kan bli farligt med en sån
folksamling i trafiken. Jag cyklar tillbaka till skolan. Observation2011-10-18

Att kunna följa planeringen är inte självklart. Över tid har jag fått förlikas med att jag inte
ensam definierar vem jag är eller gör. Såhär beskriver jag situationen för min handledare i ett
mejl:
Igår tänkte jag följa ett av barnen hem men fick lägga ner det då ett femtiotal pojkar skulle gå
bredvid mig och jag riskerade att bli en trafikfara förutom en ganska indiskret följeslagare. Jag är
förmodligen byns mest observerade person, vilket krånglar till det ibland. Mejl till Birgitta
Davidsson 2011-10-19.
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Vem som observerar och vem som är observatör är inte självklart. Repstad (2007) ger flera
exempel på situationer som denna när forskaren påverkar miljön som ska studeras så att
resultaten inte blir tillförlitliga. Sådana påverkansfaktorer kallar Repstad forskningseffekter.

Urval
Studien har ägt rum i en by på landsbygden i Madhya Pradesh. Målsättningen har varit att
barnens hemmiljöer ska vara olika för att ge resultatet bredd och djup (Fast 2007 s.18). För att
få mångfald i miljöer har barn från olika kaster, religioner och bostadsområden valts ut.
Eftersom jag nu blir lärare för barn i åldrarna 1-6 år har det fallit sig naturligt att studera
miljöer runt barn i åldern 5-6 år. För att värna bredden i andra kriterier har ålderskriteriet inte
stått bergfast. Barnen i studien är 5-7år gamla. Tre av barnen är flickor och en är pojke. Tre är
hinduer, en är muslim. De går alla regelbundet i skolan. De talar alla hindi hemma även om
flera minoritetsspråk finns representerade i och runt byn där barnen bor. Tre av barnen tillhör
kaster som betraktas som låga och ett barn tillhör ett högre kast. Två av barnen bor enbart
med syskon och föräldrar, medan två bor i så kallade joint families. En närmare presentation
av barnen ges på sidan 17. Urvalet har gjorts i samarbete med min kontaktperson och rektorer
på de båda skolor där barnen går. Lärare och rektorer har efter att de blivit informerade
muntligen samtyckt till att vara med i studien. De föräldrar vars barn är med i studien har fått
information muntligen och skriftligen och samtyckt. De har i den mån de kunnat, själva
undertecknat godkännande av att deras barn deltar i studien. Missivbrevet och pappret för
föräldrarnas godkännande finns med som bilagor på sidorna 45-50 och är skrivna på hindi och
engelska.

Grindvakter
Initialt behövde jag en underskrift från Block Officer som har det övergripande ansvaret för
skolor med barn i lägre åldrar i detta geografiska område. Jag råkade komma till byn när det
var skollov vilket gjorde att detta tog närmre en vecka. Därefter förmedlades snart kontakten
med Rektor på skola1. Genom honom fick jag tillträde till klassrum och tillfällen att möta
barn för studien.
Ett missförstånd gjorde att ett fjärde barn kom att ingå i studien mot planerade tre barn. Detta
har inte inneburit hinder utan snarare mer varierad empiri att utgå ifrån. Svårigheten att hitta
ett barn av högre kast i den första skolan avgjorde att jag tog kontakt med Rektor på skola 2.
Jag fick på så vis två skolmiljöer att studera. Det var inget mål från början men har kommit att
bli en stor del av studien (s.18-30).

Genomförande
Tanken att studera indiska barns lärandemiljö med teorier och metoder från den svenska
förskollärarutbildningen tog form efterhand som utbildningen fortskred. Studien har
möjliggjorts med stöd från Sida genom ett MFS (Minor Field Studies) stipendium.
Observationerna som studien bygger på har gjorts i en större by i delstaten Madhya Pradesh.
De flesta av observationerna har gjorts i klassrum på två skolor varav den ena skolan drivs av
government och den andra av en internationell kristen organisation. Fyra barn har studerats
särskilt. Barnens familjer tillhör olika kast och är bosatta i olika delar av byn.
Jag har en kontakt i byn sedan tidigare, personen är lärare och har god kännedom om byn,
skolor och familjer. Jag har valt att kalla personen X. X har hjälpt mig att förmedla kontakter
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och översätta när det har behövts. För att samla data har jag gjort observationer i klassrum,
hem, skolgårdar och lekplatser där barnen är på dagarna. Observationerna har förts som
löpande protokoll.

Giltighet och tillförlitlighet
Giltighet/validitet i en etnografisk studie menar Dovemark (2007) kan bedömas från tre sätt
att betrakta arbetet (s.150-151). Ett kritiskt förhållningssätt till den egna datan och
möjligheten att kontrollera uppgifter igen är en del av det etnografiska hantverket. De egna
grundantagandena är det viktigt att försöka förhålla sig kritisk till. Då jag levt merparten av
mitt 28 åriga liv i Sverige är det rimligt att anta att min världsbild markant skiljer sig från alla
som ingår i studien och som bär andra erfarenheter. Studien är gjord genom mina ögon och
med mina tolkningar och beskrivningar. Jag har valt och valt bort delar av den. Min
handledare har vid ett tillfälle ingripit då hon ansåg att jag övertolkade situationer, det är jag
tacksam för! Kommunikativ validitet är enligt Dovemark detta att sakkunniga och deltagare
kan diskutera studien för att pröva om den håller. Då en språkklyfta funnits mellan mig och
respondenterna har jag inte sökt få konstruktiv respons på vad jag skrivit, det skulle tagit för
mycket tid. Att avstå från djupintervjuer och använda observationer istället har varit ett sätt att
undvika rent språkliga missförstånd. Pragmatisk validitet handlar om de kunskapsanspråk
som studien gör går att tillämpa. Är de antaganden som görs till igenkänning eller förklaring
för någon som är insatt i fältet, är det ett erkännande av giltigheten.
Tillförlitlighet ligger nära giltighet. Det har att göra med tillförlitligheten i
undersökningsinstrumentet (Karlsson 2007). I detta fall kvalitativ metod med etnografisk
ansats och sociokultiurell teori. Det sociokulturella perspektivet på lärande är det perspektiv
som har störst inflytande i lärarutbildningen på Högskolan i Borås. Etnografiska forskare har
även de hög representation i kurslitteraturen. Metod och teori är således etablerade.

Forskningsetik
Vetenskapsrådet har tagit fram etiska riktlinjer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning (Vetenskapsrådet 2002). Eftersom jag studerar vid en svensk högskola har jag följt
dem och de fyra huvudkrav på individskydd som ställs:
Informationskravet
De som deltar i studien ska vara så välinformerade som det går om studien med särskild tyngd
på information som kan påverka deras villighet att delta. De ska även informeras om sin rätt
att inte delta. Jag har utarbetat ett informationsbrev som översatts till hindi. Det har delats ut
till barnens vårdnadshavare. Samtal har förts med barnen via tolk. Lärare och rektorer har
muntligen delgivits informationen som rör deras medverkan.
Samtyckeskravet
Jag som forskare ska inhämta deltagarnas samtycke till att delta. Då deltagare i studien är
under 15 år har vårdnadshavarnas undertecknade godkännande samlats in. I de fall
vårdnadshavarna inte kunnat skriva har dessa samtyckt till att annan person skrivit deras namn
på pappret. Jag har även varit lyhörd på signaler från barnen under studiens gång. Lärare och
rektorer har samtyckt muntligen. I samtyckeskravet ingår även att deltagande sker på
deltagarnas villkor och så länge de vill. Ingen har uttryckt önskan att avbryta. I de fall jag har
upplevt att deltagare visat distans eller tveksamhet över min närvaro har hänsyn tagits härtill.
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Konfidentialitetskravet
Alla uppgifter om personer i studien ska avpersonifieras och döljas så att utomstående inte
kommer åt dem. Alla i studien förekommande namn är fingerade förutom mitt eget, namn på
kända personer eller personer som saknar koppling till empirin. All insamlad data förvaras
säkert.
Nyttjandekravet
Uppgifterna som samlats in om enskilda får inte användas på annat sätt än de avsetts för. Det
material jag samlat är bara avsett att användas i studiesyfte och kommer bara användas så.
Etiska dilemman
Att Rektor skulle vara delaktig i urvalsprocessen var något jag starkt opponerade mig emot.
Min föreställning var att hans position skulle verka menligt på familjernas fria val att delta i
studien eller eller låta bli (samtyckeskravet). Att använda skolan som kanal för information är
enligt min kontaktperson ett förtroendeingivande och vanligt sätt. Att utge sig för att vara
lärarstuderande utan skolans stöd skulle enligt denne väcka undran och misstänksamhet hos
föräldrarna. Jag har låtit mig övertygas om detta och sökt kompensera den eventuella skadan
på valfriheten genom att ta upp frågan med föräldrarna vid andra tillfällen. Ingen av dem har
heller då uttryckt en önskan att dra sig ur.

Analys och bearbetning
Arbetet att analysera materialet påbörjades i fält och har sammanställts i Borås. Observationer
har klippts isär och lagts i gula kuvert med rubriker på, för att efter diskussion och
övervägande läggas i plastfickor med andra rubriker. Det här sättet att analysera empiriskt
material beskrivs av Repstad 2007 s.142. Jag har läst igenom materialet och tittat på
situationer och mönster från kulturellt perspektiv, med analys av relationer och försök att
beskriva stämningar och förväntningar som finns i miljön. Andra delar har fått en mer
sociokulturell vinkel med glidning åt det didaktiska och exempel på barnens förmodade
lärandesituationer och lärandestrategier. Repstad (2007 s.140) beskriver läsning och
kategoriseringar av det empiriska materialet som självklara delar i analysprocessen i kvalitativ
forskning. Han skriver även att bitarna kan falla på plats i de mest oväntade situationer vilket
jag också har erfarit. Det har till och med hänt att jag lämnat sängen strax innan jag somnat
för att skriva ner ett plötsligen uppenbart samband mellan olika delar i observationsmaterialet
och mina frågeställningar. Repstad menar att helhetsanalysen och detaljarbetet är beroende av
varandra för att ett rättvisande resultat ska komma fram ur processen (Repstad 2007 s.141).
En del har lagts till och mycket har tagits bort. Arbetet kan liknas vid att steka kantareller. Det
gör ont att se större delen av de arbetsamt plockade svamparna gå upp i ånga, och det är svårt
att veta hur mycket salt och smör som gör att de kommer till sin rätt.

Resultat
Studien är gjord under en period av åtta veckor i en mellanstor by i Indiens mellersta delstat
Madhya Pradesh. Jordbruk är en viktig näring i området, och en del verkstadsindustri. De
flesta i byn pratar hindi men det förekommer även andra mindre språk. I skolorna undervisas i
hindi och engelska och i högre klasser även sanskrit.
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Presentation av barnen
Nedan följer kortare presentationer av barnen i studien. Barnens åldrar är uppgifter som jag
har fått från skolorna, dessa är inte exakta. Eftersom studien fokuserar på barnens lärande i
samspel med omgivningen snarare än som biologiska varelser är siffran av underordnad
betydelse.

