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Denna litteraturstudie behandlar hur elevers läsförståelse kan utvecklas genom att arbeta 

utifrån ett critical literacy-perspektiv i relation till vetenskapliga teorier om lärande. Studien 

beskriver hur olika metoder och arbetssätt samt lärares förhållningssätt möjliggör elevers 

utveckling av textarbete med utgångspunkt i den sociokulturella teorin. Syftet är att 

undersöka forskning som rör elevers läsförståelse samt vilka förmågor eleverna i årskurs F-

3 utvecklar genom att arbeta med läsförståelse med utgångspunkt i critical literacy-

praktiker. Studiens vetenskapliga material har samlats in via internetbaserade söktjänster 

och därefter bearbetats, kategoriserats och analyserats. Urvalet består av 

doktorsavhandlingar och tidskriftsartiklar. Resultatet visar att elever idag många gånger blir 

undervisade i hur de ska tänka, de är vana vid att få tankar och idéer undervisade och ges 

inte lika mycket tid till egen reflektion. I dagens samhälle finns det ett behov av att skapa 

egna tanka och åsikter och tankar kring det som sker i vår omgivning. Det framkommer 

också att elever kan utveckla förmågor som att skapa en egen åsikt, bli medvetna om den 

aktuella kontext som diskuteras, samt lära sig hur man tillsammans kan läsa och diskutera 

problem. Studiens slutsats är: Genom att ha ett critical literacy-perspektiv i undervisning 

ges eleverna en möjlighet till att  lära sig analysera, värdera och kritiska granska det stora 

informationsflöde de kommer möta genom livet.   

 

Sökord: critical literacy, literacy, comprehension, reading comprehension 



 

 

 

Innehållsförteckning  

 

SAMMANFATTNING 2 

Innehållsförteckning 1 

1.Inledning 1 

2. Syfte 2 

3. Bakgrund 2 
3.1 Vad är läsförståelse? 2 
3.2 Literacy 3 

3.2.1 Praktiker för att utveckla literacy 4 
3.2.2Critical literacy 6 

3.3 Teori 6 
3.4 Vad säger styrdokumenten 7 

4. Metod 8 
4.1 Informationssökning 8 
4.2 Kriterier för inklusion och urval 9 
4. 3 Materialanalys 12 

5. Resultat 12 
5.1 Critical literacy och samhället 12 

5.1.1 Elevperspektiv 12 
5.1.2. Lärarperspektiv 13 

5.2 Metoder och arbetssätt 14 
5.2.1 Elevperspektiv 14 
5.2.2 Lärarperspektiv 16 

5.3 Varför ha ett critical literacy perspektiv i undervisningen? 18 

6. Diskussion 20 
6.1 Metoddiskussion 20 
6.2 Resultatdiskussion 21 

7. Litteraturreferenser 27 

Bilagor 1 

 

 

 



 

1 

 

 

1.Inledning 

 

Läsning är något som är centralt i skolans alla ämnen. En god läsförmåga ger också elever 

en möjlighet till att aktivt delta och påverka olika sociala sammanhang i samhället. En god 

läsförmåga är därför en avgörande faktor för elevers lärande och kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2012, s. 12).  Läsförmåga kan beskrivas som sambandet mellan avkodning, 

motivation och förståelse. Avkodningen syftar på förmågan att identifiera det skrivna ordet 

och förståelsen på en tolkning av det skrivna ordet. Det är dock förståelsen som utgör 

läsningens mål och mening (Schmidt, 2016, s.21). I denna litteraturstudie kommer vi 

behandla en av faktorerna som ingår i elevers läsförmåga. Arbetet kommer att rikta sig mot 

elevers läsförståelse och hur den utvecklas i praktiker som kännetecknas av critical 

literacy. Critical literacy är en praktik där läsaren kritiskt granskar en text och samtidigt 

för en kritisk diskussion med sig själv (Fast, 2008, s.139). Begreppet critical literacy 

kommer att beskrivas närmare i bakgrunden. Efter erfarenheter från vår 

verksamhetsförlagda utbildning har ett intresse väckts kring hur ett arbete kring texter bör 

ske i undervisningen. Ett critical literacy-perspektiv i undervisningen är i dagens samhälle 

aktuellt då vi alla omges av ett stort antal texter dagligen. Hur man ska förhålla sig och 

tolka dessa texter är ett viktigt inslag i dagens undervisning. I vår litteraturstudie kommer 

vi dock enbart fokusera på skriven text. 

Under flera år har internationella undersökningar visat på ett sjunkande resultat avseende 

elevers läsförmåga i skolan. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är 

en internationell studie som undersöker elevers läsförmåga i årskurs 4. Resultaten från 

PIRLS visar på en nedåtgående kurva sedan studien startade 2001 fram till 2011 års 

rapport. Studien testar två olika förståelseprocesser hos eleverna, en textbaserad förståelse 

där svaret tydligt finns skrivet i texten samt en tolkande och värderande förståelse. Båda 

processerna visar på en nedgång hos svenska elever i 2011 års resultat (Skolverket, 2012, 

s. 28-37). Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi även uppmärksammat att 

eleverna ibland visar brister för att förstå innehållet, läsa mellan raderna, tolka och 

analysera texters budskap. Trots att de elever vi mött besitter en god avkodningsförmåga 

blir innehållet i texten svårt att tolka och förstå. 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC1dKztIDSAhUIGZoKHZYODIcQFgg7MAY&url=https%3A%2F%2Fnces.ed.gov%2Fsurveys%2Fpirls%2F&usg=AFQjCNFjlhk8CY7sbcpKwaiP8q3JChhAlA&sig2=7rNnZ54zVdI2RAYLQx1hAQ&bvm=bv.146094739,d.bGs
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I kursplanen i ämnet svenska står det beskrivet att elever ska utveckla förmågor för att få 

tilltro till sin språkförmåga. Dessa förmågor är bland annat att de ska analysera, anpassa, 

urskilja, resonera, relatera och återberätta innehållet i olika texter (Skolverket, 2016). Vi 

kommer i den här litteraturstudien undersöka hur och om dess förmågor utvecklas genom 

en critical literacy-praktik i arbetet med skriven texter. Vi vill även undersöka vilken roll 

och betydelse läraren har i utvecklandet av critical literacy i undervisningen 

Litteraturstudien kommer bestå av vetenskaplig forskning som bearbetar hur critical 

literacy kan användas och hur det har använts i undervisning.  

 

2. Syfte 

Syftet med vår litteraturstudie är därför att granska vilka förmågor eleverna i årskurs F-3 

utvecklar genom att arbeta med läsförståelse med utgångspunkt i critical literacy-praktiker 

samt lärarens betydelse för denna utveckling. 

Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor: 

 Vilket förhållningssätt hos läraren förutsätts för att utveckla critical literacy? 

 Hur påverkas eleverna av en undervisning som utgår från ett critical literacy 

perspektiv och varför är det viktigt i dagens samhälle? 

 Vilka förmågor hos eleverna utvecklas genom ett critical literacyperspektiv och hur 

förhåller det sig till elevers läsförståelse? 

 

3. Bakgrund 

I bakgrunden kommer vi ge en förklaring till det som är relevant att belysa i förhållande 

till vårt syfte och frågeställningar. 

 

3.1 Vad är läsförståelse? 

 

Läsförståelse kan sammanfattas som en målorienterad och dynamisk process som 

inkluderar tidigare kunskap, strategier, färdigheter och motivation. Förståelsen av det man 

läser påverkas av syftet och läsningen ses som meningsskapande. När läsaren känner sig 
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bunden till innehållet, samtidigt som hon eller han tillför texten något nytt genom att gå 

utanför innehållet sker en integration mellan texten och läsare (Westlund, 2009, s. 69-70). 

När barnet inte längre läser för att lära sig läsa utan för att inhämta ny kunskap och 

information, sker en stor förändring i läsförmågan och uppmärksamheten riktas mot 

förståelseaspekten. I tillägnandet av läsförståelse påverkas också en del faktorer som 

ordförråd, en god läsförståelse förutsätter ett gott ordförråd. Det är viktigt att anta att god 

avkodning inte räcker för en god läsförståelse men att den underlättar läsförståelsen.  

Relationen mellan avkodning och läsförståelse är som störst hos yngre barn och minskar 

ju äldre barnen blir då andra faktorer blir viktigare (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 76-77). 

Ivar Bråten (2008, s. 13-14) definierar läsförståelse enligt följande ”Läsförståelse är att 

utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och samspelar med den.” 

