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Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar 

att många elever i ett kritiskt litteracitetsarbete 

inte ges tillräckligt med utrymme att samtala 

om de texter eleverna möter 

(Skolinspektionen, 2010). Detta kan ses som 

problematiskt eftersom Jönsson (2007) anser 

att gemensamma samtal om texter i 

klassrummet kan leda till en utvecklad 

förståelse av texten. Lärares personliga 

användning och förståelse av ett kritiskt 

förhållningssätt kan även avspegla sig i 

undervisningen (McLaughlin & DeVoogd, 

2004). Studien är en kvalitativ intervjustudie 

som tar sin utgångspunkt i den sociokulturella 

teorin och syftar till att dels bidra med kunskap 

om hur lärare i årskurs 1-3 förhåller sig till 

begreppet kritiskt granska, dels vilka arbetssätt 

och förhållningssätt de använder i det kritiska 

arbetet med texter i svenskundervisningen för 

att synliggöra och diskutera kritiskt 

litteracitetsarbete i skolan. Empirin i studien 

samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer där fem deltagande lärare fick 

besvara ett antal frågor. Resultatet visar hur de 

intervjuade lärarna arbetar och förhåller sig till 

kritiskt litteracitetsarbete i undervisningen. 

Resultatet visar också att lärarna möjliggör för 

gemensamma och öppna samtal genom att 

ställa kritiska frågor om texterna. 

The school inspection quality review shows that 

many pupils are not given enough space to talk 

about the text that they encounter while working 

critically with texts (Skolinspektionen, 2010). This 

might be a problem because Jönsson (2009) 

considers that the joint conversations about texts can 

lead to a deeper understanding of the text. Teachers 

own use and understanding of a critical attitude can 

be reflected in their teaching (Mclaughling & 

DeVoogd, 2004). The study is a qualitative 

interview study that is based on the socio-cultural 

theory. The aim of the study is to contribute with 

knowledge of how the interviewed teachers in grade 

1-3 relate to the term critical review, which methods 

and approaches there are in critical literacy in the 

teaching of Swedish, in order to visualize and 

discuss critical literacy work at school. The data was 

collected through semi structured interviews where 

five participating teachers answered several 

questions. The result shows how the interviewed 

teachers work and relate to critical literacy work in 

the teaching. The result also shows that teachers 

allow for joint and open conversations by asking 

critical questions about the texts.  
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Inledning 

Eleverna i dagens samhälle möts av en stor mängd texter, vilket framkommer i 

kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2017a). Texterna förekommer 

i olika slag och på grund av den teknologiska utvecklingen ökar också antalet platser dessa 

texter kan hittas på (Skolverket, 2017a). I årskurs 1-3 ska eleven studera hur texters 

avsändare påverkar innehållet och förstå att det bakom varje text finns en avsändare som 

påverkar texters budskap (Skolverket, 2017a). Schmidt och Wedin (2015) anser att elever 

lever i ett samhälle fyllt med föremål och texter som har värderingar, avsändare och 

budskap. Det är därför angeläget att i tidig ålder börja med ett kritiskt litteracitetsarbete i 

skolan (Damber, 2015). Genom ett sådant arbete i undervisningen ges eleverna även 

möjlighet att utveckla förmågor som att kritiskt granska, analysera och värdera det stora 

informationsflöde som de möter (Arvidsson & Bogren, 2017).  

Kritiskt litteracitetsarbete i skolan kan innebära att eleverna funderar över vilka röster som 

förblir tysta, vilka olika perspektiv som lyfts fram i texten och vilka röster som hörs. 

Genom att diskutera dessa perspektiv och röster får eleverna ta del av varandras tolkningar 

och tankar. På så vis ges eleverna möjlighet att skapa och utveckla en kritisk medvetenhet 

om texters olika ändamål (Jönsson, 2009). 