Assis
Assis är en pojke på fem år. Han bor med sin mamma och pappa, en något yngre bror och en
syster i tvåårsåldern. Assis går i första klass i den skola som fortsättningsvis kommer kallas
skola1 och som ligger nära hans hem. Han leker ofta i närheten av sin skola tillsammans med
andra barn. Det händer under studien att jag träffar både honom och hans mamma inne i byn
när jag är där i andra ärenden. Pappan arbetar på dagarna, medan mamman verkar vara
hemma. Familjen tillhör enligt skolans elevlista Scheduled Castes vilket betecknar låga kast
som även kallas daliter18.

Anita
Anita heter en sju år gammal flicka. Hon går i andra klass i skola1. I samma skola går också
hennes något äldre bror och Anitas kusin som verkar vara hennes närmsta jämnåriga
tjejkompis. Familjen är muslimer och lever som så kallad ”joint family”. Anitas föräldrar och
bror, farmor, farfar och farbröder med fruar och barn bor i samma tvåvåningshus en bit
utanför byns centrum. Barnens väg till skolan är hårt trafikerad och ca en kilometer lång.
Anitas pappa och hans bröder jobbar hemma där de bearbetar och säljer textilvaror. Anita
hjälper ibland till med detta. Familjen har även en affär inne i byn där de säljer sina produkter.
Anita är mellerst i ålder i skaran av kusiner och syskon. Intill Anitas namn i skolans elevlistor
står: ”OBC” -Other Backward Class, en samlande beteckning för grupper som anses socialt
och utbildningsmässigt efter i samhället.19

Rani
Rani är en flicka på fem år. Precis som Assis går hon i första klass på skola 1. Rani och Assis
är grannar och umgås både under skoldagar och när de är lediga. Rani bor med sina föräldrar
och två yngre syskon. Det verkar som Ranis mamma sköter hemmet på dagarna medan
pappan arbetar. Det har inte framgått vilket kast Ranis familj tillhör, men troligen ett lägre
kast.

Mona
Mona är en flicka på sex år. Hon går i första klass i skola 2 som ligger en kilometer utanför
byns centrum. Mona lever precis som Anita i en ”joint family” med farmor och farbröder och
deras familjer. Barnen i huset är både äldre och yngre än Mona, hon har en bror i ettårsåldern.
De bor i en villa i den delen av byn där governmentanställda bor. Monas pappa och de andra
männen i huset är tjänstemän. Mamman och de andra kvinnorna verkar vara hemma om
dagarna. Det finns även en anställd kvinna i hemmet. Familjen tillhör ett högre kast, dessa
sammanfattas i skolans elevlista ”General Cast”20.
18

http://en.wikipedia.org/wiki/Scheduled_castes_and_scheduled_tribes
http://en.wikipedia.org/wiki/Other_Backward_Class
20
http://en.wikipedia.org/wiki/Forward_caste
19
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Skolornas uppdrag och miljöer
Skola 1
Om skolan
Skolan drivs av government21 och har fri undervisning. Något hundratal elever är inskrivna
från klass 1 till 8. Rektor Mr. Sharma ansvarar för skolans drift. Vid vårt första möte säger
han till mig att ”skolans huvudsyfte är att ändra elevernas beteenden genom studier” I
samband med detta framhåller han de tre språk som undervisas i hans skola: hindi, engelska
och sanskrit. Han tar också med mig till sjätteklassens lektion och visar hur man där använder
Active Learing Method, med tankekartor i undervisningen. Mr Sharma verkar vara stolt över
sin skola som tillhandahåller gratis undervisning och gratis skollunch av god kvalitet.
Mr. Sharma framhåller gärna de fördelar hans skola erbjuder i form av gratis luncher till
eleverna och även cyklar till elever som bor längre bort för att de ska kunna ta sig till skolan.
Vissa elever har även rätt till stipendier som betalas kontant. Mr Sharma beklagar att det är så
få lärare, att arbetsbördan därför blir hög och att han som rektor behöver undervisa då han har
många andra arbetsuppgifter.
Lärare på skola1 och andra governmentskolor som jag pratat med berättar att undervisningen
blir lidande på grund av arbetsuppgifter som de inte anser har med undervisning att göra tar
stor del av deras tid. Att utfärda kastcertifikat, genomföra folkräkning, och arbeta med val är
exempel på sådana uppgifter de blir ålagda uppifrån och som de anser konkurrerar om
elevernas tid med dem i klassrummet. Mr. Gambhir som är rektor i skola2 ger också uttryck
för detta som ett problem. Han anser att lärarna i governmentskolorna har bra löner, men att
arbetsbördan och antalet andra arbetsuppgifter är för hög. ”Eleverna klarar inte testen och
många ger upp och slutar skolan någon gång i åttonde klass”. Lärarinnorna som undervisar
Mona, Rani och Assis på skola1 säger vid något tillfälle att ”barnen på den här skolan är
fattiga.” De uttrycker att föräldrar som har råd skickar sina barn till skola2. Den ena
lärarinnan har sitt barn på den skolan, liksom den andra lärarinnan har sitt barnbarn där.
Skoldagarna på skola1 varar mellan kl.11 -16.30.
Skolgård och byggnader
Skolan är belägen i utkanten av byns marknads och bostadscentrum. Den ligger intill andra
byggnader mellan en öppen grusplan med några stora träd och skogen som växer tätare
bakom skolbyggnaderna. I skogen betar grisar och på planen tillbringar de äldre pojkarna
rasterna. På lågstadiet går pojkar och flickor i blandade klasser, sedan går flickorna i en annan
skola bara för flickor.
Klass 4-8 domineras helt av pojkar vilket präglar atmosfären. Det är vanligt att pojkarna går om
ett eller flera år vilket gör att några är äldre än sina klasskamrater och vuxnare i kroppen. Det är

21

Government som begrepp används ofta i dagligt tal och syftar såväl på det nationella styret som
delstatsregering eller mer lokala organ. Jag använder begreppet på samma sätt även om skillnad kan göras
mellan dess olika former.
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mycket slag, rop och klängande och hängande som jag bara delvis kan känna igen mig i.
Observation 2011-10-18

Assis, Anita och Rani leker mest inne i skolområdet och i skuggan runt den stora planen. Det
verkar som planen domineras av de äldre barnens lekar och spel. Kortspel och kulspel är
vanligast bland de mellangamla pojkarna, kricket spelas av de äldre. Muren som avskiljer
skolområdet från den stora planen och skogen utanför är också en form av avskiljare för den
som behöver komma undan och vara för sig själv. Beskrivningen nedan är gjord mitt på dagen
då barnen ätit skolmaten och det ännu dröjer innan lektionerna återupptas inne i klassrummen.
I skuggan av träd har två kvinnor brett ut sina skynken med ätbara saker till försäljning, rostade
jordnötter, godis och torkad frukt. I skuggorna runt planen från hus och träd spelas det kula.
Korten av tändsticksaskar används också på sina ställen. Det är marknadsdag och emellanåt
kommer en tvåhjulig kärra dragen av oxar. Ibland sitter en hel familj på kärran ibland en ensam
man. Ekipagen sneddar över planen som har partier med grästuvor. Sanden är ganska lös på
sina ställen, där blir avtrycken av fötter, klövar, cykeldäck och vagnshjul djupare. På andra
ställen är marken hårdare. Observation 2011-10-18

Skolbyggnaderna ligger nära intill varandra, de hör tydligt samman i arkitektur och färgval
och inger känslan av att vara en liten by i byn. Precis som andra offentliga skolor är
byggnaderna ljust rosa. Mellan dem finns en liten plan som precis rymmer de elever som
ställer upp i raka led för de morgon- och avslutningsceremonier som inramar skoldagen. På
gården finns också några träd, rabatter och en flaggstång. Framför lågstadiet finns en
handpump vars vatten används för att diska, tvätta händer, hämta dricksvatten och vatten till
matlagningen.
Klassrummet
Klassrummen i lågstadiet är tre till antalet och ligger på rad. Det mittersta är nästan lika stort
som de två andra tillsammans och det är här Assis, Anita och Rani tillbringat större delen av
tiden de dagar jag är hos dem.
Klassrummen är små med svenska mått mätt och målade bruna nertill och vita upptill. På de
bruna delarna av väggarna är bokstäver och ord på hindi målade. I det stora klassrummet är
texterna så nötta att jag inte såg dem förrän jag besökt skolan ett par gånger. Mattor av
juteväv rullas ut på golvet och på dem sitter barnen på rader, sida vid sida. I klassrummet
finns tre griffeltavlor som är målade på väggen och en griffeltavla som är flyttbar och står på
ett bord. De tre fönsteröppningarna är försedda med vågräta galler. Det finns tre dörrar, varav
en leder ut och de andra två till vardera intilliggande klassrum. Vid dörren ut står ett kärl med
dricksvatten och en mugg. På väggarna finns en plansch 1-100, två planscher med
devanāgarī22alfabetet och en tavla med engelska alfabetet. Eleverna skriver oftast av de här
planscherna under de dagar jag besöker klassen.

22

Devanāgarī, eller bara “nāgarī” är det teckensystem som vanligen används för att skriva modern standard hindi
och används även för att skriva sanskrit, marathi och nepali. S.8 (Shapiro 1989) På plancherna står bara tecknen i
sin grundform.

20

Planscher i det stora klassrummet i skola 1.

Det finns även andra väggdekorationer i klassrummet, en karta över Madhya Pradesh, en karta
över blodomloppet och en plansch som gestaltar ”oplanerad familj”. De har fått placeringar
högt upp, i hörn, och bakom andra tavlor eller planscher. Jag får känslan av att de liksom
armaturerna och elledningarna i taket och på väggarna väntar på att komma till användning,
eller tas bort. Under studiens gång ändras möbleringen på väggarna. När jag besöker klassen
en dag vid lunchtid senare i studien ser jag att klassrummet har ändrats:
Jag kommer in i klassrummet och blir hälsad av barnen, de ber medan kokerskan serverar mat.
Det är 17 barn närvarande, ett bord och en griffeltavla har tagits bort, precis som planschen på
oplanerad familj och blodomloppet.
En ny plansch med grönsaker på engelska hänger över det engelska alfabetet. Där griffeltavlan
förut var är en plansch ”means of transport” på den finns målade bilder på 22 färdmedel med stor
engelsk text och en mindre på devanāgarī. The alphabet, Mulitplikation chart, Madhya Pradesh
sången hänger högre upp, lite på sned.
Observation 2011-11-03

Dessutom har en plansch med djur, ytterligare en plansch med engelska alfabetet och en ny
plansch med samtliga vokal och konsonant kombinationer av devanāgarītecken satts upp.
Högst upp på väggarna i klassrummet sitter tavlor i frigolite med visdomsord på hindi målade.
En besökare översätter dem till engelska åt mig:
You are working for your community and are honored
You work hard, hardworking people get success.
The traditions are law of unwise persons/ ilitterate persons; Ben Vugri
In dangers the internal soul (atma) is working; Mr Munshi Premchand
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Plansch med sång för Madhya Pradesh i stora klassrummet

Längst fram i mitten av rummet hänger Madhya Pradesh sången, med blid på ansvarig
politiker. Han syns ofta som här, i halvfigur i tidningar och på offentliga platser. Denna
artefakt tycks viktig, texten läses upp två gånger om dagen, under ceremonierna på
skolgården. När jag vill ta en bild hjälper lärarinnorna till och tar ner sången från väggen.