Denna definition rymmer olika aspekter av läsförståelse och handlar om att utvinna en 

mening med texten som författaren redan på förhand lagt in. Det kräver att läsaren är trogen 

mot texten och genomsöker den på ett noggrant sätt. Om inte denna process fungerar menar 

Bråten att det är svårt att tala om läsförståelse. Det är också viktigt att läsaren skapar 

mening med utgångspunkt i texten för att läsaren ska få en djupare förståelse av textens 

handling. Först när denne tillvaratar och känner sig bunden till textens innehåll samtidigt 

som denne tillför texten något nytt är det rimligt att tala om genuin läsförståelse. Det är 

också viktigt att vara medveten om att syftet med läsningen kan ha stor inverkan på hur 

mötet mellan text och läsare artar sig. Detta möte sker också inom ett sociokulturellt 

sammanhang där läsarens självuppfattning påverkas som vidare avgör hur olika typer av 

läsmaterial samt läsaktiviteter värdesätts. Lärarens undervisning och klassens lärmiljö är 

en viktig del av läsförståelsens sociokulturella kontext precis som förhållanden utanför 

klassrummet som närmiljö, hemmiljö och skolkultur har betydelse för läsförståelsen. För 

att sammanfatta bestäms alltså läsförståelse inte endast av text och läsare utan även av 

förhållanden omkring som påverkar hur samspelet ter sig. Samspelet sker också inflätat i 

en bestämd kontext eller ett bestämt sammanhang. Med detta som bakgrund blir det också 

möjligt att förstå att två läsare aldrig förstår en text på samma sätt (Bråten, 2008, s. 13-16). 

 

3.2 Literacy 

 

Literacy avser sociala aktiviteter kring texter av olika slag. De sociala aktiviteterna svarar 

mot behov som är olika för olika människor (Schmidt, 2016, s. 39). Vidare handlar literacy 
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om den sociala verklighet där individen praktiserar sitt läsande och skrivande. Dessa 

praktiker påverkas av sociala, ekonomiska, religiösa och kulturella sammanhang (Fast, 

2008, s. 41). Barton (2007) definierar literacy som en social aktivitet. Han menar också att  

människors literacypraktiker är situationsbundna i bredare sociala relationer. Literacy är 

också en del av vårt tänkande och har en historia (Barton, 2007, s. 34.35).  Inom  

forskningen anläggs alltså literacy som ett teoretiskt perspektiv på läsande och skrivande. 

Genom att utgå från ett literacyperspektiv kan man reflektera över den sociala praktik som 

eleverna möter i undervisningen samt vad denna praktik erbjuder dem (Schmidt, 2016, s. 

41). Literacypraktiker har genom åren varierat och sett olika ut beroende på de skilda 

verksamheter som funnits i samhället. Skolans verksamheter har också förändrats genom 

åren, därför har också de praktiker som hör till verksamheten förändras. Lärare i skolan 

behöver därför ha kunskap om vilka literacypraktiker som ingår i skolans olika ämnen för 

att ge elever stöd i mötet med olika texter. Genom att utgå från olika literacypraktiker 

skapas det olika fokusområden vid arbetet med olika texter. Läsandet, skrivandet och 

samtalandet kring en text kan ses på olika sätt beroende på vilket syfte och sammanhang 

det är i (Liberg & Säljö, 2014, s. 366). När vi i det svenska språket talar om literacy 

benämner vi det många gånger som litteracitet eller skriftspråklighet. Med det syftar vi på 

en bred beteckning av aktiviteter som i ett socialt sammanhang omfattar användningen av 

tal, symboler och tecken i koppling till skrift. Dessa aktiviteter innebär att vi går in i och 

skapar mening med hjälp av skrift. Litteracitet kan ses som ett sätt att ”skriva” en ny 

version av den värld vi försöker få grepp om och ett sätt att ”läsa” sig till en förståelse av 

världen. Ett gemensamt förråd av erfarenheter är viktigt och kan skapas genom att alla 

elever får bidra till det gemensamma arbetet. Elevernas språkliga repertoar vidgas också 

genom att eleverna blir lyssnade till och synliga (Brink, 2009, s. 19, 115). Ett 

förhållningssätt till hur texter kan bearbetas är critical literacy. Detta begrepp kommer 

senare förklaras i bakgrunden. 

 

3.2.1 Praktiker för att utveckla literacy 
 

För att elever ska få möjlighet att utveckla literacy behöver de ta del av gemensamma 

praktiker och processer där de kan göra upptäckter både på egen hand och tillsammans 

med andra. Luke och Freebody presenterade år 1990 modellen “Four resources model”. 

Modellen beskriver nödvändiga resurser som eleverna behöver få tillgång till för att 
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utveckla literacy. Eleverna ska genom resurserna ges möjlighet att knäcka koder, skapa 

meningsfulla texter, använda texter och vara textanalytiker. Resurserna är inte tillräckliga 

var för sig utan kräver en samverkan (Jönsson, 2009, s. 93-94). Resurserna kan beskrivas 

enligt följande: Att knäcka den stora och lilla koden. Det är viktigt att eleverna får 

möjlighet att utveckla och förstå sambandet mellan ljud och bokstäver. Samtidigt som 

eleverna får använda alfabetet är det också viktigt att de får skapa och använda egna texter 

för att fundera över stavning, språkliga mönster, skriftkonventioner. Det är också viktigt 

att eleverna får undersöka kopplingen mellan ljud och bokstav, detta innebär att knäcka 

den lilla koden. Att skapa möjligheter för att knäcka den stora koden innebär att eleverna 

får ta del av hur skrift och texter används på olika sätt i olika situationer för att sedan föra 

en vidare diskussion kring det.  

Att få skapa och tolka meningsfulla texter. Detta innefattar att eleverna får skapa och tolka 

viktiga texter i skrift. Det är skolans uppgift att ge eleverna möjligheten att förstå vad en 

text kan åstadkomma och dess potential. Detta innebär också att skolan tar hänsyn till 

sociala och kulturella sammanhang. I denna resurs ges eleven möjlighet att förstå vad det 

innebär att vara textskapare. Att få använda texter. Eleverna bör få utveckla sin förståelse 

för texters olika utseende beroende på kulturellt och socialt sammanhang för att vidare 

förstå texters olika funktioner utanför och i skolan. Det aktuella innehållet och hur texten 

kan struktureras ligger till grund för elevers förståelse kring vad texten ska användas till. 

Att få vara textanalytiker. I den fjärde resursen ges eleverna möjlighet att vara textkritiker 

då de får arbeta med att förändra en text, gå bakom den samt analysera den. Det är viktigt 

att eleverna skapar en förståelse för att en text aldrig är neutral utan alltid är ideologiskt 

färgad och skrivs utifrån en viss position. Att skapa möjligheter för eleverna att bli 

medvetna om hur traditionella texter är konstruerade samt hur de påverkar förståelsen för 

världen och vårt tänkande kan skapas genom critical literacy (Jönsson, 2009, s. 94-95). 

 

Modellen är tänkt att ses som en karta över möjliga resurser i klassrummen. Den fjärde 

resursen i modellen som benämns som critical literacy avser ett arbete där lärare och elever 

ges möjlighet att undersöka alternativa arbetssätt med texter. Detta för att skapa förmåga 

och handlingskraft att hantera texter i sociala och kulturella sammanhang (Jönsson, 2009, 

s. 96-97).  
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3.2.2Critical literacy 
 

Med critical literacy menas att läsaren för en kritisk dialog med sig själv och kritiskt 

granskar den text hon eller han läst (Fast, 2008, s.139). Kerstin Bergöö och Karin Jönsson 

definierar critical literacy enligt följande: 

 

att undervisa om och lära sig hur texter fungerar, att undervisa om och förstå vad texter försöker 

göra i världen och med människor och föra barn/elever mot att aktivt ta ställning till texter för att 

kritiskt granska och rekonstruera den verklighet de lever och arbetar i (Bergöö & Jönsson, 2012, 

s. 43). 

 

Enligt Luke och Freebody citerad i Jönsson är det viktigt att elever idag får ta del av critical 

literacy i arbetet med texter. Det är också den resurs som skola och förskola ägnat minst 

uppmärksamhet åt gällande de yngsta eleverna. I arbetet med critical literacy hjälper 

läraren eleverna att fundera över vilka perspektiv som lyfts fram, rösten bakom texten samt 

vilka röster som förblir tysta. Det blir genom textarbetet möjligt att utveckla och skapa en 

kritisk medvetenhet (Jönsson, 2009, s. 102-103).  

