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En litteraturstudie om critical literacy i en klassrumskontext 
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                Antal sidor: 25 
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Eftersom skolan ska främja jämställdhet, elevers förståelse för omvärlden samt för människors 

olikheter, kan tillämpning av ett kritiskt förhållningssätt, det vill säga ett critical literacy-perspektiv, 

bidra till att denna förståelse utvecklas. Syftet med denna komparativa litteraturstudie är därför att 

ta reda på hur critical literacy tillämpas i klassrumskontext och vilka effekter arbetet ger, med fokus 

på genus, normer och identitet.  

 

Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivets teorier, där fokus ligger på att lärande och 

utveckling sker genom social interaktion. Framför allt internationell, men även nationell, forskning 

har analyserats och sammanställts, för att därefter ha presenterats och diskuterats i jämförelse med 

varandra. 

 

Resultatet av studien har visat att tillämpning av critical literacy i klassrumskontext sker via samtal 

och social interaktion. Ett critical literacy-arbete behandlar att ifrågasätta och synliggöra normer 

och sådant eleverna vanligtvis tar för sanning, samt att undersöka hur olika perspektiv och 

tolkningar kan se ut. Effekterna av ett sådant arbete har visat ge ökad förståelse för omvärlden 

samt en ökad förmåga att tolka och reflektera. Eleverna får genom ett critical literacy-perspektiv 

möjlighet att, via ifrågasättande diskussioner, upptäcka exempelvis genusnormer som råder i deras 

vardag. 

 

Att tillämpa ett critical literacy-perspektiv i klassrumskontext är därför nödvändigt då det utvecklar 

elevernas förståelse för omvärlden, inkluderat förståelsen för alla människors lika värde och olika 

erfarenheter. Denna förståelse bidrar alltså till jämställdhet och att alla människor behandlas 

likvärdigt. 
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1. Inledning 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2017) står 

det att skolan och läraren ska främja "alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 

och män" (Skolverket, 2017a, s. 7). Eftersom läraren kontinuerligt ska främja alla människors 

lika värde och jämställdhet i sin undervisning kan critical literacy, det vill säga ett 

förhållningssätt som innebär att vara en kritisk läsare med kön, makt eller etnicitet i åtanke, 

utgör en viktig del av undervisningen (ibid.).  

 

De erfarenheter vi har från tidigare skolgång och genomförd verksamhetsförlagd utbildning 

saknar detta perspektiv. När människors lika värde, jämställdhet och andra demokratiska 

värderingar bearbetas intensivt under någon eller några sporadiska temaveckor blir värdena 

lätt isolerade från annan skolverksamhet. Fast (2009) menar att elever ska få en vidgad 

förståelse och respekt för olikheter i vår omvärld och som kan förmedlas via texter. Så många 

elever som möjligt ska kunna relatera till de texter de möter i skolan (a.a., s. 42–43), vilket 

också innebär att eleverna ska kunna förstå att texter kan tolkas på olika sätt och påverka på 

olika sätt. För att eleverna ska få en vidgad förståelse för att texter kan uppfattas på olika sätt 

tror vi att undervisningen bör bestå av ett kontinuerligt kritiskt arbete. Hur genusnormer 

framställs i språk och texter ska inte begränsa ett barns möjligheter till att skapa sin egen 

identitet och bli den individ de vill (Skolverket, 2017a). Om inte eleverna kan tolka och värdera 

den information de möter, begränsas deras möjligheter att bli den de vill.  

 

Resultatet från PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) undersökning 2016 

visar att svenska elever är starkast i att identifiera och dra enkla slutsatser (förmåga 1 och 2) 

jämfört med förmågan att vara tolkande och värderande (förmåga 3 och 4) (Skolverket, 2017b, 

s. 27). PIRLS är en internationell studie som undersöker elevers kunskaper i och attityd till 

läsning i årskurs 4 (Skolverket, 2017b). I testet prövas elevernas kunskaper i läsning genom 

fyra olika förståelseprocesser: (1) att kunna uppmärksamma och återge explicit uttryckt 

information, vilket innebär att kunna hitta information i en text som är tydligt uttalad, (2) att 

kunna dra enkla slutsatser, vilket innebär att kunna koppla ihop två eller flera idéer, (3) att 

kunna tolka och integrera idéer och information, vilket innebär att bearbeta större textdelar 

och se övergripande teman, överväga alternativ, jämföra och dra mer avancerade slutsatser, 

samt (4) att kunna granska och värdera innehåll, språk och testelement, vilket innebär att 

kritiskt granska texten (Skolverket, 2017b, s. 13). Eftersom resultaten visar att svenska elever 

generellt inte behärskar att tolka och värdera lika väl som de behärskar de andra förmågorna, 

kan det vara intressant att ta reda på hur man kan arbeta i undervisningen för att dessa två 

förmågor ska utvecklas.  

 

Denna studie kommer undersöka forskning som behandlar tillämpning av ett critical literacy-

perspektiv i klassrumskontext för att skapa en tydligare bild av hur perspektivet kan appliceras 

i klassrummet och vad effekten av arbetet blir. Studien kommer att fokusera på genus, normer 

och identitet eftersom alla barn ska ha lika möjligheter att vara vem de vill, oavsett kön eller 

sexualitet, men dessa möjligheter hindras om könsrelaterade normer inte synliggörs. 
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2.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka, sammanställa och presentera forskning som 

behandlar critical literacy i klassrumskontext, med fokus på genus, normer och identitet, samt 

vilka effekter av att tillämpa ett critical literacy-perspektiv i undervisningen som presenteras i 

forskningen. 

 

Frågeställningarna studien utgår från är:  

• Hur kan ett critical literacy-perspektiv tillämpas i klassrumskontext i ett digitaliserat 

och globaliserat samhälle? 

• Vad blir effekten på genus, normer och identitet av att tillämpa ett critical literacy-

perspektiv i undervisningen?  
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till litteraturstudien. Avsnittet inleds med att presentera 

styrdokumenten (3.1). Sedan presenteras literacy (3.2), det vidgade textbegreppet (3.2.1) samt 

medie- och informationskunnighet (MIK) (3.2.2). Därefter förklaras genus, genusnormer och 

”den andre” (3.3), för att avslutningsvis presentera critical literacy (3.4). Critical literacy och 

literacy kommer inte att översättas i litteraturstudien, då dessa begrepp i majoritet omnämns på 

engelska i refererad litteratur.  

 

 Styrdokument  

Skolan är en demokratisk verksamhet som baseras på skollagen (Skollagen 2010:800, kap 1, 5 

§), vilken fastslår att utbildningen ska utformas efter grundläggande demokratiska värderingar 

som innefattar alla människor lika värde samt jämställdhet. Enligt styrdokumenten ska skolan 

“förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skolverket, 2017a, s. 7). Det 

innebär bland annat att skolan ska främja förståelse för människors olikheter. Det fastslås även 

att det är skolans uppdrag att alla elever ska ha möjlighet att bli sina egna individer och att 

eleverna ska utveckla förmågan att ha förståelse för andra människors åsikter och villkor 

(ibid.). Oavsett om personen är av biologiskt kvinnligt eller manligt kön ska skolan ge samma 

möjligheter för alla individer (Skolverket, 2017a). Att motverka genusnormer blir därför även 

en viktig del av lärarens uppdrag och undervisning. 

 

Undervisningen i skolan och inom svenskämnet ska ge eleverna möjlighet att utveckla 

förmågan att kommunicera och uttrycka sig genom olika medier samt i olika textsammanhang. 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper att vara kritisk mot texternas innehåll. 

Undervisningen ska också främja elevernas användning av språket i olika textsammanhang 

samt främja att eleverna utvecklar sin förståelse för omvärlden (Skolverket, 2017a, s. 252). 

 

 Literacy 

Begreppet literacy kommer ursprungligen från latinets “litteratus” vilket kan översättas till 

skrivkunnig. Idag har begreppet vidgats och innefattar både läs- och skrivkunnighet samt olika 

typer av text, språk och sociala praktiker, vilket innebär att literacy utvecklas i sociala 

sammanhang (Bergöö & Jönsson, 2012, s. 21; Damber & Lundgren, 2015, s. 7). Det finns 

olika syn på vad literacy är. Exempelvis visas literacy i media (t.ex. tidningar eller 

nyhetsprogram) som något man tillägnar sig själv och som en samling färdigheter (Barton, 

2007, s. 161). Färdigheterna anses då vara något som kan delas upp, läras ut och sedan något 

som kan testas.  Det blir något mekaniskt som man lär sig i en specifik ordning. Denna syn på 

lärande kan ses inom hela skolans verksamhet. Inlärning delas då upp i små delar där det enkla 

kommer först och det sedan blir gradvis svårare. I sin tur bekräftar det synen av att lärandet 

sker i en specifik ordning som i sin tur bekräftar tanken om att det endast finns ett sätt att 

lära. Detta sätt att se på lärande skiljer sig från det sociokulturella perspektivet på lärande 

eftersom man anser att lärande sker i sociala sammanhang och de sammanhangen kan se olika 
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ut. Politiker och media utgår ofta ifrån denna syn på literacy i diskussioner om läsning och 

skrivning istället för forskningens definition som utgår ifrån det sociokulturella perspektivet 

(ibid.). Säljö (2014, s. 307) beskriver det sociokulturella perspektivet som: ” […] att kunskap 

inte är något som överförs mellan människor utan i stället något vi deltar i”. Lärandet sker 

genom kommunikation och interaktion, alltså att kunskap uppstår när människor 

kommunicerar på olika vis. Detta perspektiv lägger stor vikt på den sociala interaktionen som 

en stor del av elevers lärande och utveckling (ibid.).  

 

Det finns inte någon specifik eller tydlig tolkning av literacy eftersom begreppet idag innehåller 

många aspekter av läsning och skrivning (Bergöö & Jönsson, 2012, s. 21). Det är snarare en 

individuell process än något mekaniskt. Att läsa innebär mer än att kunna avkoda en skriven 

text; människor läser till exempel även bilder och film. Att läsa syftar alltså inte enbart på 

kopplingen mellan grafem och fonem utan också på att läsa till exempel omgivningen, kulturer 

eller kroppsspråk (Brockmeier & Olson, 2009, s. 4).  

 

Forskarna Allan Luke och Peter Freebody (1999) framställde en modell (se figur 1) för att 

redovisa olika förmågor, så kallade resurser, som behövs för att utveckla läs- och 

skrivförmågan. Modellen har sin grund i det sociokulturella perspektivet och består av fyra 

resurser med syftet att utveckla elevers literacy (ibid.). Luke och Freebody (1999) menar att 

elever ska få möta och arbeta med dessa fyra resurser i skolan och deras tanke är att fokus ska 

flyttas från att hitta en metod som är den rätta, till att fokusera på undervisningen som helhet. 

