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Antal sidor: 26 

Elever möter texter utanför skolan som kan ha en inverkan på deras identitet. Används inte elev-
nära texter i skolan blir de ofta obearbetade och elever får inte syn på de normer och föreställ-
ningar som synliggörs i texterna. Det är därför viktigt att elever utvecklar critical literacy för att 
ha möjligheten att förhålla sig kritiskt till de texter de möter. Vi valde att göra en fördjupad 
forskningsöversikt om critical literacy eftersom vi har upplevt att förhållningssättet används i 
klassrummet dock inte med olika elevnära texter. Syftet med litteraturstudien är därför att utreda 
hur lärare kan arbeta med critical literacy, elevnära texter och vilket förhållningssätt lärare kan 
ha till forskningsfenomenet. Forskningsfrågorna formulerades utifrån syftet och resulterade i 
följande: 

• Hur används elevnära texter i undervisningen för att utveckla critical literacy? 
• Vilket förhållningssätt bör lärare ha för att utveckla elevers critical literacy? 

Informationssökningen gav främst avhandlingar och vetenskapliga artiklar men även antologier 
och en licentiatavhandling. Övervägande del av forskningen innefattade internationella publikat-
ioner och utgick från ett sociokulturellt perspektiv, eftersom critical literacy anses vara en social 
praktik vilken innebär att lärande sker i samspel med andra.  
 

Resultatet pekar på att urvalet av forskare är begränsat eftersom det är ett forskningsområde som 
är relativt outforskat. Det som framkommer i resultatet är att forskare tycker critical literacy bör 
ses som ett obligatoriskt moment i undervisningen. Genom arbete med elevnära texter kan elever 
lättare relatera till texterna för att sedan applicera ett kritiskt förhållningssätt till texterna elever 
möter på fritiden. Litteraturstudien belyser hur den skönlitterära boken kan användas i samband 
med critical literacy men också att sånger, webbsidor, alfabetsböcker och egna värderingar kan 
användas som underlag i arbete med critical literacy. Resultatet visar också att lärares förhåll-
ningssätt är viktig del i förhållningssättet. Lärares roll vid diskussioner, lärarens kunskaper och 
förberedelser visade sig också vara betydelsefulla vid arbete med critical literacy.  
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1. Inledning 

Elever möter, läser och använder idag många sorters texter i böcker och på skärmen, 
både i skolan och under sin fritid (Fast, 2007, s. 99). Elever möter under sin fritid olika 
typer av både elevnära texter och andra texter som kan ha en inverkan på deras identitet 
(Schmidt & Wedin, 2015, s. 57). Det är därför betydelsefullt att de får möjlighet att ut-
veckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot alla de texter de möter (Persson, 2000, s. 
92).  
 
Idag sker mycket av elevernas lärande på nätet och i andra medier (Pålsson, 2016). Det 
är därför viktigt att också inkludera elevers fritidstexter i skolan för att göra dem med-
vetna om människors skilda värderingar och uppfattningar vad gäller social rättvisa, 
jämlikhet och mångfaldsfrågor som uttrycks i texter (ibid.). Elever lever i ett samhälle 
fyllt av texter och föremål som har budskap, värderingar och en avsändare (Schmidt & 
Wedin, 2015, s. 62). Av det skälet är det angeläget att de får möjlighet att börja med 
critical literacy [kritiska förhållningssätt] i tidig ålder (Damber, 2015, s. 22). Genom att 
se på skola och populärkultur med critical literacy anses förhållningssättet vara en pro-
duktiv och intressant forskningsinriktning (Persson, 2000, s. 65). Används critical lite-
racy i samband med elevnära texter, grundar sig undervisningen på elevers erfarenheter 
och intressen. Relationen mellan elevers verkliga värld och texter kan vara ett givande 
sätt att ge dem möjlighet att reflektera över könsroller och maktaspekter i deras egen 
vardag, i exempelvis reklamblad och leksakskataloger (Schmidt & Wedin, 2015, s. 63; 
Pålsson, 2016).  
 
Utifrån den erfarenhet vi har från den verksamhetsförlagda utbildningen [VFU] som 
genomfördes inom ramen för vår utbildning till grundlärare, upplevde vi att lärarna ar-
betade med elevnära texter i bokform för att utveckla elevers critical literacy. Dock upp-
levde vi att de inte nyttjade de texter som elever kunde möta på sin fritid exempelvis 
serietidningar och filmer. Denna litteraturstudie kommer därför att inrikta sig på de 
elevnära texter som eleverna möter i skolan, men allra främst på fritiden. Utifrån 
ovanstående utgångspunkt är vi intresserade av att belysa hur undervisningen kan ut-
formas för att utveckla critical literacy i anknytning till elevnära texter och hur lärare 
kan förhålla sig till denna utformning.  
 
I litteraturstudien kommer inledningsvis syfte och frågeställning att presenteras (kap. 
2.), därefter följer en bakgrund (kap. 3.) där begrepp kommer att förklaras och styrdo-
kumentens relation till området. I metodavsnittet (kap. 4.) kommer en redogörelse av 
informationssökning att göras, samt kriterier för inklusion och urval och materialanalys 
att ges. Därefter presenteras en sammanställning av studiens resultat (kap. 5.) och upp-
satsen avslutas med en diskussion av metod och resultat (kap. 6.).  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att belysa hur lärares förhållningssätt och elevnära texter 
kan bidra till att utveckla elevers critical literacy i de tidigare åren i grundskolan. Fråge-
ställningarna studien utgår ifrån är: 
 

• Hur används elevnära texter i undervisningen för att utveckla critical literacy? 
• Vilket förhållningssätt bör lärare ha för att utveckla elevers critical literacy? 
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3. Bakgrund 

I nedanstående avsnitt kommer viktiga begrepp och samband mellan dessa presenteras. 
Först ges en översiktlig beskrivning av begreppet literacy (kap. 3.1), critical literacy 
(kap. 3.2) och sedan en beskrivning av det sociokulturella perspektivet (kap. 3.3). Där-
efter kommer elevnära texter (kap. 3.4) att förklaras. Sedan klargörs begreppet föreställ-
ningsvärldar (kap. 3.6) och till sist vilka styrdokument som berörs (kap. 3.7).  

3.1 Begreppet Literacy 
Begreppet literacy innebär att elever ska kunna göra associationer, dra slutsatser och 
göra kopplingar mellan både det som läses, det som de tidigare har läst och deras kun-
skaper om världen (Säljö, 2005, s. 208). Av människans tankesätt utgörs en del av lite-
racy (ibid.). Literacy innebär att se läs- och skrivpraktiker som sociala praktiker, inte 
enbart att ha förmågan att kunna använda sig av läsförmågan och skrivförmågan i olika 
sammanhang (Jönsson, 2009, s. 7). Literacy utvecklas, enligt Luke och Freebody (1999, 
s. 2) i en social praktik, lärandet sker tillsammans med eller genom andra. Det lästa in-
nefattar inte bara text i bokform utan alla slags texter (Fast, 2008, s. 39), vilket kommer 
förklaras i kapitel 3.4. Under lässituationen använder läsaren literacy för att skapa me-
ning med texterna och för att kunna förmedla nya tankar (Langer, 2005, s.13). Literacy 
synliggör människans tankar och ger redskap till att kunna förändra och begrunda sig 
själva och sin omvärld (ibid.). Literacy har traditionellt setts som en teknisk färdighet 
som innebar förmågan att läsa och skriva (Fast, 2008, s. 41), men det handlar inte om att 
elever ska utveckla en färdighet eller en djupare kompetens (Luke & Freebody, 1999, s. 
2). Barton (1994, s. 34) beskriver literacy som kontextbunden och att människan har 
olika typer av literacy som används vid olika tillfällen. I litteraturstudien kommer fokus 
att vara på den kontext elever möter i samband med sin fritid. 
 
Luke och Freebody (1999, s. 1–2) har utvecklat en modell som består av fyra praktiker 
som är betydande när literacy ska utvecklas. Innehållet i modellen är föränderlig och 
behöver vara det för att den fortfarande ska vara relevant i det föränderliga samhället 
(Ibid.). De fyra praktikerna innebär att knäcka den lilla och stora koden, skapa och tolka 
meningsfulla texter, använda texter och att vara textanalytiker (Luke & Freebody, 1999, 
s. 4) De fyra praktikerna samspelar med varandra (ibid.). Den lilla koden innebär att 
elever ska få stöd i vanliga strukturer i språket exempelvis ljud, stavning och textmöns-
ter, medan den stora koden innebär att elever får förståelse för hur texter används och 
varför de skrivs (Luke & Freebody, 1999, s. 5). Skapa och tolka meningsfulla texter 
innebär att elever ska stödjas i meningsskapande för att förstå och skapa texter genom 
att utgå från deras egna skriverfarenheter. De ska också få stöd i textbruk via använd-
ning av olika slags texter. Att skriva texter innebär att skribenten utvecklar en förståelse 
för att anpassa texten efter mottagare och hur man strukturerar den. Den sista praktiken i 
modellen innebär att elever ska ges möjlighet att granska och kritiskt analysera texter 
genom samtal (ibid.). 
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3.2 Begreppet Critical Literacy 

Critical literacy utgör en del av det mer omfattande begreppet literacy vilket innebär att 
de båda är sociala praktiker som är kontextbundna. Bergöö och Jönsson (2012, s. 43–
44) anser att critical literacy inte är en metod, utan ett förhållningssätt, medan Schmidt 
(2013, s. 51) benämner critical literacy som ett forskningsfält. I föreliggande litteratur-
studie kommer critical literacy att betraktas som ett förhållningssätt. Enligt Luke (refe-
rerad i Bergöö & Jönsson, 2012, s. 43–44) har många forskare försökt att reducera 
critical literacy till en metod och därefter försökt skapa en handbok med anvisningar för 
hur lärare kan undervisa i critical literacy genom att följa olika steg, men critical literacy 
kan inte utvecklas genom att följa en handbok (ibid.).   
 