 

Kritiskt Literacy-praktik innebär att försöka skapa en verksamhet i skola eller försöka där 

det är möjligt att materiellt och socialt analysera maktrelationer. Det handlar om att förstå, 

om språkliga praktiker, maktrelationer, identiteter. Det handlar också om att tillsammans 

med eleverna undersöka vems uppfattningar som visas, vad texter omkring oss säger. I 

arbetet kan det även innebära att analysera vad bilder och texter visar, vad och vem 

inkluderas samt exkluderas? Slutligen handlar det om att ge eleverna en möjlighet att 

uttrycka sina meningar inför gruppen (Bergöö, 2009, s. 184-185). Lärarna bör ges ett 

organisatoriskt stöd för att ett framgångsrikt literacyarbete ska uppnås. Det handlar om att 

gå från textens yta till djup, granska och jämföra, röra sig i texter, att greppa helheten för 

att sedan kunna jämföra texten med erfarenheter och andra texter. Undervisningen bör 

fokusera på elevernas möjligheter att få använda och utveckla sin läs- och skrivförmåga 

där de båda får besvara och ställa frågor (Bergöö, 2009, s. 186-187). 

3.3 Teori 

 

I vår litteraturstudie kommer vi utgå ifrån det sociokulturella perspektivet på lärande. Den 

sociokulturella traditionen har sitt ursprung från Lev Vygotskijs arbete med utveckling, 

språk och lärande. Vi kommer beskriva det sociokulturella perspektivet utifrån Säljös 
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tolkning av Vygotskij. Det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor 

utvecklar förmågor som är kulturella, som att skriva, läsa och räkna. Ett begrepp som 

används ofta i den sociokulturella traditionen är mediering. Det innebär att människan 

använder olika redskap när vi försöker förstå vår omvärld (Säljö, 2014, s. 297-298). Enligt 

Vygotskij är språket människans allra viktigaste redskap. Det är med hjälp av språket vi 

kommunicerar och uttrycker oss. Språket hjälper oss också till att etablera en gemensam 

förståelse med våra medmänniskor. En viktig aspekt inom det sociokulturella perspektivet 

är att språket utvecklas inom kulturella gemenskaper, de formas av traditioner och ändras 

och utvecklas med tiden (Säljö, 2014, s. 300-301). Interaktion och kommunikation är två 

nyckelord som beskriver det sociokulturella perspektivets syn på undervisning. Genom att 

samspela med andra i olika aktiviteter blir människan delaktig i kunskaper och 

erfarenheter. Kunskap är inte något som ska överföras mellan människor utan det är istället 

något vi aktivt ska delta i. Säljö beskriver dagens människa som en multimodal 

teckenskapare. Med det menar han att språk enligt det sociokulturella perspektivet ska ses 

som ett ständigt utvecklingsbart teckensystem som samspelar med andra uttrycksformer. 

Alla former av teckensystem är en del av vår förmåga att förstå världen (2014, s. 302). 

 

3.4 Styrdokumenten 

 

Med läroplan menar vi den nuvarande läroplanen för grundskola, förskoleklass och 

fritidshem 2011. Av skolans värdegrund framgår att skolans uppdrag är att överföra 

grundläggande värden och förmedla de mer beständiga kunskaper som elever behöver för 

att leva och verka i samhället. Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex 

verklighet som snabbt förändras samt hantera ett stort informationsflöde. Därför är det 

nödvändigt att elever utvecklar förmågan att kritiskt granska fakta och olika förhållanden 

(Skolverket, 2016b, s. 9). I kursplanen i ämnet svenska står det att språket är det främsta 

redskapet till att tänka, kommunicera och lära. Genom att ha ett rikt och varierat språk ska 

man bättre kunna förstå och verka i ett samhälle där olika kulturer, livsåskådningar, 

generationer och språk möts (Skolverket, 2016a, s. 222). I syftestexten till ämnet svenska 

står det att eleven ska få kunskaper i och om det svenska språket. Kommentarmaterialet i 

ämnet svenska beskriver att kunskaper om ett språk innebär att eleven vet hur ett språk är 

uppbyggt. Det innebär vidare att känna till hur olika språkliga uttrycksformer används och 

vilka olika sätt det finns för att bygga en text. Kunskaper i ett språk innebär att eleven kan 
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anpassa sitt språk efter situation och mottagare. Det innebär också att ha glädje och lust i 

att behärska ett språk för att kunna ta del av bland annat litteratur, teater och film. Har 

eleven kunskaper i och om ett språk skapar det en trygghet till elevens egen språkförmåga 

att våga delta i diskussioner och föra fram sina åsikter (Skolverket, 2016a, s. 7-8). Att 

elever lever i ett samhälle som ständigt förändras och utvecklas är något som beskrivs i 

många delar i läroplanen. I dagens samhälle möts även elever av en ökad mängd av texter. 

Dessa texter förekommer i olika slag och på grund av den teknologiska utvecklingen ökar 

också antalet platser dessa texter kan hittas på. En av de förmågor elever ska utveckla 

genom svenskundervisningen är att söka och kritiskt värdera information. I årskurs 1-3 ska 

eleven studera hur texters avsändare påverkar innehållet:  de ska förstå att bakom varje text 

finns det en avsändare som påverkar texters budskap (Skolverket, 2016a, s. 21-22). Några 

av de förmågor elever ska ha utvecklat i slutet av årskurs 3 är att kommentera och återge 

några viktiga delar av innehållet i en text. De ska föra enkla resonemang om budskapet och 

relatera dessa till egna erfarenheter. De ska även samtala om elevnära frågor och ämnen 

genom att ställa frågor, kommentera och framföra egna åsikter (Skolverket, 2016b, s. 227). 

 

 

4. Metod  

I metodavsnittet förklarar vi hur litteraturstudien är genomförd. Vi kommer att presentera 

informationssökningen där sökord och söktjänster förklaras, kriterier för urval och 

inklusion, samt hur materialanalysen är genomförd.   

 

4.1 Informationssökning 

 

Vi valde att göra vår litteraturstudie om ämnets läsförståelse. För att få en överblick av vad 

som redan fanns publicerat inom ämnet genomförde vi en första sökning i söktjänsterna 

ERIC och SwePub. Vi använde oss av sökorden ”elevers läsförståelse” och läs* OCH 

förstå* OCH elev* i söktjänsten SwePub. Dessa sökord gav oss hundra träffar på varje 

sökord. Vid sökningen i ERIC valde vi sökordet ”reading comprehension”. Det gav oss 

19 000 träffar. I söktjänsten ERIC kan man precisera vilken ålder man vill att forskningen 

ska rikta sig mot. Eftersom vår studie ska behandla läsförståelse i årskurserna F-3 valde vi 

att sökningen bara skulle visa den forskningen. Sökträffarna blev då 1914 istället. Studien 
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ska behandla vetenskaplig publicerad forskning. Därför valde vi också att vid alla 

sökningar i ERIC att använda oss av peer reviewed. Efter att de första sökningarna var 

genomförda förstod vi att forskningen kring området läsförståelse var stort. Genom att 

granska den forskning vi hittat, ha samtal med handledare och utifrån våra egna 

erfarenheter från vår utbildning valde vi att specificera oss på läsförståelse utifrån ett 

literacyperspektiv. Nya sökningar genomfördes. I söktjänsten ERIC användes sökorden 

literacy AND comprehension vilket gav 31 000 träffar. Vi sökte även på reading 

comprehension AND literacy och det gav oss 26471 träffar. I SwePub använde vi sökorden 

literacy OCH praktik, det gav oss 18 träffar vi sökte även på literacy OCH läsförståelse, 

det gav 8 träffar. Efter att ha läst och granskat det publicerade materialet blev vi 

uppmärksammade på att området fortfarande var stort och då vi hade svårt att få en samlad 

bild av den insamlade forskningen valde vi att fokusera på critical literacy, som är en del 

av literacy-perspektivet. Vi använde åter söktjänster för att hitta material som bearbetade 

det område vi nu valt att vår studie ska behandla. SwePub användes där sökorden var 

critical literacy som gav 200 träffar, ”critical literacy” OCH förståelse, det ledde till 9 

träffar. I ERIC användes sökorden critical literacy som gav 376 träffar. Via tesaurusen på 

ERIC fick vi förslag på att söka på critical reading som gav 37 träffar. Vi sökte sedan 

vidare på ”critical reading AND comprehension som gav 12 träffar och ”critical literacy 

”AND comprehension som gav 5 träffar. Alla sökningar vi gjorde i ERIC är inställda på 

att bara ta med peer reviewed och utbildningsnivå inriktad till F-3.  

 

Utifrån det material vi hittade via söktjänster och sökord genomfördes sedan ett antal 

kedjesökningar. Relevanta källor som förekom vid upprepade tillfällen i andras forskning 

och som kändes relevant för oss att använde i studien söktes upp. David Barton var ett 

framstående namn inom literacyforskning. Genom Primo hittade vi hans publikation som 

vi sedan använde i vår bakgrund. Även Vasquez och Luke & Freebody var återkommande 

namn i andras forskning, vi hade dock svårt att få tag på deras egna publikationer.    