Skola 2
Om skolan
Skolan är privat och använder engelska som undervisningsspråk. Den drivs av en
internationell kristen organisation. Rektor Mr. Gambhir säger att hans skola vill erbjuda god
undervisning främst till barn av lägre kaster. Skolan tar enligt honom ut en avgift av elevernas
familjer som i sig inte täcker kostnaderna för lärarnas löner. Skolans moderorganisation går in
med pengar för att kompensera skillnaden. Den mer detaljerade skoluniformen och mat under
skoldagen kostar också pengar för familjerna vilket gör att inte alla anser sig ha råd. Mr.
Gambhir menar att klasserna i hans egen skola är för stora för att kunna erbjuda den riktigt
högkvalitativa utbildningen som några rika föräldrar i byn skickar sina barn till, med många
restimmar om dagen. I de bästa skolorna har lärarna högst ett tiotal elever i en klass, säger
han. Mr. Gambhir pratar på ett föräldramöte om hur hans skola vill ge eleverna ”bra sätt,
goda vanor, god framgång och bra disciplin”. Han verkar mån om att föräldrarna ska vara
delaktiga i barnens läxläsning och föra dagbok/ kontaktbok.
Vid ett tillfälle frågar jag en av lärarna på skola2 om han själv som barn gick i engelsk skola?
Han svarar: – Nej, mina föräldrar förstod inte hur viktigt det är.
Skoldagarna i skola2 är från kl. 9-14.
Skolgård och byggnad
Skolan ligger en kilometer utanför byns centrum. Lokalerna ligger intill en annan skola och
omgärdas av byggnader för liknande verksamheter. Omgivningarna betas av kor och getter.
Buskar, träd, palmer och halvhögt gräs ger en lummig men överskådlig vy. Det är mindre
planlagt, med färre hus än runt skola1. Den vita längan som är skolbyggnad omges av en hög
mur som avgränsar skolgården. Utdraget nedan är från en lördag morgon strax innan
skoldagen ska börja.
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Flickorna står i en större klunga längst bort där det finns klätterstänger. Pojkarna har ställt upp sig
på led längs muren. 20talet flickor kommer springande mot mig. De hälsar: - God morgon, Sir.
Pojkarna som ser ut att vara lika många springer från ena väggen bort till den stora trappan.
Flera barn samlas runt mig.
Pojkarna springer tillbaka och tar på trädet vid muren. Jag tolkar leken som att det är tävling.

Två höga plåtbeklädda portar förseglar den enda öppningen i muren23.
Klassrummet
Monas klassrum ligger i ena änden av skolbyggnaden, nära porten och rektorns rum.
Beskrivningen som står nedan är skriven på plats i slutet av en skoldag när sista jeepen med
skolbarn har åkt. Kvinnan som ska sopa golvet i klassrummet tittar in och blir troligen
förvånad vid åsynen av en lång och blek man som synar rummet med skrivbok och penna.
Rummet är ca 4-5 meter brett och 7-10m långt. Det har trädörrar på båda sidor och ett fönster på
kortändan. Fönsteröppningen är delvis täckt av hönsnät och grovmaskigt myggnät. Det är relativt
svalt med tanke på att det är mitt på dagen. Den andra kortänden rymmer en svart tavla som är
målad på väggen och en svart tavla som står på ett bord framför den andra. Till vänster om
tavlorna hänger en karta över multiplikationstabellen och till höger finns en trädörr till nästa
klassrum. I ena hörnet längst bak står en papperskorg med lite papper och skräp i. Det finns även
en fördjupning i väggen med hyllplan i trä. En likadan inmurning finns på andra långväggen men
utan hyllplan. Ovanför fönstret sitter en släckt glödlampa som enda belysning. Det är ändå relativt
ljust. Takteglet saknas på några ställen och kastar in ljus. Mitt i taket sitter en fläkt som saknar ett
av de tre bladen.
På golvet ligger pennvässpån. Väggen är slät och blåmålad en meter upp. Därefter vitkalkat tegel
hela vägen upp till taket, ca fyra meter.
Det finns 17 bord med tillhörande bänkar. Bänkarna ser likadana ut som borden men är mindre,
allt är gråmålad stålram med plåt på. Förutom de 17 finns ett likadant bord som den ena
griffeltavlan står på.
På svarta tavlan står det: ”Be busy like a bee” och på tavlan framför: ”why do you think the doctor
surggested miss Polly to put her doll to bed? På högra långväggen sitter några teckningar på stora
papper och vanliga A4 högt så att alla kan se. Barnen har ritat i rutor som serier. Det står bland
annat att man ska tvätta sig varje dag, man ska tacka när man lånar något, att man ska dela med sig
och att man inte ska slåss.På vänstra väggen sitter två små datorskrivna lappar med böner. * Foto*
Observation 2011-10-17
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En kätting med hänglås håller portarna låsta under skoldagen.
23

I morgonbönen på väggen verkar det finnas målsättningar och önskningar för dagen som
fokuserar både på studierna och för barnet viktiga personer och relationer. Ett tack och en
utvärdering eller rannsakan finns med i bönen som läses vid skoldagens slut.

Böner på väggen i förstaklassens klassrum

Barnen sitter alla i samma riktning mot griffeltavlan på ena kortväggen. De sitter på bänkar
som är gjorda för att få plats två i bredd. De dagar jag följer Monas skoldag pratar hon mest
med flickan som sitter bredvid henne. Möbleringen verkar gjord för att de växelvis ska kunna
rikta uppmärksamheten mot läraren och griffeltavlan och ner på de egna böckerna på bänken.
Barnens egna teckningar är placerade högt och långt fram vid sidan av fokus för barnens
blickar under lektionstid. Bönerna på väggen sitter så att läraren kan läsa dem om han står
bredvid.
Dagen börjar med uppställning och manöver på skolgården. Det serveras ingen skolmat utan
barnen har själva med sig mat till skolan som de äter under lunchrasten då de sitter i eller
utanför klassrummet.

Sammanfattning
Precis som Fast(2007) hävdar jag att olika skolor är olika världar. Trots en del
beröringspunkter, som att lärare på skola1 har sina barn och barnbarn i skola2 och att
avståndet mellan skola1 och skola2 kanske bara är en kilometer tycks sättet att vara skola helt
olika dem emellan.
Till skola1 kommer de flesta elever till fots eller med cykel. De flesta barnen i skola2 kommer
med skolskjuts tätt tillsammans i jeepar som föräldrarna ordnar. Dagarna i de respektive
skolorna börjar på liknande sätt med givakt och manöver, bön och nationalsång innan man
samlas i klassrummen. Skola1 erbjuder skolmat, vilket inte hindrar att t.ex. Anita har med
egen mat också. I skola2 har alla barnen med sig matsäck hemifrån. I skola1 verkar det
vanligt att elever uteblir en dag eller en period från skolan medan uppslutningen i skola2 är
mangrann de dagar jag är där.
När lärare och rektorer talar om skolorna framträder bilden av skolor med olika funktioner.
Skola1 ska lära eleverna att klara proven i ämnena. Den har också en samhällsstöttande
funktion med personal som tas i anspråk för att klara governments skiftande uppgifter i
lokalsamhället. Skolan tar även ansvar för att eleverna får mat och att elever som är
berättigade till det får stipendier i kontanter, eller cyklar för att kunna komma till skolan. Jag
24

har förstått i samtal med lärare att government bestämt att underkännande av elevernas prov
inte längre är ett alternativ, ingen elev ska bli underkänd. Någon av lärarna uttryckte att detta
innebär att ”proven är för lärarna, inte för eleverna”.
I skola2 betonas föräldrarnas och elevernas ansvar för studierna. Målsättningen är enligt
rektorn att ge förutsättningar för elever från Backward-castes att komma i kapp i samhället,
även om skolan inte utesluter elever av högre kaster. Till skillnad från i skola1 fann jag också
på denna skola några elever av högre kast i det åldersspann som studien riktar sig mot. Genom
kontaktbok för lärarna på skola2 en tät dialog med hemmen vilket i sig förutsätter att
föräldrarna kan läsa och skriva.
Lärarna på skola2 arbetar växelvis med att undervisa, och rätta elevernas läxor. Lärarna är
med barnen på skolgården och leker med dem på rasterna. Lek förekommer vad jag har sett
inte mellan lärare och elever i skola1. Där upplever jag skapandet av skillnad mellan barn och
vuxna tydligare.

Undervisning
Undervisning i skola 1
Barnen i klass 1 och 2 i skola1 tar ofta upp skolmaterial och börjar arbeta själva när de
kommer till skolan. Observationerna visar att arbetet oftast består i att skriva av någon av de
kartor som sitter på väggarna. Det finns kartor med de båda alfabeten och med de arabiska
siffrorna 1-100. Multiplikationstabellen var ofta uppskriven på de väggfasta griffeltavlorna
under mina besök. Barnen är ibland sysselsatta med detta även när lärarinnorna inte är
närvarande. Anita och hennes kusin dröjer ibland kvar i klassrummet efter att rasten börjat.
Det händer ganska ofta under tiden jag är i klassrummet att lärarinnorna korrigerar elever som
gör annat än att kopiera symbolerna till sina böcker eller griffeltavlor.
Vid mitt första besök kallas barn, ett efter ett, att stå upp framför mig och läsa upp kartorna.
Barnen verkar vana vid och duktiga på den situationen. Bokstäverna läses med tillhörande ord
på respektive språk: A apple, B boll och så vidare. Jag upplever vid tillfället en stress hos
lärarinnorna som smittar av sig på barnen och mig. När jag senare samtalar med Rektorn
förstår jag att min närvaro skapat osäkerhet. Efterhand som jag kommer att besöka skolan
ganska ofta blir stämningarna mer normala. Situationerna av högläsning från bokstavskartorna
visar sig vara en av flera skriftspråkliga praktiker i klassrummet.
Med hjälp av en transistorradio ges vissa lektioner i Engelska. Barnen förväntas läsa efter och
sjunga med. Det hände dock att radiomottagningen var så svag att jag inte kunde höra
meningarna och sångtexterna ur bruset.
Ms Raina har visat mig runt och erbjuder mig att sitta vid katedern. Hon förklarar att
radioprogrammet som står på är för att lyssna på engelska. Jag kan inte höra ett ord på grund av
den dåliga ljudkvalitén. Barnen sitter och ser ut att vara upptagna. Ms Raina rättar prov. Efter en
stund ändrar hon inställning på radion. Jag hör en sång från och till som handlar om att älska
färger. Barnen uppmanas av radion att sjunga med. Ingen av dem verkar ta notis om det. Därefter
kommer ABC visan på blinka lilla stjärna melodin. Någon av barnen sjunger lite. Ms Raina
klämmer i halvvägs genom sången. Hon frågar något och barnen svarar V! Observation 2011-1020
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Av innehållet i radioprogrammet att döma ska barnen lära sig alfabetet, veckodagarna och
färgerna, stå upp och sitt ner. Fokus verkar ligga på ungefär samma områden som
undervisningen i klassen i övrigt. Vid ett tillfälle förekommer även högläsning ur läsebok i
klassrummet. Dock deltar inte studiens barn, i klass1 och 2, i den aktiviteten.
Fler barn kommer till klassrummet än innan lunch, troligen även fjärde klass. Ca 25 elever totalt.
Mrs Pathel är ensam lärare. Hon kallar fram tredje klass till sig vid katedern. De ställer sig runt
henne med böckerna tätt intill varandra. Mrs Pathel läser ur läseboken bokstav för bokstav som
ljudas samman ord för ord och barnen följer bokstav för bokstav, ord för ord. Den övriga klassen
pratar och Mrs Pathel ropar till ibland för att få tyst. Rani verkar intresserad av vad de äldre
pojkarna gör som sitter bakom henne. Hon har vridit sig med ryggen mot mig och står ett tag på
alla fyra vänd mot dem. Sedan packar hon ner sina saker i skolväskan. Anita kopierar bokstäverna
i boken till sin griffeltavla . A-J. Observation 2011-10-13