Modellen ska då ses som ”en karta över de möjliga resurser som borde finnas i alla klassrum” 

(Jönsson, 2009, s. 96). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Redovisning av Luke & Freebodys modell för literacyutveckling. 
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 Det vidgade textbegreppet 

I en alltmer digitaliserad värld möter eleverna ett större antal texter (Schmidt, 2013, s. 30-35). 

Samtidigt som de möter ett större antal texter möter de också en större variation av texter där 

olika modaliteter samspelar. Ljud, gester, text, färgskalor, matematiska tecken eller bild är 

exempel på modaliteter (eng. modes, kan även kallas teckenvärldar) (Selander & Kress, 2010, 

s. 26-27). Skriftspråket står sällan ensamt utan samverkar med flera modaliteter och skapar 

multimodala texter (Gustavsson & Schmidt, 2011, s. 37). Trots att den multimodala 

kommunikationen har större betydelse idag betyder det inte att det är något nytt. Modaliteter 

och medier har länge verkat tillsammans i olika sammanhang för att förstärka ett budskap. 

Under till exempel medeltiden användes det talade ordet tillsammans med illustrationer i 

kyrkan för att förstärka budskapet (Selander & Kress, 2010, s. 28). Modaliteterna får sin 

betydelse i de sociala sammanhang de skapats och i det sammanhang där de för tillfället verkar, 

de har en betydelse eftersom människor har gett dem betydelse (ibid.). En multimodal text är 

alltså en text där flera modaliteter samverkar för att skapa en helhet, ett exempel kan vara en 

nättidning. I en nättidning återfinns flera olika modaliteter, som text, bild, ljud och video som 

tillsammans bildar helheten, det vill säga en multimodal text (Holsanova, 2007, s. 44). Det 

skrivna språket och tryckta ordet har en högre ställning i relation till andra modaliteter, men 

eftersom kommunikationen idag bygger på många fler modaliteter, uttryckssätt och medier 

måste även dessa tas större hänsyn till i undervisningen (Selander & Kress, 2010, s. 27).  

 

Begreppet text behandlas i denna litteraturstudie som ett samlingsbegrepp för det skrivna eller 

tryckta ordet samt även bild, film, radio, musik, teater och andra modaliteter (Munck, 2006, s. 

73; Liberg, 2007, s. 11). 

 

 MIK: medie- och informationskunnighet 

Medie- och informationskunnighet (MIK) är i dagens digitaliserade värld en nyckelkompetens 

för alla åldrar, barn som vuxna. För att kunna öka möjligheterna och minska riskerna krävs att 

man kan förstå, värdera, använda och uttrycka sig via medier, alltså både sociala medier och 

informationsmedier (Nordicom, u.å.). För att vara mediekunnig idag krävs förmågor att förstå 

och värdera mediernas funktioner samt att använda medier på ett förnuftigt vis. Att kunna ha 

ett kritiskt förhållningssätt till den information man möter betonas av 

informationskunnigheten. Det läggs då vikt på att hantera och värdera den information man 

har tillgång till, alltså att vara källkritisk (ibid.). Genom att kritiskt granska innehållet och 

resonera kring ståndpunkten i ett argument eller en vinkel bidrar MIK även till förståelsen för 

mediernas roll (Svenska Unescorådet, 2017). 

 

I och med världens globalisering och digitalisering finns det idag större tillgång till texter än 

någonsin och de olika formerna av kommunikation har därför ökat (Schmidt, 2013, s. 30-35). 

Globalisering har också bidragit till dagens mångkulturella samhälle, som både består av en 

stor variation av kunskap och av värderingar (Säljö, 2014, s. 306–307). Allt större vikt hamnar 

därför på MIK och critical literacy, då det finns stor anledning att vara källkritisk (Schmidt, 

2013, s. 30-35).  
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 Genus, genusnormer och "den andre" 

När människor läser texter använder de sig av sina egna erfarenheter och relaterar till eller 

tolkar texterna på sina egna vis (Bergöö & Jönsson, 2012, s. 79). Detta leder till att läsaren 

påverkas av hur författaren valt att lägga upp textens struktur. Begreppet jämställdhet handlar 

om att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjligheter att förändra världen, det vill säga 

att kvinnor och män ska ha lika mycket makt att påverka (Wedin, 2011, s. 17). Jämställdhet 

innebär att män och kvinnors kunskaper värderas lika högt och då har lika makt att förändra 

och påverka (ibid.). Notera skillnaden mellan begreppen jämställdhet och jämlikhet; denna studie 

fokuserar på jämställdhet, alltså lika rättigheter mellan olika kön. Eftersom begreppet jämlikhet 

berör många fler relationer än den mellan kvinnor och män, har vi valt att avgränsa studien 

till jämställdhet. Jämlikhet avser alla individers lika värde och rättigheter, vilket också 

inkluderar jämställdhet (Wedin, 2011, s. 17-18). 

 

I dagens samhälle finns exempelvis normen om heterosexualitet, alltså att det tas för givet eller 

för sanning att människor är heterosexuella. På grund av samhällets heteronorm kan 

homosexuella känna sig avvikande och känna behov av att dölja sin sexualitet (Wedin, 2011, 

s. 48). Normer syftar till oskrivna regler som i samhället anses vara “normalt”, alltså de saker 

eller beteenden som ofta förväntas vara på ett visst sätt (Martinsson & Reimers, 2014, s. 10; 

Wedin, 2011, s. 48). Det är därför nödvändigt att granska normer för att undersöka vad som 

möjliggör diskriminering. Avvikelser eller egenskaper som inte följer samhällets ramar hamnar 

utanför vad som är “normalt” (Martinsson & Reimers, 2014, s. 11). Normer eller oskrivna 

regler som formas efter samhället skapar positioner som människor kan identifiera sig med 

eller känna tillhörighet till. Positionerna utgör kategorier eller fack att placera människor i, det 

vill säga kategorier som följer normen. Genus och sexualitet är exempel på hur människor 

kategoriseras efter normer. Begreppet genus innebär vilka föreställningar och normer som 

finns angående vad som anses vara feminint och maskulint, där inräknat både kön och 

sexualitet (Wedin, 2011, s. 49). Om en kvinna exempelvis beter sig på ett sätt som bryter den 

kvinnliga normen och i stället agerar på ett sätt som förväntas enligt den manliga, kan hon 

antas vara homosexuell. På samma sätt kan en man antas vara homosexuell om hans agerande 

snarare stämmer överens med den kvinnliga normen än den manliga. Även barn blir påverkade 

av sådana genusnormer eftersom det finns förväntningar om hur kvinnor och män, eller 

flickor och pojkar, bör vara. Normer liknande dessa skapar kategorier för barn redan i tidig 

ålder, där de av samhället får lära sig hur pojkar och flickor “borde” agera eller se ut 

(Martinsson & Reimers, 2014, s. 36-37).  

 

När begreppet genus används syftar det till det sociala könet som utvecklas efter samhället 

och inte till det biologiska könet som är någonting medfött. Genus som socialt kön innebär 

till exempel att en flicka inte nödvändigtvis föds till en flicka utan att hon formas till en flicka 

genom sociala och kulturella interaktioner, det vill säga att normen för hur en flicka ska vara 

är en social konstruktion och inte en biologisk. Människor kategoriseras utefter samhällets 

normer och lär sig att bete sig efter vad som är “normalt” för de olika kategorierna, som 

sexualitet eller kön (Wedin, 2011, s. 48-49). Eftersom genusmönstren för kvinnor och män är 

de mest vanliga kategorierna i samhället, skapas direkt en norm om hur personer bör vara.  
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Individer som då inte följer den heterosexuella genusnormen, som att en man till exempel bör 

vara heterosexuell och stark, hamnar under kategorin “annorlunda” (Wedin, 2011, s. 50). 

Skapandet av kategorier leder till att det automatiskt skapas ett “vi” och ett “de andra” 

(Rosales, 2014, s. 158). Ett utanförskap konstrueras därför, mer eller mindre medvetet, där 

den avvikande parten framställs som någonting annorlunda. När dessa grupper kategoriseras 

som avvikande leder det till att det normala förstärks (Wedin, 2011, s. 55) och utanförskapet 

växer ytterligare, vilket har bidragit till att begreppet “den andre” har skapats. Det konstrueras 

ett “vi”, samhörighet, och ett “de andra”, avvikande. Detta blir en uppmaning där "vi", de 

som följer normen, ska lära sig att förstå och visa tolerans mot de som avses annorlunda, "de 

andra". Exempelvis uppmanas skolan att främja tolerans, vilket kritiseras av genuspedagogen 

Eva-Karin Wedin (2011). Begreppet tolerans avser snarare acceptans än respekt gentemot 

människors olikheter och att använda begreppet tolerans kan därför leda till att positionen 

som "den andre" snarare förstärks än respekteras (a.a., s. 55). 

 

 Critical literacy 

När begreppet critical literacy används menas det att läsning görs från ett kritiskt perspektiv 

där olika maktförhållanden och relationer synliggörs. Detta belyser Ulla Damber och Berit 

Lundgren (2015, s. 11) som beskriver critical literacy som ett förhållningssätt, både till 

omvärlden och till texten. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan här Vygotskijs teorier om 

lärande och utveckling sammankopplas med critical literacy-praktiker. Genom att lära 

tillsammans med andra människor kan olika perspektiv och synvinklar yttras, som då kan 

utveckla förmågan att vara en kritisk läsare (Säljö, 2014; Damber & Lundgren, 2015). 

 

Liksom begreppet literacy, är critical literacy ett begrepp ännu under utveckling (Bergöö & 

Jönsson, 2012, s. 21). Det finns skilda tolkningar för begreppets innebörd, men det kan enligt 

Kerstin Bergöö och Karin Jönsson (2012, s. 27) beskrivas som: “ett demokratiskt och kritiskt 

språkarbete kring sociala rättvisefrågor”, vilket visar att critical literacy har ett normkritiskt 

perspektiv. Inom critical literacy riktas därför fokus på förmågan att utifrån makt, kön, klass 

och etnicitet samt olika sammanhang kunna kritiskt tolka och värdera texter (Damber & 

Lundgren, 2015, s. 8).  

 

För att kunna se kritiskt på en text krävs att man har en metakognitiv förmåga. Metakognition 

beskrivs ofta som en medvetenhet och förståelse om vad man kan och inte kan 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Med det menas att man är medveten om hur man själv tänker, 

tolkar en text, fattar beslut och löser problem. Det krävs en metakognitiv förmåga för att 

kunna förstå när man inte förstår, för att hitta luckor i en text samt att se felaktigheter, 

orimligheter motsägelser i ett resonemang (ibid.).  