 

4.2 Kriterier för inklusion och urval 

 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskning säger om hur elevers 

läsförståelse utvecklas genom critical literacy-praktiker. Våra kriterier för inklusion är 

därför att forskning ska beröra något av följande ämnen: critical literacy, metoder och 
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arbetssätt inom critical literacy-praktiker, praktiker som utvecklar elevers läsförståelse 

samt förmågor som utvecklas hos eleverna genom critical literacy praktiker. Då vi i första 

hand vill att studien ska rikta sig mot elever i årskurserna F-3, är också ett kriterier att 

forskningen ska vara anpassad efter dessa åldrar. Materialet som används i studien ska vara 

vetenskapligt publicerat och både internationell och nationell forskning ska vara 

representerade. För att få en bred uppfattning om området vill vi även ha olika 

publikationstyper och studier genomförda med hjälp av såväl kvantitativa och kvalitativa 

undersökningsmetoder. Urvalet i litteraturstudien blev slutligen fem tidskriftsartiklar och 

tre doktorsavhandlingar. Urvalet är nedan sammanställt i en tabell där titel, författare, år 

och publikationstyp presenteras. 
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Titel 

 

Författare År 

 

 

Publikationstyp 

Critically reading texts: 

What students do and 

how teachers can help 

 

L, Hall., & S, Piazza 

 

2008 Tidskriftartikel 

Teaching for critical 

literacy in social studies 

S, Wolk 

 

2003 Tidskriftsartikel 

Using read-alouds with 

critical literacy literature 

in K-3 classrooms 

 

W, Meller., D, Richardson., & A, 

Hatch 

 

2009 Tidskriftartikel 

Opening Spaces for 

Critical Literacy: 

Introducing Books to 

Young Readers. 

M, Labadie, M, Mosley Wetzel, 

& R, Rogers 

2012 Tidskriftartikel 

 

Litteracitet genom 

interaktion 

 

S, Vuorenpää 

2016 Doktorsavhandling 

Att bli en sån’ som läser- 

Barn menings- och 

identitetsskapande 

genom texter 

C, Schmidt 2013 Doktorsavhandling 

Critical literacy as 

comprehension: 

Expanding reader 

response 

M, McLaughlin & G, DeVoogd 2004 Tidskriftartikel 

Litteraturarbetets 

möjlighet- En studie av 

barns läsning I årskurs 

F-3 

K, Jönsson 2007 Doktorsavahndling 
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4. 3 Materialanalys 

 

Efter den genomförda informationssökningen lästes det material som hittats igenom. Vi 

sammanfattade och analyserade innehållet i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Sammanfattningen bestod av att markera och anteckna det väsentliga i 

materialets innehåll som var aktuellt i förhållande till syftet av studien. Sammanfattningen 

skrevs sedan in i en översiktsmall (se bilaga). När materialet var sammanställt kunde vi 

urskilja olika kategorier i innehållet. Dessa kategorier var, lärarens förhållningssätt till 

critical literacy, varför critical literacy är viktigt i dagens samhälle? vilka metoder och 

arbetssätt som förespråkas inom critical literacy? Vilka förmågor elever kan utveckla 

genom att ha ett kritiskt förhållningssätt i undervisningen? Dessa kategorier använde vi oss 

sedan av i resultatdelen, då vi använde de olika kategorierna som rubriker till innehållet. 

Vi valde att dela in resultatet i ett elev- och lärarperspektiv då vår uppfattning var att 

innehållet i de olika kategorierna hade dessa två perspektiv. En del av materialet vi hittade 

var också indelat på det här sättet. På grund av att vi hade vissa svårigheter att från början 

hitta material som passade in på det syfte och frågeställningar vi skapat, lät vi istället 

materialets innehåll forma nya frågeställningar vi blev intresserade av under analysen av 

materialet. Allt vårt material behandlar på något vis critical literacy. Vid valet av att 

inkludera materialet i studien hade vi studiens syfte och frågeställningar samt kriterierna 

för inklusion som vi nämnt tidigare i texten som urvals aspekter.    

 

5. Resultat 

I resultatet kommer vi med hjälp av vetenskaplig forskning besvara vårt syfte. Vi vill 

undersöka vilka förmågor som utvecklas hos elever i årskurs F-3 genom ett critical literacy 

perspektiv, samt hur dessa förmågor kan bidra till att utveckla elevers läsförståelse.  

 

5.1 Critical literacy och samhället 

 

5.1.1 Elevperspektiv 
 

Elever i skolans alla åldrar är på något sätt aktiva deltagare i samhället. De påverkar 

varandra, har diskussioner, lyssnar när andra talar och har tillgång till media och 

populärkultur. De blir varje dag utsatta för ett stort informationsflöde i form av texter och 
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bilder (Wolk 2003, s. 101). Wolk (2003, s. 102) skriver i en artikel om hur critical literacy 

kan användas i den samhällsvetenskapliga undervisningen. Att elever idag många gånger 

är vana vid att få tankar och idéer undervisade för dem utan att själva behöva tänka. 

Eleverna ges inte tillräckligt med tid för att själva reflektera. Han menar att i dagens 

samhälle är vikten av att skapa egna åsikter och tankar kring det som sker runt omkring 

oss viktigt. Genom att arbeta med critical literacy i klassrummet kan eleverna få en 

möjlighet till att engagera sig i samhället, världen och i sig själv som individ. Även 

Mclaughlin och DeVoogd (2004, s. 53) skriver att läsa och arbeta utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt innebär att “läsa världen” och att förstå textens syfte, det räcker inte att 

endast läsa och förstå orden. Wolk (2003, s.102) belyser också att det inte är tillräckligt att 

elever blir medvetna om att critical literacy existerar och är något positivt som är viktigt 

att tillämpa senare i livet som vuxen. De behöver aktivt arbeta med critical literacy i 

klassrummet på ett ämnesövergripande sätt redan i de tidiga skolåren. Elever är aktiva 

deltagare i dagens samhälle och har en stor påverkan. Därför är det viktigt att ge dem 

möjligheter att se kritiskt på all den information de dagligen möter (Wolk, 2003, s.102).  

 

5.1.2. Lärarperspektiv 
 

Kunskap är något som är centralt kopplat till skolan. Lärare förväntas lära ut den kunskap 

elever behöver för att kunna delta i samhället. Något som dock är viktigt för lärare är att 

vara medveten om att kunskap aldrig är neutral. I ett critical literacy perspektiv är det 

viktigt att vara medveten om och ifrågasätta den kunskap man lär ut till sina elever (Wolk, 

2003, s. 102). Mclaughlin och DeVoogd skriver att arbetet med critical literacy börjar med 

lärarens roll. Där är personlig användning och förståelse av critical literacy viktig. Den 

sträcker sig sedan till att undervisa elever om critical literacy. Undervisning i att läsa 

kritiskt kan bli en naturlig del av elevernas vardag först när läraren är kritiskt medveten 

(Mclaughlin & DeVoogd, 2004, s. 55). Wolk (2003, s. 103) skriver att sådan kunskap som 

skapas genom att själv få reflektera kring ett innehåll är mer värdefull än den information 

elever bara ska memorera och sedan skriva ner på ett prov. Genom att ha ett 

klassrumsklimat som tillåter samtal och diskussion ges eleverna möjlighet att utveckla 

förmågor som att skapa en egen åsikt, bli medvetna om den aktuella kontext som 

diskuteras, ta del av nya och andras perspektiv samt lär sig hur man tillsammans kan lösa 

och diskutera problem (Wolk, 2003, s. 104).  
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5.2 Metoder och arbetssätt 

 

Sari Vuorenpää (2016) har i sin avhandling analyserat litteracitetarbetet i de tidiga åren i 

grundskolan i flerspråkiga miljöer i fyra olika klasser på tre olika skolor med ett elevantal 

på cirka 75 elever inom årskurserna F-3. I denna studie framgår det att litteracitetsarbetet i 

skolan kan gå till på flera olika sätt. Ett vanligt sätt att presentera och introducera 

textbaserade uppgifter är genom textinriktad introduktion. I denna variant styr innehållet 

och texten introduktionen av samtal om kommande textuppgift eller samtal om 

textinnehållet. Textinnehållet diskuteras sedan i helklass eller i små grupper En lite mer 

ovanlig form för textintroduktion bygger på att eleverna blir delaktiga i aktiviteter som är 

kopplade till textarbete där gruppens aktivitet är utgångspunkten. Det innebär att gruppens 

aktiviteter tar utgångspunkt i textens tema. Denna variant kallas elevinriktad introduktion. 