Mot slutet av studien när jag tror att jag vet hur undervisningen i lågstadiets stora klassrum
går till blir jag överraskad av att lärarinnorna plockar fram ett nytt skolmaterial som jag inte
sett i klassrummet tidigare. Barnen är ute på rast. Mina indiska kollegor har just bjudit mig på
mat vid katedern. Under veckorna som gått har vi utvecklat en mer förtrolig stämning än vid
mitt första besök. Jag uppfattar det som att det är den tryggare atmosfären som möjliggör den
lekfulla aktiviteten att lägga pussel ihop.
Jag har blivit bjuden på lunch i klassrummet av lärarinnorna som serverat mig. Ms Raina kommer
mot slutet av rasten med två pussel i trä. De ligger skyddade i plastpåsar. Det ena har engelska
alfabetet i som omringar siffrorna 0 till 9, det andra förefaller vara konsonanter i devanāgarī . Båda
ser nya ut. Jag frågar om de är det men får det inte bekräftat. Bland det andra materialet jag sett i
klassrummet ser detta helt oanvänt ut. Ms Raina säger att det är ”play via teaching”. Jag och
lärarinnorna börjar lägga pusslen på katedern. Barn kommer och tilltåts vara med, en bit i taget.
…
15-17 barn trängs vid katedern. Jag tycker barnen verkar glada, möjligen uppspelta men
framförallt intresserade. Anita blir ombedd att läsa upp engelska alfabetet och peka på bokstäverna
som nu ligger på plats i ramen. Hon kan ramsan men pekar ibland på fel bokstav, som jag antar,
för att de inte är uppradade som de brukar i boken eller på tavlan. Mrs Pathel följer Anitas
ansträngningar och frågar sedan - K? som var en av de bokstäver Anita missade. Anita pekar efter
några försök ut den pusselbiten som har formen av K. Observation 2011-11-04

Jag blir förvånad över att barnen ganska lång stund innan rasten är slut deltar i skolarbete och
med sådan glädje! När barnen kommer märker jag också en förändring hos lärarinnorna. De
verkar ”kliva in i” lärarrollen igen. Rollen som experimenterande upptäckare byts mot rollen
som granskande och förhörande ledare. Glädjen går över i allvar. Lekstunden övergår i den
undervisningsform som är vanlig i klassrummet. Ms Pathel lyssnar in Anitas uppläsning och
frågar sedan om igen för att, som jag uppfattar det, träna det som verkar svårt för eleven.
Intresset hos barnen verkar levande. Det kan bero på hur alfabeten som de brukar titta på och
skriva av i raka rader här gestaltas annorlunda. Bokstäverna är tredimensionella figurer som
ligger huller om buller. Dessutom följer det engelska alfabetet inte raderna som på
skolplanscherna. Detta tolkar jag är anledningen till att Anita inte längre är säker på
bokstäverna. Att hon visar osäkerhet på bokstaven K som har en initial ställning i hennes
(riktiga) namn får mig att undra vad bokstäverna har för betydelse i hennes liv utanför
avskrivningsövningarna och förhören i klassrummet?
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Pussel på katedern i stora klassrummet.

Mål och bedömning
På skola1 liksom i övriga governmentskolor i Madhya Pradesh har eleverna ett test i varje
ämne en gång i månaden. Barnen i studien som går på skola1 examineras i engelska, hindi
och matematik. Testen har jag inte studerat närmare då jag varit rädd att störa eleverna och
påverka deras provresultat. Därför att jag inte varit närvarande vid provtillfällena finns det
inte observationer från dem.
Lärarinnorna rättar barnens avskrifter under lektionstid efterhand som barnen skriver. De
synar hur bokstäverna ser ut och om de är skrivna i rätt ordning, eller om något saknas.
Barnen kommer fram till katedern när de vill få rättat.
En flicka kommer fram till katedern för att få det engelska alfabetet rättat. Ms Raina säger något
om den minimala kritan som flickan håller i handen och pekar ut var nya finns. Ett par bokstäver
suddas ut och rättas till av Ms Raina. Hon verkar särskilt missnöjd med något och markerar det
med tonfallet och hela kroppen. Observation 2011-10-12

Situationer där barnen läser högt från kartor eller griffeltavlor och klassen repeterar har
förekommit vid flera tillfällen. Ännu oftare har barnen individuellt skrivit av planscher och
böcker.
Målsättningen för elever i klass1 och 2 verkar av dessa övningar att döma vara att de ska
behärska devanāgarī alfabetet och det engelska alfabetet, kunna räkna på engelska och hindi,
samt känna igen talen 1-100.
Vilken feedback barnen får på sina avskrifter och test kan jag inte med säkerhet säga då jag
inte förstår hindi så väl. Vad som framstår tydligt för mig är att det ställs förväntningar på
barnen att det de skriver ska bli rätt, att bokstäverna ska bli snygga och i rätt ordning.
Lärarinnorna vinnlägger sig även om att barnen har material och sitter så att de ser tavlorna.
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Skolkultur och dagliga rutiner
I skola1 finns flera rutiner i vardagen som ramar in och skapar sammanhang. Nedan följer
exempel på samling i början och slutet av skoldagen, bordsbön och hälsningsfraser. Det finns
givetvis fler rutiner än vad som rimligen kan ses och förstås av en besökare. Situationerna
nedan är språkligt centrerade och jag har sett dem återupprepas med små variationer flertalet
gånger.
En pojke står framför leden av pojkar i skoluniform. Vid sidan av, intill lågstadiets kortända står
de yngre barnen. Pojken håller i morgonceremonin: givakt, manöver, givakt, manöver, givakt,
manöver. Pojken ropar först och de andra följer . Det jag hör påminner mig om svenska scoutrop.
Bön! Alla sätter ihop handflatorna framför hakan och ber unisont. Efter ytterligare ett rop, denna
gång med taktfasta armrörelser går de yngsta barnen och jag följer dem till klassrummet.

Senare har det framgått att i morgonceremonin ingår, förutom den taktfasta bönen, Indiens
nationalsång och Madhya Pradesh sången. Delstatsregeringen i Madhya Pradesh gick i
oktober 2010 ut med att den ska sjungas vid alla tillfällen som nationalsången sjunges i
governments verksamheter. Enligt pressmeddelandet: ”people will be requested to sing it so
that a sense of belonging and affinity towards the state would be developed.”24
Sången finns även som plansch på väggen i klassrummet med foto på Chief Minister Shivraj
Singh Chouhan. Vid ett tillfälle såg jag två pojkar läsa högt ur bönen på väggen. Det är en
välbekant text för barnen som också finns skriven och synlig som text i deras klassrum.
Första gången på dagen en lärarinna, jag eller annan vuxen kommer in i klassrummet reser sig
barnen och läser en ramsa som slutar Sirjee/ Madamjee good morning! Jag har ofta blivit
hälsad godmorgon av barnen även när jag kommit till skolan vid middagstid.
När lunchen serveras inne i klassrummet läser barnen gemensamt en bordsbön. Bönen
avslutas “Om Shanti shanti shanti”. När lärarinnorna en gång inte var närvarande läste barnen
ändå bönen gemensamt.

Undervisning i skola2
I Monas klassrum inleds dagens första lektion med bön som läraren läser före och klassen
repeterar. Undervisningen utgår från läroböcker med texter att läsa, poem att memorera och
frågor att besvara i boken. Detta verkar vara gemensamt för undervisningen i hindi och
engelska. Ämnen som matematik och ”social subject” undervisas också på engelska.
Varje dag innehåller sex lektioner på 40 minuter var. Tre lärare undervisar växelvis en i taget i
klassen. Mona sitter med sin bänkkompis längst fram mot tavlan på innersta raden av bänkar
längst ifrån ytterdörren.
Mr.Rahane kommer in i klassrummet. Han bläddrar i en bok. Barnen pratar högt. Barnen tar upp
en bredare och tunnare bok än de haft under föregående lektion i matematik. På tavlan står det:
Poem At the Zoo. Mr.Rahane läser om kamelen och illustrerar kamelens puckel med ena handen
över ryggen. Han håller boken i den andra handen samtidigt som han går mellan bänkraderna och
artikulerar högt. Han läser diktens verser i delar och repeterar dem i stycken. Barnen repeterar
med blicken i boken. “ Then. I. saw, rep.- the. grey. wolf. rep.- Then I saw the grey wolf. rep.”
24

http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid=697068, 5/12 2011.
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Mr.Rahane byter tonläge emellanåt. Han avbryter läsningen. -Can you say this poem after me? Yes
or No? –Tystnad… –Yes? Well!
…
Poemet läses om igen, rösterna blir högre efter hand. Mr.Rahane missar en rad och barnen tvekar.
Han läser raden igen och de härmar. Läsningen har en särskild rytm som drar ut på vokalerna.
…
Mr.Rahane - Den som inte säger det här poemet missar sin lunch, förstått? Barnen skriker raderna
efter honom. Barnen tvekar på raden om aporna, ” how unpleasently they smell.” Mr.Rahane
verkar förklara detta på hindi. Barnen verkar roade av förklaringen. Mr.Rahane - kan ni memorera
detta poem? Barnen– Yes Sir!

Mr Rahane leder tydligt lektionen och barnen härmar honom. De verkar förtrogna med det här
sättet att ha lektion på. Då ingen av dem har engelska som hemspråk verkar de ibland ha svårt
att svara på tilltal och frågor och kanske förstår de inte alltid vad som sägs. Jämfört med
skola1 verkar dialoger mellan lärare och elever vanligare. Att jag förstår engelska till skillnad
från hindi kan även bidra till att undervisningen upplevs sådan, då jag lättare förstår vad som
sägs och fokuserar på det på bekostnad av vad som görs. Lektionerna är avgränsade och
intensiva med ett givet tempo som lärarna verkar upprätthålla gemensamt. Barnen verkar
intresserade av att följa med i undervisningen. Ibland ropar lärarna till eller tillrättavisar
elever när ljudnivån ökar i klassrummet. I utdraget nedan diskuteras en berättelse ur
engelskaboken.
Mr Rahane läser med inlevelse och berättar om the naughty bear, skriver ordet naughty på tavlan
och dess betydelse på hindi med devanāgarī under. Ekorre översätts på samma sätt. Mr Rahane
frågar något (om ekorrar?) och får flera spontana svar. Han fortsätter läsa, bokstavera och
översätta.Barnen pratar i mun på varandra. Mr Rahane: -Keep quiet! -Han gick till skogen ensam,
som betyder? Barnen svarar i kör.En pojke som gör tigerljud tas fram till tavlan. Han får göra
ljudet och får applåder av klassen. Mr Rahane springer mellan bänkraderna och visar, barnen
skrattar. Klockan slår.
…
Mr Rahane: –Lyder ni era föräldrar? –Nej! Mr Rahane: – Nej, vem sa nej? Ett namn nämns. Jasså men ni andra då, lyder ni? –Ja! - Bra, då är ni kloka elever. Mr Rahane rensar tavlan.
-Ta upp era dagböcker. Mr Rahane håller upp ett barns kontaktbok och visar för klassen var
föräldrarna ska skriva på.