År 2010 gav Skolinspektionen ut en rapport (Skolinspektionen, 2010) av en 

kvalitetsgranskning av läsprocessen i svenska och naturorienterande ämnen, årskurs 4-6. I 

denna rapport framkom det att flertalet skolor inte skapar ett undervisningsklimat som låter 

alla elever framföra sina reflektioner i tal och skrift. Det finns också omfattande brister 

inom lärares arbete med att bearbeta texter, bland annat att samtala med elever om en text 

(Skolinspektionen, 2010). Det framkommer i granskningen av undervisningen i svenska 

att flera skolor och lärare arbetar aktivt och bra för att skapa undervisning, där elever ges 

möjlighet att uttrycka sina åsikter i tal och skrift. Granskningen visar också att det finns 

skolor som inte alls arbetar med att göra elevers röster hörda i undervisningen 

(Skolinspektionen, 2010).  Sammanfattningsvis ges få tillfällen till muntliga och skriftliga 

samtal kring texter där texters kännetecken, syfte och budskap diskuteras 

(Skolinspektionen, 2010). 

Efter det resultat som framkommit av skolinspektionens kvalitetsgranskning och vad 

tidigare forskning (Skolverket, 2017a, Skolinspektionen, 2010, Damber, 2015, Jönsson, 
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2009) och litteraturstudie (Arvidsson & Bogren, 2017) visat om vikten av ett kritiskt 

litteracitetsarbete är det av betydelse att undersöka vilka arbetssätt samt förhållningssätt 

det finns bland lärare att arbeta kritiskt med texter i svenskundervisningen i årskurs 1-3. 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning genomförfördes år 2010 i årskurserna 4-6. Det 

finns därmed ytterligare en viktig aspekt till att undersöka om det skett en förändring fram 

till idag samt om det ser annorlunda ut i årskurserna 1-3. Kunskapen efter genomförd studie 

är användbar i den kommande yrkesrollen som lärare. Den kan hjälpa lärare, att genom 

synliggörandet av andra lärares uppfattningar och arbetssätt kring kritiskt 

litteracitetsarbete, öka medvetenheten om hur arbetet kan tolkas och genomföras. För att 

bidra med kunskap om ovanstående delar har jag valt att utföra en kvalitativ intervjustudie, 

där lärare delger sina arbetssätt, tolkningar och tankar. 

Bakgrund 

I bakgrunden ges en förklaring av begreppen litteracitet, kritisk litteracitet, samt en 

beskrivning av kritiskt litteracitetsarbete och kritiskt litteracitetsarbete i relation till 

interaktion. Avslutningsvis redogörs det för vad som tas upp i styrdokumenten i årskurs 1-

3 angående kritiskt litteracitetsarbete undervisningen.  

Begreppet litteracitet 

Den svenska översättningen litteracitet har i likhet med engelskans begrepp literacy 

diskuterats då dess betydelse inte alltid är självklar. Susanne Duek (2017) skriver att flera 

forskare översätter det engelska begreppet literacy till det svenska begreppet litteracitet. 

En av dessa forskare är Saari Vuorenpää (2016). Hon anser att inom svensk 

litteracitetsforskning används det svenska begreppet litteracitet och det engelska begreppet 

literacy parallellt. Vuorenpää (2016) definierar begreppet som ett samlat begrepp för läs- 

och skrivaktiviteter. Läs- och skrivaktiviteterna innefattar användandet av bilder, tal, skrift 

och olika tecken i indirekt eller direkt anslutning till text. Dessa kan ses som aspekter av 

litteracitet (Duek, 2017). Litteracitet definieras också som en social konstruktion som 

varierar efter kontexten (Vuorenpää, 2016). Detta anser även Duek (2017) som också 

förklarar att litteracitet handlar om sociala processer i olika kontexter eftersom individer 

delar ideologier, upplevelser, tankar och kommunicerar med varandra. På samma gång är 

litteracitet något som försiggår inom en människa (Duek, 2017). Det svenska begreppet 

litteracitet har ett tydligare fäste inom det flerspråkiga fältet än det engelska begreppet 
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critical literacy (Vuorenpää, 2016) och är också det begrepp som förekommer i skolverkets 

texter (Skolverket, 2016). Jag har därför valt att använda mig av begreppet litteracitet.  

Begreppet litteracitet definieras av Björklund (2008) som anser att begreppet används som 

överordnat för verksamheter som är relaterade till skrivande och läsande. Elever använder 

olika medier integrerat och ibland utan att skilja skriven text från annat som kan vara 

betydelsefullt för att förstå sammanhanget. Läsande är endast ett av flertalet olika sätt som 

människor uppfattar, förstår och tolkar världen på, vilket Björklund (2008) anser att 

flertalet forskare är överens om idag. Människor som ser läsning som en avskild 

uppsättning autonoma färdigheter ser inte skrivning och läsning som något som alltid 

formas i en social praktik. Som litterat är det av stor vikt att behärska avläsningen av 

skriften. Det är också av betydelse att ha kännedom om skriften och hur den används i 

specifika situationer (Franker, 2011). 

