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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the teaching of literacy in two schools in different 

countries, South Africa and Sweden. The basis for the comparison was the decline of the two 

countries in the international PIRLS assessment. The aim of this essay was thus to identify 

possible similarities or differences between the two countries, possibly contributing to the 

decline in the literacy level of young students. The study was conducted by interviewing 

teachers of young children in South Africa and Sweden about their views on teaching literacy.  

The research shows that there are several factors contributing both positively and negatively 

to the literacy of young children. Through the interviews conducted, it was found that the 

teachers in both countries adhered to these factors in different ways, mainly due to curricula 

set by the government or social factors. Due to the small sample size of the study, no 

conclusive results could be derived from the research, but the results found could be used as a 

basis for further research, since some possible patterns could be identified.  

Keywords: PIRLS, reading, literacy, teaching, Swedish schools, South African schools, 

young learners, CAPS, LGR 11.  

  



Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka läsinlärning hos yngre elever i två länder, Sydafrika 

och Sverige. Grunden till studien var de båda ländernas sjunkande resultat i den 

internationella studien PIRLS som mäter läsförmåga och läsintresse hos yngre elever. Syftet 

med undersökningen var således att försöka identifiera möjliga likheter eller skillnader mellan 

länderna som skulle kunna bidra till att förklara de sjunkande resultaten. Studien genomfördes 

genom att intervjua grundskolelärare i både Sydafrika och Sverige och undersöka hur de 

förhåller sig till läsinlärning.  

Forskning visar att det finns flera faktorer som påverkar läsinlärning både positivt och 

negativt. Intervjuerna som genomfördes visade att lärarna förhöll sig till dessa faktorer på 

olika sätt, främst på grund av styrdokument framtagna av regeringen eller olika sociala 

förhållanden. På grund av studiens storlek kunde inga omfattande slutsatser dras utifrån 

resultaten av intervjuerna. Dock så kan studien användas som underlag för ytterligare 

forskning då några möjliga mönster ändå kunde identifieras bland resultaten, till exempel 

teknologins påverkan på elevens lärande och intresse.  

Nyckelord: PIRLS, läsning, läsförståelse, undervisning, svensk skola, sydafrikansk skola, 

lägre åldrarna, CAPS, LGR 11.  
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1. Inledning 

PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, är en studie som har genomförts i 

ett stort antal länder i hela världen vart femte år sedan 2001. IEA (The International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) har genomfört studierna med 

hjälp av de lokala myndigheterna i de deltagande länderna. PIRLS undersöker hur ett land har 

presterat i förhållande till tidigare resultat inom läsning och läsintresse. Det går även att utläsa 

hur ett land ligger till i förhållande till resterande deltagare. I denna studie framgår det att 

Sveriges resultat har sjunkit. Samma negativa trend har Sydafrika drabbats av (Skolverket, 

2012). Då pedagogiken kring läsinlärning är en så central del av lärarutbildningen så är detta 

en aktuell punkt att studera. Anledningen till att Sydafrika valdes att studeras var att det är ett 

land som skiljer sig på många sätt från Sverige. Länderna har två olika läroplaner, 

socioekonomiska förutsättningar, kultur, språk och historia. Det är lätt att hitta olikheter 

mellan länderna. Båda länderna har dock gemensamt en rådande negativ trend när det gäller 

läsinlärningen. Att länderna ser så olika ut men ändå har samma problem gör dem intressanta 

att jämföra.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Ett huvuduppdrag för grundskolelärare för elever i de lägre åldrarna är att lära eleverna att 

läsa. Läsinlärningen i Sverige har länge varit ämne för flitig debatt och det finns en uppsjö av 

olika metoder som kan användas. Alla har sina fördelar och nackdelar och ingen enda metod 

fungerar på samtliga elever och i alla situationer.  

Eftersom alla grundskolelärare i ämnet svenska i lägre åldrar kommer att arbeta med att lära 

ut läsning kommer denna studie förhoppningsvis att bidra till ökad förståelse om ämnet samt 

en översikt av hur de två länderna kan dra nytta av varandras strategier och tillvägagångssätt. 

Frågeställningarna är följande: 

- Hur arbetar verksamma lärare i två olika länder med läsning?  

- Vad finns det för skillnader och likheter mellan Sydafrika och Sverige beträffande 

läsundervisning i de berörda skolorna?  
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- Hur ser lärare i dessa skolor på läsundervisning och vad anser de påverkar elevernas 

resultat i läsning? 

2. Litteraturöversikt 

Här presenteras en översikt av läroplanerna som ligger till grund för undervisningen i Sverige 

och Sydafrika. Den sydafrikanska läroplanen, CAPS, kommer att presenteras ingående. 

Tidigare forskning om läsinlärning och pedagogik rörande ämnet kommer därefter att 

redovisas. 

2.1 Styrdokument 

Både i Sverige och Sydafrika finns det styrdokument att följa vad gäller skolan och 

läsinlärning. Nedan kommer de olika dokumenten att sammanfattas och deras uppbyggnad 

presenteras med fokus på läsning. 

Den för närvarande aktuella svenska läroplanen, hädanefter LGR 11, är uppbyggd av tre 

huvuddelar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav inom varje ämne (Skolverket, 2011). 

Syftesdelen berättar för läsaren vad meningen med ämnet är. Det centrala innehållet är 

uppdelat i underkategorier för olika kunskaper. Därefter finns det krav som eleven ska klara 

av. Kunskapskraven förklarar sedan vad som förväntas att eleven ska uppfylla i årskurs tre, 

sex och nio, det vill säga att eleverna har tre skolår på sig att lära sig och visa för läraren att de 

kan leva upp till kraven.  

Skolverket använde sig av resultaten från PIRLS 2006 och identifierade några brister i den 

gamla läroplanen, LPO 94. Bland annat ansåg man att den inte innehöll tillräckligt med 

information om läsförståelsestrategier, något man därför utvecklade till nästa utgåva 

(Westlund, 2009, s. 59). LGR 11 kom ut i Sverige år 2011. Den föregående läroplanen hade 

fått mycket kritik för att ha lämnat alltför mycket utrymme för fri tolkning av läraren och 

avsaknad av enhetlig struktur. LGR 11 skulle bli mer detaljerad och styrande för att skapa en 

mer likvärdig utbildning med högre kvalitet.  

I LGR 11:s del för svenska kan det tydligt utläsas att undervisningen ska stimulera eleverna 

läsintresse och ge olika strategier för att förstå och tolka texter. Enligt kunskapskraven i LGR 
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11 bedöms elevernas kunskap först i slutet på årskurs 3. I kunskapskraven för årskurs tre 

rörande läsning står bland annat att eleverna ska kunna läsa bekanta och elevnära texter med 

flyt, samt kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet (Skolverket, 

2011, s.227). Dessa krav utgår läraren från när hen bedömer om en elev klarat av kraven för 

läsning i årskurs tre. Eftersom LGR 11 inte anger hur dessa kunskapskrav ska uppnås,  har 

lärare i den svenska skolan har alltså betydande frihet i hur hen väljer att lära ut dessa 

kunskaper. 

Den sydafrikanska läroplanen kallas CAPS (Curriculum Assessment Policy Statements). 

Denna läroplan kom ut år 2012, och är en reviderad version av tidigare år. Varje skolår har en 

egen specifik del i läroplanen beträffande vad eleven ska bemästra vid varje läsårs slut. 

Jämfört med LGR 11 så är CAPS väldigt detaljerad och styrande. Det är möjligt att utläsa hur 

man som lärare ska göra, vad eleverna ska uppnå samt när de ska uppnå det med medföljande 

tidsplanering. Ett sydafrikanskt läsår består av fyra terminer från januari till december. Om det 

även i CAPS fokuseras på vad eleverna ska kunna inom läsning i årskurs tre, så är det där 

möjligt att utläsa vad eleverna ska kunna i de olika terminerna av läsåret. CAPS är uppbyggd 

så att eleverna ska veta vad som händer varje dag, då alla dagar i veckan ser likartade ut på 

schemat, vilket skapar trygga rutiner. Läsningen är uppdelad i fyra olika delar som alla har 

olika stor del av de dagliga aktiviteterna. Delarna är shared reading, group guided reading, 

pair/independent reading och phonics och presenteras mer ingående nedan. För varje termin 

finns det underkategorier. Kategorin ”reading and phonics” är den del inom språk som blir 

mest lämpad att undersöka närmare. I termin ett går det till exempel att utläsa att en elev i 

årskurs två ”Recognises inverted commas to show direct speech in written stories” samt 

”Recognises apostrophes in contractions showing both possession and contractions such as 

Sipho’s book, can’t” (Department of Basic Education, 2012, s. 107).  