Undervisningen inom critical literacy utgår från etiska och politiska grundförutsättning-
ar, som social rättvisa, jämlikhet och mångfaldsfrågor som rör kultur, kön och rättvisa 
(Vasquez refererad i Jönsson, 2009, s. 102–103). Jönsson och Bergöö (2012, s. 43) de-
finierar förhållningssättet critical literacy som ett sätt att lära elever textens funktion, att 
få dem att förstå att texter påverkar världen och människorna. Detta innebär också att 
lärarna ska lära elever att de måste ifrågasätta texter och jämföra dem med den verklig-
het de lever i. Eftersom critical literacy innebär att den som använder sig av detta för-
hållningssätt ska analysera relationer mellan språk, makt och identitet, är det viktigt att 
elever får verktygen som krävs för att kunna granska texter på ett kritiskt sätt (Comber, 
2009, s. 271).  Med detta menar Comber (ibid.) att det inte i första hand handlar om att 
elever ska vara kritiska eller syniska i en negativ bemärkelse mot texterna de möter. 
Critical literacy innebär att elever ställer komplicerade frågor om språket och makten i 
texten, människor och olika livsstilar, moral och etik, om vem som får en fördel av hur 
världen ser ut och för vem det blir en nackdel (ibid.). 
 
Ett viktigt mål inom ramen för begreppet critical literacy är att individen själv ska kunna 
uttrycka sina åsikter, erfarenheter och tankar utifrån sin egen vardag och värld. Att ut-
veckla critical literacy innebär exempelvis textskapande utifrån olika lokala, sociala och 
kulturella utgångspunkter (Schmidt, 2013, s. 63). Med utgångspunkt från Carrington 
framhåller Schmidt (refererad i Schmidt, 2013, s. 57) att många av de texter som elever 
möter och använder på sin fritid återfinns inom populärkulturen som filmer, TV – pro-
gram, datorspel eller reklam. Genom att elever de får analysera texter och ställa frågor 
som de tycker är relevanta, kan det medföra ett identitetsskapande arbete där nya per-
spektiv och nya tolkningsmöjligheter framkommer.  
 

3.3 Det sociokulturella perspektivet 
Människor lär sig i samspel med andra och i arbete med critical literacy (kap 3.2) är 
samspelet en viktig del. Literacy anses inte vara en teknisk färdighet utan skrivande och 
läsning ska ses som sociala och kommunikativa handlingar (Säljö, 2005, s. 208). Ef-
tersom critical literacy är en del av det övergripande begreppet literacy, vilket grundar 
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sig i ett sociokulturellt perspektiv kommer litteraturstudien därför att utgå från samma 
perspektiv. Sociokulturell teori tar sin utgångspunkt i Lev Vygotskijs filosofi och hans 
intresse för människors utveckling ur ett biologiskt och sociokulturellt perspektiv (Säljö, 
2014, s. 297). Det sociokulturella perspektivet är en teori som ger förståelse för att 
människor lär sig i samspel med andra under det att de deltar i olika aktiviteter. I per-
spektivet är nyckeln för utveckling både kommunikation och interaktion (Säljö, 2014, s. 
307).  
 
Enligt det sociokulturella perspektivet är mediering ett grundläggande begrepp. Det 
innebär att när människan har förståelse för omvärlden och agerar i den, används red-
skap (Säljö, 2014, s. 298–299). De två redskapen människan använder sig av är språk-
liga [intellektuella] och materiella [fysiska]. Ett språkligt redskap används för att kom-
municera och tänka och är exempelvis bokstäver, siffror och begrepp (Säljö, 2014, s. 
298–299). Ett materiellt redskap används för att kunna utföra arbetsuppgifter med ex-
empelvis pennor, datorer och böcker (Säljö, 2014, s. 300). De båda redskapen samspelar 
med varandra och ger förutsättningar åt varandra eftersom människan både tänker och 
utför handlingar som är fysiska. Det innebär att människan har kunskaper som är både 
praktiska och teoretiska (Säljö, 2014, s. 300–301). Mediering innebär också att männi-
skan använder språket för att bli delaktiga i den begreppsvärld som används när vi tän-
ker och kommunicerar (mediering, u.å.). 
 

3.4 Elevnära texter 
Text är ett begrepp som innefattas av skrift, tal och bild (Jönsson, 2009, s. 7). Det är ett 
omfattande begrepp och filmer, TV och radio är mediekanaler som förmedlar texter 
(Munck, 2006, s. 73). Enligt Karlsson (2007, s. 94) är texter meningsfulla för elever när 
de är elevnära och bundna till elevers egna erfarenheter. Elevnära texter innebär att tex-
terna är bekanta för elever och att de är anpassade efter deras ålder (Skolverket, 2016a, 
s. 13). I begreppet elevnära texter kan exempelvis fritidstexter och populärkulturella 
texter ingå.  
 

Fritidstexter är de texter som elever möter på fritiden (Olin-Scheller, 2006, s. 147). I 
arbetet med critical literacy är ett av målen att de utifrån sin egen vardag och värld ska 
ges möjlighet att yttra åsikter, tankar och erfarenheter, fritids-och populärkulturella tex-
ter ger förutsättningar för detta (Schmidt, 2013, s. 63; Persson, 2000, s. 77). De fritids-
texter som elever främst möter på fritiden är de texter som betecknas som populärkultu-
rella. Persson (2000, s. 92) beskriver begreppet populärkultur som en av de multination-
ella kulturindustrierna som förmedlar kulturen, eftersom begreppet har en historia och 
har förmedlats via olika medier, teknologier och genrer som är i konstant förändring. 
Populärkulturen som elever möter präglas av en stor komplexitet och mångfald och kan 
innefatta olika typer av texter. Populärkultur kan exempelvis innebära filmer, TV pro-
gram och datorspel (Fast, 2008, s. 105). Populärkulturella texter har ökat markant i 
samhället och upptar en stor del av elevers liv, därför menar Persson (2000, s. 81–82), 
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att det är viktigt att både hemmet och skolan diskuterar och kritiskt analyserar de popu-
lärkulturella texter elever möter på sin fritid. Eftersom texterna anses vara betydelsefulla 
i elevers liv är det viktigt att de får utforska texter för att förstå sin tillvaro och kunna 
identifiera sig med texten (Persson, 2000, s. 47–48). Texterna är helt enkelt för viktiga 
för att uteslutas från klassrummet och undervisningen (Persson, 2000, s. 81–82).  
 
Används elevers egna erfarenheter i undervisningen lär de sig mer än om de inte skulle 
användas (Skolinspektionen, 2010, s. 15). Deras erfarenheter kan vara texter som de har 
med sig hemifrån exempelvis reklamblad eller leksakskataloger (Schmidt & Wedin, 
2015, s. 63). Dessa texter kan vara betydelsefulla för elever och därför anses viktiga att 
beröra i samband med critical literacy och elevnära texter samt att de kan engagera ele-
verna (ibid.). 

 

3.5 Föreställningsvärldar 

Langers (2005, s. 35) uppfattning om litteratur är att den ger människor förutsättningar i 
livet, att kunna utforska och identifiera sig själva samt utforska andra. Genom föreställ-
ningsvärldar genomgår människan menings - och identitetsprocesser. Det innebär att 
identiteten från tidigare minnen och det nuvarande medvetandet skrivs om och leder till 
en ny identitet, ett nytt ”jag”, med nya styrkor [egenskaper] som bekräftar uppfattningen 
om vem jaget är (Schmidt, 2013, s. 61). Utifrån detta kan läsarens syn på sig själv och 
världen förändras. Genom att skapa föreställningsvärldar gör läsaren detta tankesätt 
möjligt. Föreställningsvärldar skapas när text läses, medvetet eller omedvetet. Föreställ-
ningsvärldar grundar sig i fyra faser, men faserna är inte linjära eftersom de kan dyka 
upp i olika stadier i läsningen (ibid.). I den fjärde fasen ges elever möjlighet att arbeta 
med utvecklandet av critical literacy.  
 