Det är relevant att ställa frågan var litteracitet slutar eftersom begreppet har utvidgats. Det 

är också svårt att få ett entydigt svar eftersom diskussioner kring detta ständigt är pågående. 

En bred tolkning av vad litteracitet innebär är idag mer framträdande (Björklund, 2008). 

Praktiker för att utveckla litteracitet 

Alan Luuke och Peter Freebody (1999) har utvecklat en modell som är av betydelse i 

utvecklandet av litteracitet. Modellen består av fyra praktiker, dessa praktiker innebär att 

skapa och tolka meningsfulla texter, knäcka den lilla och stora koden, använda texter och 

att vara textanalytiker. Det är också viktigt att vara medveten om att praktikerna inte är 

tillräckliga var för sig utan kräver en samverkan.  Att skapa och tolka meningsfulla texter 

innefattar att eleverna får skapa och tolka viktiga texter i skrift. I denna praktik ges eleven 

möjlighet att förstå vad det kan innebära att vara textskapare. Texterna bör skapas i 

utgångspunkt av elevers egna skriverfarenheter. Att knäcka den lilla koden innebär att 

elever ska få stöd i språkets strukturer, exempelvis textmönster, stavning och ljud. Den 

stora koden innebär att elever får förståelse för varför texter skrivs och för hur texter 

används (Luuke & Freebody). I arbetet med att skriva texter utvecklar skribenten förståelse 

för hur man strukturerar och anpassar en text efter dess mottagare. Via användandet av 

olika slags texter ska eleverna få stöd i textbruk. Den sista praktiken, att vara textanalytiker, 

innebär att eleverna genom samtal ska ges möjlighet att kritiskt analysera och granska 
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texter (Luke & Freebody, 1999). Det är den sista praktiken som kommer utgöra fokus i 

denna studie.  

Kritisk litteracitet 

Med critical literacy, på svenska kritisk litteracitet, menas att läsaren kritiskt granskar den 

text han eller hon läst genom att föra kritiska dialoger med sig själv och tillsammans med 

andra om texten (Fast, 2008). Det innefattar att lära sig och undervisa om hur en text är 

uppbyggd och på så vis föra eleverna mot att ta ställning till en text. Detta krävs för att 

texten ska kunna granskas kritiskt (Bergöö & Jönsson, 2012). Begreppet innefattar 

förståelsen av vad texter försöker säga och göra med människorna i samhället och världen. 

Därmed ses kritisk litteracitet inte som en metod utan som ett förhållningssätt (Bergöö & 

Jönsson, 2012) vilket det också gör i denna studie.  

Undervisningen i och genom kritisk litteracitet utgår från politiska och etiska 

ställningstaganden. Dessa etiska och politiska grundförutsättningar är, jämlikhet, social 

rättvisa, mångfaldsfrågor som rör kultur, rättvisa och kön (Vasquez refererad i Jönsson, 

2009).   

Att utveckla kritisk litteracitet innebär exempelvis textskapande utifrån olika sociala och 

kulturella utgångspunkter. Ett viktigt mål är att individen själv ska kunna uttrycka sina 

tankar, erfarenheter och åsikter utifrån sin egen värld och vardag (Schmidt, 2013). Ett 

identitetsskapande arbete där nya tolkningsmöjligheter och perspektiv framkommer kan 

ske genom att elever får ställa frågor och analysera texter som de själva tycker är av 

relevans. TV-program, reklam, datorspel och filmer är texter som återfinns inom 

populärkulturen. Det är också dessa typer av texter som eleverna möter på sin fritid och 

kan därför anses vara relevanta att använda sig av i undervisningen (Schmidt, 2013). 

Kritiskt litteracitetsarbete i undervisningen  

Hur lärare tolkar, arbetar och förhåller sig till ett kritiskt litteracitetsarbete har en betydande 

roll då detta avspeglar sig i hur eleverna får arbeta med det i undervisningen. Kritiskt 

litteracitetsarbete startar hos läraren och först när denne är kritiskt medveten möjliggör det 

för ett vardagligt kritiskt litteracitetsarbete hos eleverna (McLaughlin & DeVoogd, 2004). 