Shared reading innebär att eleverna i helklass läser en och samma text, ofta genom att läraren 

läser från en stor bok, overhead eller plansch. Efter läsningen ägnar sig klassen ofta åt en 

diskussion av olika föreskrivna ämnen, till exempel språkmönster eller ordigenkänning. Enligt 

läroplanen bör läraren ägna 15 minuter åt denna aktivitet, tre till fyra gånger i veckan. Group 

guided reading innebär att läraren delar in klassen i mindre grupper efter förmåga och låter 

dem bearbeta en text. I grupper om sex till tio bearbetar eleverna en text tillsammans med 
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läraren. Gruppindelningen är baserad på att eleverna i gruppen ligger på ungefär samma nivå i 

fråga om läsflyt, ordnivå, intresse och förmåga att läsa tyst. I läroplanen finns utförliga 

instruktioner för hur läraren ska genomföra dessa grupplektioner, vilket lämnar lite eller inget 

utrymme för tolkningar. Läroplanen rekommenderar att läraren tillbringar 15 minuter 

tillsammans med varje grupp, två gånger i veckan för detta ändamål.  

Paired and independent reading beskrivs som att eleverna ska lära sig läsa för nöjes skull och 

för att träna sin personliga läsning. I detta skede kan eleverna läsa antingen ensamma eller i 

par, och får bearbeta texter som läraren vet att de kan hantera utan lärarhjälp. Denna del ska 

återkomma tre gånger per vecka. Slutligen ska också phonics, det vill säga ljud i ord och 

bokstavsljud, finnas med på schemat. Här ger läroplanen viss möjlighet att gå utanför den 

givna modellen och att använda sig av andra system och metoder. Dock så anges fortfarande 

vilka ljud som ska läras ut och när i utbildningen de ska läras ut (Department of Basic 

Education, 2012, s. 11-15). 

CAPS vill även involvera eleverna i deras lärande så att de ska få förståelse för vad de ska 

göra i skolans dagliga arbete. För detta har de tagit fram ”five finger strategy” som ska 

tydliggöra för eleverna vilka de fem viktigaste punkterna med läsning är. Enligt CAPS är 

femfingersstrategin framtagen utifrån vad olika forskare framhäver som de viktigaste 

komponenterna för läsning. Dessa fem komponenter har man sedan kopplat till handens fem 

fingrar. Tummen, som kommer först, handlar om vad eleven bör göra om hen stöter på ett 

problem. Då ska eleven hoppa över ordet och läsa klart meningen och se om hen förstår ändå. 

Steg två är pekfingret, där eleven använder eventuella bilder för att förstå texten. Steg tre, som 

är långfingret, innebär att eleven tittar på ordet och ser om det finns delar av ordet som hen 

känner igen. Steg fyra, som är ringfingret, ger instruktioner om att försöka att ljuda ut ordet. 

Steg fem, lillfingret, är att eleven ska be om hjälp för att läsa och/eller förstå ordets mening. 

Detta är en strategi för hur eleverna ska arbeta med att förstå svåra och okända ord i texter. 

Detta är en av flera tydligt detaljerade metoder som beskrivs i CAPS om hur lärare ska arbeta 

inom skolan i förhållande till läsning (Department of Basic Education, 2012, s. 16).
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2.2 Forskning 

Nedan kommer forskning kring läsning och läsinlärning att presenteras utifrån olika 

kategorier och förhållningssätt. Forskningen som presenteras är bedriven i Sydafrika, Sverige, 

samt internationellt.  

2.2.1. Den systematiska och den analytiska metoden 

Det finns många olika metoder för att lära ut läsning i skolan. Två av de vanligaste innefattar 

två väldigt olika strategier för att lära ut läsning: nämligen den systematiska och den 

analytiska metoden. Den systematiska metoden har av tradition varit vanlig i både Sverige 

och Sydafrika. Denna metod innebär att eleven först lär sig att identifiera olika bokstäver, 

stavelser och ljud innan hen går vidare till att med hjälp av dessa forma olika ord. På engelska 

kallas denna metod ibland i bottom-up eller phonics och detta koncept utgör en stor del av den 

sydafrikanska läroplanen (Fast, 2008, s. 36). 

Forskning visar att den systematiska metoden kan medföra stora problem vid läsinlärning hos 

barn. Lärare lär ut läsning i olika mindre delar för att sedan, efter att eleverna blivit tillräckligt 

bekanta med dessa delar, gå över till att läsa hela ord och texter. Forskare anser att detta är ett 

av de stora problemen med sydafrikansk läsinlärning i skolan, eftersom den innebär att många 

elever tröttnar på att lära sig att läsa eftersom de ofta på grund av frustration eller andra 

svårigheter inte lyckas ta sig till nästa nivå (Bloch, 1999, s. 52). Bloch menar också att den 

systematiska metoden att lära ut läsning ofta kan leda till en bristande läsförståelse hos elever, 

då de väldigt lätt fastnar i att bara lära sig att ljuda och avkoda ord istället för att förstå dess 

innebörd. Eleverna missar således ofta innebörden och helheten med att läsa (Bloch, 1999, s. 

53).  

Bloch nämner fortsättningsvis det traditionella förhållningssättet, att ett skriftligt språk och 

läskunnighet måste föregås av förmågan att kunna tala och förstå det muntliga språket. 

Forskaren menar dessutom att många skolors misslyckande att förstå detta innebär att läsning 

och skrivande ofta kommer i andra hand, trots att en kombination av muntligt och skriftligt 

språk skulle gynna inlärningen i skolan (Bloch, 1999, s. 56). Andra forskare menar att just 

läsinlärning bör utgå från att lära sig de olika stavelserna och sedan orden och texten som 

helhet utifrån dem. Flera av dessa forskare är dock noga med att påpeka att bokstavsljud och 
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ljudning av enskilda ljud inte är viktiga, utan att det kommer automatiskt då eleverna tränar på 

stavelser (Hedström, 2009, s. 68).  

Den analytiska metoden är något som har utvecklats i ett flertal former i många olika länder. 

Varianter av denna metod kan till exempel kallas top-down eller whole language, och innebär 

att läraren tillsammans med eleverna utgår från en hel text för att sedan bryta ner den i mindre 

beståndsdelar såsom meningar, ord och stavelser. Forskare menar att på så sätt blir läsningen 

tidigt meningsfull och stimulerande, då eleverna får chansen att uppleva riktiga texter istället 

för att träna in isolerade stavelser och bokstäver vilket kan leda till frustration och svårigheter 

(Fast, 2008, s. 37). En modell som används i Sverige är till exempel LTG eller LTUG, läsning 

på talets (och upplevelsens) grund. Denna metod bygger på att läraren tillsammans med 

eleverna skapar texter att utgå ifrån vid arbete med grundläggande läsning. Eleverna får en 

meningsfull och elevnära text, ofta skapad av dem själva, att utgå ifrån som de sedan bryter 

ner i olika beståndsdelar beroende på vad de arbetar med (Hedström, 2009, s. 115ff). 

Kontrasten mellan det analytiska förhållningssättet och det systematiska har splittrat forskare i 

årtionden och olika metoder dominerar på olika platser och skolor. Emellertid har en hel del 

forskning även visat att en kombination av de båda skulle kunna vara det mest framgångsrika 

systemet att använda sig av vid läsinlärning (Westlund, 2009, s. 97). 

2.2.2. Böcker, intresse och motivation 

Det finns flera faktorer som spelar stor roll för elevers läsutveckling i den tidiga skolåldern. 

Något som flera forskare har uppmärksammat är vikten av elevers egna motivation att vilja 

lära sig läsa. Det är alltså av stor vikt att läraren ser till att eleverna är medvetna om 

läsningens syfte, fördelar och användningsområden, något som inte alltid är helt självklart. 

Vissa forskare hävdar till och med att det är den viktigaste aspekten av läsinlärning och att 

elever därför aktivt måste medvetandegöras om läsningens fördelar och användningsområden 

i vardagen (Machet, 2002, s. 2). Machet riktar även kritik mot skolor utan bibliotek då han 

menar att det är väldigt svårt att motivera elever att lära sig att läsa utan tillgång till böcker. 

Detta ser han som ett av Afrikas stora problem (Machet, 2002, s. 6). I Sverige är det lag på att 

alla skolor ska ha tillgång till ett bibliotek (SFS 2010:800, kap. 2, §36). 

Vad många forskare menar är viktigt är inte bara att det bör finnas en stor tillgång till böcker i 



 

7 

 

närheten av klassrummet. Det bör också finnas andra situationer där eleven blir exponerad för 

text som kan läsas, tolkas och uppfattas i vardagen, på så sätt förstår eleverna lättare syftet 

med att lära sig läsa, vilket i bästa fall kan leda till att de anstränger sig gränslöst tills det att 

de har lärt sig (New Zealand Ministry of Education, 2001, s. 14). Detta är något som kan vara 

svårt i vissa länder. Forskare förklarar att många sydafrikanska lärare, på grund av resursbrist, 

har lärt sig att lära ut läsning utan att använda böcker, och istället fokuserar på enskilda ljud 

och stavelser (Bloch, 2000, s. 60). 

Tillgången till litteratur och sättet den används på är också något som är kritiskt för att lärare 

ska kunna främja elevers läsutveckling. Flera forskare lyfter skönlitteraturens viktiga plats i 

läsinlärningen och hur den kan främja elevers läslust och läsutveckling (Hedström, 2009, s. 