Den första fasen innebär att läsaren i början av en text går in och ut ur föreställnings-
världarna. Detta upplevs när läsaren försöker samla på sig ny information för att söka 
ledtrådar som kan leda läsaren till vad texten handlar om (Langer, 2005, s. 31–32). I den 
andra fasen är läsaren mer fördjupad i textvärlden och försöker göra texten fylligare 
genom att använda sin kunskap om sig själv, världen och livet för att utforma och 
koppla samman tankarna för att få en djupare förståelse av texten (Langer, 2005, s. 33). 
Den tredje fasen fokuserar till skillnad från fas ett och två, på hur texten kommer på-
verka läsarens tankar, åsikter och liv. Läsaren kan ändra åsikter och tankar om något 
specifikt beroende på författarens perspektiv och hur stark texten är (Langer, 2005, 
s.33–34). I den fjärde och sista fasen distanserar sig läsaren från sin föreställningsvärld 
och reflekterar om den. Läsaren blir mer analytisk och kritisk mot både text och förfat-
tare. Fasen är till för att läsaren ska fokusera på författarens verk och därmed kunna se 
skillnaden på författarens verklighet och sin egna (ibid.). Det är i denna fas, elever ut-
vecklar critical literacy.  
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3.6 Critical Literacy i styrdokumenten 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr11] visar att 
critical literacy är ett förhållningssätt som ska utvecklas och att elevnära texter ska an-
vändas i undervisningen för att stimulera denna utveckling. Centrala innehållet för 
svenska i årskurs 3 (Skolverket, 2016b, s. 248) lyfter fram att elever ska förstå och tolka 
olika texter och lärarna ska tillsammans med elever öppet diskutera och redovisa skilda 
värderingar, uppfattningar och problem (Skolverket, 2016b, s. 13). Elever ska genom 
svenskundervisningen även ges förutsättningar för att utveckla sitt språk, sin identitet 
och förståelse för omvärlden via möten med olika typer av texter och annat estetiskt 
berättande (Skolverket, 2016b, s. 247). Elever ska också i årskurs 1-3 bli varse att texter 
har en avsändare att avsändaren påverkar läsningen och budskapet (Skolverket, 2016a, 
s. 21), vilket är vad critical literacy innebär.  
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4. Metod  

I metodavsnittet kommer en beskrivning av hur informationssökningen gick tillväga 
(4.1). Kriterierna för inklusion och urval (4.2) kommer sedan att beskrivas samt att en 
tabell över det granskade materialet visas (4.3). Metod avsnittet avslutas med hur 
granskningen av materialet gick till (4.4). 

4.1 Informationssökning   
Informationssökningen inleddes med att använda söktjänsterna PRIMO, Educational 
Resources Information Center [ERIC] och Liber för att få en överblick av den forskning 
som finns inom området. Vi använde litteratur som till stor del bestod av böcker för att 
stärka tidigare bakgrundskunskaper och denna litteratur användes sedan för att skriva 
bakgrund.  
 
Vidare sökningar gjordes genom sökorden: critical literacy, critical literacy AND teach-
ing methods, critical literacy practice. Efter seminariet för informationssökning, som vi 
deltog i under arbetets gång, genomfördes mer specifika sökningar med hjälp av bland 
annat trunkering och detta gav mer relevanta träffar. Critical* literacies* media*, criti-
cal literacy media, critical AND media AND literacy, critical literacy AND TEACH-
ING METHODS, popular culture AND critical literacy, critical AND literacy AND 
media och critical* literacy* text*. Utifrån sökningarna hittade vi tre relevanta artiklar 
som används i resultatet.  
 
Det utfördes även kedjesökningar utifrån antologin Bygga broar och öppna dörrar 
(Jönsson, 2009) referenslista som gav antologin Literacy moves on. Popular Culture, 
New Technologies, and Critical literacy in the Elementary Classroom (Evans, 2005). 
Catarina Schmidts doktorsavhandling ledde oss till Christina Olin-Schellers och Carina 
Fasts doktorsavhandlingar. Forskare som Vivian Vasquez, Barbara Comber samt Helen 
Nixon har visats vara inflytelserika i forskningen utifrån kedjesökningar. Sökningar som 
gjorts i databaserna och deras författade arbeten kommer beröras i studiens resultat. 

4.2 Kriterier för inklusion och urval 
Det första inklusionskriteriet innebar att forskningen skulle beröra critical literacy och 
elevnära texter, för att kunna stämma överens med studiens syfte och frågeställning. Det 
andra kriteriet var att materialet skulle kunna tillämpas i undervisning för årskurs 1–3, 
vilket innebar att forskningen inte behövde vara utförd i grundskolans tidigare år. Det 
tredje kriteriet innebar att allt material skulle vara vetenskapligt beprövat. Det fjärde och 
sista kriteriet innebar att de vetenskapliga artiklarna skulle vara peer reviewed. Forsk-
ningen inkluderade både internationell och nationellforskning eftersom begreppet 
critical literacy är internationellt känt.  
 
Litteraturstudiens urval bestod av 9 olika material: 3 doktorsavhandlingar, 3 vetenskap-
liga artiklar, 1 licentiatavhandling samt 2 antologier där två kapitel används i vardera 
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antologi. Urvalet sammanställdes i nedanstående tabell och ordnades efter publikation 
typernas utgivningsår.  
 
 
Tabell 1.1  
 
Studiens urval 
 
Titel Författare Publikations typ År Land 
Extended the 
classroom walls: 
using academic 
blogging as an 
intervention strat-
egy to improve 
critical literacy 
skills with ele-
mentary students.  

Chamerblain, E.  Vetenskaplig arti-
kel 

2015 Australien 

What’s Our Posi-
tion? A Critical 
Media Literacy 
Study of Popular 
Culture Websites 
With Eight- 
Grade Special 
Education Stu-
dents. 

Kesler, T., Tinio, P. L., 
& Nolan, B.T. 

Vetenskaplig arti-
kel 

2014 USA 

Negotiating criti-
cal literacies with 
young children.  

Vasquez, V.  Bok 2014 USA 

Att bli en sån’ 
som läser. Barns 
menings – och 
identitetsskapande 
genom texter. 

Schmidt, C.  Doktorsavhandling 2013 Sverige 

Critical literacy 
and a picture- 
book- based dia-
logue activity in 
Taiwan. 

Kuo, J.  Vetenskaplig arti-
kel 

2009 Korea 

"It Doesn't Say 
How?" Third 
graders' Collabo-
rative Sense-
Making from 
Postmodern pic-
turebooks. 

McGuire, C., Belfatti, 
M., & Ghiso, M.  

Antologi 2008 USA 
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Sju barn lär sig 
läsa och skriva. 
Familjeliv och 
populärkultur i 
möte med för-
skola och skola. 

Fast, C.  Doktorsavhandling 2007 Sverige 

Mellan Dante och 
Big Brother – en 
studie om gymna-
sieelevers text-
världar.  

Olin-Scheller, C.  Doktorsavhandling 2006 Sverige 

Medier och iden-
titet i gymnasis-
ters mångkultu-
rella vardag. 

Årheim, A.  Licentiatavhandling 2005 Sverige 

Children reread 
and rewrite their 
local neighbour-
hoods: Cricial 
literacies and 
identity work. 

Comber, B., & Nixon, 
H.  

Antologi 2004 USA 

Creating oppor-
tunities for critical 
literacy with 
young chlidren: 
Using everyday 
issues and every-
day text.  

Vasquez, V.  Antologi 2004 USA 

4.3 Materialanalys   
Materialanalysen bestod av tre faser. I den första fasen gjordes en granskning av materi-
alets abstract/sammanfattning för att skapa en uppfattning om materialets relevans uti-
från studiens kriterier. Under den andra fasen granskades materialet istället som helhet 
utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Materialet sammanställdes i en ana-
lysöversikt (Bilaga 1) utifrån syfte, metod, teori och resultat. I den tredje och sista fasen 
jämfördes materialet genom att se likheter och skillnader. Utifrån de likheter som åter-
fanns i materialet utformades två kategorier och sex underkategorier.  
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5. Resultat  

Resultatet består av två kategorier med tillhörande underkategorier, utifrån de fråge-
ställningar som använts. Den första kategorin redovisar hur elevnära texter kan använ-
das i undervisningen för att utveckla critical literacy (5.1). De underkategorier som 
kommer presenteras i den kategorin är elevnära texter på internet (5.1.1), elevnära texter 
i bilderböcker (5.1.2) samt elevproducerade texter (5.1.3). Den andra kategorin visar 
vilket förhållningssätt lärare kan ha för att utveckla critical literacy hos sina elever (5.2). 
Vikten av lärares roll under diskussioner (5.2.1), dennes kunskaper (5.2.2) samt förbe-
redelser inför undervisning med critical literacy (5.2.3).  
 

5.1 Användandet av elevnära texter för utveckling av critical literacy  
Avsnittet behandlar hur critical literacy kan utvecklas genom elevnära texter på internet 
(5.1.1), elevnära texter i bilderböcker (5.1.2) samt genom elevproducerade texter 
(5.1.3). 
 