 

Med critical literacy kan läraren belysa makt samt ifrågasätta orättvisor och privilegier, enligt 

Vivian Vasquez (2004, s. 78). Texter kan vinklas till att framstå på det sätt författaren beslutat 

genom det väl valda språk som används. En författare, till exempel, använder sitt språk för att 

påverka och leda läsaren till en slutsats. Likaså använder en journalist specifika ord och bilder 

för att förmedla en specifik bild eller känsla till läsaren. Denna maktutövning är viktig för 

läsaren att ha förståelse för, då det blir en uppmaning för läsaren att vara kritisk (Comber & 
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Nixon, 2004, s. 115-116). Denna medvetenhet, alltså att som läsare vara medveten om hur 

publikationer är skrivna för att påverka läsaren och den maktposition författaren besitter, är 

därför en viktig del av critical literacy-arbetet (ibid.). Vidare läggs betoning på att läraren ska 

ha förståelse för hur bilder och ord väljs av publicisten. Lärare som arbetar med critical literacy 

förstår då att ord och bilder involverar maktrelationer genom dess påverkans effekt på läsaren 

och belyser därmed detta i sin undervisning (Comber & Nixon, 2004, s. 115).  

 

Det finns inget universellt sätt att tillämpa critical literacy i klassrummet. Däremot finns det 

sju principer som undervisningen ofta bygger på (Comber & Nixon, 2004, s. 118). Dessa 

principer går att appliceras i alla årskurser, då det handlar om att utföra och anpassa dem till 

den nivå eleverna är på. Principerna arbetas med kontinuerligt i undervisningen och är 

följande: 1) utgå från elevernas närmiljö, 2) undersöka och analysera praktiker för, effekter av 

samt relationen mellan makt och språk, 3) kartlägga elevernas kunskap och vägar till förståelse, 

4) ändra texter med politiskt syfte och texter med en koppling till världen för att se det ut olika 

perspektiv, 5) bryta ned texter som tas för sanning i skolan, 6) använda kulturellt lokala texter, 

och 7) undersöka maktutövning (ibid., egen översättning). Detta innebär alltså att 

undervisning fokuserar på det eleven kan relatera till, elevernas egna intressen och deras 

vardagsliv. Genom att utgå ifrån det eleverna har en förförståelse för, känner igen sig själva i 

och är intresserade av har man som lärare en utgångspunkt i deras lärande om critical literacy 

(Comber & Nixon, 2004, s. 118). 
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras de metoder som använts för att litteraturstudiens frågeställningar 

skulle kunna besvaras. Först presenteras hur informationssökningsprocessen gått till samt 

vilka kriterier vårt urval bestod av (4.1). Avsnittet avslutas med en materialanalys där de utvalda 

publikationerna granskas, kategoriseras samt jämförs med varandra (4.2). 

 

  Informationssökning 

I informationssökningen användes söktjänsterna ERIC, SwePub, Google Scholar och 

PsycInfo. Då både nationellt och internationellt material var av intresse, beslutades att använda 

både exempelvis ERIC eller Google Scholar med stort internationellt utbud och SwePub med 

stort utbud av svensk forskning. PsycInfo användes för att utöka utbudet ytterligare. ERIC 

och SwePub användes mest i sökprocessen då dessa söktjänster visade flest resultat som 

besvarade studiens syftesfrågor. Sökningarna utfördes främst med engelska ord på ERIC och 

med svenska på SwePub.  

 

Inledningsvis användes sökordet critical literacy på samtliga söktjänster som användes i 

informationssökningen. Genom de titlar och texter som då kom upp kunde andra relevanta 

sökord urskiljas och sökningen utökades med sökorden gender och equality. Den första 

sökningen gav ett stort urval med 129 träffar, där det vidare var möjligt att göra avgränsningar 

inom sökningen som att sortera efter refereegranskad forskning, årtal och/eller specifika 

åldrar och årskurser. I den andra sökningen ersattes gender med equality, vilket gav färre 

träffar; sökningen gav endast 10 träffar, varav 5 var refereegranskade. Genom att byta ut 

sökord eller utöka/avgränsa sökningarna med till exempel åldersspann, framgick det vilka 

sökord som fungerade och inte. Sökorden som användes på SwePub var bland annat critical 

literacy AND genus*, critical literacy och critical literacy AND gender*. Trots det betydligt 

mindre utbudet än på ERIC, fanns det för studien passande forskning att hämta bland de få 

resultat som sökningarna på SwePub gav. När endast critical literacy användes som sökord, 

blev utbudet märkbart större och fler avgränsande sökningar kunde utföras, som att 

specificera årtal eller målgrupp. 

 

Flera källor hittades även via kedje- och författarsökningar. I den litteratur som användes i 

bakgrunden nämndes ofta ett antal forskare vid flera tillfällen. Därför utfördes vidare 

sökningar efter deras egna publikationer för att använda i detta arbete. Exempelvis fann vi 

namnet Hilary Janks, vilket blev en av de författarsökningar som utfördes. Då framkom 

flertalet publikationer med fokus på området critical literacy.  

 

För att analysera det valda materialet lästes inledningsvis rubrikerna till 

forskningspublikationerna. Detta utökades med att läsa sammanfattningen, eller abstract, till 

publikationerna och därmed gavs en bredare bild av textens innehåll och relevans. Materialet 

valdes utifrån följande kriterier: 1) det skulle ha en tydlig critical literacy-inriktning, 2) det skulle 

beröra jämställdhet, genus eller normer, 3) det skulle handla om critical literacy i 

klassrumskontext, samt 4) det skulle handla om critical literacy i olika textsammanhang. 



 

10 
 

 

Forskning som inte uppnådde inklusionskriterierna, till exempel forskning som inte 

behandlade critical literacy i klassrumskontext eller inte berörde genusnormer, sållades bort 

och minskade urvalet. Den forskning som uppnådde kriterierna sammanfattades därefter i en 

analysöversikt (bilaga 1). Syfte, metod, design och resultat sammanställdes i dokumentet där 

för analysöversikt och tydliggjorde varje publikations tema, vilket identifierade irrelevant 

forskning. Ett antal publikationer exkluderades eftersom det vid djupare läsning upptäcktes 

att informationen var irrelevant för vår studie och inte bidrog till resultatet.  

 

Titel Författare År Publikationstyp 

First graders and fairy tales: 

One teacher's action research 

of critical literacy 

Bourke, R. T. 

 

2008 Vetenskaplig artikel 

Extending the classroom 

walls: using academic 

blogging as an intervention 

strategy to improve critical 

literacy skills with elementary 

students. 

Chamberlain, E 

 

2015 Vetenskaplig artikel 

Reading for Life - Three 

Studies of Swedish Students’ 

Literacy Development 

Damber, U. 

 

2010 Doktorsavhandling 

Using Read-Alouds with 

Critical Literacy in K-3 

Classrooms 

Meller, W. B., 

Richardson, D. & 

Hatch, J. A. 

 

2009 Vetenskaplig artikel 

What Does This Story Say 

About Females? – 

Challenging gender-biased 

texts in the English-language 

classroom 

Hayik, R. 

 

2016 Vetenskaplig artikel 

Critical Literacy and 

Transgender Topics in an 

Upper Elementary 

Classroom: A Portrait of 

Possibility. 

Hermann-Wilmarth, J. 

M., Lannen, R. & 

Ryan, C. L. 

 

2017 Vetenskaplig artikel 

The Intersection of 

Multimodality and Critical 

Perspective: Multimodality as 

Subversion 

Huang, S-Y.  

 

2015 Vetenskaplig artikel 
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Critical literacy’s ongoing 

importance for education 

Janks, H.  

 

2014 Vetenskaplig artikel 

Globalisation, Diversity, and 

education: A South African 

perspective 

Janks, H 

 

2014 Vetenskaplig artikel 

Examining Critical Literacy – 

Preparing Preservice 

Teachers to Use Critical 

Literacy in the Early 

Childhood Classroom 

Norris, K., Lucas, L. & 

Prudhoe, C. 

 

2012 Vetenskaplig artikel 

 

  Materialanalys 

Det utvalda materialet sammanfattades för att ge oss en tydligare bild av 

forskningspublikationernas mönster och teman, vilket ledde till att likheter och skillnader 

synliggjordes publikationerna emellan. En stor del av publikationerna visade sig vara 

aktionsforskning. För att få en övergripande bild av likheter och skillnader tilldelades 

publikationerna nyckelord som sedan färgkodades. På detta sätt kunde gemensamma 

observationer eller upptäckter framhävas och studierna kunde ställas mot varandra på ett 

tydligt vis. Färgkodningen skapades genom att plocka ut nyckelord (bilaga 1) som 

konstruerades vid sammanfattningarna för varje publikation. Reflektion, att eleven upptäcker 

själv, att stöta på hinder samt textens påverkan är exempel på några av de nyckelord som 

skapades. När nyckelorden kopplats till olika färger blev det tydligt vilka publikationer som 

besvarade vilka frågeställningar och därmed hur de kunde placeras under resultatavsnittets 

olika rubriker.  

 

Ett problem som uppstod i materialanalysen var att rubriker och kategorier formades innan 

forskningen lästs ordentligt och djupgående; genom användning av olika färger kopplade vi 

samman redan bestämda teman och rubriker med publikationerna. Framför att söka efter 

gemensamma teman i forskningen, söktes det i texterna efter förutbestämda teman. Det blev 

ett hinder i skrivprocessen som löstes genom att radera samtliga rubriker, i stället djupgående 

läsa varje forskningspublikation och till slut ha synliggjort passande och gemensamma teman 

att forma till rubriker i resultatavsnittet. Publikationer med innehåll som tidigare ansetts 

passande till studien upptäcktes i materialanalysen vara oväsentliga då de inte besvarade 

studiens frågeställningar. 
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5. Resultat 

Arbete med ett critical literacy-perspektiv i klassrumskontext beskrivs genomgående i 

forskningen som ett arbete där social interaktion i form av diskussioner och samtal ger 

utrymme för olika perspektiv, med särskilt fokus på hur språk och makt samspelar (Hayik, 

2016; Meller, Richardson & Hatch, 2009; Hermann-Wilmarth, Lannen & Ryan, 2017; Norris, 

Lucas & Prudhoe, 2012). Med detta i åtanke kommer resultatavsnittet att presentera hur ett 

critical literacy-perspektiv kan tillämpas i undervisningen (5.1) samt vilka effekter ett sådant 

arbete kan ge på identitet, genus och normer (5.2). 

 

 Hur tillämpas ett critical literacy-perspektiv i undervisningen? 