86). Machet diskuterar även vikten av att välja rätt sorts litteratur då man lär ut läsning till 

barn. Något som ofta påverkar hur barn tar till sig litteratur är hur väl barnen kan indentifiera 

sig med litteraturen och om den lyckas spegla deras värld, språk och kultur. Använder man 

litteratur som tilltalar barnen bör de bli mer motiverade att lära sig läsa och ta del av dessa 

litterära världar (Machet, 2002, s. 6). Även andra forskare menar att det är en positiv faktor att 

välja rätt sorts böcker i undervisningen. Det är viktigt att barn kan identifiera sig med texterna 

och att de har positiva budskap. På så sätt kan de användas för att främja elevernas lust att lära 

sig läsa (Rimsten-Nilsson, 1981, s. 92). I Sydafrika pågår ett projekt som ska öka läsintresset 

hos barn och föräldrar, bland annat genom att underlätta tillgången till stimulerande litteratur 

(Metro, 2015). 

2.2.3. Teknologi och lärare 

Tillgången till teknologi inom skolans väggar och i elevens vardag är något som kraftigt kan 

påverka lärarens möjligheter att bedriva läsundervisning i skolan. I många skolor runtom i 

världen används teknologi såsom datorer, surfplattor och projektorer som kopplas till datorn 

för att visa bildspel eller dylikt som resurser i undervisningen. En metod som har visat sig 

framgångsrik i norden inom området läsning är projektet Att skriva sig till läsning. Denna 

metod innefattar användning av datorer som hjälp för att lära sig att läsa då metodens 

grundare, Arne Trageton, menar att handskrivning bör undvikas i tidiga åldrar på grund av att 

barnens finmotorik inte ännu är utvecklad i det stadiet (Hedström, 2009, s. 83). I denna metod 

uppmuntras eleverna att skriva så mycket som möjligt på dator i syfte att bekanta sig med 
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bokstäverna. Eleverna får alltså producera stora mängder text i syfte att bekanta sig med text 

och på så sätt lära sig att läsa.  

En utvärdering av denna metod, som är starkt beroende av teknologi och tillgång till datorer, 

visar bland annat att intresset för läsning ökar. Det möjliggör även för eleverna att läsa 

varandras texter, något som ökar motivationen att läsa och att hjälpa varandra att utveckla sin 

läsning och sitt skrivande (Hedström, 2009, s. 82). Annan forskning om datorer och IT i 

skolan visar att denna teknologi i många fall har en begränsad effekt på elevernas skolresultat 

och att fler studier behövs göras för att säkerställa ett resultat. De studier som har gjorts tyder 

på att den största effekten som uppnås av att integrera datorer i undervisningen beror på 

lärarens skicklighet i att använda dessa på ett adekvat sätt. Att bara ge datorer till eleverna har 

inte visat sig ha några nämnvärt stora resultat på deras utveckling, men under lärarledd 

användning har datorer visat sig kunna ha en positiv effekt, bland annat på elevers stavning 

(Skolverket, 2009, s. 199).  

Lärarens pedagogiska skicklighet visar sig även på andra betydande sätt i undervisningen. 

Något som betecknar en skicklig lärare är benägenheten att använda sig av olika metoder i 

läsundervisningen. Vikten av varierad undervisning i fråga om läsning och skrivning har gång 

på gång visat sig vara viktig i dessa undersökningar, och framhävs som en av de största 

faktorerna som påverkar elevernas läsinlärning (Tjernberg, 2013, s. 47). Därför är det alltså 

viktigt för en undervisande lärare att variera sin undervisning och inte fastna vid en metod, då 

variation är grundläggande för framgångsrik undervisning.  

2.2.4. Yttre påverkansfaktorer 

Forskning kring problem i den sydafrikanska skolan anger flera orsaker som kan vara 

anledning till det sydafrikanska skolsystemets dåliga resultat i jämförelse med andra länder. 

Sydafrikanska forskare menar att det inte finns ett ensamt problem som ligger till grund för 

den negativa utvecklingen. De anger bland annat fattigdom och bristande stöd från hemmet 

som två stora anledningar till att elevernas resultat sjunker, och att även rasism och skillnader 

mellan olika samhällsgrupper är ett stort problem (Bloch G, 2009, s. 76). Även otillräckliga 

resurser inom skolan identifieras som en bidragande orsak till elevernas sjunkande PIRLS-

resultat, där exempelvis brist på böcker och skolbibliotek missgynnar elevernas läsförmågor 
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(Bloch G, 2009, s. 82). Han kritiserar även lärarnas sätt att använda bokresurserna i en 

tillräcklig utsträckning. Eleverna blir därför mindre motiverade att lära sig läsa (Bloch G, 

2009, s. 102).  Däremot anser den sydafrikanska forskaren Graeme Bloch att Sydafrikas 

resultat i PIRLS inte kan skyllas på att engelska, språket studien genomfördes på i landet, inte 

är Sydafrikas förstaspråk. Han anger exempel som Singapore och Malaysia vars elever 

genomgått provet under samma språkliga förutsättningar som Sydafrika men ändå lyckats 

uppnå mycket högre resultat (Bloch G, 2009, s. 67).   

3. Metod och material 

Nedan presenteras metoden som användes för att samla in data till undersökningen. Metoden 

kommer att beskrivas utifrån några olika faktorer, exempelvis beskrivning, urval och etiska 

riktlinjer.  

3.1 Metodbeskrivning 

För att få material till undersökningen gjordes intervjuer och observationer. Undersökningen 

ägde rum i en sydafrikansk skola och i en svensk skola. Tillvägagångssättet för 

undersökningen genomfördes i möjligaste mån på liknande sätt, för att bättre möjliggöra 

jämförelsen mellan de två skolorna. För att underlätta och undvika språkliga missförstånd 

under intervjuerna valdes viktiga termer inom läsning och svårare ord på engelska att 

tydliggöras och förklaras ytterligare, både i Sverige och Sydafrika. Intervjuerna i Sydafrika 

genomfördes på engelska, vilket var både för forskaren och majoriteten av respondenterna ett 

andraspråk. Intervjuerna genomfördes alltså med detta i åtanke och alla svårare ord och 

uttryck som användes diskuterades och förtydligades ytterligare för att undvika otydligheter 

och missförstånd.  

Frågorna som användes under intervjun designades på förhand efter ett antal olika syften 

utifrån det som skulle undersökas. Först identifierades syftet med undersökningen och 

därefter formulerades ett antal frågor som skulle besvara dessa syften. Syftena som 

undersöktes var en bakgrundspresentation av läraren, hur läraren arbetar med att lära en klass 

att läsa, hur läraren bedömer sin egen arbetsmetod, hur läraren motiverar sitt val av 

arbetsmetod och hur de förhåller sig till forskning samt huruvida läraren har förändrat sitt sätt 

att undervisa på under sin karriär. De frågor som inte föll under dessa kategorier tillkom 
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delvis under den första provintervjun, men även grundat på ämnen som samtliga lärare valde 

att diskutera, något som är en fördel med den halvstrukturerade forskningsintervjun. 

Utöver styrdokumenten så strukturerades intervjuerna utifrån en semistrukturerad modell där 

ingångsfrågorna är breda och sedan byggs på med följdfrågor beroende på vad lärarna väljer 

att fokusera på. Utgångspunkten ligger i varför lärarna väljer att arbeta på ett visst sätt och hur 

de ser på läsinlärning. En semistrukturerad, eller en halvstrukturerad, intervju bär med sig 

flera fördelar. Den halvstrukturerade intervjun valdes då informanternas antal var relativt få 

och databehandlingen någorlunda begränsad. Att respondenterna är experter inom sitt område 

är också en anledning till att den halvstrukturerade intervjun användes som metod. På så sätt 

kunde de områden som de intervjuade ville belysa få ta en betydande plats i undersökningen 

(Lantz, 2007, s. 36).  En intervjuguide med öppna frågor användes också under intervjuerna 

(Bilaga 1 - intervjuguide). 

För att öka förståelsen för hur den sydafrikanska skolan är utformad så grundades även 

forskningen till studien på observationer i klassrumsmiljöer där tre veckor tillbringades med 

att observera en lärare och en klass. Under denna tid studerades hur läraren leder lektioner 

inom läsning, elevobservationer och samtal, arbetsmiljöns påverkan på lärandet samt 

resurstillgång och påverkan. Observationerna skedde regelbundet under tre veckor i oktober 

2014 och dokumenterades genom kontinuerliga handskrivna anteckningar. På så sätt kunde 

observationerna analyseras och renskrivas i efterhand för att säkerställa kvalitet och innehåll. 