För att utveckla elevernas läs- och tankeförmåga samt ett kritiskt förhållningssätt kan 

läraren tillsammans med eleverna ställa kritiska frågor till den text som bearbetas (Meller, 
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Richardsson & Hatch, 2009). Även Wolk (2003) belyser vikten av kritiska frågor. Exempel 

på kritiska frågor är vem som kommer kunna dra fördel av den här kunskapen? Var 

kommer den ifrån? Finns det några tysta röster? Vilka perspektiv finns inte presenterade? 

Vems kunskap är det här?  

Det är av betydelse att eleverna har tillräckliga bakgrundskunskaper och ges möjlighet att 

förstå de texter som används i arbetet. Om inte, kan detta leda till att eleverna inte ges 

möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Läraren kan i ett kritiskt 

litteracitetsarbete använda sig av texter från olika kulturer och diskutera hur människorna 

lever och tänker där. Genom att eleverna får diskutera innehåll som representerar flera 

olika kulturer skapar eleverna en förmåga att ifrågasätta sina egna tankar och 

föreställningar. Eleverna blir medvetna om människors olika sätt att tänka samt att 

livsstilen inte ser likadan ut runt om i världen. De ges också möjlighet att se hur samma 

text kan tolkas av olika människor vilket är en viktig del i ett kritiskt litteracitetsarbete 

(Hall & Piazza, 2008).  

Kritiskt litteracitetsarbete och interaktion 

I ett kritiskt litteracitetsarbete är ett klassrumsklimat som tillåter interaktion av betydelse. 

Genom att låta eleverna interagera i samtalet om texter ges de möjlighet att utveckla 

förmågorna att kunna lösa problem, skapa en förståelse för kontexten som diskuteras, ta 

del av nya och andra elevers förståelse av en text samt utveckla sin förmåga att framföra 

och skapa sin egen åsikt (Wolk, 2003). Ett öppet klassrumsklimat är även av betydelse för 

att eleverna ska tillåta ifrågasätta åsikter (Hall & Piazza, 2008). Ett tillåtande 

klassrumsklimat som innehåller interaktion bidrar även till att elever får möta andra elevers 

tankar och föreställningar (Jönsson, 2007).  

Interaktionen kan innebära att eleven reflekterar och skriver ner egna tankar om den 

bearbetade texten för att sedan samtala öppet om den (Wolk, 2003). Kunskap som inhämtas 

genom att ha reflekterats över och samtalats om, kan anses vara mer värdefull än 

memorering av information. Med memorering av information avses exempelvis 

information som eleverna memorerat för att sedan använda vid ett provtillfälle (Wolk, 

2003). För att eleverna ska kunna samtala om en texts innehåll bör läraren därför använda 

sig av texter som eleverna kan relatera till och som eleverna har möjlighet att förstå 

(Vuroenpää, 2016). 
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Styrdokument  

Under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag” i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 uttrycks vikten av att eleverna ska kunna agera 

och orientera sig i en komplex verklighet. Med ökad digitalisering, snabb förändringstakt 

och ökat informationsflöde är det därför nödvändigt att de utvecklar förmågan att kritiskt 

granska texter (Skolverket, 2017b).  

Under rubriken syfte i kursplanen för svenska står det att syftet är att eleverna genom 

undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla sitt skrift-och talspråk. På så vis ges 

eleverna möjlighet att få tilltro till sin språkliga förmåga och kan uttrycka sig i skilda syften 

och sammanhang. De ska också genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket 

för att kommunicera, tänka och lära (Skolverket, 2017b). 

I det centrala innehållet står det också att eleverna ska kunna förhålla sig till hur texters 

avsändare påverkar innehållet (Skolverket, 2017b). Detta innebär att de ska få en förståelse 

för att det finns en avsändare bakom varje text och att det påverkar textens utformning och 

budskap (Skolverket, 2017a). 

Kunskaper i och om språket skapar en trygghet hos eleverna som kan bidra till att de vågar 

argumentera för sina åsikter och delta i diskussioner. Det kan också bidra till att de kan 

vända och vrida på sina tankar för att på så sätt få nya infallsvinklar med hjälp av språket 

(Skolverket, 2017a). 

Teoretisk grund 

Denna empiriska studie är en kvalitativ studie som tar sin teoretiska utgångspunkt i den 

sociokulturella teorin. 