Undervisningen verkar syfta till att klargöra sammanhangen och begreppen i berättelsen i
engelskaboken, och knyta dem till barnens erfarenheter. Exemplet om den stygga björnen
knyts till barnen och deras lydnad eller olydnad mot sina föräldrar. Det engelska ordet för
ekorre klargörs med översättningen till hindi och som jag uppfattar det, en fråga om ekorrar
som verkar engagera barnen. Skrivet och talat språk och kroppsspråk, engelska och hindi
används växelvis. Att barnen verkar ha roligt möter inte hinder, pojken som spelar tiger tillåts
göra det inför sina kamrater. Det finns också gränser för barnens delaktighet, det är Mr
Rahane som leder lektionen och bestämmer hur mycket och när barnen tillåts prata.
Genom dagboken förväntas även barnens föräldrar vara delaktiga i undervisningen. Hemmen
är inte bara abstrakta exempel i klassrummet. I någon mån kan man påstå att de är dagligen
närvarande genom skrivandet i dagboken. Det händer att lärarna skriver meddelanden på
tavlan som barnen kopierar till sina böcker för att föräldrarna ska kunna läsa. Föräldrarna
skriver under och lärarna signerar när de har läst.
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På liknande sätt som i utdraget ovan verkar även
undervisningen i andra ämnen gå till. I barnens böcker
för respektive ämne finns även rutor att skriva i och
frågor att besvara. Två exempel ges här med bilder
från engelskaboken.

Två sidor ur engelskaboken som används i Monas klass, skola2.

Relationer och positioner i klassrummen
Det följande är en betraktelse över hur jag upplever stämningarna på de två skolorna, främst i
hur det tar sig uttryck i relationerna mellan lärare och elever.

Sittande och stående
Lärarna i skola2 använder inte stolar utan står upp och undervisar eller går runt och står
lutade, skrivandes, läsandes över bänkarna största delen av lektionen. Om de sitter använder
de samma typ av bänk som barnen sitter på. Jag fick själv fråga om jag kunde låna en plaststol
från kontoret under mina dagar i skolan. I skola1 använder lärarna bänken i trä och de stolar
som finns. De sätter sig först sedan de försäkrat sig om att jag sitter bra. Barnen sitter på
golvet på mattor av juteväv. Vill barnen ha hjälp av lärarinnan kommer de själva och ställer
sig framför henne på motsatt sida katedern. Jag har under tiden i skola1 genomgående blivit
erbjuden sittplats av såväl barn som lärare, vilket jag tolkat som ett utryck för omsorg om mig
som gäst.
Det undervisande arbetslaget i förstaklassen i skola2 består uteslutande av män, och motsatt
förhållande råder i skola1. Kanske är det lättare för manliga lärare i skolan att skoja och leka
med barnen med bibehållen auktoritet. Oavsett hur det är med den saken visar skolorna på
skilda sociala praktiker, olika typer av relationer mellan lärare och barn och olika sätt att
forma lärandesituationer för eleverna.

Distans och närhet
I skola1 har det hänt att unga pojkar kommit fram och rört vid min fot. Detta har jag fått veta
är ett sätt att visa respekt som praktiseras mot såväl äldre familjemedlemmar som lärare. Detta
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har tolkats som ett uttryck för kulturen i skola1 som i jämförelse med kulturen i skola2
upplevs mer präglad av distans och respekt. Andan eller kulturen på skolorna i relationer
mellan elever och lärare får illustreras av utdrag från observationer nedan. Det första utdraget
exemplifierar en stund av lek och närhet mellan elever och lärare under en lunchrast på
skola2.
Mr.Rahane sitter på en bänk i skuggan av ett träd. Mona är en av sju flickor som står nära. Han slår
på deras händer och trycker på handen så att en liten blåsa bildas vid handleden. Han tittar på
blåsan och gissar hur många chapati25 de har ätit. Mona sätter sig bredvid mr Rahane på bänken
och håller i hans arm. Observation 2011-10-21

Här nedan är utdrag ur två observationer i skola1 som båda rör morgonhälsningen som barnen
dagligen läser för lärarinnorna. Första gången på dagen som jag, eller en lärare kommer in i
barnens klassrum möts vi av att barnen ställer sig upp och läser en ramsa. Ms. Rainas
godmorgonhälsning i första utdraget riktas bara mot mig och inte mot barnen som hälsar på
henne.
Ms. Raina kommer in i rummet och hälsar på mig. Barnen reser sig och läser, vad jag uppfattar är
en godmorgonramsa i givakt. Ms Raina lämnar rummet och tar med sig några elever till ett annat
klassrum. Barnen som är kvar sitter och ritar på lösa blad och på griffeltavlor. Observation 201110-12

I utdraget nedan möter en annan lärarinna barnens morgonhälsning med en order.
Situationerna får stå som exempel på hur jag upplevt en distans i kulturen/ relationen mellan
lärare och elever i skola1.
Jag tror mig kunna urskilja orden i morgon ramsan som jag hört flera gånger, barnen reser sig
snabbt, tar sats och klämmer i med swung i satserna och utdragna vokaler: Staand up, thaank you,
oone two, Madamjee good moorning. Lärarinnan svarar kort -Sit down. Observation 2011-10-19

Literacymiljöer
I det följande kommer fler exempel på text och literacy runt, hos och mellan barnen. Det
första stycket handlar om mina egna upplevelser som besökare. De senare delarna är stycken
om barnens lek, saker och lärandestrategier.

Skrivartefakter och skrivandekultur i samhället, en gästs perspektiv.
Jag har i samhället i övrigt, utanför skolan, sett en fascination för papper, böcker, tabeller och
så vidare. Jag kommer oftare i kontakt med handskrivna register och listor här, än jag
vanligen gör i Sverige. I medicinaffären ligger en stor liggare på bänken. Som västerlänning
är jag tvungen att registrera min närvaro här på två poliskontor och ha med mig kopior på pass
och visum även för att t.ex. köpa modem eller telefonkort. I större städer behöver jag även
fylla i alla uppgifter i en liggare för att kunna använda internet på internetkaféer. Handskrivna
lappar ur böcker och karbonpapperskopior, syns i många sammanhang, på banken, tåget och
bussen. Att vara en person med stort ansvar hänger synbarligen ihop med dessa
skrivartefakter. Tågansvarige har större ansvar än busskonduktören, ett större fordon, finare
kläder, och en stor pärm. Busskonduktören har ett litet häfte.

25

Chapati är ett runt, kavlat och stekt bröd som är mycket vanligt i stora delar av Indien, ofta benämnt ”roti”bröd.
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På samma sätt har artefakter knutna till text och skrivande som jag har med mig från Sverige
ofta mötts av stort intresse. Jag har börjat slappna av när mitt pass möts av granskande ögon
och varje rad studeras noga. Innan jag for blev jag rekommenderad att ha med visitkort vilka
jag också spridit flitigt. Jag har även fått beröm för mina spiralblock och frågor om mina
pennor. Tolkningen av detta är att skrivande som praktik bär status, liksom pennor och block
är statusladdade. Jag har ibland ifrågasatt och skojat om papper hit och dit, men sällan fått
gehör för någon kritik. Att skriva är viktigt och tycks inte som praktik kunna ifrågasättas.
Engelsk text och nummer i samhället.
Namn som skrivs med engelska alfabetet har ofta olika stavning, vilket tycks bekymra väldigt
få. Ibland finns ett extra ”a” ilagt i ett ord, precis som tecken i devanāgarī skrift alltid följs av
”a”. Mitt namn har t.ex. stavats Eamajal Alaer. A uttalas oftast inte ”ÄJ”utan ”E” vilket
förvirrar mig som svensk. Ljudet ”I” skrivs oftast” E”.
Siffrorna på devanāgarī har jag inte sett användas i någon av skolorna, även om räkneorden på
hindi används. Det verkar även vanligt att telefonnummer helt eller delvis läses upp på
engelska av personer med hindi som modersmål. De engelska siffrorna och räkneorden är
även vanliga i affärer, på skyltar mm.

Barnens egen kultur
Tikki
För pojkar verkar det finnas fler typiska lekar och spel att ägna sig åt på rasterna än vad
flickor har tillgång till. (Kricket, kulspel och kortspel betraktas som jag förstått det som
manliga domäner.) Följande verkar vara en rastaktivitet som är exklusiv för flickor med
symbolik som bara kan förstås lika av dem som är invigda i denna symbolvärld.
En flicka har något som liknar ett litet bläckhorn och ger Anita en prick i handflatan. Flickorna
skrattar och verkar glada. Det syns att de är medvetna om att jag står intill. Anita får en prick i
pannan. Jag frågar vad det är för något och de svarar tikki. Jag lyckas inte säga rätt och vi skrattar.
Anita får en prick på fotsulan och pricken i pannan bättras på. Flickorna försöker säga något till
mig men jag har svårt att förstå rätt. Kanske är det något om mitt hår som är ovanligt långt.
Flickorna tycks söka ett ställe att gömma det lilla bläckhornet på. De verkar medvetna om att jag
följer dem så jag låter bli att titta.
(Observation 2011-10-13)

Det blir tydligt att jag är den oinvigde, den illitterate i detta sammanhang. Jag vet att en prick i
pannan kan betyda att man är hindu, gift, att man har avlagt ett löfte eller bara att man har
matchat kläderna med lämplig färg. Att läsa in den mening som flickorna lägger i ritualen där
Anita som är muslim och för ung för att vara gift, får prickar av sina väninnor låter sig inte
göras. Att de ser till att gömma bläckhornet kan vara ett sätt att visa på ritualens förenande
funktion där bara de invigda vet var det är.
Tändstickskort
Ett annat exempel visar en rastaktivitet vanlig bland pojkarna på skolgården. Över och
undersidorna på tändsticksaskar blir spelkort sedan plånen rivits bort. Mångfalden av motiv
gör spel med och om korten möjligt. Reglerna verkar vara att två spelare blandar och lägger
upp vartannat kort var från sina högar. När korten som är upplagda visar identiska motiv
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vinner den som lagt det sista kortet, och får då korten den andre har lagt upp. Korten verkar
viktiga för sina ägare och behäftade med en viss status.
Pojken med spelkorten kommer och visar dem för mig innan han visar korten för Assis och Rani.
De tittar storögt på när han bläddrar i dem. -22 säger han och går.
(Observation 2011-10-12)

Korten har bilder och text, ibland har de både text på engelska och devanāgarī. Tändstickor
används i alla hem. Eftersom eltillgången är sporadisk på kvällarna behövs de till
fotogenlyktor och all typ av matlagning. På detta sätt finns askarna/korten som länkar t.ex.
bilden av en ros med ordet Rose nära barnen.