I den tredje varianten är det den enskilda eleven som står i fokus där eleverna får arbeta på 

olika sätt utifrån olika intressen och förkunskaper. Detta kallas för individinriktad 

introduktion och är det minst frekvent förekommande arbetssättet (Vuorenpää, 2016, s. 

61). Nedan kommer olika metoder och arbetssätt som gynnar utvecklingen av critical 

literacy presenteras. I resultatdiskussionen kommer sedan dessa arbetssätt kopplas till 

Vuorenpääs (2016) tre olika introduktioner av textbaserade uppgifter. 

 

 

5.2.1 Elevperspektiv 
 

Inramningarna av de olika introduktionerna får betydelse för vilket angreppssätt och vilken 

infallsvinkel som blir möjlig. För att eleverna ska få möjlighet att reflektera i samtalet 

måste textinnehållet vara möjligt för eleverna att förstå samt att det bör äga rum i ett 

dialogiskt klimat (Vuorenpää, 2016, s. 62). Genom kommunikation och samspel med andra 

kan förståelse för texten skapas. Samtal kring texter ger eleverna möjlighet att möta andras 

föreställningar och tankar. Det kan också leda till att perspektiv synliggörs som den 

enskilda eleven inte själv uppmärksammat (Jönsson, 2007, s. 153). Jönssons (2007, s. 153) 

har i sin doktorsavhandling analyserat en klass arbete kring skönlitterära texter, hur mötet 

mellan elever, text och undervisning ser ut. Hon har själv varit läraren i den studerade 

klassen samt författat avhandlingen. Analysen av boksamtal visade att elevernas enskilda 

förståelse blir synlig samt att de i samtalen låter nya tankar belysa tidigare erfarenheter när 
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de resonerar om det som händer. Eleverna tar hjälp av sina tidigare erfarenheter och 

använder sin föreställningsvärld för att förstå sin egen. Studien visar också att eleverna 

intar en mer kritisk och distanserad hållning till texten samt hur komplext elevernas sätt att 

resonera och läsa kan vara (Jönsson, 2007, s. 155). Av studien framgår värdet av att 

eleverna ges möjlighet att träna kritisk läskunnighet, i bokklubbar, under guidad läsning 

och när de arbetar med texter (Mosley Metzel, Rogers, 2012, s. 117-127). 

Jönsson (2007,s. 132) gjorde en analys kring elevers arbete med läsloggar. Där såg hon hur 

eleverna använde läsloggarna och vad man kunde se av elevernas läsning i läsloggarna. 

Eleverna använde loggarna till att tänka, uttrycka sina läserfarenheter, värderingar, känslor 

och kopplingar till tidigare erfarenheter. De ställe också frågor till texten, till sig själv och 

till läraren. Eleverna rörde sig in i och genom föreställningsvärldar. De reflekterade över 

sig själv i förhållande till innehållet. Jönsson skriver dock att de utvecklade kopplingarna 

till elevers erfarenheter i vissa fall var sällsynta i läsloggarna. Det förklarar hon med att 

stunderna eleverna ska skriva ned sina tankar på var begränsade. De hann inte skriva ned 

sina tankar och associationer. Hon förklarar även att det kan bero på att läraren inte explicit 

uppmanat eleverna till att göra dessa kopplingar (Jönsson, 2007, s. 132). Schmidt (2013,s. 

262) skriver att hur valet av texter organiseras möjliggör för utveckling av läsförståelse för 

eleverna. Valet av texter bör vara lyhört och relationellt stödjande av elevers val av texter. 

Elevernas individuella läsning av skönlitterära texter bör även ha ett utrymme för en 

tolkningsgemenskap. Elevernas tolkning av texten kan utgöra grunden för fortsatta samtal 

och arbeten gällande karaktärer, miljöbeskrivningar, dilemman och berättelsers 

uppbyggnad. Utan en tolkningsgemenskap sker ingen progression i bearbetningen av 

texten. Reflektioner, specifika frågor om händelser och dilemman tystas ner och uteblir 

(Schmidt (2013,s. 262). 

 

Ett annat arbetssätt som förespråkas i en artikel av Meller, Richardson & Hatch (2009) är 

högläsning. Richardsson som är klasslärare har tillsammans med professorerna Meller och 

Hatch arbetat fram hur en lektion med högläsning utifrån ett critical literacy-perspektiv kan 

utformas. De menar att genom att använda högläsning bidrar det till att eleverna stimuleras 

till att själva läsa litteratur, deras förståelse utvecklas och det uppmuntrar till ett kritiskt 

tänkande. För att eleverna ska förstå texten på ett djupare plan vid högläsningen kan även 

en för-lektion hållas. Då kan begrepp, historisk bakgrund och viktiga händelser som berör 

den skriva texten diskuteras. De påpekar dock att texter inte är kritiska från början utan det 

krävs att rätt frågor ställs till den lästa texten för att ett kritiskt samtal och tänkande ska 
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utvecklas hos eleverna. Frågorna som ställs till texten ska gå djupare än de svar man kan 

hitta i den skrivna texten. Genom att tillsammans med eleverna ställa kritiska frågor till 

den text man läser utvecklar eleverna läs- och tankeförmågor som kan leda till insikter om 

hur en text fungerar och hur läsaren kan bli medvetna om sin position i läsprocessen 

(Meller, Richardson & Hatch, 2009, s. 77). Exempel på dessa kritiska frågor är, Vems 

kunskap är det här? Var kommer den ifrån? Vem kommer kunna dra fördel av den här 

kunskapen? Vilka perspektiv finns inte presenterade och finns det några tystade röster?  

 

5.2.2 Lärarperspektiv 
 

Läraren kan i sin undervisning ha olika perspektiv på critical literacy. Valet av bok är det 

första steget. Boken kan belysa något av följande: visa på skillnader istället för att göra 

dem osynliga, uppmuntra historiskt tystade röster och visa hur människor kan agera i olika 

sociala situationer. I nästa steg är det viktigt att läraren själv läser boken i förväg för att 

hitta kritiska punkter som ska lyftas i diskussionen med eleverna. Sedan ska kritiska frågor 

skapas som utgår från textens innehåll. Frågor kan behandla karaktärerna. Det är viktigt att 

eleverna förstår att karaktärerna är skapade av författaren och därför är de en del av 

berättelsen författaren vill berätta (Meller, Richardson & Hatch, 2009, s. 77-78). Även 

Wolk (2003, s. 103) presenterar några frågar han tycker varje lärare ska ställa sig själv om 

det innehåll som senare ska presenteras för eleverna. Vems kunskap är det här? Var 

kommer den ifrån? Vem kommer kunna dra fördel av den här kunskapen? Vilka perspektiv 

finns inte presenterade och finns det några tystade röster?  

 

Läraren måste ifrågasätta innehållet och själv söka efter dessa tystade röster som inte finns 

presenterade och sedan föra in dessa i klassrummet. Det kan göras genom exempelvis 

teater, poesi, film eller diskussioner (Wolk, 2003, s. 103). När läraren belyser dessa frågor 

tillsammans med eleverna ges möjlighet till att tänka själva och skapa egna åsikter och 

idéer. Mclaughlin och DeVoogd (2004) skriver också att läraren bör demonstrera vad det 

innebär att vara kritiskt medveten när man läser en text genom att både tänka och läsa högt. 

Läraren kan då ställa samma frågor till eleverna som Wolk (2003) förespråkade att läraren 

skulle ställa till sig själv. Vidare kan lärare och elever tillsammans diskutera hur arbetet 

med dessa frågor hjälper dem att förstå en text genom att läsa utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. Ett sådant förhållningssätt innebär att vara kritiskt medveten. Ett sådant 

arbete leder ofta till att eleverna skapar förbindelser, (text till värld, text till text, och text 
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till själv). Det leder också till att eleverna diskuterar hur de i läsandet av andra texter kan 

använda sina nya kunskaper. De lär sig att själva bedöma hur vissa ämnen och frågor kan 

studeras och koppla dessa iakttagelser till sina egna liv (Mclaughlin & DeVoogd, 2004, s. 

56).  Språket är också en viktig del att belysa då det påverkar läsaren i den riktning 

författaren vill att bokens innehåll ska uppfattas. Genom att göra eleverna medvetna om 

språkets betydelse kan det generera att andra alternativa perspektiv kan lyftas fram. 