Sociokulturell teori - Säljö 

Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin för att analysera informationen 

om samspelet i att utveckla kritisk litteracitet. Denna teori handlar enligt Säljö (2010) om 

hur människor utvecklar förmågor som är kulturella, t.ex. läsa, räkna och skriva. 

Förutsättningar för lärande uppstår enligt Säljö (2010) i mötet mellan individer och 

artefakter. Artefakter kan beskrivas som fysiska eller psykiska verktyg och dessa verktyg 
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hjälper till att organisera erfarenheter och kunskaper. Artefakter kan vara språket och 

strategier, men det kan också vara en penna, lek eller dator. I syfte att kunna ta emot och 

förmedla kunskap och information har dessa artefakter utvecklats genom kulturella behov 

(Kroksmark, 2011). Den proximala utvecklingszonen är också ett välkänt begrepp inom 

den sociokulturella teorin. Denna utvecklingszon kan enligt Vygotskij förklara avståndet 

mellan det individen klarar med hjälp av kompetent ledning och det individen klarar på 

egen hand (Säljö, 2010). Mediering används också i den sociokulturella traditionen. 

Begreppet innebär att människan använder olika redskap i försök att förstå sin omvärld 

(Säljö, 2014). Det är med hjälp av språket som man uttrycker sig och kommunicerar och 

språket ses som människans viktigaste redskap. Genom att samspela med andra i olika 

aktiviteter blir människan delaktig i erfarenheter och kunskaper. Interaktion och 

kommunikation är två nyckelord som beskriver synen på undervisning ur ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö, 2014).  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om dels hur lärare i årskurs 1-3 förhåller sig 

till begreppet kritiskt granska, dels vilka arbetssätt och förhållningssätt de använder i det 

kritiska arbetet med texter i svenskundervisningen för att synliggöra och diskutera kritiskt 

litteracitetsarbete i skolan.  

Detta syfte avser studien att uppfylla genom att besvara följande frågor:  

• Vad är lärares uppfattning om begreppet kritisk granska? 

• Hur planerar lärare undervisningen för att utveckla elevers kunskaper i kritiskt 

litteracitetsarbete i svenskundervisningen? 

• På vilka sätt arbetar lärare med kritiskt litteracitetsarbete i svenskundervisningen 

samt för att skapa interaktion? 

Metod 

Metodavsnittet innehåller en beskrivning av hur studien har utförts. Avsnittet informerar 

om tillvägagångssätt, urval, och analys av det insamlade materialet. I avsnittet beskrivs 

också de två begreppen reliabilitet och validitet samt dess innebörd i förhållande till 

undersökningen. 
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Datainsamling 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar planerades datainsamlingen till att bestå av 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Denna undersökningsmetod syftar till att låta 

människor beskriva hur de upplever, tolkar och ser på fenomen (Kvale & Brinkmann, 

2009). Metoden är ett användbart verktyg för att fånga intervjudeltagarens personliga 

tankar samt hur denna resonerar om ett fenomen eller en upplevelse (Rabionet, 2011). 

Intervjuaren kan utgå från ett antal förberedda frågor, exempelvis en redan förberedd 

intervjuguide och därefter ställa följdfrågor som baseras på intervjudeltagarens svar. Det 

är viktigt att intervjudeltagarna får möjlighet att svara fritt vilket görs genom att 

intervjuaren ställer öppna frågor (Hedin, 2011). Det är även betydelsefullt att intervjuaren 

har kunskaper om sitt ämnesområde för att kunna relatera den intervjuades svar i 

förhållande till intervjufrågorna. För att det ska bli möjligt att hitta mönster i 

intervjudeltagarnas svar förutsätts sammanställningar och analys av de kvalitativa 

intervjuerna (Dimenäs, 2007).   

Urval  

Kriterierna för urvalet av deltagande lärare var att de skulle vara legitimerade lärare som 

undervisar i årskurserna 1-3 i svenskämnet. Lärarna skulle också vara anställda inom en 

verksam grundskola samt bedöma, utföra och planera egen undervisning i svenskämnet. 

Utöver ovanstående urvalskriterier valdes respondenterna ut genom bekantskap från 

tidigare verksamhetsförlagd utbildning och fältstudier. Valet av årskurser gjordes eftersom 

det är av intresse att belysa hur ett sådant arbete kan se ut i de yngre åldrarna samt att det 

är mot de verksamma åldrarna som utbildningen inriktar sig mot.  