Detta avsnitt behandlar hur ett critical literacy-perspektiv enligt forskning kan tillämpas i en 

klassrumskontext.  Inledningsvis presenteras hur skapandet av hinder samt att ifrågasätta det 

som tas för sanning, det vill säga normer, kan leda till ökad förståelse för omvärlden (5.1.1). 

Avsnittet fortsätter sedan med att redogöra för ett kritiskt arbete med olika texter och 

modaliteter (5.1.2). Avslutningsvis presenteras arbetet med tolkning och reflektion (5.1.3).  

 

 Att skapa hinder och ifrågasätta normer 

Critical literacy kan tillämpas i undervisningen genom att ifrågasätta det som tas för sanning, 

alltså normer (Bourke, 2008; Hermann-Wilmarth et al., 2017). Ryan T. Bourke (2008, s. 309) 

ger i sin studie, som handlar om att tillämpa ett kritiskt perspektiv i undervisningen, exempel 

på hur eleverna i hans studie upptäckte oskrivna regler. Detta utfördes genom att diskutera 

och ifrågasätta hur klassiska sagor hade kunnat skrivas eller utspela sig på andra sätt. 

Ifrågasättandet av sådant som tas för sanning beskrivs också av Jill M. Hermann-Wilmarth, 

Rosemary Lannen och Caitlin L. Ryan (2017, s. 19-20) när de från sin studie presenterar 

exempel som att låta eleverna notera saker som anses typiskt för kvinnor och män. Deras 

studie behandlar hur critical literacy-pedagogik påverkar hur transsexualitet diskuteras i 

klassrumskontext (Hermann-Wilmarth et al., 2017). Likt hur Bourke (2008) menar att eleverna 

utan lärarens ledning ska få undersöka och upptäcka normer och sådant som tas för sanning, 

menar också Hermann-Wilmarth et al. (2017) att det bästa är att låta eleverna få vara aktiva 

deltagare och att läraren då låter eleverna själva upptäcka vad som tas för sanning. Genom att 

låta eleverna dramatisera kan de synliggöra sådant som tas för sanning. Eleverna får till 

exempel agera en känd person eller karaktär, exempelvis en prinsessa, och klassen får gissa 

vem det ska föreställa. Aktiviteten synliggör de normer som finns för kvinnor och män, som 

att en prinsessa kan illustreras med ljus röst, benen i kors och låtsas sminka sig. Eleverna 

upptäcker här vilka kategorier eller ramar personer placeras in i, vilket kan leda till en 

diskussion om hur snäva ramarna är och hur man placeras in i en av kategorierna baserat på 

vilket kön man har (Hermann-Wilmarth et al., 2017, s. 19–20). Också Shin-Yang Huang (2015, 

s. 33) påpekar att det, på grund av det vanliga och det som kan tas för sanning, kan påverka 

läsaren som mest om budskap i texter kräver att läsaren får läsa mellan raderna. Anledningen 

till att dessa budskap påverkar läsaren mer är att de presenteras just som naturliga eller  
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underförstådda och därmed tas för sanning. Det är på grund av att budskapen presenteras 

som just naturliga eller underförstådda och då tas för sanning, som de påverkar läsaren mer, 

menar Huang (ibid.). 

 

För att synliggöra vilken makt och påverkan texten har på läsaren kan ett critical literacy-

perspektiv tillämpas i undervisningen. Rawia Hayik (2016) och Bourke (2008) skriver om hur 

texter påverkar läsaren och använder egna exempel på övningar i sin forskning. Syftet med 

Hayiks (2016) och Bourke (2008) övningar var alltså att belysa makt. Bourkes (2008) studie 

fokuserar däremot mer på författarens makt över läsaren, medan Hayik (2016) lägger fokus på 

normers makt över människor i samhället. Bourke (2008, s. 310) visar för sina elever vilken 

makt författaren har över texten genom att eleverna får skriva om de klassiska sagorna. 

Genom att använda sig av klassiska sagor med goda och onda karaktärer, kan sagan skrivas 

om genom att karaktärsdrag och egenskaper förflyttas mellan dem. Den karaktär med goda 

egenskaper byter alltså karaktärsdrag med den onda karaktären. Genom att förflytta 

personlighetsdrag och egenskaper från en karaktär till en annan får eleverna upptäcka olika 

perspektiv och även upptäcka vilken maktpåverkan författaren har när karaktärerna 

konstrueras. Precis som Bourke (2008), betonar Hayiks (2016) studie, som problematiserar 

hur män och kvinnor porträtteras i barnlitteratur genom att belysa och ifrågasätta normer, 

skiftandet av karaktärsdrag och personligheter på karaktärer i texter elever stöter på. Normer 

kan då identifieras och fastställas för att öka medvetenheten hos eleverna och främja 

utvecklingen till att bli kritiska läsare som upptäcker att texter är skrivna och kan tolkas på 

olika sätt (Hayik, 2016, s. 418). När eleverna i studien fick byta ut en kvinnlig karaktär mot en 

manlig, utan att byta ut karaktärs- eller personlighetsdrag, synliggjordes till exempel 

genusnormer. Övningen resulterade i att eleverna bröt ut i skratt och upptäckte hur påverkade 

de är av samhällets strukturerade normer för hur kvinnor och män ska vara (a.a., s. 413). Texter 

kan alltså påverka läsaren både genom författarens ordval och genom hur karaktärer 

porträtteras utefter de normer som finns. 

 

 Att arbeta med olika texter och modaliteter 

I studier utförda av Katherine Norris, Lisa Lucas och Catherine Prudhoe (2012), Hermann-

Wilmarth et al. (2017) och Hayik (2016) beskrivs hur de använder frågor och samtal för att 

låta eleverna få upptäcka hur texter är vinklade och kan påverka läsaren. Genom att ifrågasätta 

sådant som eleverna är vana vid synliggörs normer och avvikelser, vilket möjliggör samtal där 

eleverna tillåts diskutera andra perspektiv. Wendy B. Meller, Danielle Richardson och J. Amos 

Hatch (2009, s. 77) har utfört en studie som berör hur högläsning av critical literacy-böcker 

kan användas för att utveckla elevers läsförståelse. I studien ges flera exempel på hur critical 

literacy via boksamtal kan tillämpas i undervisningen. De menar bland annat att ett critical 

literacy-arbete handlar om att gå steget längre än vanliga frågor som vad, varför, när eller var, 

för att möjliggöra diskussioner som ger utrymme för olika synvinklar (ibid.). Exempel på 

sådana frågor är öppna frågor eller dilemmafrågor, där eleverna får möjlighet att diskutera sina 

olika tankar om vad det korrekta eller inkorrekta svaret är, då sådana frågor inte har endast ett 

rätt eller fel svar. Vilka typer av öppna frågor eller dilemmafrågor som kan diskuteras beror 

dock på vad för typ av text det är, men huvudsaken är att frågorna kan leda eleverna till att 

ifrågasätta innehållet och jämföra olika perspektiv. För att veta vilka typer av frågor som kan 
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diskuteras till de olika texterna, kan läraren anordna förberedande lektioner (Meller et al., 2009, 

s. 78). Där kan eleverna introduceras till textens område, skapa en förförståelse och för läraren 

tydliggöra vilka normer som råder i klassen eller vad eleverna tar för sanning. Valet av frågor 

kan effektiviseras ytterligare genom att läraren på egen hand läser och arbetar med texten i 

fråga, för att upptäcka vilka frågor som kan ställas eller vilka frågor som kan bidra till 

diskussioner (ibid.).  

 

Hermann-Wilmarth et al. (2017, s. 18) presenterar ytterligare ett exempel på sätt att låta 

eleverna upptäcka och ifrågasätta texters struktur, där de använder sig av sådant som tas för 

sanning i samhället. Eleverna får fundera över saker som brukar vara, eller alltid har varit, på 

ett visst sätt och det ger utrymme åt diskussion kring vilka normer samhället är uppbyggt av. 

Syftet med övningen är då att för eleverna synliggöra problematiken med att ta saker för 

sanning, enbart för att de är vana vid att det är på ett visst sätt (ibid.). Ett liknande exempel 

ges av Hayik (2016, s. 412-413) som i sin studie lät eleverna samtala och argumentera utifrån 

frågor de fått av läraren att diskutera kring texten. En fråga som ställdes i och med läsning av 

sagan om Askungen var ”vad säger sagan om kvinnor?”. Frågan inledde ett samtal om kvinnans 

position och gestaltning i relation till hur kvinnor förväntas vara i verkligheten. Eleverna 

upptäckte saker som att kvinnor i sagor ofta gestaltas som osjälvständiga individer med 

karaktäristiska drag som naiv, svag eller i väntan på att bli räddad. Eleverna kopplade 

successivt sagokvinnans skildring till hur samhället ofta behandlar kvinnor i verkliga livet 

(ibid.). Hayik (2016, s. 417) är dock noga med att påpeka att skildringen av män också är 

problematisk, som att män är starka eller modiga. Jämställdhet handlar om att ge plats åt alla 

röster oavsett kön och det är viktigt att som lärare i arbete med kritisk granskning har detta i 

åtanke (ibid.). Reflektioner och upptäckter som utförs i det kritiska granskandet av olika texter 

eller modaliteter innebär alltså att vara medveten om olika perspektiv, samt att eleverna genom 

att vara aktiva deltagare ökar sin förmåga att reflektera och sin metakognition (Chamberlain, 

2015, s. 255).  

 

 Att arbeta med att tolka text och att läsa mellan raderna 

Flertalet forskningspublikationer har presenterat lärande som en social praktik med 

reflekterande samtal, där eleverna själva får undersöka och upptäcka (Bourke, 2008; Hayik, 

2016; Hermann-Wilmarth et al., 2017; Janks, 2014b; Norris et al., 2012). En studie av Ulla 

Damber (2010), vars syfte är att identifiera, ifrågasätta och diskutera hur olika literacy-

perspektiv kan inkludera elever i undervisningen, behandlar att mer fokus i undervisningen 

ofta läggs på ljud, bokstäver och avkodning än på läsförståelse och meningsskapande. Läsning, 

och framför allt högläsning, visade sig i studien ske i samband med lunch eller andra tillfällen 

där syftet med läsningen var att varva ned. En konsekvens blev då att det sällan uppstod samtal 

i samband med läsningen (Damber, 2010, s. 39). Även Huang (2015) betonar vikten av samtal 

och läsförståelse. Genom sin forskning att utforska multimodalitetens relevans inom critical 

literacy, drogs slutsatsen att de viktigaste budskapen i texter inte alltid framgår på ett tydligt 

vis och att läsaren både behöver kunna avkoda texten och nå budskapet för att kunna läsa av 

flera verkande modaliteter samtidigt (Huang, 2015, s. 33). Samtal som leder till reflektion blir 

därför en viktig del av att arbeta kritiskt med text och information. Meller et al. (2009, s. 78) 

förklarar i sin forskning om critical literacy och högläsning att bilder eller andra modaliteter 
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kan diskuteras innan innehållet presenteras. Eleverna får då möjlighet att samtala kring vad de 

tror att texten handlar om, vilket kan leda till att diskussioner skapas kring olika uppfattningar 

och tolkningar när de väl får reda på textinnehållet (ibid.). Huangs (2015, s. 33) resonemang 

om att kunna tolka olika modaliteter kan kopplas till Meller et al. (2009) som betonar vikten 

av att eleverna ska ges möjlighet att granska olika sorters texter, till exempel skönlitteratur, 

faktatext, film och bild. 