Kortspel med fram och baksidor från tändsticksaskar

Sakers dragningskraft
Vid flera tillfällen syns det hur barnen i studien visar intresse för varandras skolsaker. Som
tidigare beskrivits förekommer detta även bland andra medborgare i samhället. Det kan även
ses som ett fenomen bland barn som Fast beskriver, där texter och saker beskrivs ha en
dragningskraft på barnen ”Oberoende av social, kulturell och ekonomisk bakgrund.”(Fast
2007 s.180). Textverktygen verkar växa i barnens blickar med förståelsen av vad de kan
åstadkomma. Intresset som riktas mot sakerna ser jag som fascination för möjligheterna de
erbjuder i att upptäcka och skapa allt större världar av texter och symboler.
Det första exemplet är från skola2. Det är lördag morgon. Barnen har övat på att stå i raka led
på skolgården och är på väg in i klassrummet. Dagens första lektion ska precis börja. En
flicka i förstaklassen har, antar jag, förstått att jag är kristen och behärskar engelska. Hon
verkar vilja visa en sak för mig och kanske vill hon också säga något med den.
En flicka visar mig sin nyckelringsdekoration, en grön fotboll som är platt. Det står ”Jesus” och
under ” Jesus New York”.
Observation 2011-10-22

Följande utspelar sig i skola1. Lärarna kommer och går i klassrummet där Assis och Rani
sitter. Barnen förväntas ägna sig åt skolarbetet, dvs. att kopiera bokstäver eller siffror till sina
böcker eller griffeltavlor. Samtidigt har det kommit in andra, äldre barn i klassrummet, som
förmodligen inte ska vara där och som stör lärarnas ordning. I utrymmet som ges när

33

lärarinnorna är borta ägnar sig Assis och Rani åt att inspektera och räkna pennor som en
synbarligen äldre flicka har med sig.
Assis hjälper den andra flickan att räkna hennes färgpennor. Ms Raina säger något i uppfordrande
ton varpå han slutar och sätter sig där han satt förut. Den äldre pojken säger ”Sweden” som jag
uppfattar för att få min uppmärksamhet. Han verkar testa mig så fort lärarinnorna inte är
närvarande. Jag försöker att inte ge honom uppmärksamhet. Både Assis och Rani är i färd med att
räkna flickans pennor. Flickan plockar upp de trasiga kritorna och samtalar med den äldre pojken,
Ingen lärare är närvarande. Assis, Rani och de andra barnen verkar samtala om skolmateriel. De
har tre pennvässare på golvet vad jag kan se. En annan flicka har kommit in i rummet jag tror det
är hennes saker som visas. Samtidigt har den äldre pojken vid katedern fått sällskap av en annan
pojke som inte hör till klassen. Lärarinnorna kommer in och flickan och båda pojkarna får lämna
rummet. Observation 2011-10-12

Saker som intresserar barnen och som de gemensamt riktar uppmärksamheten mot verkar inte
vara tillåtna under lektionstid. Barnen passar på när lärarna är borta eller någon annan än de
själva har lärarens uppmärksamhet på sig. När ljudet av klockan hörs och lektionen är slut
passar en pojke i Monas klass i skola 2 på att visa kompisarna en sak han har:
Klockan slår. Flickorna plockar ihop och pratar med varandra. Mona stoppar ner böckerna i olika
fack i sin ryggsäck. En pojke två bänkrader bakom henne har en leksak som jag känner igen från
Tv-reklamen för kinderägg. Det går runt en stund bland barnen. Jag tror saken är ett räkneverktyg.
Observation 2011-10-21

Barnen jämför och hjälper
Vid flera tillfällen har jag sett hur barn tagit hjälp av varandra när de velat förstå något på ett
bättre sätt. I andra situationer hjälper, vägleder eller korrigerar barnen varandra utan att de
blivit ombedda att göra det.
Här nedan följer exempel på tre situationer under kanske tjugo minuter en förmiddag i Anitas
klassrum. Klassrummet ligger intill det stora klassrummet där lektionerna oftare äger rum.
Barnen har fått ut ett papper som ska fyllas i enligt en uppgift som Ms Raina har skrivit på
tavlan. Anita får här mycket hjälp av en annan flicka:
En flicka sätter sig bredvid Anita och visar något på hennes papper.
Anita och en annan flicka pratar med varandra och flickan pekar på Anitas papper.
Anita har fått låna den andra flickans papper och tycks jämföra med sitt.
Ur observationer 2011-10-13

Här är två andra exempel där Assis kommunicerar med flickor i klassen:
Assis sitter mellan två flickor. Han läser högt ur den enes bok A-G han återgår sedan till sin plats
närmast dörren. Flickan med boken tycktes tillrättavisa honom på G.
Assis ser ut att passa på, han springer upp och sätter sig närmast mig.
Assis pekar på devanāgarīalfabetet och samtalar intensivt med den andra flickan. Anita sitter med
ryggen emot mig och katedern och verkar skriva på sin griffeltavla.
Ur observationer 20011-10-12
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Det sista stycket utspelar sig när flickan som Assis pratar med och Rani precis blivit
tillrättavisade av lärarinnan då det varit stimmigt i klassrummet. Assis riskerar som jag ser det
även han att bli tillrättavisad men att prata med flickan tycks viktigt för honom just nu.
Dagarna i det stora klassrummet på skola1 verkar ibland gå långsamt för barnen. Jag har tyckt
mig se att de hanterar detta och skolsituationen med strategier som skiljer sig åt mellan dem
som individer. Det är på sin plats att påminna om att mönstren som jag redogör för nedan är
mina tolkningar av situationer och barnens handlingar i klassrummet.
Anita sitter ofta med skrivverktyg framme, skriver och suddar. Hon ger mig intrycket av att
vara envis i sin strävan att behärska skrivandet, eller att vara en duktig elev. Ibland blir hon
sittandes utan att skriva. Hon kan luta huvudet i handen, titta bort en stund, eller pilla på
kritan eller pennan i handen. Jag tolkar det som att hon ibland behöver ta pauser för att tänka
och skapa inre förståelse för skrivandet.
Assis verkar leta efter situationer när han kan slippa det monotona skrivandet, eller kan
sysselsätta sig med annat samtidigt. Jag har sett honom byta plats diskret för att kunna följa
något han tycker är mer intressant, eller för att samtala med en kamrat. Jag har intrycket att
han på detta vis ofta får veta vad han undrar över och skapar sin förståelse för
skrivprocesserna på så vis.
Rani verkar ha många vänner även bland äldre barn. Hon brukar hitta sätt att sysselsätta sig
när lektionerna blir långtråkiga. Hon för ganska ofta samtal med andra barn under lektionerna
och visar mer tydligt än Assis när hon finner något annat särskilt intressant. Det leder också
till att hon ofta blir tillrättavisad av lärarinnorna.

Textmiljö hemma, två nedslag
Barnens lärande och meningsskapande kring text föregår i lika hög grad i hemmiljön som i
skolan. Med det sociokulturella perspektivet utgör barnens hemmiljö tolkningsgrund för det
lärstoff de som möter i lärandesituationerna i skolan. Förhållandet är reversibelt, dvs. vad
barnen lärt om literacy i skolan utgör också tolkningsgrund för de textorienterade aktiviteterna
och den text de möter i hemmiljön. Nedan följer två längre beskrivningar av besök i Assis och
Monas hem och mötet med deras mammor.
Jag går på den smala stigen som går in i skogen bakom skola1. Solen ger ett milt ljus genom
lövverket. Husen längs stigen har samma färg som marken jag går på och taken är i höjd med mitt
huvud. Längst upp på kullen bor Assis och Rani grannar.
När jag kommer bär Assis ut en stol till mig. Modern har gjort färdigt hemmets framsida med vad
jag antar är en blandning av jordlera och kospillning som jämnats till och blivit ett slätt golv med
sarg framför huset. Förra veckan var det uppgrävt och jordhögar här. Golvet ser inte ut att ha torkat
än. Jag säger till Assis mamma att det ser fint ut och hon svarar: Yes, clean clean. Jag har med
mig ett papper om tillåtelse från förälder att få observera. Det är på hindi, och jag själv kan inte
läsa det. Assis mamma ger pappret till grannfrun vars barn Assis leker med. Jag frågar om hon
inte skriver, då jag inte minns ordet för läsa och hon visar med huvudet att så är det. - Men du
pratar lite engelska? – Jo. Observation 2011-10-17

Det blir vid tillfället tydligt att Assis mamma inte kan läsa. För att ändå ta reda på vad det står
på pappret jag ger henne tar hon sin granne till hjälp. En stund senare kommer fler barn och
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leker med Assis. Jag räknar till åtta barn vid ett tillfälle. Lekarna avlöser varandra, Assis
lillebror börjar leda den här leken. Efter ett försök tar Assis över.
Barnen ställer sig i ring. Assis lillebror står i mitten. Han läser en ramsa och slår på barnens
huvuden. Ett barn blir ledset och slår tillbaka. Ljudnivån bli högre och sedan springer alla åt olika
håll. Det verkar som lillebror jagar dem. Barnen samlas åter på samma plats. Assis spelar, som jag
ser det, en gammal man med käpp, inlevelsefullt. Han läser en ramsa och klungan av barn utvidgas
till en ring. Assis gör som lillebror innan, han slår på barnens huvuden säger något och de svarar,
växelvis. Assis går in för rollen och hämtar en plastdunk som rekvisita. Hans mamma sitter
bredvid och kommenterar/ sidekickar. Observation 2011-10-17

Assis tycks njuta av att vara i centrum och ser till att lekens berättelse blir grundligt
genomgången med sitt inlevelsefulla skådespelande som han förstärker med spelad och riktig
rekvisita. Med Assis som lekledare får hela leken en språklig dräkt och ett sammanhang som
även jag tycker mig förstå trots mina bristande språkkunskaper. Assis mamma verkar
uppmuntra barnens lek med tillrop.
Någon tid efter det här tillfället möter jag Assis pappa. Han har läst informationen jag
lämnade. Både han och Assis mamma är positiva till att Assis är med i min studie.
Utan att vara förberett så hamnar en text jag har med mig i fokus också när jag en månad
senare besöker Monas hem i slutet av studien. Att textmiljöerna runt barnen i studien skiljer
sig, och kanske mest i hemmen blir tydligt när jag besöker Monas hem sista gången.
I området där de flesta governmentanställda bor ligger flera stora hus. Monas familj är en så kallad
joint family som bor under samma tak. Jag rullar in med min cykel på planen framför husets
maffiga entré och ställer den bakom två motorcyklar. Jag har kommit för att tacka Mona och
hennes familj och berätta att tiden för mina fältstudier är slut och att jag snart ska åka tillbaka till
Sverige. Monas mamma pratar en del engelska och uppmanar även dottern att prata engelska med
mig. Den några år äldre kusinen ber mig läsa upp tackbrevet på engelska som jag har med mig.
Efter att jag gjort det läser han själv upp det för mig, för Mona och hennes mamma med ett flyt i
läsningen. Jag får veta att han går på en annan engelsk skola, än Monas. Under tiden balanserar
Mona på ett kricketracket. Observation 2011-11-18

I Monas hem finns andra, äldre skolbarn som hon kan prata med, leka med och ta intryck av.
Även om hon inte förstår alla orden som kusinen läser så hör hon orden, intonationen i språket
och ser att brevet till henne helt uppenbart går att läsa. Jag har funderat på varför kusinen ber
mig att läsa före? Kanske konstruerar han situationen så att den följer ett skolmönster han är
van vid. Läraren läser först och på så vis ökar han sina chanser att uttala rätt genom att lyssna
hur jag läser.
Även om familjemedlemmarna talar hindi sinsemellan, verkar engelska vara ett viktigt språk i
Monas familj. Engelskan kommer också in i hemmet med barnprogrammen. Min erfarenhet är
att även serier som dubbats till hindi påfallande ofta använder uttryck på engelska.
Monas mamma visar mig runt så att jag får blicka in i husets olika rum. I Monas farmors rum sitter
Mona och hennes kusin och tittar på tv. Jag frågar dem vad de tittar på. Mamman uppmuntrar då
Mona att säga: “-I am watching cartoon network.”
När vi kommer tillbaka till entrén blir jag erbjuden kaffe. Sittandes på en plaststol med en varm
kopp frågar jag Monas mamma om texten på dörren “Shubh Laabh” med Devanagri tecken शुभ
लाभ. Det är, får jag veta, en bön om välstånd för hemmet. Den sitter på dörren så att den kan

uttryckas varje gång någon går in genom dörren. Husets fasad och interiör pryds även av Maa- मां,
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Svastik och Om- ॐ. Dessa är ord och symboler som har religiös betydelse för hinduer.
Observation 2011-11-18