De kvalitativa intervjuerna har ägt rum på tre skolor i två kommuner och genomförts med 

fem grundskollärare. En kortfattad presentation av deltagarna och deras uppdrag har 

sammanställts nedan.  

Agnes: Undervisar på en kommunal grundskola i västra Sverige. Elevgruppen som läraren 

för tillfället undervisar i är en årskurs tvåa. 

Berit: Undervisar på en kommunal grundskola i västra Sverige. Elevgruppen som läraren 

för tillfället undervisar i är en årskurs tvåa. 
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Cecilia: Undervisar på en kommunal grundskola i västra Sverige. Elevgruppen som läraren 

för tillfället undervisar i är en årskurs etta.  

Daniella: Undervisar på en kommunal grundskola i västra Sverige. Elevgruppen som 

läraren för tillfället undervisar i är en årskurs etta.  

Eva: Undervisar på en kommunal grundskola i västra Sverige. Elevgruppen som läraren 

för tillfället undervisar i är en årskurs etta. 

Genomförande 

Genomförandet startade med en testintervju på en bekant som är nyutbildad lärare i 

årskurserna F-3. Vid testintervjun blev det möjligt att se om frågorna förstods av den 

intervjuade samt om de ansågs vara lämpliga för det valda ämnesområdet, kritiskt 

litteracitetsarbete (Hedin, 2011). Efter testintervjun blev det möjligt för mig som 

intervjuare att ändra och förtydliga frågor som ansågs vara svåra att förstå i intervjuguiden, 

samt lägga till följdfrågor som ansågs vara nödvändiga för att få fram ytterligare material 

till datainsamlingen. Inga frågor i intervjuguiden ändrades eller tillkom, däremot såg jag 

över vilka typer av följdfrågor som skulle kunna användas. Under de semistrukturerade 

intervjuerna av lärarna ställdes frågor om kritiskt litteracitetsarbete från intervjuguiden (se 

bilaga 1) Vid tillfällen då lärarnas svar behövde förtydligas eller utvecklas ställdes även 

följdfrågor relaterat till kritiskt litteracitetsarbete. Under intervjuerna försökte jag undvika 

att ställa ledande frågor för att minimera risken av ett missvisande resultat.  

Intervjuerna genomfördes under sammanlagt tre dagar med mellanrum. Tiden mellan 

intervjuerna gjorde det möjligt att analysera och transkribera de kvalitativa intervjuerna. 

Vid två av dessa tillfällen genomfördes två intervjuer på en och samma dag men vid två 

olika tillfällen. Totalt genomfördes fem intervjuer. 

Omfång för varje semistrukturerade intervju varierade mellan 20-40 minuter per person. 

Denna tid var rimlig eftersom det krävs mycket fokus av både intervjuare och 

intervjudeltagare samt att tiden behövdes för att frågorna i intervjuguiden skulle hinna 

besvaras. Varje intervju genomfördes enskilt med varje lärare. Utifrån de deltagande 

lärarnas svar på intervjufrågorna använde jag mig av stödanteckningar, på så vis fångades 

viktiga och betydande faktorer i deras resonemang. För att intervjun skulle vara relevant 
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krävdes det att det fanns en tydlig relation mellan syfte, frågeställningar, intervjuguide 

samt tillhörande följdfrågor, vilket det gjorde genom att frågorna i den redan förberedda 

intervjuguiden utgick från studiens syfte och frågeställningar. De förberedda 

intervjufrågorna i intervjuguiden ställdes i identisk ordning till varje deltagande lärare. 

Följdfrågorna varierade däremot beroende på lärarnas respons. För att intervjun ska kunna 

användas i ett forskningssammanhang är nödvändiga förutsättning att respondenten ges tid 

att berätta samt att intervjuaren lyssnar (Dalen, 2015). Därför tog jag som intervjuare ett 

steg tillbaka under intervjun och lät respondenten framföra sina tankar och åsikter. 

Ljudupptagningar med hjälp av mobil genomfördes under varje enskild intervju. Dessa 

ljudinspelningar användes sedan till att transkribera intervjuerna för att sedan analyseras. 

Under intervjuerna fanns utdrag ur den nuvarande läroplanen tillgängliga för lärarna för 

att visa på hur de begrepp som diskuteras under intervjun skrivs fram i läroplanen.  