 

Janks (2014a, s. 354–355) utgår i en studie från sitt eget så kallade ramverk, vilket berör hur 

critical literacy kan arbetas med i undervisning. Arbetet omfattar fem olika steg som bör 

utföras vid textarbete, vilka kan underlätta arbetet med att tolka text eller läsa mellan raderna. 

De fem stegen är: 1) identifiera problemet i texten, 2) relatera problemet till elevernas 

vardagsliv, 3) hitta relevant information om ämnet samt identifiera textens design, 4) analysera 

och fundera över textens påverkan, och 5) tänka över positiva möjligheter (ibid.). Syftet med 

arbetet är alltså att utveckla elevernas medvetenhet om makt och påverkan, för att skapa en 

förståelse för hur text kan påverka läsaren mellan raderna. Efter att ha identifierat, analyserat 

och funderat menar alltså Janks (2014a, s. 354–355) att eleverna bör kunna jämföra, ta ställning 

och få uppfattning om hur texter kan påverka människor på olika sätt, för att därmed bilda en 

förståelse för den makt texter har att påverka läsaren. 

 

 Vad blir effekten på genus, normer och identitet av att tillämpa ett critical 

literacy-perspektiv i undervisningen? 

Detta avsnitt presenterar effekterna av att arbeta med critical literacy i undervisningen. 

Avsnittet kommer först redogöra för den ökade förståelsen för omvärlden (5.2.1), för att 

därefter behandla identifiering av normer (5.2.2). Slutligen presenteras den ökade förmågan 

att tolka och läsa mellan raderna (5.2.3).  

 

 Ökad förståelse för omvärlden 

Lärande och literacy är sociala praktiker som sker genom kommunikation, vilket innebär att 

elevers olika erfarenheter är av stor vikt i undervisningen. Detta uttrycker Janks (2014b) i en 

studie som fokuserar på literacy som sociala praktiker för meningsskapande i ett digitaliserat 

och globaliserat samhälle. Janks (2014b, s. 17-18) menar att lärande sker genom att människor 

får ta del av varandras olika upplevelser och bakgrunder, vilket ökar förståelsen för omvärlden 

och eleverna lär sig tillsammans att bli självständiga samhällsmedborgare. En annan studie av 

Janks (2014a, s. 139) som belyser vikten av critical literacy i undervisning, visar att dagens 

digitaliserade och globaliserade samhälle kräver att människor är kritiska läsare både mot 

världen och sig själva. Globaliseringen innebär att världen sammanlänkas och många elever är 

flerspråkiga, samt att olika kulturer möts i både samhälle och skola (a.a., s. 36). Att arbeta med 

de olika texter som eleverna idag har tillgång till i sina vardagsliv leder till att eleverna utvecklar 

MIK och därmed sitt kritiska tänkande (Janks, 2014a, s. 349), något som även styrks av 

Damber (2010, s. 39). Critical literacy ger eleverna förståelse för relationer mellan det lokala 

och globala, relationer mellan det nutida och framtida samt för relationer mellan ”vi” och ”de  
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andra” (Janks, 2014a, s. 350). Att tillämpa ett critical literacy-perspektiv i klassrumskontext 

innebär alltså att elevernas förståelse för omvärlden ökar och critical literacy därför, enligt 

Janks (ibid.), ska vara en central del av undervisningen. 

 

Större krav ställs i dagens samhälle på skola och lärare eftersom det domineras av digitalisering 

och medier. Detta uttrycker Janks (2014b, s. 12) som förklarar att medie- och 

informationskunnighet blir mer och mer nödvändigt för att kunna förstå och delta i samhället 

omkring oss. Det innebär att MIK blir centralt och relevant i all undervisning och det är viktig 

att lärare utvecklar sina kunskaper och kompetens för användning av olika digitala verktyg och 

digitala medier. Dessa verktyg ger utrymme för fler typer av modaliteter än tidigare och 

variationen av verktyg lockar elever till att utveckla literacy även utanför skolans verksamhet 

(a.a., s. 20–21). I Elizabeth Chamberlains (2015) studie om att utveckla critical literacy genom 

IKT (informations- och kommunikationsteknik), användes en klassblogg som verktyg i 

undervisningen. Användningen av en blogg gjorde eleverna till aktiva deltagare av text i stället 

för endast konsumenter, vilket ökade elevernas metakognition och reflekterande kring texter 

(Chamberlain, 2015, s. 245). Bloggen blev ett multimodalt medel för att öppna upp för 

diskussioner i klassrummet samt visa olika synvinklar på en text och det möjliggjorde också 

för eleverna att ge och ta emot feedback till varandra. Elevernas ökade möjligheter till feedback 

förbättrade deras egen skrivning och bloggande inspirerade eleverna att skriva och publicera 

sina egna texter (a.a., s. 246).  

 

 Att identifiera normer 

I studien utförd av Hermann-Wilmarth et al. (2017, s. 18-19) framkom att eleverna genom 

diskussioner och samtal kring vad de är vana vid började ifrågasätta normer som att kvinnor 

och män beter sig på ett visst sätt, att saker är kvinnliga eller manliga eller att kärlek och 

vänskap sker mellan olika kön. Genom att tillsammans samtala om vad en person kan 

identifiera sig som, till exempel kvinna, svart, kristen, lesbisk eller vuxen, skapade de en lista 

och upptäckte genom vidare samtal att vissa identiteter sågs som normala. Samtal gällande 

normer kan alltså uppmärksamma de avvikande normerna och ge eleverna en ökad förståelse 

för varför det är viktigt att vara en kritisk läsare mot text, sig själv och omvärlden (ibid.). 

Bourke (2008, s. 309) presenterar i en studie hur han kom fram till att elevernas egna försök 

att ifrågasätta de sanningar som tagits för givna i sagorna varit de försök med bäst resultat. 

Syftet med studien var att bland annat undersöka elevers förmåga att själva kritisera normer 

(ibid.). Det är först när eleverna är medvetna om de strukturella mönster som omger dem som 

de kan ifrågasätta de texter som tas för sanning, ses som vanligt eller naturligt i världen. Detta 

uttrycks också av Norris et al. (2012) som i sin studie synliggör vikten av critical literacy i 

klassrumskontext genom att tillsammans med lärarstudenter ifrågasätta och synliggöra normer 

i texter. Att identifiera det som uppfattas som normalt eller naturligt samt att diskutera de 

avvikande normer som synliggörs är en viktig del för elevernas ökade förståelse (Bourke, 2008, 

s. 309; Hermann-Wilmarth et al., 2017, s. 18–19). Bourke (2008) visar i sin studie att 

ifrågasättande av normer kan leda till diskussioner kring normer och vad som anses vara rätt 

och fel. Detta bekräftas av Hayik (2016, s. 413-414) som beskriver normer som någonting 

som tas för sanning och som kan identifieras genom att ifrågasätta normerna (ibid.). Det  
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kritiska arbetet med att ifrågasätta bidrar till att eleverna utvecklar sin förståelse och 

medvetenhet för omvärlden och därmed främjar utvecklingen till att bli kritiska läsare som 

upptäcker att texter kan vara skrivna och tolkas på olika sätt (Hermann-Wilmarth et al., 2017, 

s. 18–19; Hayik, 2016, s. 418).  

 

Både Hayik (2016), Janks (2014a) och Damber (2010) presenterar i sina studier att samhället 

är uppbyggt av normer och hur dessa normer påverkar människor. Normer kan beskrivas som 

någonting som ständigt konstrueras, mer eller mindre medvetet (Janks, 2014a, s. 349), och 

eftersom den värld elever ser och lever i är konstruerad av normer kan normerna ofta för 

elever uppfattas som någonting sant eller trovärdigt (Hayik, 2016, s. 410). En effekt av att 

tillämpa critical literacy i undervisningen blir då att normer synliggörs, något som uttrycks av 

Janks (2014a, s. 349). Tillämpning av critical literacy handlar om mer än att endast synliggöra 

och respektera normer och olikheter – det handlar framför allt om att avlägsna bilden av ”vi” 

och ”de andra” menar Damber (2010, s. 42–43). Effekten av ett kritiskt arbete är att kunna 

identifiera och förändra normer och då även kunna se till exempel olika kulturer eller normer 

som delar av en helhet i stället för två skilda helheter (Janks, 2014a, s. 349; Damber, 2010, s. 

42–43). 

 

 Ökad förmåga att tolka text och läsa mellan raderna 

Att arbeta med att ifrågasätta och synliggöra normer eller vad som tas för sanning handlar 

mycket om att vara medveten om sitt eget tänkande. Det är nödvändigt för elever att vara 

medvetna om olika uppfattningar och synvinklar för att kunna förstå sin omvärld samt för att 

kunna förstå hur normer påverkar samhället (Janks, 2014a, s. 350). En studie av Damber 

(2010, s. 38) visar att språk samverkar med både kultur och identitet, vilket tillsammans 

utvecklar critical literacy. De symboliska systemen av språk verkar i olika kontext eftersom det 

kan presenteras i form av olika modaliteter. Det är dock när språket verkar i sociala 

sammanhang som det påverkar kultur och identitet (ibid.). Detta visar att medvetenhet om 

olika perspektiv, eller metakognition, är väsentligt för att skapa en djupare förståelse för text 

och information (Chamberlain, 2015, s. 248). När Chamberlain (2015) utförde en studie över 

vilka aktiviteter som kan utveckla critical literacy, konstaterades att ett critical literacy-

perspektiv kan ge effekter som ökad metakognition och därmed ökad förmåga att läsa mellan 

raderna för en djupare läsförståelse (a.a., s. 248). Denna slutsats delas med Huang (2015, s. 33) 

som konstaterar att arbetet med multimodala texter, samt att kunna läsa texter där flera 

modaliteter verkar samtidigt, är väsentligt i undervisningen för att eleverna ska kunna tolka de 

budskap som inte uttrycks med ord (ibid.). Får eleverna möta olika modaliteter i olika kontext, 

lär de sig att vara kritiska läsare mot all text och information (Meller et al., 2009, s. 78). 