3.2. Avgränsningar, urval och representanter 

De två skolorna som undersöktes ligger i typiska områden för de två länderna. Den 

sydafrikanska skolan som ligger i den sydvästra delen av Sydafrika, består av mellan 1100-

1200 elever, vilket kan anses vara ganska normalt för en skola i Sydafrika. Klasserna på 

skolan består oftast av cirka 40 elever, vilket också tillhör normen i Sydafrika. Skolan är 

avgiftsfri och ligger i ett underprivilegierat område som fortfarande känner av effekterna av 

den tidigare apartheidpolitiken. Detta speglas bland annat av de läromedel och resurser som 

finns på skolan, vilka ofta inte är anpassade för skolan utan sponsrade av utomstående företag 

och organisationer. Elevernas socioekonomiska status är ofta låg och en övervägande 

majoritet av dem kommer från hem med avsaknad av utbildning vilket i många fall leder till 

ofördelaktiga förhållanden både på kort och på lång sikt. Endast de fattigaste eleverna har 
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tillgång till skollunch och många av dessa saknar möjlighet att få näring hemma. Resterande 

elever får ofta med sig näringsfattig lunch hemifrån. På skolan saknas lokalvårdare vilket 

innebär att städning är ett arbete som lämnas åt elever och lärare, något som tar tid från 

skolarbete, planering eller raster. Klassrummen är trånga och inte designade att inhysa de 

cirka 40 eleverna som går i varje klass, vilket medför att det blir trångt och varmt, något som 

förstärks av Sydafrikas klimat samt att skolan saknar luftkonditionering. Eleverna och lärarna 

på skolan pratar generellt två språk: engelska och afrikaans eller xhosa. I en klass där 

undervisningen sker på engelska har en överväldigande majoritet av eleverna inte detta språk 

som modersmål, men vårdnadshavarna har satt eleverna i en sådan klass för att de ska få lära 

sig engelska istället för sitt afrikanska modersmål, då engelska uppfattas ha en högre status 

internationellt. 

Den svenska skolan befinner sig i ett medelklassamhälle i mellersta Sverige och består av 

mellan 300-400 elever. Klasserna består ofta av cirka 23 elever, vilket kan anses vara normalt 

i Sverige. Precis som den sydafrikanska skolan är denna skola avgiftsfri, i likhet med de flesta 

andra skolor i Sverige. Eleverna kommer mestadels från hem med god socioekonomisk status 

och många har vårdnadshavare med högre utbildning. Klassrum och övriga ytor på skolan är 

anpassade till elevantalet så att eleverna har plats att vistas och röra sig på. På skolan finns 

dessutom ett skolbibliotek där eleverna lätt har tillgång till många olika sorters texter. Det 

finns även en fritidspedagog tillgänglig i klassrummet som fungerar som extra resurs och 

hjälp. Undervisningen bedrivs endast på svenska och de elever som har ett annat modersmål 

går ofta i en förberedelseklass för att lära sig språket innan de ansluter till ordinarie klass. De 

har dessutom rätt till modersmålsundervisning.  

I Sydafrika genomfördes fem intervjuer. Antalet fastställdes efter antalet pedagoger som 

kunde ställa upp på en intervju. Antalet lämpar sig även bra för en kvalitativ undersökning där 

intervjuerna går på djupet hos informanten och söker utröna djuplodande information om 

ämnet i fråga enligt Kvale (1996). Kvale framhäver att det optimala antalet informanter är det 

antal som möjliggör att det går att få ut den information som behövs för studiens syfte. Inget 

exakt antal anges därför för hur många informanter som behövs, men för den här studiens 

syfte användes fem lärare från skolan då detta upplevdes som ett rimligt och tillräckligt antal 

(Kvale, 1996, s. 102).  Då syftet med undersökningen är att jämföra två olika skolor, kan det 

vara svårt att generalisera resultaten till att gälla för de båda länderna som helhet. För att ge en 
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rättvis och tydlig bild på de olika arbetssätten mellan lärare på skolorna valdes det att 

intervjua fem lärare på vardera skola.  

Den svenska skolan som studerades blev likt den sydafrikanska tilldelad av Karlstads 

universitet. Tillvägagångssättet för intervjuerna var till största delen detsamma som det som 

tillämpades i Sydafrika, med några få skillnader. Den ursprungliga planen var att intervjua 

fem lärare även i Sverige, men på grund av att intervjuer avbokades av informanterna utan 

möjlighet att bokas om begränsades antalet lärare till tre. Det hade varit önskvärt att ha fem 

lärare även i den svenska undersökningen, men det var tyvärr inte möjligt på grund av 

tidsbrist och andra omständigheter. I gengäld blev de svenska intervjuerna djupare och mer 

ingående då situation, kultur och språk var mer bekant för forskaren och således kunde fler 

relevanta och utrönande följdfrågor ställas. 

3.3. Genomförande 

Tre veckor tillbringades med att samla in information på en grundskola för elever i de lägre 

åldrarna i Sydafrika samt för att bli insatt i arbetssätten, skolmiljön och skolkulturen. Den 

sydafrikanska skolan valdes ut av en kontaktperson vid Karlstads universitet. I 

undersökningen intervjuades lärare som har ett särskilt intresse för läsinlärning. Även lärare 

som uppvisat intresse för att bli intervjuade valdes. Anledningen till att undersökningen 

genomfördes på detta sätt är att svaren inte ska bli krystade eller tillgjorda för att lärarna 

känner sig tvingade.  

Före de fem intervjuerna utfördes även en provintervju med en annan lärare på skolan. 

Provintervjuns syfte var att säkerställa kvaliteten på intervjufrågorna och frågeordningen. 

Efter att provintervjun genomförts emottogs konstruktiv kritik angående intervjun och 

frågorna anpassades för att genomföra de andra intervjuerna på ett effektivt sätt (Lantz, 2007, 

s. 60). 

Även i den svenska skolan utfördes observationer under ett antal veckor som ett komplement 

till intervjuerna. Någon ny provintervju genomfördes inte, utan de intervjuer som genomförts 

i Sydafrika ansågs som tillräckliga för detta ändamål, och de svenska intervjuerna utformades 

efter dessa.  
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3.4. Reliabilitet och validitet  

När intervjuerna skulle genomföras eftersöktes lärare som uppvisade villighet att delta i 

undersökningen, eftersom att de således hade tid och intresse att bidra med uttömmande svar 

och erfarenheter. Då det var slutprov i skolan och många lärare var upptagna under tidpunkten 

för undersökningen visades på detta sätt respekt för detta. All upprepning av undersökningens 

syfte ledde till att lärarna kände att de var bekanta med området, vilket medförde att de kände 

sig trygga och mer öppna med sina frågor då de hade haft tid att fundera över ämnet.  

 

Då det fanns flera forskare på plats i Sydafrika som skulle undersöka liknande områden, men 

med olika utgångspunkter, så bestämdes det att intervjuerna skulle genomföras med flera 

forskare samtidigt. Detta gjordes för att underlätta för informanterna som annars skulle få 

svara på liknande frågor vid flera olika tillfällen samt för att forskarna skulle kunna hjälpa 

varandra att få så uttömmande svar som möjligt. Forskarna ansvarade vid intervjutillfällena 

för sina egna forskningsområden för att säkerställa att alla frågor besvarades utförligt och 

uttömmande. I forskningen som ligger till grund för denna undersökning eftersöktes svar som 

rör hur läraren förhåller sig till och arbetar med de aktuella styrdokumenten, hur de anser att 

upplägget fungerar samt om det finns annat material de väljer att följa.  

Ett problem som är vanligt förekommande när det gäller personliga intervjuer är att 

informanten ger de svar som hen tror att forskaren förväntar sig eller vill ha. Detta dilemma 

kan till stor del undvikas om informanterna tillåts komma till forskaren och visar intresse för 

intervjun snarare än att forskaren kommer till dem, vilket var fallet här eftersom de lärare som 

ville och uppvisade ett särskilt intresse för just läsinlärningen valdes. För att undvika att 

informanterna pratar alltför mycket med varandra om deras svar på undersökningsfrågorna 

och för att de inte skulle sätta sig in i det, enligt styrdokumenten, ”rätta” svaret, gjordes 

informationen om undersökningen genomgående transparent. Genom detta kände lärarna till 

undersökningens syfte och natur, men inte de specifika frågor som ställdes. På så sätt kunde 

de inte svara på frågorna i förväg utan de fick chansen att reflektera över frågorna under 

intervjuns gång. Intervjun fick alltså en tydlig ram, något som är fördelaktigt för att svaren ska 

bli så tillförlitliga som möjligt och för att informanten ska känna sig informerad och bekväm i 

situationen (Lantz, 2007, s. 69). De kunde även komplettera sina svar i efterhand via e-post 

om de så önskade. 
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En nackdel med undersökningen var att den endast genomfördes i två skolor. Skulle 

undersökningen genomföras på andra skolor skulle resultaten med stor sannolikhet bli helt 

annorlunda, vilket gör att reliabiliteten kan anses vara relativt låg.  