Lärarna ombads också att ta med dokumentation och material som eleverna arbetat med 

till intervjuerna om möjligheten fanns. Vid genomförandet av intervjuerna visade det sig 

att en lärare hade material och dokumentation att delge. Önskvärt hade varit att analysera 

en större mängd dokumentation och ta del av exempel på texter som eleverna tagit del av 

och arbetat med i kritiskt litteracitetsarbete i svenskundervisningen. Detta förekommer 

endast i en liten mängd i studiens resultat. 

Analys av empiri 

Analysen av det empiriska materialet har utförts i flera olika steg. I steg ett av 

analysprocessen lyssnades intervjuerna igenom för att kunna transkriberas i steg två. 

Samtliga transkriberingar genomfördes eller påbörjades samma dag efter att intervjuerna 

genomförts för att komma ihåg vad lärarna syftade på och som inte kunde förstås genom 

ljudinspelningarna. Stödanteckningarna analyserades i det tredje steget för att kunna utgöra 

en del av resultatet eftersom det förekom tillfällen då det var svårt att tolka lärarnas svar. 

Otydligt formulerade intervjufrågor kan resultera i uppfattningar som är irrelevanta och 

därmed skapa svårigheter i den empiriska analysen. Intervjufrågornas relevans och 

avgränsning är därför betydelsefull (Larsson, 1986). Detta var relevant för att få ett så 

rättvisande resultat som möjligt i studien. De intervjuade lärarna identifierades med fiktiva 

namn. Huvudrubriker skapades utifrån varje frågeställning och fylldes sedan på med 

information som ansågs vara relevant från intervjudeltagarna. Vid denna kartläggning 
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användes färgkodning. Varje frågeställning tilldelades var sin färg och de frågor och svar 

som relaterade till tillhörande frågeställning markerades med samma färg. Färgkodningen 

bidrog till att det blev möjligt att kategorisera och analysera materialet i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Genom färgkodningen har det också funnits en relation 

mellan studiens syfte, frågeställningar och intervjuguide. Kategoriseringen av det 

insamlade datamaterialet utgör huvudrubriker i resultatdelen.  

Studiens empiriska undersökning är inriktad mot tolkningar av begrepp och påvisning av 

hur ett kritiskt litteracitetsarbete kan se ut i ett klassrum i årskurs 1-3 samt vad lärare anser 

vara av betydelse i detta arbete.  

Etiska ställningstaganden 

Studien har tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra etiska principer vid datainsamling och 

analys (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att de berörda deltagarna 

informerades om den aktuella studiens syfte innan genomförandet av studien. 

Samtyckeskravet innefattar att deltagarna i studien måste ge sitt samtycke till medverkan 

av studien, därav tillfrågades lärare innan genomförandet av studien. De tillfrågade lärarna 

hade möjlighet att när som helst under studien ändra sitt beslut om sin medverkan. De 

deltagande lärarna hade gett sitt samtycke och var medvetna om att intervjuerna skulle 

transkriberas för att sedan analyseras och utgöra diskussion och ett resultat av studien. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om de deltagande personerna har endast 

använts för studiens forskningsändamål. Konfidentialitetskravet innefattar eventuell 

känslig information som kommit fram under intervjuerna och intervjudeltagarnas 

identiteter har skyddats så att ingen obehörig fått åtkomst till detta.  

Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa kvaliteten i en genomförd studie är validitet och reliabilitet viktiga 

faktorer. En god validitet innebär att studien har en god trovärdighet, det vill säga att det 

som är avsett att mätas verkligen mäts (Bryman, 2012). Studiens syfte och frågeställningar 

har varit en viktig del under processen för att uppnå god validitet. Reliabiliteten innefattar 

tillförlitligheten av studien samt att undersökningens resultat skulle vara likvärdigt om den 

vid upprepade tillfällen skulle genomföras (Bryman, 2012). För att tillgodose reliabiliteten 

av studien har tillvägagångssättet beskrivits utförligt och anses därför vara reliabel.  
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Resultat 

Lärares uppfattningar och tolkningar av begreppet 

kritiskt granska texter 

En väsentlig del i studiens syfte var att undersöka hur de deltagande lärarna uppfattar och 

tolkar begreppet kritiskt granska texter i förhållande till den nuvarande läroplanen, 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017b). 