 

I studien av Hayik (2016, s. 409) granskas sagor och de positioner som avslöjas för olika 

könsroller i sagor. Genom att använda sig av ett ifrågasättande arbete och öppna frågor, 

började eleverna själva upptäcka vilka normer sagorna förmedlade. Arbetet med att ifrågasätta 

normer gav alltså effekten att eleverna upptäckte olika sätt att tolka texter på. Till exempel 

upptäckte de att kvinnor oftast skildrades som antingen vackra och undergivna, eller svartsjuka 

och onda, karaktärer. Män skildrades oftast som tålmodiga, målmedvetna rebeller som räddar 

den vackra, hjälplösa kvinnan (ibid.). Det kritiska arbetet bidrog alltså både till att eleverna 
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förstod hur de kan arbeta för att identifiera normer och till att de själva upptäckte nya sätt att 

tolka text på (Hayik, 2016, s. 409–410). Att eleverna själva får upptäcka och undersöka med 

hjälp av lärarens öppna frågor uttrycks också av Bourke (2008, s. 311) som bekräftar att ett 

kritiskt arbete handlar om att genom samtal låta eleverna ifrågasätta och upptäcka olika sätt 

att tolka text på. Via samtal ökade elevernas förmåga att läsa mellan raderna. 
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6. Diskussion 

Avsnittet inleds med att presentera en metoddiskussion där urval, tillvägagångssätt och 

analysprocess diskuteras (6.1). Vidare presenteras en resultatdiskussion (6.2). Diskussionen 

redovisas med koppling till arbete med critical literacy i en klassrumskontext (6.2.1), effekterna 

av ett kritiskt arbete (6.2.2), och litteraturstudiens resultat i relation till inledning, syfte, 

bakgrund och aktuella styrdokument (6.2.3). Avsnittet och litteraturstudien avslutas med ett 

kort bidrag till framtida forskning inom området (6.3) och några avslutande ord (6.4). 

 

 Metoddiskussion 

Avsnittet för informationssökning (4.1) presenterades med att detaljerat beskriva hur 

sökningarna utförts på de olika söktjänsterna, med anledning att vem som helst ska kunna 

genomföra samma sökningar som utförts i denna litteraturstudie. Informationssökningarna 

visade att en stor del av forskning inom critical literacy är internationell och det blev snarare 

en svårighet att hitta aktuell svensk forskning än tvärtom. De sökningar som utfördes med 

enbart svenska sökord visade till exempel inte ett lika stort urval som de sökningarna utförda 

med engelska ord. När ordet genus ersattes av gender utökades resultatet från färre än 10 

stycken träffar till knappt 20 stycken träffar. Det blev dock inget större problem att få fram 

varken nationella eller internationella sökresultat och användningen av både svenska och 

engelska sökord kan ha haft stor påverkan på det breda utbudet av forskning. Det är däremot 

möjligt att de sökningar som utfördes var otillräckliga eller kunde utökats ytterligare. Samtliga 

publikationer vi funnit angående critical literacy-arbete i klassrummet har visat positiva utfall 

där critical literacy rekommenderas och argumenteras för ett positivt perspektiv. Utökade eller 

ytterligare anpassade sökningar kunde eventuellt ha visat andra resultat som kritiserande 

argument eller negativa aspekter, men det är inte aspekter som tydligt framgått i sökresultaten. 

Sökningar med syftet att finna forskning som kritiserar eller talar negativt om critical literacy 

har utförts utan något framgångsrikt resultat. Utifrån den forskning som påträffats i samband 

med denna studie och informationssökningar, kan slutsatsen dras att majoriteten av de 

forskare som studerat critical literacy i klassrumskontext är positiva till perspektivet och menar 

att det är någonting nödvändigt att applicera i undervisningen. 

 

Då egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning visat att ett kritiskt textarbete är 

någonting som saknas i undervisningen, har vi under sökarbetets gång varit väl medvetna om 

vår positiva inställning till arbete med critical literacy i klassrumskontext. Vi har därför varit 

mycket noga att undersöka och observera områdets alla olika aspekter med anledning att inte 

riskera uteslutning av sådan forskning med negativa resultat gentemot critical literacy i 

undervisningen. 

 

Efter att ha sökt information kunde det konstateras att majoriteten av forskningen inom 

området critical literacy i klassrumskontext är från de senaste 10 åren. Det är tänkbart att detta 

endast är en slump, men det kan också vara möjligt att critical literacy är ett nytt område som 

det ännu inte utförts mycket forskning kring. De äldsta publikationerna som valts utifrån  
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informationssökningen är från år 2008 och 2009, medan resterande forskning är från 2010-

talet och framåt. Att söka efter forskning med publikationsår tidigare än 2000-talet hade 

kunnat vara en alternativ sökning att utföra, för att få bekräftat om dessa spekulationer kan 

stämma. 

 

 Resultatdiskussion 

Samtliga granskade publikationer uttrycker att det inte finns endast ett sätt att tillämpa critical 

literacy, men vissa element är ändå närvarande i nästan samtliga forskningspublikationer. 

Dessa element är: att ifrågasätta, att samtala om, att tolka och att stöta på hinder i texten. 

Denna del av diskussionsavsnittet diskuterar elementen i relation till studiens syfte, bakgrund 

och resultat. 

 

 Att använda ett critical literacy-perspektiv i undervisningen 

Bourke (2008), Hayik (2016), Huang (2015) och Norris et al. (2012) använder klassiska 

litteraturverk i sitt arbete med critical literacy. De använder litteratur med innehåll som tas för 

sanning och sällan ifrågasätts, exempelvis sagor som De tre bockarna Bruse eller Askungen. 

Samtidigt använder sig Meller et al. (2009) av vad de kallar för critical literacy-böcker som är 

skrivna med syftet att ifrågasätta det vi tar för sanning. De är två typer av texter som är 

varandras motsatser men som samtidigt kan få samma effekt. Den första typen är från början 

skriven på ett sätt som snarare bekräftar normer medan den andra typen bryter mot normerna 

i sitt innehåll. En relevant fråga kan då bli om någon av texttyperna är bättre än den andra. 

Eftersom samtalet används som verktyg och det är via samtalet elevens förståelse ökar, är det 

inte avgörande för lärandet om boken är skriven med syftet att ifrågasätta eller inte –  det är 

samtalet om boken som spelar roll.  

 

Den skrivna texten är den som använts mest i den forskning som behandlats i denna 

litteraturstudie, men som Huang (2015) och Janks (2014b) belyser så är det även viktigt att 

behandla multimodala texter och belysa andra modaliteter än det skriftspråkliga i det kritiska 

arbetet. Huang (2015) förklarar vidare i sin studie att budskap förmedlas via fler modaliteter 

än det skrivna och uttalade ordet. Modaliteter som mimik, kroppsspråk, ljussättning och musik 

kan påverka hur läsaren tolkar en film och dess budskap (ibid.). För att arbeta med critical 

literacy behöver mycket tid av undervisningen spenderas med att arbeta med olika modaliteter 

utöver den skrivna texten för att förbereda eleverna för framtiden och det digitaliserade 

samhället. För att kunna vara en kritisk läsare är det är alltså nödvändigt att arbeta med att 

ifrågasätta och diskutera olika multimodaliteter, som film eller musik, på samma sätt som det 

arbetas med skriftliga texter. 

 

Meller et al. (2009) och Damber (2010) betonar vikten av lärarens position i ett arbete med 

critical literacy och vilket ansvar läraren har att konstruera passande frågor som leder till 

ifrågasättande samtal och diskussioner. Dock visade forskningen även skilda aspekter av 

lärarens roll. Medan Hayik (2016) i sin studie uttryckte att läraren måste vara tydlig i sin 

lärarroll, uttryckte Bourke (2008) snarare att lärarens position bör vara mer avslappnad och att 

läraren också lär sig av sina elever. Om det ena behöver utesluta det andra är också något som 
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kan ifrågasättas. Lärarens position i undervisning där critical literacy tillämpas kräver möjligen 

att läraren är tydlig i sin ledarroll men det utesluter inte att läraren är lyhörd och aktiv 

tillsammans med sina elever. Resultatet av litteraturstudien har visat att det är minst lika viktigt 

för läraren att vara uppdaterad och förberedd i sitt eget arbete med kritisk granskning, som 

det är för eleverna att utvecklas till att bli kritiska läsare.  

 

En av lärarens stora uppgifter i ett arbete med critical literacy är att själv vara en kritisk läsare 

som värderar social rättvisa och en förståelse för den kontext som de verkar i (Norris et al., 

2012, s. 60). En del av lärarens ansvar är även att i arbetet med genus och normer vara 

medveten om att läraren är i en maktposition och att där vara kritisk mot sig själv. En lärares 

auktoritet kräver att läraren rannsakar sina egna åsikter och värderingar samt ifrågasätter sig 

själv, på samma sätt som eleverna lär sig att ifrågasätta information. Att ha hänsyn till elevernas 

olika bakgrund och erfarenheter blir därmed en viktig del av lärarens arbete, där valen av 

material kan anpassas till det som passar eleverna framför det som passar läraren. Vi anser att 

undervisningen inte enbart ska anpassas efter lärarens preferenser, utan framför allt utefter 

elevernas egna bakgrunder, erfarenheter och intressen, något som också påpekas av Barbara 

Comber och Helen Nixon (2004, s. 118), Fast (2009, s. 42–43) samt Bergöö och Jönsson 

(2012, s. 79). 

 

 Effekter av att arbeta med critical literacy i en klassrumskontext 

Någonting som uppmärksammas av Janks (2014b), Damber (2010) och Schmidt (2013) är att 

globalisering bidrar till ett interkulturellt samhälle med flerspråkiga invånare och en ökad 

kulturell mångfald. Då skolan handlar lika mycket om språk och dess uppbyggnad som den 

handlar om kunskap och sociala interaktion, är det viktigt att undervisningen kan anpassas 

efter elever med olika bakgrunder (Damber, 2010, s. 40, 43; Schmidt, 2013, s. 30-35; Säljö, 

2014, s. 306–307). Läraren behöver exempelvis vara tydlig med instruktioner och annan 

kommunikation för att samtliga elever ska ha lika möjligheter att utvecklas (Damber, 2010, s. 

40, 43). Aktiviteter som ifrågasätter och synliggör normer kräver att läraren tar hänsyn till sina 

elevers olika förförståelse och vanor. Med elever från olika kulturer och bakgrunder kan det 

uppstå viss problematik med att ifrågasätta normer. Det som anses vanligt för en elev kan 

verka helt främmande för en annan elev. 