Författaren i artikeln menar även att det kan vara av fördel att ha en lektion innan 

högläsningen där eventuella fakta som är viktiga för handlingen diskuteras. Det kan gälla 

sociala frågor, historia eller ord och begrepp som är nya för eleverna. Vid själva 

högläsningen är det viktigt att stoppa för samtal, ställa de kritiska frågorna som är 

förberedda och undersöka eventuella bilder som finns i boken. Slutligen skriver författarna 

till artikeln att alla elever bör få en möjlighet att tänka kritiskt om texter som representerar 

världen (Meller, Richardson & Hatch, 2009, s. 77-78).  

 

Hall & Piazza (2008, s, 32) utförde en studie över hur lärarnas val och användning av texter 

påverkar elevernas critical literacy förmågor. 58 lärare från olika skolor runt om i södra 

USA deltog i samtal, skriftliga diskussioner och intervjuer. Lärarna kom tillsammans fram 

till fyra aspekter som kan hjälpa eleverna med ett critical literacy-tänk och hur eleverna 

kan få insikt om de normer och förväntningar som skapas av samhället. Den första punkten 

som uppmärksammades var att lärarna själva måste vara medvetna om deras egna 

föreställningar. Har de inte förståelse för vad de själva tänker och tycker om olika ämnen 

kan det leda till att de väljer texter som enbart belyser deras föreställningar och de 

stereotyper som nämns i de kontexterna. Diskussioner kring olika ämnen och budskap kan 

därför bli åsidosatta i undervisningen. En av lärarna i studien uttryckte sig så här om valet 

av texter: 

 

If all I do is find ways to get kids to read and talk about what I like then I am forcing 

them into a box- my box. And I am not helping them learn how to question the world 

around them. (Hall & Piazza, 2008, s. 37).  

 

Den andra punkten lärarna ansåg viktig i studien av Hall & Piazza i utvecklandet av critical 

literacy var att skapa en förståelse för sina elevers föreställningar, deras syn på läsning och 

på världen. Att vara medveten om elevernas tankar om läsning ger läraren en inblick i 

varför elever läser och vad de läser, samt hur de engagerar sig i de texter de läser.  Om 
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elever bara förknippar läsning och läsförståelse med att återberätta något av handlingen, är 

det svårt för läraren att nå den kritiska och analyserande aspekten av bokens budskap (Hall 

& Piazza, 2008, s.38). För att eleverna ska kunna läsa utifrån ett kritiskt förhållningssätt är 

det viktigt att de har tillräckliga bakgrundskunskaper. Den tredje punkten handlar om att 

problematisera maktförhållanden. Genom att välja texter som belyser skillnader i makt kan 

diskussioner och frågor användas i klassrummet för att kritiskt granska dessa förhållanden. 

I användandet av texter och diskussionen kring innehållet kan man upplysa elever om de 

problem som återfinns i samhället. Att adressera aktuella problem genom användning av 

läromedel kan eleverna också reflektera över sina egna handlingar och åsikter i relation till 

det som diskuteras. Det kan leda till en medvetenhet om sina personliga föreställningar. 

Den sista punkten handlar om att diskutera olika kulturer, att genom texter hjälpa elever att 

få en förståelse för andra kulturer och hur människor där tänker och lever. Eleverna blir då 

medvetna om att alla människor inte delar deras sätt att se på saker i världen, viktiga frågor 

kan lyftas kring hur andra människor skulle kunna tolka samma text som de själva har 

läst (Hall & Piazza, 2008, s. 38). Används bara texter med ett innehåll som representerar 

den kultur man lever i förlorar elever förmågan att ifrågasätta sina egna föreställningar och 

tankar om världen. För att dessa aspekter ska kunna införlivas i undervisningen behövs ett 

öppet, stödjande och icke dömande klassrumsklimat där elever tillåts att ifrågasätta åsikter 

(Hall & Piazza, 2008, s. 39). 

 

5.3 Värdet av ett critical literacy-perspektiv i undervisningen 

 

Schmidt (2013) har i sin doktorsavhandling gjort en etnografisk studie där hon under fem 

terminer med jämna mellanrum följt nio elever i deras dagliga liv. Även 

enkätundersökningar och gruppintervjuer har genomförts med 33 barn i årskurs tre och 65 

respektive 63 elever i årskurs fyra och fem, samt individuella intervjuer med 15 elever. 

Studien hanterar vilka texter och textvärldar elever involveras i samt barns menings- och 

identitetsskapande genom texter. I sin analys av studien har hon även undersökt på barns 

tillgång till och användande av texter och hur dessa repertoarer inom textorienterade 

aktiviteter ser ut i förhållande till Luke och Freebodys modell. Hon skriver att barn möter 

många texter på egen hand, både visuella och i skönlitterära böcker. Texterna har många 

gånger ett avancerat innehåll och barnens tolkningar, associationer och tankar av texterna 

stannar kvar i deras kroppar (Schmidt, 2013, s. 241). Vidare konstaterar Schmidt att mycket 
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av textarbetet som pågår i skolan ofta struktureras med punkter på tavlan. Det blir ett 

individuellt förståelsearbete som präglas av ett reproducerande med snabba svar. 

Konsekvenserna blir att en fördjupad förståelse för innehållet i texterna aldrig uppnås. De 

repertoarer hon uppmärksammat i studien visar en begränsning gällande det 

tolkningsutrymme som finns kring de texter eleverna möter och använder. Därför saknar 

eleverna en vana vid att föra resonemang där innehållet kopplas till egna erfarenheter. 

Aktiviteter kring textarbete i skolan präglas i liten grad av att ha en introduktion, ett utbyte, 

en interaktion och en återkoppling. På grund av att dessa aspekter saknas leder det till att 

det inte finns något utrymme för ett kritiskt textutforskande (Schmidt, 2013, s. 243).  

 

Något som är nära ihopkopplat med critical literacy är att skapa sig en åsikt om den text 

man möter. Att bli medveten om sin egen ståndpunkt och hur den påverkar ens tolkning av 

en text är något som har undersökts av Hall & Piazza (2008). Studien bestod i att under ett 

år följa tre pojkar i årskurs fyra och undersöka varför eller varför inte de använder critical 

literacy när de tolkar texter. Critical literacy beskrivs i studien som ett sätt att inte se texten 

som bara något som roar läsaren, utan istället ska läsaren aktivt engagera sig i att upptäcka 

budskapet i texten och ta kontroll över och bli medveten om hur det själva positionerar sig 

i tolkningen av texten (Hall & Piazza, 2008, s 33). Resultatet av studien visade att ingen av 

pojkarna tillämpade ett critical literacy perspektiv. De tolkade texterna de läst i enlighet 

med deras egna kulturella förståelse av de ämnen som belystes i texterna. De använde sig 

av egna upplevelser och hade svårt att problematisera dessa och knyta dem till ett annat 

kulturellt perspektiv. Det uppmärksammades bland annat när eleverna skulle tolka texters 

karaktärer. De använde sig då av sin kulturella förståelse av vad det innebär att vara en 

man. Eleverna kände också en starkare koppling och hade lättare att relatera till manliga 

karaktärer som hade egenskaper som stämde överens med deras förståelse av hur en man 

ska vara. Hall & Piazza (2008, s, 40) beskriver pojkarnas tolkningar som en effekt av att 

det är lättare för elever att tillskriva sig själv en position i texten som de tror att dem redan 

blivit tilldelade. Författarna menar att utifrån en kulturell förståelse har eleverna lättare att 

tolka vissa karaktärer som har liknande egenskaper som de själva. Eleverna tror att de är 

tillskrivna vissa egenskaper utefter de kulturella bestämmelser som finns i samhället. 

Pojkarnas beskrivning av manliga egenskaper visar hur synen på män ser ut i deras 

gemensamma kultur. Saknandet av andra tolkningar och perspektiv vid beskrivningarna av 

karaktärerna visar att eleverna har svårt att inta ett kritiskt perspektiv.  
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Ju mer eleverna engageras i interaktionella processer som, att undersöka illustrationer, 

använda tystade samt stängda och öppna frågor kommer eleverna med hjälp av kritiskt 

läskunnighet kunna kritiskt tolka texterna när de läser självständigt som i övriga 

sammanhang (Labadie, Mosley Metzel, Rogers, 2012, s. 117-127). Arbetet med critical 

literacy leder också till, enligt Mclaughlin och DeVoogd, (2004, s. 56), att eleverna blir 

strategiska, öppensinnade och aktiva läsare. De lär sig att läsa och se texten ur ett kritiskt 

perspektiv, samt förstår att information i olika slags texter presenteras för ett visst syfte 

från ett visst perspektiv. 

 

6. Diskussion 

Litteraturstudien avslutas med ett diskussionskapitel som inleds av en metoddiskussion där 

val av metod och studiens tillvägagångssätt diskuteras, följt av en resultatdiskussion där 

resultatet jämförs med inledning, bakgrund, syfta och frågeställningar. 