3.5. Etiska riktlinjer 

Ett meddelande som informerar om undersökningen lämnades i förväg ut till lärarna. I 

meddelandet delgavs att det var möjligt för läraren att när som helst avbryta intervjuerna om 

det inte kändes bra samt att svaren skulle hanteras konfidentiellt. I detta meddelande beskrevs 

även kort studiens syfte samt hanteringen av informationen från intervjuerna. Vid 

intervjutillfället upprepades denna information kort. All information om studien lämnades 

dock inte ut för att undvika att lärarna skulle läsa in sig på de svar som de trodde att 

undersökningen krävde. I meddelandet framhävdes även att det är vad läraren tänker och 

tycker som är det viktigaste, så att de inte skulle tro att det var ett prov eller en undersökning 

av deras förmåga som lärare (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Först skickades ett brev till skolan som förberedde dem på att de skulle bli delaktiga i en 

undersökning som bland annat involverar intervjuer som rör sig om ämnet språk och 

läsinlärning. Av denna anledning så var lärarna tidigt bekanta med undersökningen. Detta 

medförde att lärarna hann förbereda sig och fundera på hur de känner, tänker och arbetar inom 

området. För att medvetandegöra lärarna på skolan om undersökningen sattes ett 

informationsbrev upp i skolans personalrum. Funktionen som fylldes i och med detta brev var 

att ge intresserade lärare möjligheten att visa sitt intresse för att bli intervjuade. Lärarna som 

deltog i studien garanterades anonymitet i den färdiga rapporten och alla medgav sitt 

informerade deltagande. I Sverige förmedlades all sådan information till lärarna enbart 

muntligt, eftersom att tid fanns att personligen förbereda och diskutera intervjuerna på 

förhand (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

Informerat samtycke inhämtades och intervjuerna dokumenterades i form av ljudinspelning 

som senare transkriberades och därefter destruerades. Eftersom det fanns många nya intryck 

att bearbeta i ett annat land med ett annat skolsystem valdes denna form av dokumentation. 

Intervjuerna schemalades under andra och tredje veckan av just denna anledning. Metoden 

användes för att aktivt kunna föra ett samtal med läraren och kunna återgå till intervjun vid ett 

senare tillfälle för att kunna göra en andra tolkning. På så sätt kunde intervjuerna analyseras i 
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efterhand för att upptäcka fler nyanser samt studeras flera gånger för att säkerställa att 

analysen stämmer (Lantz, 2007, s. 60). Intervjuerna genomfördes i klassrummet efter 

lektionstid då eleverna gått hem; detta för att lärarna skulle känna att de är på en plats där de 

är vana att vara och de valde då att vara i klassrummet. Det viktigaste var att lärarna kände sig 

bekväma, avslappnade och trygga i att svara på frågorna. De kunde även ta stöd i material 

som finns i klassrummen för att tydliggöra informationen i intervjun. 

4. Resultat och analys 

Efter att ha intervjuat åtta olika lärare, fem från Sydafrika och tre från Sverige, 

sammanställdes svaren och delades upp utifrån några olika kategorier där de dels skiljer sig åt 

eller har något gemensamt. Dessa resultat kommer att presenteras nedan med utgångspunkt i 

de olika kategorierna. De lärare som intervjuats kommer att benämnas med hjälp av 

förkortningar. SA1 – SA5 står för lärarna från Sydafrika och S1-S3 står för de tre lärarna från 

Sverige.   

Lärarna i Sydafrika var mellan 40 och 65 år gamla och deras erfarenhet av läraryrket 

varierade mellan 12 och 28 år. Utbildningsnivån på lärarna skilde sig stort åt, där en av lärarna 

saknade utbildning och en annan höll på att ta en mastersexamen inom pedagogik. De tre 

lärarna i Sverige hade också varierande grader av utbildning och erfarenhet. Åldern på 

informanterna sträckte sig även på dessa lärare från cirka 40 år till 65 år. Alla lärarna hade 

utbildning motsvarande högskolenivå och hade från 4 till 35 års erfarenhet av yrket. Lärarna i 

båda länderna anser att statusen på läraryrket är låg och behöver höjas.  

4.1. Styrdokumenten i praktiken 

Efter intervjuerna visade det sig att de två ländernas läroplaner och styrdokument utnyttjades 

på olikartade sätt. De sydafrikanska lärarna uppgav att CAPS är väldigt detaljerad och svår att 

följa till punkt och pricka. Dock så menar de även att den bidrar med bra och tydliga riktlinjer 

för vad de ska göra i sitt arbete. I denna läroplan medföljer ett schema för vad lärarna ska 

arbeta med, när, och hur länge. Å andra sidan var det ingen lärare som valde att utgå ifrån 

denna helt då de upplevde det som omöjligt om alla elever ska komma igång, genomföra 

arbetet på ett godtagbart sätt och sedan plocka undan. Då skolåret i den sydafrikanska skolan 

är indelat i fyra terminer så är även styrdokumenten anpassade till detta. Utifrån varje termin 
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så finns det mål för vad eleverna ska uppnå. Riktlinjerna i CAPS underlättar dock enligt 

lärarna arbetet då man tidigt kan se om en elev halkar efter under året. Det framhävs även som 

positivt att alla lärare ska följa dokumenten då elever ofta flyttar mellan skolor och områden. 

Med detta arbetssätt blir detta inte något problem i vad eleven arbetat med tidigare utan 

undervisningen blir mer enhetlig från skola till skola. Det kom även upp att det är på gång att 

alla skolor i landet ska övergå till att arbeta med samma läromedel så att även detta ska 

underlätta arbetet. Generellt sett så är lärarna nöjda med den detaljerade läroplanen. 

De intervjuade lärarna i Sverige nämner att de följer de nationella styrdokumenten strikt och 

att allt man gör ska kunna kopplas dit. I denna läroplan finns det krav på kunskap i slutet av 

årskurs tre till skillnad från Sydafrikas där man testar elevernas kunskap med jämna 

mellanrum. De lärare som följde LGR11 beskriver dock denna läroplan som väldigt detaljerad 

i jämförelse med den gamla, LPO 94, där man enligt flera av de svenska lärarna ”hade ännu 

mera frihet”. LGR11 uppfattas dock även denna som öppen för tolkning och med möjligheter 

till att välja arbetsmetod inom bland annat läsning fritt. Lärarna upplever detta som något 

positivt och givande för klassen då ingen klass är den andra lik. Detta visades i att alla de 

svenska lärarna som intervjuades uppgav att de använder sig av en blandning av olika 

metoder för att lära ut läsning. De kände att de metoder som de personligen valt passade dem 

bäst efter deras förutsättningar, klasser och utbildning. De ansåg också att de på så sätt kunde 

införa ny och aktuell forskning i undervisningen utan att vänta på nya styrdokument, något 

som uppmuntrade dem att pröva nya saker och anpassa undervisningen till olika individer. 

Lärare S1 uppgav också att detta kunde medföra extra arbete då det inte alltid fanns resurser 

för att prova nya metoder i skolan utan då fick skapa materialet som krävdes själv, något som 

inte alltid fungerade praktiskt. Lärarna i Sverige menade att de i stort sett var nöjda med 

styrdokumenten och att de kände en frihet att kunna experimentera med metoder och material 

utifrån olika elevgrupper och situationer.  

Det framgår av intervjuerna att lärare i båda skolorna är nöjda med sina respektive 

styrdokument, trots en stor skillnad i innehåll och struktur. De sydafrikanska lärarna påpekar 

generellt fördelarna med en starkt strukturerad kursplan, medan de svenska lärarna istället 

framhåller fördelarna med styrdokument som lämnar utrymme för att kunna sätta sin prägel 

på undervisningen.  
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4.2. Lärarnas syn på forskning 

Ansvaret för att ta reda på den senaste forskningen inom skolan och de områden man 

undervisar i var väldigt splittrat från person till person, även inom de olika länderna. 

Gemensamt var dock att ansvaret inte i första hand låg på läraren utan att lärarens skyldighet 

var att ta till sig forskning och avgöra om man kunde göra något med den. Endast en lärare, 

SA5, svarade att hen aktivt söker efter ny forskning, samtidigt som SA2 även svarade att hen 

gärna vill fortbilda sig men att det inte fanns möjlighet till detta. Lärare i båda länderna 

framhåller att det ibland ordnas workshops på skolorna där lärarna får ta del av och testa nya 

metoder. Uppfattningen är att sådana tillfällen arrangeras alltför sällan. Önskemål om att det 

skulle finnas en person på varje skola som skulle vara ansvarig på heltid för att ta reda på 

forskning och informera de andra framfördes också. Lärare S3 menar att detta är 

utvecklingspedagogens och/eller förstelärarens jobb, men att dessa lärare redan har för 

mycket att göra annars vilket medför att forskningsförmedlingen inte blir så bra som den 

skulle kunna vara. Lärare S2 varnade för att det kan bli problematiskt när alla lärare söker 

forskning och arbetar med olika metoder på samma skola, då detta kan förvirra eleverna vid 

övergångar mellan skolor och årskurser. Eleverna kan i värsta fall få lära sig helt andra 

metoder och arbetssätt beroende på hur läraren väljer att arbeta. Detta kan på andra sätt även 

gynna vissa elever som föredrar andra arbetssätt för att skapa en tillfredsställande lärsituation. 