Tecken som står skrivna på hemmets ytterväggar och på dörren är en del av Monas vardag.
Det är lätt att anta att hon i tidig ålder förknippar dem med hemmet, känslor, människor och
händelser som hör ihop med hemma. Kanske har hon sett föräldrarna eller några andra av de
vuxna läsa eller be texterna och kanske har Mona själv särskilda böner, tankar eller andra
handlingar som hon kopplar till dem.
I samband med att jag ska gå, träffar jag en rektor som känner Mona och hennes familj privat. Han
säger att skolan är lätt för Mona eftersom hennes familj värdesätter studier. Han berättar att Mona
läser läxor med sin mamma en timma om dagen. En timma, säger han, “är tillräckligt”.
Observation 2011-11-18

Det rektorn ger uttryck för om Monas läxläsning verkar stämma med ambitionen från skola2
att föräldrarna görs delaktiga i undervisningen. I jämförelse med Assis verkar Mona ha
tillgång till hjälp hemma på ett helt annat sätt.
Så som livet i Monas och Anitas stora familjer framträder verkar kvinnorna tillbringa dagarna
i hemmen och umgås mer inom hemmets väggar än i Assis och Ranis familjer. Assis och Rani
tycks i sin vardag omges av grannskapets barn och mödrar där Assis och Rani själva hör till
de äldre bland barnen. De båda vännerna verkar ta ledande roller i den gemensamma leken
med syskon och kompisar, något som mödrarna också är med och överser. Bortsett från att
Ranis och Assis familjemedlemmar är färre till antalet och husen som de bor i är mindre,
verkar de själva ha tillgång till större ytor att vara och leka på och synbarligen fler kamrater
och vuxna runt sig totalt sett jämfört med vad Anita och Mona har.

Diskussion
I följande avsnitt förs fler synsätt på studiens resultat fram med teoretiska vinklingar och fler
synpunkter. Vidare diskuteras sättet som studien är gjord på och slutligen vad det som
framförts får för konsekvenser för mig som lärare.

Resultatdiskussion
Här framgår teoretiska vinklingar på det som redogjorts i resultatdelen. Då frågeställningarnas
svar går in i varandra har jag valt att presentera resultatdiskussionen som följer, med rubriker
som utgår från olika områden i min analys.

Lustfylld literacy i barnens vardagsmiljöer
Det har blivit tydligt för mig att de barn vars vardag jag fått ta del av i studien har olika och
varierade erfarenheter av literacy i sin vardag. Lika tydligt står att jag har svårt att på djupet
förstå uttrycken och sammanhangen då de praktiseras i en kulturell kontext och sociala
sammanhang som jag är ny i (Säljö 2000). Barnen i studien delar flera miljöer, medan andra
verkar väldigt olika tillsynes beroende på sociala och materiella skillnader. Att Mona tittar på
cartoon network gör att man med Fasts (2007) ögon kan se en delad populärkultur mellan
henne och svenska barn som ser samma program och delar liknande referensramar. Kanske
delar hon med flera svenska barn även engelskan som språk inom den domänen. Med Susan
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Dewey (2006) kan vi även betrakta engelskan som kultur och identitetsskapare som är
behäftad med global makt och exkluderar landsbygden där hindi talas.
Om Assis, Rani och Anita kommer i kontakt med barnkulturen på tv vet vi inte med säkerhet.
Eftersom Assis och Rani verkar leva utan el i hemmet kan vi anta att tecknade serier på tv inte
hör till något de vanligen konsumerar. På skola1 framträder andra populära aktiviteter som
snarare än att vara kultur producerad för barn verkar vara en kultur som barnen är medskapare
i. Spelen med tändstickskort verkar vara något som rektor Mr Gambhir varken sett eller hört
talas om vid ett tillfälle då jag frågar honom om kortspelen förekommer på skola2. Korten och
tv-programmen har gemensamt att de behandlar hindi och engelska parallellt och tillsammans
med bilder. På planscherna i skola1 och i läroböckerna i skola2 finns även bilder kopplade till
ord och bokstäver vars uppgift tycks vara att mediera betydelsen och, eller ljudet av tecknet
eller ordet.

Relationer, situationer och platser av betydelse för barnens lärande
Utifrån teorin att den närmaste utvecklingszonen är ”platsen” för barnets möjliga lärande kan
vi konstatera att studiens barn har olika tillfällen att befinna sig i denna och att lärande möten
ser olika ut i de enskilda barnens vardag. Både Mona och Anita har i hemmet flera vuxna och
äldre syskon och kusiner som de dagligen umgås med. Tiden de tillbringar med tillgång till
”vuxens ledning” och ”kapabla kamrater” (Säljö 2000) är allstå stor. Mona läser enligt utsago
läxor en timma om dagen tillsammans med sin mamma vilket vi får betrakta som tydligt
exempel på möjliga lärandesituationer under vuxens ledning. Detta uppmuntras av lärare och
rektor på Monas skola.
Trots att samtal mellan barnen under lektionstid inte verkar uppmuntras av lärarna
förekommer det. Inte sällan verkar samtalen beröra skolarbetet, tecken och skolsaker som
intresserar barnen. Kanske betraktas pratet som något som stör skolarbetet och den kognitiva
processen att förstå skriftspråket? Enligt Säljö (2000) är interaktionen av stor vikt för lärandet
och tänkandet. Barnen i skola1 utvecklar egna strategier att hantera och förstå skolarbetet och
symbolvärlden. Barnen hjälper och stödjer varandra under skoldagen vilket säkert hjälper dem
i strävan att utveckla litteracitet.
Microplanen som familjerna utgör och som är den kultur som barnen konstruerar sin
verklighet och mening inom (Bruner 1990 i Björklund 2008 s.31-32) ser olika ut för varje
barn. I barnens microplan ingår olika många vuxna och barn, fastrar eller grannfruar, äldre
kusiner eller yngre kompisar och ett större eller mindre kontaktnät i samhället.
Som jag uppfattar det tillbringar Assis mamma mer tid i hemmet än pappan. Den hjälp Assis
kan få med att förstå skolarbete som rör literacy har en gräns. Assis uppvisar i leken en bredd
av kommunikativa förmågor inom den sociala praktik som just den leken utgör. Han leder en
avancerad rollek, skådespelar och läser ramsor utantill. I detta verkar han vara stödd av sin
mamma. Vi kan anta att han inte gör lika många erfarenheter av just läsande och skrivande i
hemmiljön som ett barn som tillbringar mer tid med läsande och skrivande föräldrar, men väl
andra erfarenheter. Vygotsky (2007) har i sin studie av ritande barn påvisat att färdigheterna i
att rita som barnen utvecklar hänger samman med hur de kan praktisera och erfara tecknande
hemma. Ett barns tillägnande av literacy följer samma mönster enligt hur jag tolkar Säljö, Fast
och Björklund.
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Kommunikation om och med text och symboler
Mona som går på skola 2, har skolböcker som verkar inriktade på berättelser och saker i givna
sociala sammanhang. Läromedlen verkar oberoende av ämne vara organiserade efter kapitel
med olika tema t.ex. familj, hus eller besök på zoo. På samma sätt kan man anta att t.ex. nya
engelska ord kommer till henne i barnprogrammen som betydelsebärande delar i berättelser
som hon i alla fall delvis förstår. Det nya blir pusselbitar som finner sin betydelse i berättelsen
och tillför mening i berättelsen. Den muntliga undervisningen i skola 2 verkar på samma sätt
inriktad på att kontextualisera lärstoffet för att underlätta barnens förståelse. Miljön,
undervisningen och läromedlen skapar situationer där Mona kliver in i en möjlig
utvecklingszon (Säljö 2000). Med vägledning som fokuserar sammanhangen och betydelserna
får hon en ständigt rikare referensvärld.
I klassrummet där Assis, Rani och Anita tillbringar skoldagarna verkar lärstoffet vara
kategoriserat snarare än kontextualiserat- sorterat efter kategorier snarare än sammanhang.
Färdmedel, djur och grönsaker har varsina planscher och markerar genom överskrift och
placering att de hör samman som kategorier. Det engelska alfabetet, devanāgarīalfabetet och
siffrorna har även de egna planscher och åtskiljs som egna kategorier. Bilden på äpplet
bredvid bokstaven A förmedlar ett exempel på hur bokstaven kan användas och uttalas, men
förmår inte ge hela brädden för användningsområdet av detta tecken. Bilden på vindruvor
finns med på båda alfabetenas planscher men symboliserar olika ord och ljud på de båda
språken, på engelska för G-Grapes och på hindi för अं – अंगरू (An- Angoor). I klassrummet
används artefakterna (planscherna) för att mediera symbolerna, bokstäver på två språk och
siffror. Genom att läsa av och skriva av dem antas barnen lära sig dem, hur de ser ut och låter,
i vilken ordning och hur de ska utläsas och skrivas ner. Med Säljös (2000) termer blir detta en
kommunikation inom barnet och mellan barnet och artefakter -planscher och skrivverktyg.
I skola 2 används samma symboler (bokstäver) som medierande verktyg för att förmedla
längre texter. Praktiken att läraren skriver och eleverna skriver av är lik den i skola1, men i
skola2 används symbolerna inte som meningsfulla i sig utan som meningsbärare t.ex. i boken
till hemmen. Vid högläsning läses hela ord och eleverna förväntas komma ihåg hela poem
utantill. Det är till synes en abstraktion i två led, förbi läsningen av den enskilda symbolen,
bokstaven, grafemet och dess koppling till språkljudet, bokstavslätet, fonemet, till en
läsandepraktik där hela ord och meningarnas innebörder verkar vara fokus. De funktionerna
av språket kallar Säljö (2000) semantik, eller semiotik.
Tillspetsat verkar de båda förstaklasserna använda skriftspråket på två olika sätt: På skola 2
som ett verktyg, medium för extern kommunikation mellan människor via artefakter och på
skola 1 som själva budskapet som ska kommuniceras in i och ut ur barnet med artefakter
under lärarens observation och bedömning. Från hur literacy framträder i praktikerna och
kulturerna i de olika skolorna menar jag att vi kan anta att barnen ser skilda betydelser av
skriftspråken och troligen tänker olika om vad de är till för och hur de kan användas.
Flickan som visar mig en nyckelring på skola2, Anitas lek med prick i pannan och kortspelen
med tändsticksaskarnas fram och baksidor på skola1 är alla kommunikativa situationer där
artefakter spelar en roll i kommunikationen (Säljö 2000). Att peka och visa är en enkel form
av kommunikation som i sitt sammanhang utgör en social praktik visar Bjöklund (2008) då
barnen i hennes studie skapar situationer av gemensamt läsande. Genom att visa mig sin
nyckelring kommunicerar Monas klasskamrat med mig på ett sätt som jag tror mig förstå.
Sättet att lyfta fram en sak, bilden av en fotboll och den engelska texten är med Säljös (2000)
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ord språkliga konventioner som jag och hon delar. Anitas lek med prickar som kompisarna
målar på olika kroppsdelar framstår för mig mer svårtolkad. Denna lek och spelen med
tändstickskort verkar i sina praktiker inrymma konventioner mellan deltagarna som jag som
utomstående inte förstår. Med stöd av Fast (2007) kan man hävda att detta är literacies som
barnen behärskar men inte jag. I hennes avhandling framkom att lärare kände sig exkluderade
från barnens lekar och deras symbolvärldar (Fast s.184). På samma sätt exkluderas jag från
Anitas vänner och deras pricklek och i flera andra situationer där jag inte förstår symbolers
betydelser i barnens lekar.