6.1 Metoddiskussion 

 

Ambitionen var att söka material med urvalet elever årskurs F-3 eftersom det skulle kunna 

ses som relevant avgränsning till vår kommande lärarprofession. Under sökningens gång 

fann vi forskning inom det relevanta området och urvalet. Under arbetets gång fick vi 

däremot svårare att finna forskning som ansågs relevant för vårt arbete och utökade 

därefter sökningen till grundskoleelever, även om den största delen av undersökningen 

utgörs av material som har urvalet årskurs F-3. Det blev också tydligt under sökningens 

gång att det fanns mycket material om critical literacy kopplat till lärarens roll och 

undervisning samt mycket material om läsförståelse var för sig. Däremot upplevde vi det 

svårare att hitta material där det fanns en direkt koppling mellan critical literacy och 

läsförståelse. Till en början innehöll sökningen ord som kombinerade dessa ämnen och vi 

fann en del material men inte  tillräckligt. Vi fick därför bredda sökningen och genomföra 

separata sökningar inom läsförståelse och critical literacy. I samband med detta fann vi en 

del material som behandlade båda ämnena trots att sökningen skett separat. I samband med 

de nya sökningarna justerade vi också vårt syfte. På grund av att vi fick ändra syftet efter 

det material vi hittat kan materialet på ett sätt ha styrt vårt innehåll i resultatdelen. Vi tycker 

dock att de nya frågeställningarna är intressanta och relevanta för vår yrkesroll som lärare.  
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 Vårt analyserade material består av olika publikationstyper vilket vi ser som en styrka för 

studien eftersom det ökar studiens tillförlitlighet. Vi ser ytterligare en styrka i att 

majoriteten av det analyserade materialet är publicerat under det senaste decenniet. 

En kritik mot vårt arbete är att vi inte lyckats få tag på några av de mest framstående 

forskares arbete inom vårt område. Genom att ha läst och analyserat material har vi blivit 

uppmärksammade på att dessa forskare ofta citeras i andras texter på ett betydelsefullt sätt. 

Det är forskare som Luke & Freebody, Janks och Vasquez. Tyvärr har vi inte fått återkomst 

till deras originaltexter utan istället läst deras arbeten genom sekundära källor. Något som 

dock styrker vårt arbete är att det vi läst om dessa forskares arbeten och vad de uttrycker, 

även i stor del stämmer överens med det vi har hittat i de källor som används i vår studie.      

Ämnesområdet ses som globalt eftersom arbetet med läsförståelse sker världen över. 

Genom att använda både nationell och internationell forskning anser vi ha fått flera 

infallsvinklar eftersom både kultur och skolsystem kan se ut på skilda vis.  

6.2 Resultatdiskussion 

 

I vår bakgrund beskrivs literacypraktiker som en del av en social verklighet där individen 

praktiserar sitt läsande och skrivande. Dessa praktiker påverkas av sociala, ekonomiska, 

religiösa och kulturella sammanhang (Fast, 2008, s. 41). I det sociokulturella perspektivet 

är interaktion och kommunikation två nyckelord. Genom att samspela med andra blir 

människan delaktig i kunskaper och erfarenheter (Säljö, 2014, s. 302). Resultatet har visat 

på en genomgående användning av ett sociokulturellt perspektiv. I de metoder och 

arbetssätt som förespråkas i critical literacy-praktiker av forskningen kan vi se ett 

sociokulturellt perspektiv genom att eleverna deltar i gemensamma aktiviteter där 

diskussion och tankeutbyte sker. Karin Jönsson (2007, s. 153) skriver att gemensam 

kommunikation och samspel leder till att förståelse skapas. Genom att tillsammans samtala 

kring en text ges eleverna möjlighet att möta andra elevers tankar och föreställningar. Det 

kan också leda till att perspektiv synliggörs som den enskilda eleven inte själv 

uppmärksammat. Vi ser även ett sociokulturellt perspektiv i lärarens förhållningssätt till 

critical literacy. Genom att läraren skapar ett klassrumsklimat som tillåter samtal och 

diskussion, ges eleverna möjlighet att utveckla förmågor som att skapa en egen åsikt, bli 

medvetna om den aktuella kontext som diskuteras, höra nya och andras perspektiv och 

slutligen lära sig hur man tillsammans kan lösa och diskutera problem (Wolk, 2003, s. 
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104). Vi finner även i vårt resultat den sociokulturella teorin i den allmänna synen på 

critical literacy i samhället. Wolk (2003, s. 101-102) skriver att elever i skolans alla åldrar 

är aktiva deltagare i samhället. De påverkar varandra, har diskussioner och lyssnar när 

andra talar och har en stor påverkan på varandra. Både Wolk (2003, s. 101-104), Säljö 

(2014, s. 302), Jönsson (2007, s. 153) och Schmidt (2013, s. 241-242) anser vi belyser 

viktiga argument för att lärare och elever bör arbeta med critical litercy genom ett 

sociokulturellt perspektiv i klassrummet.  Med detta som grund anser vi att det finns flera 

intressanta skäl till att ta med dessa arbetssätt in i vår kommande yrkesverksamhet för att 

själva tillämpa i undervisningen. Vi tar också hänsyn till att det krävs mycket kunskap av 

läraren för att möjliggöra detta och skapa ett gott arbetsklimat där eleverna trivs och känner 

sig bekväma att tala och reflektera inför grupp. Vi drar också vår egen slutsats att 

literacypraktiker och därmed critical literacy, ofta går att koppla till det sociokulturella 

perspektivet. Liberg & Säljö (2014, s. 366) menar också att genom att utgå från olika 

literacypraktiker skapas olika fokusområden vid arbetet med olika texter. Det är därför 

viktigt att lärare i skolan har kunskap om vilka literacypraktiker som ingår i skolans olika 

ämnen för att ge eleverna stöd i mötet med olika texter. Dessa praktiker lyfts också fram i 

vår bakgrund där vi beskriver Luke och Freebodys ”Four resources model” där eleverna 

genom resurserna ska ges möjlighet att knäcka koder, skapa meningsfulla texter, använda 

texter och vara textanalytiker. Dessa resurser är inte tillräckliga var för sig utan kräver en 

samverkan (Jönsson, 2009, s. 93-94).  

Resultatet visar att skolans literacyarbete kan gå till på många olika sätt men att det är 

vanligt att presentera och introducera textbaserade uppgifter genom textinriktad 

introduktion, där texten och introduktionen styr samtal om kommande textuppgifter eller 

samtal om textinnehållet (Vuorenpää, 2016, s. 61). Den textinriktade introduktionen 

synliggörs i aktiviteter som bokklubbar, läsloggar och högläsning. Där styr innehållet den 

kommande diskussionen som sker i helklass eller i små grupper. För att innehållet och 

samtalen ska leda till utvecklandet av critical literacy behöver läraren vara medveten om 

de frågor som ställs till innehållet. Precis som Meller, Richardsson & Hatch (2009) skriver 

är inte innehållet i en text kritiskt av sig själv. Det krävs att texten ifrågasätt och problem 

synliggörs. Vuorenpää beskriver även den elevinriktade introduktionen. Där blir eleverna 

delaktiga i aktiviteter som är kopplade till textarbete där gruppens aktivitet är 

utgångspunkten. Boksamtal kan ses som en aktivitet som introduceras genom ett 

elevinriktat perspektiv. I boksamtalen får eleverna utifrån sin egen läsning av en bok dela 

med sig av sina upplevelser till gruppen. Elevens upplevelser och reflektioner får i 



 

23 

 

 

boksamtalet möta andras uppfattningar och tankar. Texten gers då flera röster och olika 

tankar och idéer kan gemensamt mötas och olikheter och skillnader blir uppmärksammade. 

Den sista introduktionen som Vuorenpää uppmärksammar är den individinriktade 

introduktionen. Där får eleverna arbeta på olika sätt utifrån olika intressen och 

förkunskaper. Den individinriktade introduktionen kan ses i Schmidts (2013) beskrivning 

av elevernas val av skönlitterära böcker och deras individuella läsning. Hon beskriver att 

även elevernas enskilda läsning av skriven text bör utmynna i en tolkningsgemenskap. Sker 

det ingen tolkning stannar elevernas progression av bearbetning av det lästa upp. 

Tolkningsgemenskapen kan bestå av samtal som tar sin utgångspunkt i elevernas 

erfarenheter. Det fortsatta arbetet kan också bestå av skrivaktiviteter som är kopplade till 

beskrivningar av miljön, karaktärerna, olika dilemman och innehållets uppbyggnad och 

budskap. 