5.1.1 Elevnära texter på internet 
Kesler, Tinio och Nolan (2014), Årheim (2005) och Chamberlain (2015) utgår från po-
pulärkulturella texter i sin forskning. Kesler et al. (2014) har som avsikt att använda de 
populärkulturella texterna i samband med critical literacy medan Årheim (2005) och 
Chamberlain (2015) oavsiktligt berörde förhållningssättet. Chamberlains (2015, s. 255) 
studie genomfördes ursprungligen för att identifiera brister i elevers läsförståelse. De 
analyser som sedan gjordes av materialet visade att eleverna hade utvecklat critical lite-
racy genom att använda bloggforum för att diskutera. Varje vecka publicerade eleverna 
inlägg och reflektioner kring novellen The Key to Rondo (ibid.). De diskuterade och 
fördjupade sig kollaborativt via bloggen (Chamberlain, 2015, s. 255) jämfört med Kes-
ler et al. (2014, s. 16) som istället använde sig av gloggar via Glogster [collage på nätet 
bestående av bild och text]. Eleverna fick möjlighet att välja ämne och ett massmedialt 
etablerat synsätt de ville förändra (Kesler et al., 2014, s. 16). Utifrån det skapade de en 
egen glogg med hjälp av text, färg, bild och ljud (Kesler et al., s. 17). Årheim (2005, s. 
118) hade i likhet med Chamberlain (2015) inte som avsikt att beröra critical literacy, 
men intervjuerna tangerade i det. Eleverna svarade på enkäter och utifrån dem valde 
Årheim (2005, s. 54) ut de hon ville intervjua. Årheims (2005, s. 118) forskning resulte-
rade i att critical literacy är en viktig del i undervisningen och måste användas i sam-
band med de texter eleverna möter oavsett texttyp. 
 

I Keslers et al. forskning (2014, s. 16–17) fick eleverna möjlighet att använda Glogster 
för att få förutsättningar att påbörja sina tankeprocesser inom critical literacy. Genom 
arbetet fick eleverna möjlighet att kritiskt granska den stereotypa syn som mediesam-
hället reflekterar i populärkulturen (ibid.). När eleverna i Kesler et al. (2014) arbetade 
praktiskt med intrycken genom att skapa egna gloggar, via Glogster, blev dem aktiva 
deltagare istället för att agera som passiva mottagare till alla intryck (Kesler et al., 2014, 
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s. 18, 21). Eleven Carmen, valde att skapa en glogg för att försöka ge en rättvis bild av 
tjejer utifrån hennes perspektiv (Kesler et al., 2014, s. 16). Eleverna i Chamberlains stu-
die (2015, s. 255) blev i likhet med Kesler et al. (2014) aktiva deltagare genom använ-
dandet av internet, men istället för Glogster användes ett bloggforum. Bloggen använ-
des för att utveckla critical literacy hos eleverna eftersom det är en ny texttyp i under-
visningssammanhang som ger eleverna möjlighet att uttrycka sina åsikter offentligt 
(Chamberlain, 2015, s. 255). Offentligheten bidrog till att eleverna fick respons på sina 
blogginlägg och det ledde till nya perspektiv på det publicerade och på det andra elever 
publicerat (ibid.). Användandet av bloggen i undervisningen visade framsteg i elevernas 
utveckling av critical literacy eftersom de fick möjlighet att använda sin virtual voice 
[kommunikation på nätet] samt att de kollaborativt fick diskutera genom detta (Cham-
berlain, 2015, s. 255–256). Gloggen genererade istället i att Carmen fann och använde 
sin autentiska röst genom att hon planerade och reflekterade över sin glogg, som ledde 
till en utveckling av critical literacy (Kesler et al., 2014, s. 21).  
 

Det som skiljer Årheims studie (2005) från Chamberlains (2015) och Keslers et al. 
(2014) är att hon uppmärksammade att en elev, ansåg att nätbaserade sidor var mer till-
förlitliga än skönlitterära böcker. Mot den bakgrunden menar hon att det är viktigt att 
diskutera elevers erfarenheter med eleverna eftersom hon i sin studie även upptäckte att 
det finns problem med användandet av media under elevernas fritid (Årheim, 2005, s. 
120–122). Elevens åsikt resulterade i att hen besökte främlingsfientliga sidor, dessa var 
manipulativt presenterade och baserades på skribenternas egna erfarenheter (ibid.).  
 

5.1.2 Elevnära texter i bilderböcker 
I McGuire, Belfatti och Ghisos (2008) och Kuos (2009) studier fick eleverna diskutera 
fram dolda budskap samt tolkningar av budskap i bilderböcker, medan eleverna i Fasts 
studie (2007) istället diskuterade författarens sätt att skriva. Gemensamt för de tre studi-
erna var att bilderböckerna som diskuterades var elevnära texter eleverna kunde relatera 
till (McGuire et al., 2008, s. 204; Kuo, 2009, s. 492; Fast, 2007, s. 159). De kunde kopp-
las till elevernas egna erfarenheter och till tidigare läserfarenheter. Bilderböckerna i 
McGuire et al. (2008, s. 204) berörde sociala förhållanden i elevernas vardag medan 
Kuo (2009, s. 492) tog upp sociala förhållanden, rasism och krig.  
 
McGuire et al. (2008) anser att arbete med bilderböcker inom critical literacy bör inne-
bära att eleverna får debattera, lyssna på andras och försvara sina argument, ställa frå-
gor, ifrågasätta karaktärerna samt få sina röster hörda (McGuire et. al., 2008, s. 204).  
Kuo (2009, s. 492) och Fast (2007, s. 159) framhåller att lärare även ska utgå från elever 
i arbete med critical literacy och de texter elever kan relatera till. Detta kan ske genom 
att använda sig av bilderböcker och animerade serier, eftersom det visar på multipla 
perspektiv och ger möjlighet till att diskutera moraliska dilemman som elever kan möta 
(Kuo, 2009, s. 492). Kuos studie (2009, s. 493) pågick under två tillfällen som innefat-
tade att eleverna läste två bilderböcker och diskuterade sedan dessa i grupp. Liknande 
utfördes i McGuires et al. studie (2008, s. 204) där eleverna gavs möjlighet att diskutera 
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karaktärerna, handlingen och det dolda budskapet som inte var givet (McGuire et al., 
2008, s. 204). Genom att eleverna i McGuires et al. studie (2008) inte fick någon expli-
cit stöttning från läraren resulterade den i att eleverna hade en givande diskussion om de 
olika texterna, exempelvis boken Voices in the park av Anthony Browne (1999). Genom 
diskussionerna fick eleverna möjlighet att ställa frågor, besvara frågorna, argumentera 
för sina hypoteser och tillsammans försöka reda ut vilket budskap bilderböckerna hade. 
I Fasts avhandling (2007, s. 159) fick eleverna också diskutera bilderböcker, men de 
fokuserade istället på författarens sätt att skriva. Eleverna ansåg inte att författaren var 
trovärdig och reflekterade över sina egna erfarenheter i förhållande till bilderboken 
(ibid.). Diskussionerna öppnade upp för nya perspektiv, olika tolkningar och förklaring-
ar (McGuire et al., 2008, s. 204–205) och Kuo (2009, s. 492) menar att diskussionspro-
cessen leder till att critical literacy utvecklas.  
 

5.1.3 Elevproducerade texter  
Den forskning Kesler et al. (2014), Comber och Nixon (2004) och Vasquez (2014) ge-
nomförde innebar att eleverna ifrågasatte de stereotypa synsätt de mött i populärkultu-
rella texter, genom att skapa egna texter för att utveckla critical literacy. I Keslers et al. 
studie (2014, s. 16) som utfördes i en ʹeight-gradeʹ, skapade eleverna gloggar för att 
synliggöra stereotypa synsätt som finns i populärkulturen. De olika arbetsområdena var 
kvinnliga atleter, mobbning och marknadsföring av leksaker (ibid.). I Comber och Nix-
ons (2004, s. 128) fick grundskoleeleverna möjligheten att skapa en ny alfabetsbok uti-
från en redan befintlig bok gjord av en vuxen. Den tidigare alfabetsboken var skapad 
med normativ teknologi och representerade inte elevernas värld. För att skapa den nya 
alfabetsboken skrev eleverna berättelser till varje bokstav (ibid.). I Vasquezs studie 
(2014, s. 135) utgick undervisningen från en elevfråga som handlade om de utrotnings-
hotade vitvalarna. De hade sjungit och läst om vitvalen i tidigare undervisning och den 
syn eleverna hade på vitvalen stämde inte överens med nyhetsreportaget eleverna hade 
sett på tv. Det ledde till att de skapade en ny sång om vitvalen för att ge en mer nyanse-
rad bild av vitvalens levnadsförhållanden (Vasquez, 2014, s. 137).  
 
Genom gloggarna fick Carmen möjlighet att utveckla critical literacy genom att moti-
vera val av färger, teckensnitt och område (Kesler et al. 2014, s. 17). Hon fick kunskap-
er om att det är viktigt att skriva övertygande och använda färger som utmärker sig för 
att fånga läsaren (ibid.). Vasquez (2014, s. 140) visar också på utveckling i elevernas 
critical literacy, genom att de gjorde en replika av sången, bidrog det till att eleverna 
reflekterade över att språket har makt över våra tankar. Critical literacy utvecklades 
också genom de gemensamma diskussionerna som fördes utifrån de olika texterna, re-
portaget, sången och boken (Vasquez, 2014, s. 140). I Comber och Nixons studie (2004, 
s. 128) användes hela tiden en aktiv diskussion kring texterna och att texter kan ge olika 
perspektiv på världen, samtidigt som de analyserade sitt eget liv och det föränderliga 
samhälle vi lever i idag, för att utveckla critical literacy. Resultatet belyser att eleverna 
kunde uttrycka gemenskaper och särdrag mellan det globala och lokala samt individu-
ella och kulturella särdrag (Comber & Nixon, 2004, s. 129). Det framkom också att ele-
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verna utvecklades som individer till följd av den critical literacy pedagogik lärarna an-
vände (Comber & Nixon, 2004, s. 129).  
 