 

Effekterna av critical literacy kan påverkas av vilket utrymme eleverna ges att delta i samtal 

och diskussioner. Med många elevers olika förförståelse och vanor kan det bli problematiskt 

att belysa alla olika perspektiv; hur kan läraren då arbeta för att ge alla elever utrymme i samtal 

och diskussioner? Får eleverna en ökad förmåga att tolka och läsa mellan raderna eller en ökad 

förståelse för omvärlden, beroende på hur stor plats de själva har i samtalen? Huruvida 

effekterna kan skiljas åt eller inte är inte en fråga som nämns i den forskning som behandlats. 

Det som däremot nämns av bland annat Janks (2014b) och Hermann-Wilmarth et al. (2017) 

är att eleverna får en ökad förståelse för sin omvärld när de delger olika perspektiv och får 

höra olika perspektiv. Effekterna av critical literacy i klassrumskontext benämns ofta som 

generella och de går sällan in på individuella skillnader. Chamberlain (2015, s. 249–252) går in 

delvis på båda aspekterna. Generellt ser hon att elevernas metakognitiva förmåga ökat men 

att dataanalysen av elevernas resultat även visar att vissa elever ligger kvar på samma nivå som 
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tidigare eller till och med en lägre nivå. De elever som inte nått högre resultat i analysen efter 

arbetet med en klassblogg är enligt Chamberlain (2015, s. 256) de elever som inte heller deltagit 

i skapandet av blogginlägg eller diskussioner i klassrummet. Något tydligt svar på hur de 

individuella effekterna av ett critical literacy-arbete kan se ut, har inte direkt omnämnts i 

forskningen. Indirekta förklaringar kan antas utefter Chamberlains (2015) studie där elever 

som inte varit aktiva har uppvisat sämre resultat än aktiva elever. Det är dock svårt att urskilja 

ur resterande forskningspublikationer huruvida detta kan bekräftas eller ej. 

 

 Resultat kopplat till styrdokument, egna erfarenheter och det sociokulturella 

perspektivet 

Det tema som var tydligast i forskningsresultatet var att lärandet skedde genom samtal mellan 

elever och lärare. Förståelsen, ifrågasättandet, hindren och motstånden uppkom genom 

samtal. När eleverna fick chansen att vara aktiva deltagare istället för enbart konsumenter lärde 

de sig som mest (Chamberlain, 2015, 245). Eleverna kunde vid det sociala samspelet, vid 

utbytet av tankar och kunskap med klasskamrater samt när de fick se och uppleva olika 

perspektiv, se bakom kulisserna och upptäcka det dolda i texten. Eftersom eleverna enligt 

skolans styrdokument ska ges möjlighet att utveckla förståelse och medvetenhet för olika 

perspektiv och åsikter (Skolverket, 2017a, s. 7–8), visar resultatet att critical literacy blir en 

relevant del i undervisningen. Den sociala interaktionen, som leder till att olika perspektiv och 

åsikter framhävs, bidrar till att eleverna utvecklar sin förståelse och medvetenhet. Det 

sociokulturella perspektivet är alltså en viktig del i hur critical literacy tillämpas i 

klassrumskontext. Att critical literacy kan beskrivas som ett sätt att läsa mellan raderna, vara 

och agera i världen blir därför en aktuell beskrivning av att det sker i samband med andra 

människor (Damber och Lundgren, 2015, s. 11).  

 

Eftersom skolan är en plats där möten mellan bland annat olika kulturer sker, blir medvetenhet 

och förståelse för olikheter viktiga förmågor att utveckla, vilket uppmärksammas av 

Skolverket (2017a, s. 7–8). Att skolan ska främja olika perspektiv och uppfattningar kan 

sammankopplas med appliceringen av ett critical literacy-perspektiv i undervisningen. Med 

critical literacy får läraren verktyg, att med sina elever kritiskt granska texter och dess innehåll, 

vilket leder till att eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att vara medveten om samt 

förstå olika uppfattningar eller perspektiv (ibid.). Enligt våra egna uppfattningar finns det 

ibland en brist i undervisningen på diskussioner kring olika normer, synvinklar och perspektiv, 

trots att skolans styrdokument flitigt nämner exempelvis respekt och förståelse för människors 

olikheter. Det kritiska arbete som ett critical literacy-perspektiv innebär skulle kunna leda till 

att lärare i sin undervisning inte endast väljer böcker som kan inleda samtal mellan eleverna, 

utan det skulle dessutom kunna leda till att läraren använder utmanande frågor som i sin tur 

leder till att eleverna börjar ifrågasätta sådant som de är vana vid och tar för sanning. 

 

 Idéer till framtida forskning  

En stor majoritet av den forskning som behandlats i denna studie är aktionsforskning. Enligt 

generell beskrivning innebär denna typ av forskning ett tillvägagångssätt där forskaren är en 

del av det fält som studeras, samt samverkar tillsammans med personerna som studeras vid 
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diagnosen och lösningen av ett problem (Bryman, 2011, s. 356). Aktionsforskningen består 

ofta av kvalitativa data, men även innehålla kvantitativa data. Fokus ligger på att forskaren 

samarbetar på nära håll med den verksamhet som studeras (ibid.). Ett alternativt bidrag till 

vidare forskning kan vara att bepröva det resultat som presenterats i denna litteraturstudie. 

Blir forskningsresultatet likstämmigt i praktiken, med vad som presenteras i publikationerna? 

Ger aktiviteterna samma effekter som beskrivs? Hur uppfattas arbetet med ett critical literacy-

perspektiv i undervisningen av eleverna? Vidare forskning kan även undersöka hur 

undervisning i ett klassrum som säger sig använda critical literacy kan se ut och att praktiskt 

undersöka denna undervisning. Eftersom forskningen visar att critical literacy är en viktig del 

av undervisningen, kan fortsatta studier vidare undersöka hur normer och genus ifrågasätts 

genom de aktiviteter som presenterats i resultatet.  

 

Eftersom resultatet visar att samtal och diskussioner utgör en stor del i tillämpningen av ett 

critical literacy-perspektiv kan vidare forskning behandla hur man kan arbeta för att alla elever 

ska ges möjlighet att ta en plats i samtal och diskussion. Forskningen visar att detta är en viktig 

del av arbetet med critical literacy och det har presenterats många exempel på hur samtalen 

och diskussionerna gick till i de olika studierna, dock utan tydliga svar på hur delaktiga alla 

elever var. Vidare forskning skulle då kunna utföras för att dels ta reda på hur aktiva eleverna 

är i samtalen samt hur delaktigheten påverkar effekterna, men även att dels ta reda på hur 

läraren arbetar för att göra eleverna delaktiga. Ett ytterligare förslag för framtida forskning är 

att undersöka huruvida ett critical literacy-perspektiv kan tillämpas i individuellt arbete. Vad 

krävs för att en elev på egen hand ska kunna kritiskt granska information? Sådan forskning 

kan undersöka vilka av de redovisade aktiviteter som kan användas för att möjliggöra ett 

eventuellt individuellt arbete inom critical literacy-tillämpning.  

 

 Avslutande ord 

Att arbeta kritiskt och att utveckla sin förståelse för hur man kan granska texter ur olika 

perspektiv och synvinklar är en nödvändighet för att kunna leva i världen idag. För att 

möjliggöra alla människors lika rätt till utveckling och lärande kan en slutsats av denna 

litteraturstudie vara att tillämpning av ett critical literacy-perspektiv i klassrumskontext bidrar 

till en ökad förståelse för omvärlden och en ökad förmåga att kritiskt granska samt tolka olika 

texter. Med en förståelse för olika synvinklar, åsikter, upplevelser och perspektiv kan fler elever 

ges möjlighet att vara och bli vem de vill. Critical literacy ger elever möjlighet att ifrågasätta 

samt synliggöra normer och de blir på så sätt medvetna om vad som anses normalt respektive 

avvikande i olika kontext. Att tillämpa ett critical literacy-perspektiv i undervisningen kan alltså 

tolkas som att ifrågasätta omvärlden, där effekten då blir en ökad förståelse för bland annat 

genus, normer och identitet. 
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Bilaga 1 – översikt över analyserad litteratur 

Författare 

Titel 

Ev. tidskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamlin

g 

 

 

Teoretisk 

bakgrund 

Resultat Nyckelord 

Bourke, R. T. 

First graders and fairy 

tales: One teacher's 

action research of 

critical literacy 

The Reading 

Teacher 

(2008) 

USA 

ERIC 

Artikelns syfte är 

att som lärare 

applicera en 

kritisk lins som 

tillåter att läsa 

mellan raderna 

samt att förmedla 

till lärare hur 

arbetet med 

critical literacy 

kan avslöja när 

elever använder 

literacy i 

vardagslivet. 

Aktionsforskning 

 

Elever i årskurs 1, 

6-åringar 

 

Observationer/ex

periment/intervju

er i verksamhet 

Critical 

literacy, 

Sociocultural 

perspective 

Genom att ställa 

utmanande och öppna 

frågor, uppstod hinder 

för eleverna. Dessa 

hinder/motstånd bidrog 

till att eleverna började 

upptäcka normer och 

avvikelser i sagor/text 

och deras omvärld. 

Resultatet visade att 

critical literacy-arbete 

kräver socialt samspel 

mellan både elever och 

lärare, att man lär av 

varandra. 

- Eleven stöter 

på hinder 

- Tolka 

- Ifrågasätta 

- Läraren skapar 

hinder 

- Eleven själv 

upptäcker 

- Perspektivbyte 

- Textens 

påverkan 

Chamberlain, E 

Extending the 

classroom walls: using 

academic blogging as 

an intervention 

strategy to improve 

critical literacy skills 

with elementary 

students. 

International 

Journal of Primary, 

Elementary and 

Early Years 

Education 

(2015) 

Australia 

ERIC, PsycInfo, 

Google Scholar 

Studiens syfte är 

att utveckla 

elevernas 

metakognition 

och 

reflektionsförmåg

a genom IKT-

användning. 

Aktionsforskning  

 

Elever i ”year 

five”  

 

Observationer, 

analys av data 

genom 

”Development 

reading 

assessment” 

Kemmis och 

McTaggart’s 

modell av fyra 

stadier: Planer, 

agera, 

observera och 

reflektera. 

Samt 

analyseringen 

från 

datainsamlinge

n i 

"development 

reading 

assessment".  

Genom att använda en 

klassblogg där eleverna 

fick skriva inlägg om 

t.ex. böcker de läst, blev 

de aktiva deltagare i 

klassrummet i stället för 

konsumenter. Resultatet 

visade även en stor 

förbättring av elevernas 

förmåga att reflektera 

samt förbättrad 

metakognition. Studien 

resulterade även i ökade 

IT-kunskaper. Det 

akademiska bloggandet 

som utfördes med 

tydliga riktlinjer och 

syfte, kan integrera 

språkinlärning via IKT i 

undervisningen. 