Metoddiskission
Att som svensk göra en etnografisk studie i Indien har inte varit enkelt. Utan min tidigare
kontakt i byn ser jag att det hade varit omöjligt. Att själv ingå i ett stabilt socialt sammanhang
har varit en förutsättning för att kunna komma fältet så nära att jag kunnat avgränsa och
beskriva det. Detta har att göra med att vara deltagande observatör som enligt Elvstrand,
Högberg & Nordvall (2009) är grunden i denhär typen av studier. Etnografi handlar enligt
Dovemark (2007) om att beskriva människors levda liv. För att kunna göra det menar jag att
jag själv behöver leva ett liv. Uppdelningen av arbete och fritid som jag eljest är van vid har
under tiden i fält ändrats markant. Min roll har ibland varit svårdefinierad. Vid något tillfälle
har jag även kommit att bli ett läromedel, en symbol för väst och den engelskspråkiga världen
i skolorna. Jag har snart hamnat på ett vänskapligt plan med flera personer i studien, vilket jag
insett inte behöver vara till hinder, under förutsättning att jag är medveten denna påverkan på
min objektivitet. Det föreligger naturligtvis risker för påverkan åt båda hållen, på min blick
och dem jag observerar (Repstad 2007). Jag utesluter inte att mitt intresse för barnens miljö
kan ha varit en bidragande orsak till ommöbleringen i klassrummet på skola1. Ombytet kan
också ha skett helt oberoende av min närvaro. Om detta finns inga givna slutsatser.
Språkets roll i kulturen kan inte nog betonas. Då empirin delvis bygger på kulturstudier finns
det all anledning att vara kritisk till språket. Jag har i tidigare avsnitt rört vid engelskans
kulturella innebörd historiskt och socialt. Svenska som är mitt modersmål är troligen inte mer
besläktat med engelska än vad hindi är. Engelskan blivit oumbärlig omväg för att göra mig
förstådd och förstå så långt det är möjligt, men den är också ett filter. -Jag glider bara runt på
den engelskspråkiga ytan av samhället, sa jag en gång till X, som instämde. Därför är jag glad
att ha kunnat basera så stor del av studien på observationer och använda svenskan som ligger
mig närmast för att beskriva. Vid observationerna i de båda skolorna har beskrivningarna fått
olika uttryck då jag lättare kunnat förstå språket i skola2.
Trots att jag tyckte att jag var väl förberedd inför fältarbetet mötte mig snart första exemplet
på hur mina egna erfarenheter formar mina föreställningar om sakernas tillstånd. Jag anlände
till byn mitt i vad som är den långa sammanhängande höstterminen i svenska skolan. Vilket
visade sig vara tid för den hinduiska högtiden Dusshera med tillhörande skollov och en
veckas oplanerad fördröjning i fältarbetet.
Färdigheterna i att observera, samtala och skriva har utvecklats efterhand. De ambitiösa
scheman för datainsamling som jag gjorde upp innan har kraftigt skurits ned under fältarbetet.
Problem med eltillgång och internetuppkoppling som jag befarade visade sig vara befogade.
Tiden vid datorn har fått anpassas till batterinivån och de tider det har funnits el i uttagen.
Likaså har uppkopplingen varit sporadisk vilken gjort handledningen under arbetet svårare.
Samma sak med utskrift, kopiering och annat som kräver el. Det komplexa i analysarbetet och
att sammanställa en uppsats från anteckningar har troligen trots detta varit den utmaning som
40

jag har underskattat mest. Omställningen i att återanpassa sig till tillvaron i Sverige är i sig en
tids och energitjuv att ta med i beräkningen för den student som funderar på att göra ett
liknande examensarbete.

Didaktiska konsekvenser
De didaktiska frågorna vad? hur? och varför? står i centrum när jag nedan drar slutsatser om
hur uppsatsens slutsatser kan påverka pedagogisk verksamhet: Vad? Undervisningsformer
som lyfter literacy som kommunikation. Hur? Genom att i undervisningen använda
skriftspråket kommunikativt och uppmuntra kommunikativ variation och initiativ från barnen.
Varför? För att ta tillvara barnens tidiga literacy som grund för fortsatt lärande och rusta dem
som medborgare i samhället med tillgång till de literacy-praktiker och de literacies som de
behöver. Nedan beskriver jag något mer om hur jag ser att detta kan göras.
Att ha fått möjligheten att träffa Assis, Anita, Rani och Mona har blivit en erfarenhet att lära
av som jag kommer bära med mig i mitt fortsatta arbete som förskollärare. Här följer tankar
om hur uppsatsens resultat kan göra verkan i mitt yrkesutövande och kanske även för kollegor
inom skola och förskola i Sverige och Indien.
Sedan en tid arbetar man med active learning method i skola1. Metoden går ut på att eleverna
är aktiva och strukturerar sin kunskap i mindmaps -tankekartor som ritas upp med ord,
begrepp eller bilder som länkas samman likt pratbubblor i serier för att illustrera
associationer. På det sättet kan eleverna ges möjlighet att analysera lärstoffet med
utgångspunkt i vad de redan vet. Detta ligger som jag ser det nära det sociokulturella
perspektivets kärna. Metoden har vad jag sett inte använts i första eller andra klassen, vilket
jag tycker är synd. Jag ser att didaktiska vinster skulle kunna göras genom att låta barnen
gemensamt efter sina associationer kategorisera bokstäver eller ord. T.ex. alla ord de kan
komma på med en viss bokstav, eller ord som har något gemensamt. I den här typen av
kollektiva literacy-praktiker finns möjlighet till gemensamt lärande med fler och mer elevnära
associationer än vad lärare och färdigt undervisningsmaterial kan ge.
Tankekartorna kan även användas som mall för att analysera teman av saker som barnen är
förtrogna med t.ex. saker på frukostbordet, tändsticksaskar med motiv eller superhjältar och
lyfta fram texten i dessa teman.
För att det ska vara möjligt behöver barnens egna erfarenheter tas till vara. Rollen för läraren
blir annorlunda då det mycket väl kan visa sig att barnens erfarenheter sträcker sig utanför de
egna. Förhållningssättet behöver präglas av ödmjukhet och lyhördhet för vad barnen vill
berätta. Skriftspråket kan lyftas fram som verktyg för att kommunicera med alla de fördelar
det erbjuder jämfört med och som komplement till andra kommunikationsformer t.ex. tal.
Eftersom man statistiskt kan anta att flera av barnen i en indisk skolklass har en eller flera
föräldrar som inte behärskar skriftspråk behöver själva funktionerna av skriftspråket lyftas
fram. Förhållandet att ena eller båda föräldrarna inte använder skriftspråk är inte ovanligt
även hos barn i Sverige.
Fast (2007) pekar på att lärarna i hennes studie upplevde sig exkluderade av barnens lekar och
populärkultur. Samtidigt verkar, för henne, intresset bland kollegorna lågt att lära sig mer om
dessa områden och barnens hemmiljö då det anses kränka barnets och familjens integritet
(Fast 2007 s.185). Att uppleva utanförskap är något som få attraheras av, varken lärare eller
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barn. Som lärare har vi dock ett ansvar att inte styras av rädsla för exkludering eller låta
barnen ta över den. I Sverige är detta uttryckt i förskolans läroplan:
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan
ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara
barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.
(Lpfö98 rev. 2010 s.7)
Verksamheten ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens
tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.
(Lpfö98 rev. 2010 s.9)

Jag menar att vi har allt att vinna på att ta tillvara barnens litteracitet, tillhandahålla
kommunikativa verktyg och intressera oss för barnens hem, lek och populärkulturer.

Förslag på vidare forskning
Den etnografiska studien jag har gjort har svenska förebilder i Carina Fast och Elisabeth
Björklund. Då Sverige under de senaste årtiondena har fått fler barn i förskolan och skolan
med annat modersmål än svenska ställs större krav på lärare och förskollärare att skaffa sig
kunskaper om barnens mer språkligt varierade hemmiljöer. Detta för att kunna utveckla en
verksamhet som möter och stödjer barnens språkliga lärande. Indien har sedan långt tillbaka
en stor mångfald av språk och folkgrupper inom landet. Vid införandet av gratis och
obligatorisk skolgång fortsätter landet mot en utveckling som på vissa punkter delas av den
svenska skolan. Utmaningen i att skapa meningsfull och utvecklande skolgång för barn från
en mångfald av etniciteter med flera skriftspråk och talade språk är gemensam för ländernas
utbildningssystem. För att lyckas med detta behöver lärare i båda länderna vägledande och
tillgänglig forskning att ta stöd i, i formandet av undervisningen. Det är min övertygelse att
sådan forskning behöver riktas mot undervisningsformer, elevernas hemmiljöer och klassrum
för att vara riktigt användbar för oss lärare.

Tack!
Rani, Mona, Assis och Anita med familjer ska först tackas, utan ert mod att låta en främling få
vara med er skulle den här uppsatsen inte varit. Ni har dessutom visat stort tålamod med mig,
mina olikheter och otillfredsställande kommunikationssätt. Tack!
Rektorer och lärare på båda skolorna har välkomnat mig på ett fint sätt och gjort allt för att jag
ska trivas. Flera av er har översatt och förklarat för mig till värde för uppsatsen. Elever på
båda skolor har också del i detta. Tack!
Tack Kim Lindberg, för korrektur och kaffepauser!
Två personer har tagit ett extra tungt ansvar för att uppsatsen ska bli till:
Tack Birgitta Davidsson, för ditt stora och aldrig sviktande engagemang! Som handledare har
du tagit ett större lass än rimligt. Du har under processen stöttat i alla faser med snabb respons
och ett driv som väcker liv i den mest uppgivna eller slumrande kreativitet. Tack!
Tack, Du som jag har kallat X! Utan dig hade tanken att skriva en uppsats på det här sättet
över huvud taget inte tagit form. Du har förmedlat kontakter och ordnat tillstånd, tolkat,
skjutsat, och hjälpt med allt jag behövt hjälp med före, efter och under 8 veckor i fält . Med
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dig tackar jag hela familjen och alla vännerna som ställt upp som en man för mig, mina och
uppsatsens behov. Tack!
Jag är mycket glad över att ha fått möjlighet att få skriva den här uppsatsen på det sätt jag har
gjort. Ni som möjliggjort detta är fler än jag känner inom Högskolans och Sidas
administration. Kanske har du som läser detta och inte nämnts ovan tillsammans med 24999
andra svenska skattebetalare satsat en krona på mig? Tack för det!
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