Angående forskning anser en majoritet av lärarna i båda länder att huvudansvaret att söka upp 

ny forskning ligger till största delen på någon annan, då de anser att arbetsbördan som lärare 

är tillräcklig ändå.   

4.3. Undervisningsmetod 

CAPS presenterar en given metod som lärarna ska arbeta med. Denna metod handlar om att 

arbeta mycket med sambandet mellan ljud och bokstav och att läsförståelsen kommer genom 

att man visar bilder på vad orden betyder.  Metoden går ut på att höra var i orden ett ljud 

kommer och sedan kunna koppla ihop olika ljud. När eleverna kan detta så kan de läsa och då 

handlar det om att få in en rutin och ett flyt.  

I Sverige är det mer fritt utifrån vilken metod eller modell man som lärare vill använda. 

Lärarna beskriver att även de börjar läsprocessen med att arbeta med ljud sammankopplat 

med bokstav. I denna process så arbetar två av lärarna med en modell som heter ”LTG – 

Läsning på Talets Grund”. Under denna modell så skapar klassen gemensamt texten som 
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läraren skriver ner och som klassen sedan laborerar med utifrån det aktuella arbetsområdet. 

Lärare S2 framhäver att hen arbetar med ljud och bokstav genom att leka språklekar och 

”sätta kunskapen i kroppen”. Det lärarna i den svenska skolan har gemensamt är att de arbetar 

på olika sätt för att förmedla kunskapen samt att det var svårt att förklara exakt hur de gör då 

det beror på klassen/gruppen och dess kunskapsnivå. Dock var alla på det stora hela överens 

om att det börjar med sambandet mellan ljud och bokstav.  

Synsättet till att lära ut läsförståelse varierade däremot mellan länderna. Lärarna i Sydafrika 

menade på att det är något som kommer med tiden; att läsförståelsen kommer när man börjar 

ställa frågor om texten som eleverna läser. Lärarna i Sverige, däremot, menade att 

läsförståelsen går hand i hand med läsningen. Samtliga lärare var överens om att det man gör 

för läsförståelsen är att man ställer frågor till den lästa texten och ber eleverna att förklara och 

berätta. Detta är också något man arbetar mer och mer med i de båda länderna. Lärarna i de 

båda skolorna arbetar med olika metoder för att lära ut läsning, ofta beroende på vad 

styrdokumenten föreskriver eller tillåter.  

4.4. Läsintresse 

Ingen lärare hade tidigare hört om studien PIRLS som har en del i denna studie. Studien fick 

kort förklaras för lärarna och sedan fick de kommentera på varför de trodde att läsförståelsen 

och läsintresset sjunkit. Lärarna i de båda länderna var eniga om att det handlar mycket om 

det skiftande samhället, där föräldrarna har ett arbete som gör att de inte är hemma lika 

mycket med sina barn samt att de inte har lika mycket energi när de väl är hemma. 

Majoriteten av de intervjuade lärarna ansåg även att TV-tittande bidrar till ett minskat 

läsintresse, då eleverna hellre ser på TV eller film istället för att sätta sig ner och läsa en bok. 

Lärare SA3 hade en teori om att det berodde på avsaknaden av böcker, men konstaterade 

därefter att de hade lättare tillgång till böcker genom exempelvis bibliotek nu än någonsin 

tidigare (i och med landets framgångar efter apartheid).  Hen poängterar emellertid att 

attityden gentemot skolan, kunskap och böcker har sjunkit drastiskt i och med internet och 

enkelheten att söka kunskap online. 

Lärarna från båda länder uppger hemförhållanden och stöd från hemmet som en av de 

viktigaste faktorerna i elevernas läsutveckling. Alla som intervjuades hade märkt  att många 

elever hade ett bristande stöd hemifrån, vilket resulterade i att deras skolresultat, och kanske 
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framförallt läsförmågan, försämrades. Lärarna uppgav att detta kunde bero på många olika 

saker. Lärare S1 nämner att flera elever (och vårdnadshavare) är upptagna med andra 

aktiviteter som tar tid från läxläsning och skolarbete. Lärare S2 uppger att många 

vårdnadshavare gärna hjälper till med att läsa hemma, men att många av dem tyvärr gör på 

”fel” sätt, exempelvis genom att inte bearbeta eller diskutera de lästa texterna på något sätt. 

Detta innebär att det även blir viktigt att utbilda vårdnadshavarna på denna punkt, något hen 

aktivt arbetar med under utvecklingssamtal och föräldramöten och dylikt. De sydafrikanska 

lärarna märker också av en tydlig skillnad i stöd från hemmet. Lärare SA2 uppger att eleverna 

i många fall aldrig fått lära sig att hantera böcker hemma och att bokläsande till och med kan 

upplevas som tabu. Även flera lärare som arbetar i Sydafrika uppger vårdnadshavares 

bristande läsintrese som en stor påverkansfaktor på elevernas egen läsmotivation och ett stort 

hinder för dem i skolans dagliga arbete.  

I övrigt anser de intervjuade lärarna att de flesta eleverna har ett läsintresse i de lägre åldrarna 

och att de vill lära sig. En majoritet av de svenska lärarna framhåller att det ligger på lärarens 

ansvar att bibehålla eller främja elevernas läsintresse och att de anser att de lyckas med detta 

mycket väl. Lärare från båda länder lyfter å andra sidan andra faktorer som påverkar elevernas 

läsintresse, till exempel tidigare nämnda hemförhållandena eller att läsningen har blivit 

åsidosatt till förmån för TV och film.  

4.5. Klassrumsmiljön 

Att arbetsmiljön påverkar elevernas inlärning var självklart för de intervjuade lärarna. I 

Sydafrika låg klasserna på runt 40 elever i ett klassrum. Detta lyfte lärarna som väldigt 

problematiskt. Det fanns inte en möjlighet för läraren att hinna individualisera lärtillfällena, så 

det största önskemålet som framfördes när klassrumsmiljön diskuterades var just att minimera 

klasserna till 30 elever ”för då skulle man hinna se alla elever”, som lärare SA1 uttrycker det. 

Samtidigt som man i Sverige har ett tak på 30 elever i en klass så understryks det här att det 

beror helt på gruppen av elever som man har: ”man kan ha klasser med 27 elever som 

fungerar galant medan en klass på 15 kan vara katastrof - det beror helt på gruppen”, sa lärare 

S3. Denna lärare spekulerar senare att det säkert skulle vara annorlunda om hen hade fler 

elever i klassrummet. Då skulle hen även önska att det fanns större utrymmen för eleverna att 

vistas på då detta annars skulle medföra ett problem som skulle påverka klassrummet. Detta 

kan liknas med klassrummen i Sydafrika där eleverna är så pass många i klassrummen att det 
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blir enormt kompakt i bänkarna. I diskussionen om klassrumsmiljön berördes även 

uppfostringsfrågan och disciplin i klassrummet av lärarna. I de sydafrikanska intervjuerna 

handlade det om disciplin och att få eleverna att lyda och inte störa varandra. Under intervjuer 

med de svenska lärarna handlade diskussionen om uppfostran, hur man ska bete sig i 

klassrummet och hur man ska vara mot varandra. Lärarna i de båda länderna poängterar 

vikten av att det handlar väldigt mycket om att vara tydlig med dessa förhållningssätt i början 

av elevernas skolgång för att kunna forma klassen/gruppen och skapa en lärandemiljö som 

gynnar både eleverna och läraren. 

4.6. Nivåanpassning 

”Man måste börja läsåret med att checka av vad eleverna kan och nivåindela dem”.; så 

beskriver lärare S3 hur hen scannar av sina elever för att kunna dela in dem i nivåanpassade 

grupper för att kunna arbeta med specifika behov. Därefter är det väldigt olika beträffande hur 

lärarna i de båda länderna sedan väljer att arbeta med just nivåindelning. En del lärare gör 

inget alls med det, andra har en lektion i veckan där de arbetar med läsning i nivågrupper och 

andra har alltid klassen i grupper utifrån nivå. I Sverige arbetar lärarna generellt mycket lite 

efter nivå och försöker istället individanpassa med tester och diagnoser. Viss gemensam 

läsning sker just för att veta vad man ska fokusera på i den gruppen. I Sydafrika påpekar 

CAPS att man ska dela in klassen efter nivåer (Department of Basic Education, 2012, s. 12). 

Lärarna i Sydafrika försöker att under en vecka alltid ha gruppindelningar för att hinna se alla 

elever och nå fram till dem samtidigt som övriga klassen arbetar med något annat. De lärare 

som intervjuades i Sverige arbetar med konstant läsläxa där eleverna får läsa hemma för 

vårdnadshavare. Läxan sker i en nivåanpassad läsebok som hela klassen har, indelad i tre 

olika nivåer beroende på elevens läsegenskaper. Detta är dock inte något de arbetade med i 

Sydafrika av olika anledningar, bland annat på grund av bristande resurstillgångar. 