Alfabetsboken eleverna skapade, användes i andra klasser (Comber & Nixon, 2004, s. 
129) och sången eleverna skapade om valen sjöng de för andra klasser på skolan. Ele-
verna ville göra sina skolkamrater medvetna om vitvalarnas situation (Vasquez, 2014, s. 
14). Carmen anpassade sitt språk för att resterande elever i skolan skulle kunna tillägna 
sig texten (Kesler et al., 2014, s. 18). Hon använde sig av en övertygande argumentation 
genom att referera till läsaren som ʹduʹ, och använde forskning för att övertyga läsaren 
(Kesler et al., 2014, s. 18–19). Genom dessa skrivtekniker kunde hon konstatera att ut-
seende och design påverkar vilka människor som kommer att uppmärksamma gloggarna 
(Kesler et al., 2014, s. 20). 
 
Eleverna i Comber och Nixons forskning (2004, s. 128) använde sin vardag som un-
derlag för att skriva berättelser till bokstäverna i alfabetet. Genom att de utgick från sin 
vardag representerade berättelserna elevernas värld istället för de vuxnas (ibid.). Car-
men, eleven i Keslers et al. studie (2014, s. 18), fick också möjligheten att utgå från sig 
själv genom att skapa en glogg som bygger på hennes föreställningar. Likaså eleverna i 
Vasquezs forskning (2014, s. 135), där hela undervisningen grundar sig på elevernas 
funderingar och tidigare erfarenheter. 
 

5.2 Lärares förhållningssätt  
Avsnittet behandlar vilken roll lärare ska ta under diskussioner (5.2.1), vilka kunskaper 
lärare ska ha för att utveckla critical literacy (5.2.2) samt vilka förberedelser de behöver 
göra inför undervisning av critical literacy (5.2.3).  
 

5.2.1 Lärares roll under diskussioner 
I McGuires et al. (2009, s. 205) framkommer det att lärarens roll är en väsentlig del i 
elevers utveckling av critical literacy, vilken roll lärare väljer att åta sig kan påverka 
elever. I diskussionsprocessen med bilderböcker kan lärare agera som en mindre aukto-
ritär ledare för att skapa ett behagligare diskussionsklimat. När lärare avstår från sin 
ledarroll genom att undvika att ställa frågor, utvärdera svar och generellt styra diskuss-
ionen åt en viss riktning, intar de en passivt deltagande roll i gruppdiskussionerna 
(McGuire et al., 2009, s. 205). Det kan bidra till att elever blir medvetna om att lyssna 
och ge respons på varandras argument, inger respekt och kan leda till att de får möjlig-
het att föra en öppen diskussion med sina kamrater (McGuire et al., 2009, s. 205). År-
heim (2005, s. 122, 119) visade dock att många av de texter elever möter förblir obear-
betade eftersom lärare vill undvika konflikter i undervisningen, vilket kan leda till att 
elevernas fördomar och stereotypiska synsätt förstärks negativt. Årheim (2005, s. 120) 
anser också att elevernas erfarenheter ska framhållas i undervisningen och ska i sam-
band med det föra diskussioner om levda och medierade erfarenheter, vilket de i Fasts 
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studie (2007, s. 159) gör. Lärare låter elever öppet diskutera sina erfarenheter knutna till 
boken och närma sig förhållningssättet critical literacy utan att styra diskussionen 
(ibid.). Dock upplevde Kuo (2009, s. 493) i sin studie att eleverna gick miste om den 
djupa förståelse de kunde uppnå i samtal med övriga klasskamrater och lärare, eftersom 
diskussionerna inte var lärarledda (ibid.). 
 

5.2.2 Lärares kunskaper 
Resultatet i Olin-Scheller (2006, s. 232) visar att utveckling av critical literacy med 
hjälp av exempelvis fiktionstexter, ställer krav på lärare. För att undervisningen ska ses 
som lyckad krävs det att lärare ställer engagerande och konstruktiva frågor. De ska ha 
kunskaper om text och textanalys, vara medveten om elevers förmåga att förstå text 
samt de processer som styr gruppens deltagare i samtalet (Olin-Scheller, 2006, s. 232). 
Olin-Scheller (2006, s. 245) påstår också att lärare behöver bli mer utbildade för att de 
ska veta hur de ska möta, använda sig av och arbeta med elevers populärkulturella texter 
i klassrummet, eftersom deras kvalifikationer inför detta är begränsade. Även Fast 
(2007, s. 185) visar genom intervjuer och observationer, att ett stort problem med popu-
lärkulturella texter är att lärarna inte har tillräckligt med kunskap för att arbeta med tex-
terna, medan Årheim (2006, s. 120) belyser vikten av att lyfta exempelvis elevers läser-
farenheter i undervisningen och diskutera dessa. 
 
Lärarnas kunskapsbrist resulterade i att lärarna i studien såg negativt på elevnära texter 
och det uttrycktes en oro om elevernas framtid (Fast, 2007, s. 185). Det lärarna oroade 
sig över var att eleverna skulle identifiera sig med karaktärer som Barbie och Batman 
och ta efter deras beteende som återgavs i de elevnära texterna (ibid.), vilket eleverna i 
Årheims studie (2005, s. 119) gjorde. Skillnaden var att läsningen blev obearbetad och 
detta bidrog till att elevernas föreställningar blev förstärkta (ibid.). Fast (2007, s. 185) 
förklarar att lärarnas oro och rädsla bottnar i okunskap och likgiltighet gentemot elev-
nära texter. Lärarna och eleverna ska tillsammans arbeta och undersöka texter av olika 
slag som omger elevernas vardag (Comber & Nixon, 2004, s. 115–116). Vidare menar 
Årheim (2005, s. 124) att genom critical literacy kan elever få hjälp med sin identitets-
sökning, via kritisk granskning av olika texttyper som de möter i skolan och på fritiden. 
Undervisningen kan behandla texters funktion, vilket budskap texten vill få fram samt 
uppmana dem till att vara kritiska läsare (McGuire et. al, 2004, s. 116–118). Eftersom 
elever generellt kan identifiera sig med texter är det viktigt att de i tidig ålder får lära sig 
att kritiskt granska texter (Årheim, 2005, s.124). Fast (2007, s.180) instämmer att identi-
tetssökande påbörjas i tidig ålder. I Fasts (2007, s.180) avhandling uppmärksammades 
att eleverna inledde sin identitetssökning genom att de praktiserade läsande och skri-
vande på hög nivå via populärkultur och medier. Exempelvis ritade eleverna hjältar som 
de identifierade sig med och spelade datorspel som en del av identitetsprocessen. Inom 
datorspelet tog eleverna initiativ och makt över spelet samt förändrade karaktärerna 
utefter eget tycke, på ett sätt att de kunde identifiera sig med karaktärerna (ibid.). 
 
Årheim (2005) belyser att ungdomars skönlitterära erfarenheter ingår i en massmedial 
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texttolkning. Det innebär att vi inte kan förstå medierade erfarenheter utan att undersöka 
dess delar och hur de tillsammans skapar ett sammanhang för identitetsprocessen (År-
heim, 2005, s. 118). Ungdomarna i avhandlingen (Årheim, 2005, s. 121, 131) skapar 
sina identiteter genom levda och medierade erfarenheter. Medierade erfarenheter har 
fått en större inverkan på elevers identitetsskapande än den självupplevda erfarenheten 
(ibid.). Schmidt (2013, s. 226) hävdar att texter på skärmar och skönlitterära texter er-
bjuder olika identiteter att identifiera sig med, exempelvis karaktärer eller de situationer 
karaktärerna befinner sig i. Skönlitteraturen kan erbjuda elever en verklighetsbakgrund, 
men främst en fiktionsvärld som ger elever möjlighet att skapa inre bilder. När de an-
vänder texter på skärmen får dem använda sin fantasi och skapa egna bilder exempelvis 
av hur karaktärerna och miljön framställs. Det gemensamma mellan texttyperna är att 
det som frammanas genom läsningen blir individuellt, eftersom alla elever är olika och 
har olika identiteter (ibid.). 
 

5.2.3 Förberedelser inför undervisning med critical literacy 
Vasquez (2004, s. 93) på frågor som är utmanande, effektiva och kan användas av lärare 
när denne planerar en undervisning för att utveckla critical literacy hos elever i samband 
med vardagstexter. Frågorna som kan främja critical literacy är exempelvis: vilka litte-
raciteter dominerar i elevers liv? och vilka litteraciteter tar elever med sig in i klass-
rummet? (Vasquez, 2004, s. 94). Frågorna gör det möjligt att skapa sig en förståelse för 
hur alla texter fungerar i ett ideologiskt perspektiv men det anses även som ett socialt 
verktyg som hjälper eleverna att skapa sig ett nytt perspektiv på exempelvis orättvisor 
(ibid.). Även Fast (2007) styrker betydelsen av de båda frågorna eftersom hon upptäckte 
i sin avhandling att lärare generellt inte frågar vad eleverna gör på sin fritid eftersom det 
anses vara irrelevant (Fast, 2007, s. 181). Genom att använda elevers texter i undervis-
ningssammanhang kan det minska alienationen som kan uppstå inför läsande och skri-
vande bland eleverna (Fast, 2007, s. 190). Ett sätt att motivera elever att bli mer hän-
givna läsare, fodrar att lärare ger eleverna texter som kräver mer av dem, vilket bilder-
böckerna i studien gör (McGuire et al., 2009, s. 205). Bilderböckerna ger både verbal 
och visuell information men inga hjälpmedel för hur läsaren ska tolka informationen 
(ibid.).  
 