Resultatet visar också att elevers användning av samtal kring texter synliggör elevernas 

enskilda förståelse, samt att nya tankar belyser tidigare erfarenheter i resonemang 

(Jönsson, 2007, s. 153). Eleverna får också ta hjälp av sina tidigare erfarenheter och 

använda sina föreställningsvärldar för att förstå sin egen. Eleverna intar en mer kritisk och 

distanserad hållning till texten, samt visar resultatet hur komplext elevernas sätt att 

resonera och läsa kan vara (Jönsson, 2007, s. 155). Detta arbete menar vi kan kopplas till 

”Four resources model” där eleverna arbetar med resurser som stöder användning av texter 

samt får vara textanalytiker (Jönsson, 2009, s. 93-94) samtidigt som förståelse skapas 

genom kommunikation och samspel med andra (Jönsson, 2007, s. 153). Ytterligare 

arbetssätt och metoder som framkommit i vårt resultat som visar på inkludering av 

literacypraktiker, är arbetet med högläsning. Högläsningen bidrar till att elever utvecklar 

förkunskaper genom att ha man har en förberedande lektion kring innehållet. De stimuleras 

även till att själva läsa litteratur. Detta leder vidare till att eleverna utvecklar förståelse för 

texten vilket uppmuntrar till ett kritiskt tänkande (Meller, Richardsson & Hatch, 2009, s. 

76). 

 

 I vår bakgrund framgår det att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet 

som snabbt förändras samt hantera ett stort informationsflöde. Därför är det nödvändigt att 

elever utvecklar förmågan att kritiskt granska fakta och olika sakförhållanden (Skolverket, 

2016b, s. 9). Vårt resultat visar att elever idag många gånger blir undervisade i hur de ska 

tänka och att de är vana vid att få tankar och idéer undervisade om utan att själva behöva 

tänka. I dagens samhälle är vikten av att skapa egna åsikter och tankar kring det som sker 
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runt omkring oss viktigare än någonsin. Genom att arbeta med critical literacy i 

klassrummet ges eleverna möjlighet till att engagera sig i samhället, världen och i sig själv 

som individ (Wolk, 2003, s. 101). Även Mclaughlin och DeVoogd (2004, s. 53) skriver att 

läsa och arbeta utifrån ett kritiskt förhållningssätt innebär att ”läsa världen” och att förstå 

textens syfte, det räcker inte att endast läsa och förstå orden. Vår reflektion efter att ha läst 

och studerat kursplanen i ämnet svenska i förhållande till hur critical literacypraktiker 

beskrivs i resultatet är att ett kritiskt förhållningssätt i undervisningen är något som kan 

också införlivas i det vardagliga klassrummet. I kursplanen kan man läsa att eleverna i 

årskurs 1-3 ska kritiskt värdera information, studera texters avsändare och hur dem 

påverkar innehållet av budskapet. De ska kunna föra enkla resonemang om budskapet i 

förhållande till egna erfarenheter samt ställa frågor, kommentera och framföra egna åsikter 

om texter (Skolverket, 2016b, s. 227). För att eleverna ska ges möjlighet att uppnå det som 

skrivs i kursplanen kan de metoder och arbetssätt som beskrivs i vårt resultat användas i 

undervisningen. Jönsson (2007, s. 153-155) belyser användandet av boksamtal i 

undervisningen där elevers enskilda förståelse blir synlig samt i samtal låta nya tankar 

belysa tidigare erfarenheter när de resonerar kring vad som hänt. Eleverna lär sig också 

inta en mer kritisk och distanserad hållning till texten. Lärare bör utmana eleverna till att 

läsa och förstå allt svårare texter med hjälp av critical literacy. Även högläsning är ett 

arbetssätt som beskrivs av Meller, Richardsson och Hatch (2009, s. 76) för att utveckla 

läsförståelse och ett kritiskt tänkande. Eleverna utvecklar då förkunskaper och stimuleras 

till att själva läsa litteratur. Deras förståelse utvecklas vilket uppmuntrar till ett kritiskt 

tänkande. En viktig aspekt av högläsning är valet av texter samt de frågor som ställs till 

texten. Inga texter är kritiska av sig själva utan det krävs att rätt frågor ställs till texten för 

att ett kritiskt samtal och tänkande ska utvecklas hos eleverna (Meller, Richardsson & 

Hatch, 2009, s. 77).  

 

Under arbetets gång har vi blivit uppmärksammade på att critical literacy inte är ett 

arbetssätt i sig utan mer ett förhållningssätt till de aktiviteter läraren väljer att ha i sin 

undervisning. Många av de arbetssätt som framkommit i vårt resultat är redan sådana som 

förekommer i de allra flesta skolor. Det som påverkar om dessa aktiviteter ingår i en critical 

literacy praktik är vilket perspektiv man väljer att ha i sin undervisning och i arbetet med 

texter. För precis som Meller, Richardsson & Hatch (2009, s. 77) säger så är inte texter i 

sig själva kritiska. Det handlar istället om hur man som lärare väljer att presentera och 

ifrågasätta den text man arbetar med i klassrummet. Att som lärare själv vara medveten 
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om sin egen inställning och hur den överförs på eleverna är en viktig aspekt att ha med sig 

i sin kommande yrkesprofession. Skolans uppdrag är att förbereda eleverna för att leva och 

verka i samhället, där de ska orientera sig i en komplex verklighet med ett stort 

informationsflöde (Skolverket, 2016b, s. 9). Genom att ha ett critical litteracyperspektiv i 

sin undervisning ges eleverna därmed en möjlighet till att lära sig att analysera, värdera 

och kritiska granska det stora informationsflöde de kommer möta genom livet.  

 

Ett av våra huvudsakliga mål med litteraturstudien var att undersöka om läsförståelse 

utvecklas genom ett critical literacyperspektiv i undervisningen. Läsförståelsen hos 

svenska elever har under många år visat på ett nedåtgående resultat i PIRLS 

undersökningarna. Där bland annat förmågorna att läsa mellan radera, tolka samt 

analyserat innehållet har varit en svårighet (Skolverket, 2012). I vårt resultat belyser 

Schmidt (2013) i sin studie att mycket av läsförståelse arbetet i skolan präglas av ett 

individuellt förståelse arbete som präglas av reproducerade snabba svar. Hon menar att ett 

sådant arbete leder till en begränsning av tolkningsutrymme och eleverna saknar därför 

förmågor som att föra ett resonemang där innehållet kopplas till egna erfarenheter. I vårt 

resultat beskriver Wolk (2003) att sådan kunskap som skapas genom att eleven själv får 

tänka och bilda åsikter kring ett innehåll är mer värdefull än information som enbart ska 

memoreras och skrivas ner. I vår bakgrund beskrivs läsförståelse som att utvinna och skapa 

mening när man genomsöker skriven text. Det är först när läsaren känner sig bunden till 

textens innehåll samtidigt som läsaren tillför texten något nytt som det är rimligt att tala 

om en genuin läsförståelse (Bråten, 2008, s. 13-14). I vår analys framkommer det att många 

gånger i undervisningen har man inget direkt mål med läsningen av texter. Eleverna vet 

därför inte vad som förväntas av dem i sin läsning. Genom att ha individuella arbetssätt 

kopplat till läsförståelse innebär det också att elevernas uppfattningar och tankar kring den 

lästa texten stannar kvar hos dem själva. Efter att ha analyserat vårt resultat visar det på att 

samtal och interaktion med andra kring den lästa texten är något som bidrar till att eleverna 

får en möjlighet till att resonera, analysera, återberätta, relatera samt anpassa innehållet. 

Alla dessa förmågor ville vi i vår inledning och syfte undersöka om de utvecklades genom 

ett critical literacy perspektiv på läsförståelse av texter. Efter att ha analyserat det 

vetenskapliga materialet och skrivit fram vårt resultat är vi positiva till en undervisning 

som innehåller ett critical literacy perspektiv. 

Efter vårt arbete med critical literacy har vårt intresse väcks gällande hur tillämpningen av 

ett kritiskt förhållningssätt i undervisningen ser ut i de lägre åren i grundskolan. Utifrån 
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Luke and Freebodys four resorce model bör alla de fyra praktikerna vara närvarande i 

undervisningen för att eleverna ska utveckla literacy. Vidare forskningsfrågor vi är 

intresserade av är: Vilka praktiker från Luke and Freebodys modell är mest representerade 

i de tidiga åren i grundskolan? Ges eleverna något utrymme till att utveckla ett kritiskt 

förhållningsätt till texter? Vad har läraren för förhållningssätt till elevers läsförståelse?    
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