4.7. Resurser i undervisningen 

”Mina elever är mina resurser” säger lärare S3. I övrigt besvarade lärarna frågorna ”Vad har 

du för resurser…” (se Bilaga 1 - intervjuguide) på flera olika sätt. På det stora hela var de 

nöjda med sina resurser, även om de definierades på olika sätt och skilde mycket i omfång 

mellan Sverige och Sydafrika. Flera lärare ansåg sig vara nöjda med de resurser de hade till 

sitt förfogande, även om det också kunde uppstå vemod ibland: ”Vi hoppas på att ett mirakel 
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ska inträffa” nämner läraren SA2, då hen tycker att det är för stora klasser och för få lärare. 

Resurser i det här fallet ses alltså av läraren som ett problemområde. 

I övrigt ser de olika lärarna på sina resurser på olika sätt. De svenska lärarna framhåller olika 

sorters teknik som användbara resurser eller önskemål till klassrummet. Alla prisar sina 

projektorer som ett av de mest användbara hjälpmedlen, då detta hjälpmedel fungerar flexibelt 

och kan göra alla elever delaktiga i undervisningen samtidigt. Lärare S2 involverar också det 

vidgade textbegreppet, och anser att TV-program, filmer och liknande också har ett värde i 

läsinlärningen, bara man utnyttjar dessa medier på rätt sätt, exempelvis genom att använda sig 

av en projektor.  

Nyare teknologi och elektronik utnyttjas inte på samma sätt i Sydafrika. Lärarna uppger att 

det antingen inte finns tillgång till passande teknologi eller också att det inte finns något 

praktiskt sätt att utnyttja det på, exempelvis på grund av bristande tillgång till Internet. Lärare 

SA4, med flera, anger till och med teknologins framfart som en bidragande faktor till 

elevernas sjunkande läsförståelse, då de hellre tittar på TV eller sitter framför datorn istället 

för att läsa en bok. Flera av de sydafrikanska lärarna uppger resursbristen i deras klassrum 

som ett problem, och att böckerna som finns antingen är gamla eller opassande för 

målgruppen, sydafrikanska barn.  

4.8. Övriga punkter 

De intervjuade lärarna i Sydafrika nämnde en gemensam faktor som försvårar deras 

undervisning, nämligen problematiken i att undervisa elever i ett andra språk. Många av 

eleverna kommer till skolan, blir satta i en engelsktalande klass utan att ens kunna ett ord 

engelska. Detta gör att lärarna måste börja från grunden och inte bara bygga upp läsning och 

skrivning utan även språket och kommunikationen. De lärare som intervjuades i Sverige hade 

inte dessa omständigheter, då elever som inte kan språket ofta sätts i speciella klasser till en 

början, med mål att lära sig språket och sedan komma ut i klasser. Under intervjuerna i 

Sydafrika kom också problemet med rasism och ojämlikheter upp som något som påverkar 

förhållandena i skolan på ett mycket negativt sätt. På dessa lärares skolor fanns ett stort antal 

elever som enligt dem missgynnades av systemet. Lärarna menar att deras skolor saknar 

pengar och resurser, vilket medför konsekvenser såsom merarbete med exempelvis städning 

och bristande tillgångar. 
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5. Diskussion 

Nedan ställs resultaten i förhållande till forskning i syfte att försöka identifiera olika mönster i 

de olika intervjuerna. Dessa mönster kommer sedan att utmynna i en sammanfattning och 

slutsats av studiens resultat.  

5.1. Lärarnas strategi för läsinlärning 

I forskningslitteraturen diskuteras flitigt två olika metoder för att lära ut grundläggande 

läskunskaper till yngre barn: den analytiska metoden och den systematiska metoden. 

Forskning bedriven i de båda länderna visar att den systematiska metoden har varit 

dominerande i Sydafrika, medan de svenska lärarna som intervjuades tillämpar den analytiska 

modellen. De intervjuer som har genomförts visar att sydafrikanska lärare till stor del 

undervisar efter den systematiska metoden, bottom-down eller phonics, vilket enligt forskning 

kan medföra en risk för bristande läsförståelse i längden. Av de svenska lärare som 

intervjuades uppgav två av tre lärare att de använde sig av den så kallade LTG-metoden. De 

angav att denna metod hade tjänat dem bäst baserat på erfarenhet. De uppgav även att de fått 

möjlighet att experimentera med andra metoder men att denna hade fungerat bäst överlag och 

att de nu använder sig av denna metod. Forskning har visat att en kombination av de båda 

systemen, det analytiska och det systematiska, fungerar allra bäst och att det därför borde vara 

en fördel att införliva element av båda metoderna i undervisningen. De strikta instruktionerna 

från den sydafrikanska läroplanen kan upplevas som en nackdel. Alla lärare uppgav 

klasstorlek och bristande resurser som ett problem med iscensättandet av de beskrivna 

undervisningmetoderna. Hade läroplanen lämnat mer utrymme för egna metoder och idéer 

skulle undervisningen kunna anpassas mer till de rådande förutsättningarna i landet. Överlag 

ansåg lärarna i båda länder att klasstorlek är något de skulle vilja kunna påverka och att det är 

viktigt att det inte finns för många elever i en klass, då mindre klasser är något som de anser 

vara lättare att hantera och strukturera runt.  

Motivation i läsinlärningen ansågs vara en viktig del i undervisningen hos alla intervjuade 

lärare. Informanterna angav olika metoder för att hålla elevernas läsintresse uppe. De svenska 

lärarna ansåg att de personligen kan bidra mycket till barnens läsintresse genom att vara goda 

läsförebilder (någon som påvisar ett positivt förhållningssätt till läsning och dess viktiga roll i 

samhället). Forskningen visar att elevernas motivation för att vilja lära sig läsa är en kritisk 
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aspekt i undervisningen och att läraren själv har en bidragande roll i detta arbete. Eleverna 

måste förstå varför de ska lära sig läsa för att kunna lära sig.  

De sydafrikanska lärarna uppgav att eleverna var motiverade att läsa och gärna ville ta del av 

undervisningen; något forskning av bland andra Machet visat sig inte vara så självklart. 

Lärarna i Sydafrika ville gärna stimulera läsintresset hos alla elever genom att erbjuda många 

böcker för läsning och att ge tid för egen läsning i skolan. Forskning framhåller att tillgång till 

litteratur är en viktig del i läsinlärning och detta hade lärarna i båda länder tagit fasta på. Alla 

lärare var mycket måna om att eleverna skulle få en chans att läsa så mycket producerad text 

som möjligt, något som är i linje med vad forskningen framhäver som positivt.  

Det fanns avsevärda skillnader i tillgång till litteratur i klassrummet mellan skolorna i de båda 

länderna. Lärarna i Sverige ansåg att skolbiblioteken är en ovärderlig källa till lämplig 

litteratur. De nämnde även fördelarna med att det fanns en skolbibliotekarie som kunde 

vägleda eleverna när de ville hitta böcker som passade dem. De nämnde att de bytte ut 

litteraturen som fanns tillgänglig i klassrummet flera gånger per termin. Lärarna i Sydafrika 

ansåg överlag att litteraturen de hade i en bokhylla i klassrummet var tillräcklig för att 

uppfylla sitt syfte. Dock anmärkte en av de intervjuade sydafrikanska lärarna att litteraturen 

som fanns tillgänglig för eleverna på skolan hade många brister. Läraren uppgav det som 

forskningen kommit fram till, nämligen att det är viktigt att hitta litteratur som passar eleverna 

och som de kan identifiera sig med då detta ska öka motivationen hos eleverna. Denna lärare 

framförde kritik mot litteraturen som fanns i skolan och att den till största del var riktad till 

och anpassad till europeiska förhållanden som ligger långt ifrån de sydafrikanska elevernas 

vardag.   

5.2. Hemförhållanden 

Något som alla lärare i båda länder pekade på som den viktigaste faktorn för elevernas 

läsutveckling, var elevernas hemförhållanden och attityden till läsning de får med sig från 

hemmet. Forskning tyder på att elevernas bristande läsförmåga är till stor del beroende på att 

elever kommer från hem utan läskultur eller läsintresse, och detta är något de sydafrikanska 

lärarna hade lagt märke till. Även lärarna i Sverige betraktade detta som ett problem. Alla 

intervjuade lärare pekade på att detta mer än något annat påverkade elevernas läsintresse i den 

tidiga skolåldern. Om eleven kom från ett hem med läsintresse reflekterades detta i elevens 
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attityd till läsning och tvärtom. Lärare i båda länder uppfattade detta som ett problem i 

läsundervisningen i skolan då många elever kommer från hem där läsintresse inte finns.  

5.3. Olika förutsättningar 

I de två undersökta skolorna fanns olika förutsättningar i klassrummet. Alla lärare uttalade sig 

om teknologin som fanns tillgänglig för dem i klassrummet. Lärarna i Sverige angav sin 

projektor i klassrummet som en stor tillgång för undervisningen i läsning. De menade att den 

gav möjlighet att variera undervisningen på olika sätt och bidrog till flexibilitet och tydlighet. 