McGuire et al. (2009, s. 205) anser att det också är viktigt att välja rätt texter. Forskare i 
Fasts avhandling (2007, s. 190) varnar för det utanförskap som kan uppstå hos elever 
som inte kan relatera till skolans texter. När elever inte kan relatera till texterna i under-
visningen, finns en risk att de befintliga klyftorna mellan kön och social klasstillhörig-
het, förstärks (ibid.). Samtidigt menar Årheim (2005, s. 121) att lärarna inte ska bli 
tvingade att sätta sig in i elevers medieerfarenheter på sin fritid, eftersom det inte anses 
som relevant för yrket. Om nödvändigt bör det ingå i lärarnas utbildning eller ses som 
kompetensutveckling (ibid.). Olin-Scheller (2006, s. 144–149) visar däremot som Fast 
(2007, s. 190), att undervisningen och lärare måste knyta an till elevers populärkultu-
rella fritidstexter för att de ska känna att undervisningen är meningsfull. 
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6. Diskussion 

Litteraturstudien avslutas med ett diskussionskapitel där val av metod och tillväga-
gångssättet (6.1) kommer diskuteras samt diskussion av resultatet som framkommit 
(6.2) kopplat till bakgrund, styrdokument och egna erfarenheter.  

6.1 Metoddiskussion 
Informationssökningen inleddes genom sökning utifrån studiens frågeställningar och 
syfte. Genom författarsökningar och relevanta sökord som genomfördes i olika databa-
ser utfördes kedjesökningar. De sökningar som gjordes under arbetets gång har varit 
snäva, men ansågs relevanta för ämnesområdet. Vi använde däremot inte critical lite-
racy som fras, vilket kan ha påverkat resultatet. Sökningarna kunde också ha vidgats 
genom att inte använda critical som sökord eftersom det innefattar mer än det som av-
sågs. Istället kunde begrepp som jämställdhet, social rättvisa och mångfald använts för 
att nå ett bredare omfång. Under informationssökningen framkom relevanta nationella 
och internationella vetenskapliga artiklar, somliga resulterade i användbart material och 
några av publikationerna gick inte att tillgå. Av de nationella källorna som inkluderades 
refererade Fast och Schmidt till Vasquez, Comber och Nixon. Under informationssök-
ningen har Vasquez, Comber och Nixon varit inflytelserika forskare inom literacyområ-
det. Detta kan innebära att den syn på critical literacy som framkom i resultatet har in-
fluerats av dessa internationella författare och därmed deras perspektiv. Dessa författare 
framkom genom kedjesökningar. Om kedjesökningarna uteslutits hade antagligen annat 
material, andra författare och andra perspektiv framkommit.  
 
Det ursprungliga syftet och de frågeställningar vi utgick från har under arbetets gång 
förändrats på grund av att ämnesområdet blev för begränsat. Detta resulterade i att 
sammanfattningarna inte stämde överens med syfte och frågeställningar i efterhand, 
men det visade också att det fanns utrymme för vidare forskning inom området. Den 
översikt (bilaga 1) som använts för att analysera materialet kunde använts på ett mer 
effektivt sätt genom att skapa fler specifika kolumner för att kunna urskilja likheter och 
olikheter i det analyserade materialet.  
 
Initialt var ett kriterium med informationssökningen att materialet endast skulle beröra 
årskurs 1–3 eftersom det var relevant för vår framtida lärarprofession. Kriteriet ändrades 
under sökningsprocessen på grund av att den begränsade forskning som fanns inom äm-
nesområdet hade genomförts i de högre årskurserna. Exempelvis är studien som presen-
teras i artikeln Extended the classroom walls: using academic blogging as an intervent-
ion strategy to improve critical literacy skilles with elementary students, av Cham-
berlain (2015) utförd i en mellanstadieklass. Kesler, Tinio och Nolans (2014) artikel 
What’s Our Position? A Critical Media Literacy Study of Popular Culture Websites 
With Eight- Grade Special Education Students, är genomförd i grundsärskolan. Artikeln 
Critical literacy and a picturebook – based dialogue activity in Taiwan är skriven av 
Kuo (2009) och studien är utförd i en universitetsklass. Olin-Schellers (2006) studie 
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Mellan Dante och Big Brother – en studie om gymnasieelevers textvärldar är utförd på 
en gymnasieskola.  Även Årheims (2005) avhandling Medier och identitet i gymnasis-
ters mångkulturella vardag genomfördes i gymnasieklasser. Vi ansåg att de arbetssätt 
som användes i materialet kunde appliceras i de tidigare åldrarna och därmed ändrades 
kriteriet till att de arbetssätt som förklarades i materialet skulle kunna tillämpas i under-
visning för elever i de tidigare åren. Kriterierna har lett till tillämpning på ett bredare 
åldersspann än vår ursprungliga ambition. Anledningen till bristen på forskning i för-
skoleklass och årskurs 1-3 kan bero på att det centrala innehållet endast lyfter fram att 
eleverna ska tolka texter (Skolverket, 2016b, s. 248) medan det centrala innehållet för 
årskurs 4–6 lyfter att de ska "tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 
budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna" (Skolverket, 2016b, s. 
249). Eleverna ska dock i förskoleklass och årskurs 1-3 analysera och samtala om tex-
ters avsändare och dess påverkan, vilket är en central del i critical literacy (Skolverket, 
2016a, s. 21).  
 
Urvalet i litteraturstudien består av olika publikationstyper som uppnått studiens krite-
rier, vilket vi anser ökar litteraturstudiens trovärdighet. Ett undantag är dock antologin 
Literacy moves on (Evans, 2004). Antologin kan ses som en tillgång för lärare hur de 
kan arbeta praktiskt med critical literacy. Eftersom ämnesområdet är outforskat och de 
kapitel vi valt att använda är skrivna av de allmänt sett mest erkända forskarna inom 
området, Vasquez, Comber och Nixon, ansågs den mer relevant än andra mindre infly-
telserika forskare i andra publikationstyper. Vi valde också att inkludera antologin på 
grund av bristen på forskning.  
 
Orsaken till att det är övervägande internationell forskning kan främst bero på att 
critical literacy är ett begrepp som är internationellt myntat och är generellt relativt out-
forskat, detta kan vara en svaghet med forskningsområdet. En styrka med området kan 
vara att det är beprövat internationellt eftersom forskning gjorts i Korea, USA och Au-
stralien, dock är omfånget begränsat. Vi har iakttagit att det finns behov av ytterligare 
forskning inom ämnesområdet och vår litteraturstudie kan ytterligare bidra till att upp-
märksamma ett sådant behov.  

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet belyser olika ståndpunkter vad gäller lärares kunskaper om de fritidstexter 
och medieerfarenheter elever möter utanför skolan. Övervägande forskning anser att det 
är viktigt att involvera sig i de erfarenheter elever har med sig från sin fritid eftersom 
undervisningen då anses mer meningsfull för dem. Skolans uppdrag är att “Undervis-
ningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, erfa-
renheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2016b, s. 8). För att kunna använda sig av 
elevers erfarenheter och bakgrund måste lärare engagera sig. I resultatet framhåller 
forskare (Fast, 2007, s. 185; Olin-Scheller, 2006, s. 232) vikten av att inkludera elevnära 
texter i undervisningen eftersom elever kan bli mer intresserade samt förstår syftet av 
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kritisk granskning. Vi upplever, utifrån våra egna erfarenheter, att när lärare tar tillvara 
på elevers tidigare erfarenheter i undervisningen och engagerar sig i deras intressen, kan 
det öka elevers motivation till fortsatt arbete. Avhandlingen Årheim (2005) har skrivit, 
där hon påstår att lärarna inte ska tvingas in i elevers fritidstexter, är från 2005 och idag 
tar texter sig uttryck på fler sätt än bara litteratur, det finns alltså fler texter att involvera 
i undervisningen. Årheim (2005, s. 121) anser också att om kunskap om elevers fritids-
texter är nödvändigt för lärarprofessionen, bör det finnas i utbildningen eller som kom-
petensutveckling, vilket vi påstår att det finns idag. Vi upplever att lärarutbildningen 
berör texter som elever möter utanför skolan och uppmuntrar oss att använda elevnära 
texter i undervisningen.  
  