- Reflektion 

- Meningsfulla 

texter 

- 

Egenproducerad

e texter får ett 

syfte 

- Metakognition 

- Eleven själv 

upptäcker 

- Eleven stöter 

på hinder 
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Damber, U. 

Reading for Life - 

Three Studies of 

Swedish Students’ 

Literacy Development 

(2010) 

Sverige 

Google Scholar 

Avhandlingens 

syfte är att 

identifiera, 

ifrågasätta och 

diskutera hur 

olika literacy-

perspektiv kan 

påverka hur 

elever inkluderas i 

klassrummet, med 

speciellt fokus på 

elever med 

svenska som 

andraspråk. 

Empiriska studier 

Observationer, 

Sammanställning 

av studier 

Luke & 

Freebodys 

modell, 

sociokulturellt 

perspektiv 

Resultatet visar att 

läsning inte handlar om 

att endast förstå sig 

själv, utan också världen 

och de förutsättningar 

som finns att vara en 

kritiskt medveten 

medborgare. Olika 

kulturer och språk 

kräver att man arbetar 

med kritisk 

medvetenhet för att 

man har olika 

förutsättningar för 

läsförståelse/språk. 

- Tolkning 

- Förståelse 

- Läsförståelse 

- Förståelse för 

omvärlden 

 

Hayik, R. 

What Does This 

Story Say About 

Females? – 

Challenging gender-

biased texts in the 

English-language 

classroom 

Journal of 

Adolescent & 

Adult Literacy 

(2016) 

Mellanöstern 

ERIC 

Syftet är att 

problematisera 

hur män och 

kvinnor 

porträtteras i 

litteratur för unga 

och belysa 

konsekvenserna 

av det. 

Aktionsforskning 

10 elever i 

åldrarna 14–15 

Videoinspelningar 

och elevernas 

nedskrivna svar 

och reflektioner 

Critical 

literacy 

Genom att ifrågasätta 

genusnormer, upptäckte 

eleverna via frågor och 

samtal hur dessa normer 

påverkade deras egen 

verklighet. Under 

lektionerna lyckades 

författaren få eleverna 

att ifrågasätta sin egen 

verklighet utefter deras 

egna upptäckter i 

texterna samt lärarens 

ifrågasättande av 

sagokaraktärers 

personlighetsdrag. 

- Ökad 

reflektionsförmå

ga 

- Ifrågasätta sin 

verklighet 

- Skapa hinder 

- Samtal 

- Perspektivbyte 

- Textens 

påverkan 

- Eleven stöter 

på hinder 

Hermann-

Wilmarth, J. M., 

Lannen, R. & 

Ryan, C. L. 

Critical Literacy and 

Transgender Topics in 

an Upper Elementary 

Classroom: A 

Portrait of Possibility. 

Journal of 

Language and 

Literacy Education 

(2017) 

USA 

Google Scholar 

Syftet är att 

utforska hur 

critical literacy-

pedagogik och 

queerpedagogik, 

med fokus på 

transpersoner, 

korsar varandra 

genom att 

uppmärksamma 

det lärande som 

stödjer skapandet 

av namndikter 

med tema 

transpersoner. 

Aktionsforskning 

4th/5th grade 

Eleverna 

presentation av 

sina dikter samt 

observationer och 

diskussioner i 

klassrummet 

Critical 

literacy 

När eleverna fick läsa 

upp sina färdiga 

namndikter på temat 

transpersoner, uppstod 

ett lärande i en del av en 

större lärprocess: 

dikterna skapade 

diskussioner där 

eleverna ifrågasatte 

varandras formuleringar 

samt ett lärande av 

varandra. Studien 

resulterade i att eleverna 

har fått förmågan att 

läsa kritiskt, öka sina 

kunskaper och därmed 

kunna förstå/relatera till 

berättelser om HBTQ-

personer. 

- Skapa hinder  

- Ta vara på 

hinder 

- Perspektivbyte  

- Iscensätta 

- Eleven själv 

upptäcker 

- Ökad kunskap 

och förståelse 

för olikheter 

- Samtal 

- Ifrågasätta 

- Textens 

påverkan 

- Relatera till text 
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Huang, S-Y.  

The Intersection of 

Multimodality and 

Critical Perspective: 

Multimodality as 

Subversion 

Language Learning 

& Technology 

(2015) 

Taiwan 

ERIC, PsycInfo, 

Google Scholar 

Studiens syfte är 

utforska 

multimodalitetens 

relevans inom 

”critical media 

literacy” 

Kvalitativ 

lärarundersökning 

(aktionsforskning) 

En 

universitetsklass 

på 26 studenter 

Studenternas 

multimodala 

redovisning 

Critical 

literacy 

Multimodaliteten är en 

viktig aspekt i critical 

literacy, därför att det 

inte endast är 

skrivna/tryckta texter 

som tolkas utan också 

andra modaliteter. Ofta 

är det viktigaste 

budskapet inte tydligt 

utan gömt bakom flera 

samverkande 

modaliteter som kräver 

man måste läsa mellan 

raderna på flera nivåer. 

Det är också dessa 

budskap som oftast 

påverkar läsare mest 

eftersom de presenteras 

som naturliga och 

därför ofta tas för 

sanning. 

- Tolka 

- Ifrågasätta 

- Multimodalitet 

- Text som tas 

för sanning 

- Reflektion 

- Kritiskt 

tänkande 

- Textens 

påverkan 

Janks, H.  

Critical literacy’s 

ongoing importance for 

education 

Journal of 

Adolescent & 

Adult Literacy 

(2014) 

Sydafrika 

ERIC 

Syftet med 

artikeln är att 

presentera varför 

critical literacy 

inte ska betraktas 

som något 

tillfälligt i 

undervisningen, 

utan som något 

avgörande/nödvä

ndigt.  

Aktionsforskning, 

rapport, 

"commentary" 

 

Sammanställning 

av studier, 

observationer, 

elevexempel, 

klassrumsundersö

kningar 

Critical 

literacy, Janks 

tidigare studier 

inom ämnet 

Critical literacy är 

nödvändigt i 

undervisningen för att 

synliggöra den makt och 

påverkan text kan ha på 

läsaren. Att 

återskapa/förändra text 

skapar en koppling 

mellan textskapande och 

social interaktion, vilket 

möjliggör för läsaren att 

påverka världen vi lever 

i. 

Kritiskt granska 

- Reflektion 

- Ifrågasätta 

(normer) 

Kommunikation 

- Eleven själv 

upptäcker 

- Textens 

påverkan 

Janks, H 

Globalisation, 

Diversity, and 

education: A South 

African perspective 

Educational 

Forum 

(2014) 

ERIC 

Artikeln handlar 

om att 

sammanställa hur 

literacy med 

sociokulturell 

inriktning kan 

tolkas som sociala 

praktiker för 

meningsskapande, 

hur digitalisering 

påverkar literacy. 

Aktionsforskning, 

rapport 

 

Granskning av 

styrdokument, 

projekt/studier 

 

Sociokulturellt 

perspektiv, 

Literacy, 

Critical 

literacy 

Resultatet visar att det i 

dagens globalisering är 

nödvändigt att kunna 

lära sig av texter, liksom 

att kunna ta med sig sina 

lärdomar från världen 

till texterna. I och med 

globaliseringen och 

digitaliseringen finns det 

fler kommunikations-

möjligheter och därmed 

är det viktigt att kunna 

förstå att text kan tolkas 

på många olika sätt och 

därmed skapas en 

förståelse för 

omvärlden. 

Samtal 

- Tolka 

- Metakognition 

- Multimodalitet 

- Relatera till 

texten 

- Förstå 

omvärlden 
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Meller, W. B., 

Richardson, D. & 

Hatch, J. A. 

Using Read-Alouds 

with Critical Literacy 

in K-3 Classrooms 

Young Children 

(2009) 

USA 

ERIC 

Artikelns syfte är 

att beskriva 

högläsning som 

utgår ifrån 

critical-

literacyböcker 

(böcker som är 

skrivna för att 

ifrågasätta) och 

hur det kan 

användas i 

undervisningen 

på så sätt att det 

gynnar elevernas 

läsförståelse och 

kritiska tänkande. 

Aktionsforskning 

Författarna 

samarbetade för 

att hitta en 

lektionsstruktur 

som sedan 

testades i ett ”first 

grade” klassrum 

där en av 

författarna var 

lärare. 

 

Critical 

literacy 

Studien visar att mycket 

ansvar ligger på läraren i 

ett arbete med critical 

literacy. Läraren 

behöver arbeta 

förberedande med 

texten för att ta reda på 

vilka frågor och ämnen 

som kan diskuteras. 

Resultatet visade att en 

förberedande lektion 

som introducerar texten 

för eleverna, underlättar 

elevernas ifrågasättande 

och upptäckt av normer. 

Resultatet visade att 

högläsning i critical 

literacy-arbete bidrar till 

att eleverna fick 

möjlighet att diskutera 

texter de läste och då få 

ökad läsförståelse samt 

förståelse för omvärlden 

- Reflektion 

- Ökad 

läsförståelse 

- Kritisk 

medvetenhet 

- Ifrågasätta 

- Förståelse för 

omvärlden 

- Samtal, 

diskussion 

Norris, K., Lucas, 

L. & Prudhoe, C. 

Examining Critical 

Literacy – Preparing 

Preservice Teachers to 

Use Critical Literacy 

in the Early 

Childhood Classroom 

Multicultural 

Education 

(2012) 

USA 

ERIC 

Syftet är att visa 

hur forskarna 

undervisade sina 

lärarstudenter 

vikten av critical 

literacy och hur 

de kan använda 

sig av det i 

undervisningen. 

Aktionsforskning 

 

"Early 

childhood"-

lärarstudenter 

 

Observationer,  

samtal 

Critical 

literacy, 

Literacy, 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Lärarstudenterna fick 

lära sig om critical 

literacy genom 

aktiviteter som används 

för att lära yngre elever 

om critical literacy. De 

bröt ner böcker de 

själva läst som barn och 

ifrågasatte innehållet. 

De utforskade 

författarens/illustratöre

ns budskap och 

diskuterade hur 

berättelsen kunde 

ändrats om den 

berättats ur annat 

perspektiv, som att byta 

tidsperspektiv och 

könsperspektiv. Genom 

att tillämpa ett critical 

literacy-perspektiv 

upptäckte studenterna 

att arbetet ökar 

förståelsen för olika 

perspektiv samt att 

socialt samspel bidrar till 

en ökad förståelse. 

- Kritiskt 

tänkande 

- Byta perspektiv 

- Ifrågasätta 

- Eleven själv 

upptäcker 

- Samtal 
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