Forskning menar att teknologi möjliggör många olika metoder för att arbeta med läsning i 

skolan, exempelvis den tidigare nämnda Att skriva sig till läsning. Någon uttalad 

läsinlärningsmetod baserad på teknologi i klassrummet framkom inte i intervjuerna, men 

teknologin ansågs ändå som något positivt i klassrummet, förutsatt att den används på ett 

lärande sätt. I Sydafrika talade lärarna om att viss teknologi fanns i klassrummet, men att den 

på grund av praktiska orsaker på skolan inte kunde utnyttjas på ett tillfredsställande sätt.  

Lärarnas åsikter i denna fråga speglar till stor del forskningens resultat angående datorer och 

teknologi i skolan. Lärarna använder gärna den teknologi de känner att de behärskar och 

uppger att denna teknologi fungerar bra i undervisningen. Detta bevisas också av att flera 

lärare uppger att de till exempel gärna använder projektorer i läsundervisningen, exempelvis 

för att koppla till en dator för att se på film, läsa texter, visa bildspel eller söka information på 

storbild tillsammans med klassen. Flera lärare uppger å andra sidan till exempel TV, filmer 

och surfplattor som något negativt som hämmar elevernas läsförmåga och läsintresse, vilket 

kan tyda på att de inte ser ett tydligt användningsområde för denna teknologi i klassrummet. 

Detta var ett övergripande svar från alla de intervjuade lärarna, både i Sverige och i Sydafrika, 

vilket kan tyda på att det krävs mer forskning på området teknologi för att det ska ses som en 

tillgång för elevernas inlärning. Detta istället för belöning vid gott uppförande, något som kan 

ses som en distraktion för eleven.  

Forskning har visat att varierad undervisning är en annan viktig faktor för läsinlärning. 

Lärarna i Sydafrika uppgav som väntat att de följde de föreskrivna metoderna i läroplanen, 

något de upplevde som positivt. Detta medför att variationen i undervisningen blir starkt 

beroende av vad som skrivs i de centrala styrdokumenten och därmed till stor del ligger 

utanför lärarens makt. Den sydafrikanska läroplanen föreskriver en modell för läsinlärning 
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med olika moment, vilka ska gynna undervisningen och bidra med variation. Å andra sidan 

medför detta att det blir svårt att anpassa till elevernas olika behov och klassrummets olika 

förutsättningar, vilket kan göra att undervisningen, trots variation, inte upplevs som effektiv. 

Flera av lärarna understryker även den detaljerade läroplanen som ett problem, då framförallt 

storleken på klasserna är något som inte läroplanen tagit i beräkning, vilket medför 

svårigheter i att följa instruktionerna som återfinns däri.  

Den svenska läroplanen är inte lika detaljstyrd som den sydafrikanska, och det märks på 

lärarnas svar på frågan om vilka metoder de använder.  Två av tre sade sig använda en 

specifik metod för att lära eleverna att läsa. Denna metod hade de sedan anpassat för att passa 

eleverna. Lärarna i Sverige får föreskrivet vad eleverna ska lära sig, men inte hur, och får 

därför möjlighet att anpassa och variera undervisningen som de vill. Därför kan det vara av 

större vikt för lärare i Sverige att aktivt ta del av metodforskning, eftersom att det inte finns 

några föreskrivna riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas. Av intervjuerna framkom att 

ingen av lärarna, varken i Sverige eller i Sydafrika, ansåg att det låg helt och hållet på den 

enskilde lärarens ansvar att ta del av aktuell forskning för att utveckla sin undervisning. Det 

fanns ingen gemensam uppfattning om vems ansvar det är att hålla sig uppdaterad om den 

aktuella forskningen, och detta är något som inte heller tas upp i läroplanen. Både 

sydafrikanska och svenska lärare angav fortbildning som skolan anordnar som källa för att få 

in ny forskning, vilket ytterligare lägger det viktiga ansvaret på skolan eller annan ansvarig.   

De språkliga skillnaderna i Sydafrika blev också ett föremål för diskussion i intervjuerna. 

Lärarna uppgav det som ett stort problem att många elever hade ett annat förstaspråk än 

engelska och att detta medförde svårigheter i läsundervisningen. Forskning och exempel från 

andra länder visar att detta är något som kan hanteras med rätt resurser och utbildning; något 

det visar sig att dessa sydafrikanska lärare inte får tillgång till i den utsträckning de behöver. 

De missförhållanden som beskrivs i forskningen av bland andra Graeme Bloch, visar sig 

också bland lärarnas åsikter och förhållandesätt. Vissa elever, områden och skolor missgynnas 

av regeringen och på så sätt saknas det resurser att ta itu med bland annat de språkliga 

problemen. Lärarna i Sverige som intervjuades uppgav inte detta som något problem de 

upplevde i sina skolor, därför är det problematiskt att jämföra de två skolorna på denna punkt.  
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5.4. Sammanfattning och slutsats 

Ett antal lärare i både Sydafrika och Sverige intervjuades angående deras erfarenheter kring 

läsundervisning. Båda länderna visar nedåtgående trender i förhållande till den 

världsomfattande undersökningen PIRLS och därför studerades lärare i dessa två länder 

utifrån ett antal frågeställningar. Det visade sig att lärarna såg många områden kring 

läsundervisning på liknande sätt, även om det också visade sig att lärarna arbetar utifrån 

mycket olika förutsättningar. Informanterna visade sig framförallt lika i förhållande till sina 

åsikter om stöd från hemmet och sättet att ta del av aktuell forskning. På grund av studiens 

måttliga omfång är det svårt att dra några större slutsatser utifrån resultaten som påvisades. 

För att göra detta skulle fler lärare från flera olika skolor behöva intervjuas. Dock skulle 

studien kunna användas som underlag till vidare forskning, då flera mönster kunde 

identifieras utifrån lärarnas svar. Något som alla lärare diskuterar om sin undervisning är att 

de i olika utsträckning använder sig av olika nivågrupper i läsningen. En fortsatt studie skulle 

kunna utreda detta vidare och se om det är något som förekommer i fler länder med sjunkande 

resultat i PIRLS-studien, eller om det inte är en stor påverkande faktor. En studie av detta slag 

skulle kunna omfatta fler länder, fler skolor och fler lärare för att kunna dra övergripande 

slutsatser av den. Vidare forskning om användandet av teknologi i klassrummet skulle också 

kunna bedrivas för att ytterligare belysa dess roll i läsundervisningen. En djupare studie av 

enskilda faktorer skulle eventuellt kunna visa på en tydligare koppling mellan 

undervisningsmetoder och ländernas sjunkande resultat i PIRLS. Det kan även vara värt att 

invänta nästa version av PIRLS och se om de båda ländernas nya styrdokument har gett något 

resultat. I så fall skulle studien kunna fördjupas och analyseras ytterligare utifrån de nya 

resultaten. En utvärdering av den sydafrikanska satsningen på läsglädje och läsintresse hade 

också kunnat vara föremål för en framtida studie.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
Intervjufrågor 

 

1. Kan du göra en kort presentation om dig som lärare, styrdokument och klassen?  

           - Vilka ämnen undervisar du i?  

           - Hurdan utbildning har du fått? 

           - Finns det några styrdokument som du har att följa när det gäller     

                 din undervisning? Om ja! Vilka är de?            

           - Hur länge har du undervisat?  

           - Kan du säga någonting om hur du ser på spridningen av  

                 kunskapsnivån i din klassen?  

 - Klasstorlek? 

 

2. Hur upplever DU att eleverna känner inför läsning?  

           - Vad kan det bero på? 

 

3. Upplever du att elevernas hemförhållanden påverkar deras läsförmåga? I så fall hur?  

 

4. Kan du förklara hur du går till väga när du får en ny klass som ska lära sig läsa? (Olika 

steg, upplägg från start till mål, tematiskt) 

          - Kan du förklara varför du valde att arbeta på detta sätt? 

          - Vilka fördelar/nackdelar och nyckelbegrepp finns i de olika stegen? 

          - Hur jobbar du med läsförståelse och när kommer den in i undervisningen?

  

 

5. Kan du förklara hur du stött på ditt arbetssätt? Forskning? Utbildning? Tradition? 

           - Får du del av forskning på området?  

- Ja – På vilket sätt? 

- Nej – Vad kan det bero på? 

  

6. Har du genom åren förändrat ditt arbetssätt på något vis när det gäller läsinlärning? 

Varför och hur? 

 

7. Enligt PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study, studie som jämför 

elevers förmågor i läsning och läsförståelse i årskurs 4) så sjunker svenska elevers 

läsförmåga och läsintresse från år till år. Vad tror du att detta kan bero på? Märks detta 

av i klassrummet? 

 

8. Vad har du för resurser att arbeta med i klassrummet och hur ser du på dessa? Vad 

skulle du vilja ändra på? 

 

9. Finns det något mer som du vill berätta eller tips du vill ge till mig som i framtiden 

kommer att lär ut läsning? 

 

 