Resultat pekar också på att lärare är oroliga för att inkludera de texter elever möter på 
fritiden i undervisningen och att oron beror på deras okunskap om dem i samband med 
texterna. Detta ledde till att den främlingsfientliga syn de eleverna i Årheims studie 
(2005, s. 119) hade, förstärktes. Elever ska ges förutsättningar i undervisningen att få 
förståelse för omvärlden (Skolverket, 2016b, s. 247), men genom att undvika texterna 
de möter på fritiden anser vi kan leda till att detta syfte inte uppfylls. En gemensam syn 
i forskning (Årheim, 2005; Fast, 2007) är att den större delen av elevers identitetsskap-
ande sker utanför skolan i samband med de populärkulturella texter, fritidstexter och 
medier de möter och genom att undvika texter, fritidstexter och medier försvinner en 
stor del av de kunskaper eleverna har. Enligt både Årheim (2005, s. 124) och Fast 
(2007, s. 180) påbörjas deras identitetssökande i tidig ålder, det är också därför som 
elever i årskurs 1-3 ska få förutsättningar för att få förståelse för texters avsändare och 
hur det påverkar texten och dem själva (Skolverket, 2016a, s. 21). I resultatet framkom 
det att det inte går undvika påverkan av elevers identitet i arbetet med critical literacy. 
Critical literacy hjälper elever med sin identitetssökning (Årheim, 2005, s. 124). Flera 
av studierna tar sin utgångspunkt i elevers erfarenheter och därmed också i elevers iden-
titeter och ger möjlighet till djupare förståelse för texterna (Årheim, 2005, s. 124; Fast, 
2007, s. 180; Schmidt, 2013, s. 226). I studierna diskuteras moraliska dilemman, förfat-
tares skrivsätt och medias bilder av tonåringar som kan relateras mellan texterna och till 
elevers erfarenheter. Detta kan associeras till Langer och föreställningsvärldar. Langer 
(2005, s. 35) menar att litteraturen ger förutsättningar för människan att kunna utforska 
och identifiera sig själv genom att befinna sig i och röra sig ut ur föreställningsvärldar. 
Critical literacy är en del av föreställningsvärldar och utifrån resultatet ser vi att det inte 
går att arbeta med critical literacy utan att beröra elevers identitet och föreställnings-
världar. Samtidigt bidrar det till att de får möjlighet att utveckla sin identitet i svenskun-
dervisningen genom olika typer av texter som är en viktig del i syftet för ämnet svenska 
(Skolverket, 2016b, s. 247). 
 
Ett annat arbetssätt att utveckla elevers critical literacy är genom diskussion (McGuire 
et al., 2009, s. 205; Fast, 2007, s. 159; Kuo, 2009, s. 492; Vasquez, 2014, s. 94; Comber 
& Nixon, 2004, s. 128). Eftersom vi baserar vår litteraturstudie på det sociokulturella 
perspektivet är en viktig del av critical literacy att människor lär sig i samspel med 
varandra och genom olika aktiviteter, både genom kommunikation och interaktion. 
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Inom kommunikation är språket ett viktigt medierande redskap och är väsentligt när 
eleverna ska få redskapen inom critical literacy där diskussion anses som en stor del. 
Aktiva diskussioner i klassrummet öppnar upp för nya perspektiv och tolkningar. Det 
skapar också utrymme för frågor och respons av kamraterna. Genom diskussioner kan 
elever gemensamt tolka texten och textens budskap samt kritiskt analysera författaren 
och dennes åsikter. Övervägande delen av författarna som redovisas i denna studie bely-
ser att diskussionsprocessen kan resultera i att critical literacy utvecklas bland elever. Vi 
upptäckte däremot när vi sökte underlag i styrdokumenten för användandet av diskuss-
ioner som arbetssätt, att ordet diskussion inte används i kunskapskraven för årskurs 3, 
utan det används endast i de högre åldrarna. Istället används ordet samtal i årskurs 3 i 
centralt innehåll för svenska. Det kan vara den gemensamma nämnaren till varför det 
inte finns mycket forskning om critical literacy i de yngre åldrarna. Critical literacy be-
greppet omnämns inte i läroplanen och därmed anses det inte vara ett relevant forsk-
ningsområde i de yngre åldrarna, samtidigt som forskning som framkom hävdar att ar-
betssättet diskussion inom critical literacy ska påbörjas i tidig ålder. För att förstå skill-
naden på begreppen samtal och diskussion använde vi oss av Nationalencyklopedin. 
Definitionen av samtal är “muntligt utbyte av synpunkter eller upplysningar vanligen på 
ett relativt informellt sätt.” (Nationalencyklopedin, u.å.) och diskussion innebär “samtal 
(om viss fråga) i vilken de deltagande argumenterar för sina respektive uppfattningar 
och eventuellt kan påverka varandra.” (Nationalencyklopedin, u.å.). Detta innebär att 
när ett samtal förs räcker det att framföra sina synpunkter och i en diskussion ska man 
argumentera för sina synpunkter. Denna upptäckt strider mot vad forskarna i vår studie 
framför. I resultatet framkom det att diskussionen är en viktig del i undervisningen, sär-
skilt i arbetet med critical literacy (Fast, 2007, s. 159; Kuo, 2009, s. 492; McGuire et al, 
2009, s. 205; Comber & Nixon, 2004, s. 128; Vasquez, 2014, s. 94). 
 
I Kesler et al. (2014) lyfts glogster, bloggforum, böcker och en sång fram som verktyg 
att utgå ifrån vid arbete med critical literacy. Glogster används i en grundsärskola med 
nio elever i klassen. Forskarna använder glogster som ett verktyg för att elever ska få 
möjlighet att synliggöra stereotypa föreställningar. Vi ser det som ett givande sätt för 
dem att bli aktiva gentemot normer och samtidigt får ta ställning till sina egna föreställ-
ningar. Eftersom det är få elever som ingår i klassen kan forskarna sitta med och lyssna 
på Carmens motiveringar till val av färg, typsnitt och argument. Forskarna får därför 
möjlighet att se hennes utveckling under arbetets gång och kan därför på ett explicit sätt 
bedöma om Carmen närmar sig förhållningssättet critical literacy. Dock kan vi se det 
som problematiskt att applicera glogster i grundskolan eftersom elevantalet är större, 
kan det leda till att möjligheterna att samtala med elever om deras val minskar. Att få 
syn på elevers utveckling i critical literacy och bedöma deras framgångar kan därför bli 
svårt (Kesler et al., 2014). Ett annat internetbaserat forum som användes i Chamberlains 
(2015) forskning i samband med critical literacy var bloggen. Genom bloggen kunde 
eleverna utveckla sina tankar samt ge respons på andras blogginlägg. Läraren kunde 
genom bloggen få syn på elevernas tankar, argumentation och elevernas utveckling av 
critical literacy över en längre tid. 
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6.3 Avslutande ord 

Slutsatsen av studien om critical literacy i undervisningen med elevnära texter, är att det 
är ett outforskat område med få, men betydelsefulla forskare. Forskningen belyser att 
diskussioner är betydelsefullt för arbetet med critical literacy och genom öppna och ak-
tiva diskussioner kan eleverna utveckla critical literacy i samspel med andra. Forskning-
en och styrdokumenten visar på vikten av att använda elevnära texter, eftersom elever 
kan relatera till dessa och de anses öka motivationen. Men elevnära texter anses även 
hjälpa elever med sin identifieringsprocess som uppstår i samband med elevnära texter. 
Detta måste lärarna vara medvetna om och kunna tillämpa olika arbetssätt i undervis-
ningen som skapar möjlighet att utveckla critical literacy. Vi anser att de arbetssätt som 
vi funnit i studien kan vara ett bra sätt för utvecklingen av elevers critical literacy, som 
vi själva kan applicera i vår framtida undervisning. Men vi skulle vilja forska vidare 
med att undersöka lärares medvetenhet om critical literacy, om och hur de arbetar med 
förhållningssättet och i vilka ålder de börjar med undervisningen i klassrummet. Det 
skulle även vara intressant att undersöka om elever är medvetna om critical literacy och 
vilka ämnen som berörs i undervisningen.   
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8. Bilaga 

Översikt över analyserad litteratur 
 

Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Teoretisk 
bakgrund 

Resultat 

 Chamberlain, E. 

  

Extending the classroom 
walls: using academic 
blogging as an interven-
tion strategy to improve 
critical literacy skills 
with elementary student. 

  

Education 3–13-
International journal of 
primary, elementary 
school and early years 
education. 

 

(2015) 

 

Australia 

PRIMO 

Syftet med 
studien var 
att försöka 
förbättra 
förhållnings-
sättet critical 
literacy 
genom att 
engagera 
eleverna 
samtidigt 
som de ut-
vecklar 
Information 
och kommu-
nikations-
teknik.  

Aktionsforksning 

 

Elever i ”year five”  

 

Observationer, 
insamling av data  

Utifrån de ar-
betssätt som 
används i stu-
dien utgår vi 
från att artikeln 
grundar sig på 
en sociokulturell 
teori. De använ-
der gruppdis-
kussioner och 
använder öppna 
frågor och for-
mulerar åsikter 
och respons i 
grupper. 

Resultatet 
visade en 
märkbar för-
ändring i ele-
vernas kritiska 
förhållnings-
sätt genom att 
använda en 
blogg.  

 

De gynnades 
av att de 
ökade möjlig-
heterna att läsa 
andras åsikter 
och själva 
formulera 
åsikter.  

Comber, B., & Nixon, 
H. 
 
Children reread and 
rewrite their local neigh-
bourhoods: Cricial liter-
acies and identity work. 
 
 Literacy Moves On – 
using popular culture, 
new technologies and 
critical literacy in the 
primary school 
 
(2004) 
 

USA 

Syftet var att 
uppmärk-
samma det 
komplexa 
inom olika 
textrepertoa-
rer inom 
multikultu-
rella klass-
rum. Det 
handlar om 
hur två lä-
rare i årskurs 
1 arbetar och 
utforskar 
kultur, ras 
och klass 
genom att 
använda 
eleverna 
som texts-

Undersöker hur 
andra lärare har 
arbetat med ämnet. 
 

Sociokulturella 
teorin, eftersom 
klassen arbetade 
tillsammans 
som en grupp. 

I resultatet 
framkom det 
att arbetet 
hjälpte elever-
na med sitt 
identitets – 
och menings-
skapande, 
genom att 
skapa egna 
texter via olika 
medier.   
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kapare ge-
nom olika 
medier. 
Eleverna får 
även läsa 
texter, kri-
tiskt analy-
sera dessa 
samt skriva 
om texterna 
till sina 
egna.  
 

Fast, C.  
 
Sju barn lär sig läsa och 
skriva. Familjeliv och 
populärkultur i möte 
med förskola och skola. 
 
(2007) 
 
Sverige 

Syftet med 
avhandling-
en har varit 
att under-
söka i vilka 
sammanhang 
barnen mö-
ter läsande 
och skri-
vande och 
texter av 
olika slag i 
sina familjer  

Etnografisk studie 
 
7 barn 
 
Intervjuer, obser-
vationer, informella 
samtal, insamling 
av barnens texter, 
ljudupptagning och 
fotografering. 
 
 

Sociokulturella 
teorin s. 14–15 Resultatet 

visade att 
barnen var 
språkligt en-
gagerade i 
populärkultur 
och medier 
och barnen 
lärde sig 
mycket i sam-
band med 
leksaker, po-
pulärmusik, 
videospel och 
TV – program. 
Barnen delade 
ofta sina in-
tressen med 
kamraterna 
och de växlade 
mellan att 
beskriva, 
berätta och 
argumentera. 

  

Kesler, T., Tinio, P P.L., 
& Nolan, B T. 

 

What’s our position? A 
critical media literacy 
study of popular culture 
websites with eighth 
grade special educations 
students.  

 

Reading & Writing 
quarterly – overcoming 
learning difficulties. 

 

(2014) 

 

Syftet med 
studien var 
att använda 
elevernas 
intressen för 
populärkul-
tur och ge-
nom detta 
lära dem att 
interagera 
och reagera 
med hjälp av 
critical me-
dia literacy 

Aktionsforskning 
 
9 elever i åttonde-
klass som gick i 
specialklass i ett 
fristående klassrum 
i en kommunals-
kola.  
 
Observationer, 
videoinspelning och 
semistrukturerade 
intervjuer 

 Eleverna blev 
mer subjektiva 
genom att 
använda mul-
timodalitet 
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USA 

 

ERIC 
 

Kuo, J.  

 

Critical literacy and a 
picture-book-based 
dialogue activity in 
Taiwan.  

 

Asia pacific Educ. 

 

(2009) 

 

Taiwan 

 

ERIC 

 

Syftet med 
studien var 
att gapet 
som finns 
mellan teori 
och praktik 
inom critical 
literacy i 
Taiwan.  

 

Undersöka 
vilka mål 
inom critical 
literacy som 
uppfylldes 
och för att 
komma fram 
till några 
slutsatser om 
genomfö-
randet av 
critical lite-
racy i Tai-
wan.  

Kvalitativ fallstudie  

 

26 studenter på ett 
universitet. 

Datainsamling: 
journalanteckning-
ar, kommentarerna 
på klassens blogg, 
mitt-termins-
reflektionen, inter-
vju med instruktör 
och studenter samt 
klassrumsobservat-
ioner.  

Eftersom inter-
aktionen mellan 
eleverna ses 
som en stor del i 
det arbetssätt de 
använder, utgår 
vi ifrån att pub-
likationen har 
ett sociokultu-
rellt perspektiv. 

Critical lite-
racy kan inte 
användas om 
deltagarnas 
erfarenheter 
inte behandlas. 

 

Gruppdialo-
gerna gynnade 
elevernas 
språkutveckl-
ing och be-
kräftade att 
mening skapas 
tillsammans 
med andra.  

McGuire, C., Belfatti, 
M., & Ghiso, M.  

 

"It Doesn't Say How?" 
Third Graders' Collabo-
rative Sense-Making 
from postmodern Pic-
turebooks.  
 

 
Post modern picture-
books. Play, parody, and 
self- referentiality 
 
(2008) 
 
USA 

 

Syftet med 
studien var 
att elever 
skulle analy-
sera böcker 
som hade 
tomrum 
utifrån frå-
gor.  

Kollaborativ littera-
tur diskussion  
 
Fem elever, 8 år.  
 
En del av en större 
studie 
 

Eftersom inter-
aktionen mellan 
eleverna ses 
som en stor del i 
det arbetssätt de 
använder, utgår 
vi ifrån att pub-
likationen har 
ett sociokultu-
rellt perspektiv. 

Eleverna 
kunde utan 
explicit 
undervisning 
upptäcka 
postmoderna 
kännetecknen 
i de tre texter-
na och dessa 
kännetecknen 
skapar rika 
möjligheter 
för undersök-
ning. Elev-
erna gjorde 
intertextuella 
kopplingar till 
både visuella 
och skrivna 
texter som de 
mötte och som 
de hade tidi-
gare erfaren-
heter av.   
 

Ohlin – Scheller, C. 
 
 Mellan Dante och Big Brot-

Syftet med 
undersök-
ningen var 

Etnografisk studie 
 
Fyra gymnasieklas-

Sociokulturellt 
perspektiv (s. 
16) 

Det beskrivs i 
resultatet att 
elevernas och 
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her – en studie om gymnasiee-
levers textvärldar. 
 
(2006) 

att studera 
olika gym-
nasieelevers 
möten med 
och recept-
ion av fikt-
ionstexter i 
ämnet 
svenska och 
på fritiden. 
Samt att 
undersöka 
de olika 
typerna av 
fiktionstex-
ter samt 
belysa de 
förhållnings-
sätt till text 
och läsning 
som klass-
rumsprakti-
ken ger 
uttryck för.  

 

ser inom ämnet 
svenska B 
 
Observationer och 
intervjuer med 
lärare och elever.  

lärarnas reper-
toarer inte var 
likartade, 
vilket resulte-
rade i miss-
nöje från ele-
vernas sida på 
svensklektion-
erna. Det är 
därför viktigt 
att lärarna får 
kunskap om 
elevernas 
fritidstexter 
för att kunna 
möta eleverna 
inom texterna.  

Vasquez, V. 
 
 Creating opportunities 
for critical literacy with 
young chlidren: Using 
everyday issues and eve-
ryday text.  

Literacy Moves On – 
using popular culture, 
new technologies and 
critical literacy in the 
primary school 
 
 (2004) 
 
USA 

Kapitlets 
syfte är att 
uppmärk-
samma po-
pulärkultu-
rella texter 
som 4–7 
åringar mö-
ter i sin 
vardag samt 
kritiskt 
granska 
dessa. 

Egen klass Sociokulturella 
teorin 

Resultatet 
visade vikten 
av att arbeta 
med elevers 
populärkultu-
rella texter 
som de möter 
varje dag. 
Genom att 
börja arbetet 
med critical 
literacy via 
olika texter i 
god tid, ger 
man eleverna 
verktygen att 
kunna appli-
cera critical 
literacy på sin 
omvärld.  

Vasquez, V.  
 
Save the Beluga 
Negotiating critical 
literacies with young 
children.  
 
(2014) 
 
USA 

Syftet är att 
eleverna 
genom tidi-
gare erfa-
renheter får 
möjlighet att 
arbeta kri-
tiskt med 
texter 

Aktionsforskning 
 
 

Sociokulturella 
teorin 

Genom att 
använda ele-
vernas erfa-
renheter i 
skolan kan 
undervisning-
en öppna upp 
för mer kri-
tiska möjlig-
heter i både 
populärkultu-
rella texter och 
läromedel. I 
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resultatet 
framkom det 
även att ge-
nom använ-
dandet av 
olika texter 
fick eleverna 
möjlighet att 
ställa frågor 

Årheim, A.  

 

Medier och identitet I 
gymnasisters mångkultu-
rella vardag.  

 

(2005) 

 

Sverige 

 

Utforska	de	
medierade	
erfarenhet-
ernas	kom-
plexitet	
vardagens	
sociala	
praktiker	ur	
ett	mång-
kulturellt	
perspektiv.			

Fallstudie 

 

6 gymnasieelever år 
med svensk, ut-
ländsk och dubbel 
etnicitet.  

 

Samtalsintervjuer, 
Klassrumsobservat-
ioner och en enkät. 

Diskursteorins 
ideologikritiska 
syn på förhål-
landet mellan 
språk och verk-
lighet, där språk 
inte ses som en 
objektiv speg-
ling av verklig-
heten.  

 

Sociologiska 
teoretiker som 
Anthony Gid-
dens, Ulrich 
Beck och John 
B. Thompson. 

  

Resultatet 
hävdar att 
skönlitteratu-
ren spelar en 
stor roll för 
elevers förstå-
else av främ-
mande kul-
turer. Risken 
att de som valt 
bort skönlitte-
raturen inte 
ska utveckla 
sin narrativa 
fantasi har 
teoretiskt sätt 
minskat med 
medieutveckl-
ingen.   

 