Utifrån intervjudeltagarnas utsagor samt deras uppfattningar och tolkningar av begreppet 

kritiskt granska texter gjordes en sammanställning.  

Samtliga deltagande lärare fick under intervjun besvara frågan: Hur tolkar du begreppet 

kritiskt granska texter i förhållande till den nuvarande läroplanen? 

Resultatet av deltagarnas tolkningar av begreppet kritiskt granska texter visar på hur 

lärarna tolkar begreppet kritiskt granska texter. Samtliga lärare som deltagit i studien har 

visat sig relatera begreppet till källkritik. Agnes säger att ”ja det är ju viktigt för oss att 

veta att det som vi läser och det som vi lär ut är kollat och så. Vi måste ju försöka att få 

eleverna att förstå att man inte ska tro på allt som står och att ta reda på vart ifrån det 

kommer”. Berit uttrycker sig liknande Agnes då hon frågar: ”hur vet jag att det är relevant 

fakta jag får tag i?”. När Cecilia uttryckte sig och sa ” ja fast är det sant då?” ställde jag 

följdfrågan ”så du kopplar det till källkritik mycket?”. Jag fick då ett tydligt svar att hon 

gjorde det.  Även Daniella och Eva berättade under intervjun att även de relaterade 

begreppet till källkritik. Daniella säger att ”det är ju vilken källan är så att det stämmer” 

och Eva förklarar ”att de faktiskt ska bli källkritiska också, källkritik helt enkelt”.  

De intervjuade lärarna diskuterade också att det handlar om att inte ha för stor tillit till 

texternas innehåll. Agnes säger att ”vi måste ju försöka att få eleverna att förstå att man 

inte ska tro på allt som står och att ta reda på varifrån det kommer”. I likhet med Agnes 

ifrågasätter Daniella innehållet och säger: ”det är ju vilken källan är så att det stämmer, till 

exempel kan det vara rimligt?”  

I de intervjuade lärarnas uppfattningar och tolkningar av begreppet synliggörs också frågor 

som de använder sig av i relation till kritisk granskning av texter. Det framkommer också 

hur de intervjuade lärarna relaterar begreppet kritiskt granska texter till att vara 

ifrågasättande. Lärarna ger tydliga exempel på hur de ifrågasätter de texter som används i 
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undervisningen i kritiskt litteracitetsarbete. Berit uttrycker sig enligt följande: ”Ja kritiskt 

granska, ja ifrågasätta tänker jag ju, alltså kritiskt granska, ja men att ifrågasätta”. Daniella 

ställer frågan: ”kan det vara rimligt?” Agnes frågar sina elever ”kan det vara sant det här?” 

Berit uttrycker under intervjun att hon ställer frågan ”vem är det som har skrivit texten?”.  

Trots att samtliga lärare relaterade begreppet till källkritik och dagens informationsflöde 

framträdde ytterligare uppfattningar och tolkningar. Berit och Eva gör även tolkningen att 

begreppet också kan innebära att kritiskt granska varandras texter, det vill säga elevtexter. 

En sådan tolkning av begreppet innefattar, enligt lärarna, arbetet med att se över stavning, 

stor bokstav och punkt. Berit relaterar också begreppet till arbetet med two stars and a 

wish. Detta är en arbetsmetod som används som i arbetet med att kritiskt granska varandras 

texter. Opponenten av en elevs text skriver ner två bra saker med texten och en önskan som 

respondenten kan arbeta vidare med. Utöver detta gör Eva även en direkt koppling till 

läsförståelse. Hon säger: ”Jag tänker ändå att det är ett ganska brett begrepp, att det ändå 

inte kanske bara behöver handla om källkritik. Att vi ska få eleverna att förstå vad texten 

handlar om”. I samtalet om begreppet kritiskt granska texter var Eva den enda av de 

intervjuade lärarna som uttryckte en direkt koppling till läsförståelse. Däremot visar 

resultatet längre fram i studien att denna koppling görs undermedvetet när de intervjuade 

lärarna beskriver de frågor som de använder sig av i ett kritiskt litteracitetsarbete. Flertalet 

av lärarna belyser frågan: vad vill den här texten säga oss? De gör därmed en direkt 

koppling till läsförståelse. Att lärarna inte uttrycker detta vid frågan kan också bero på att 

det finns ett förgivettagande att arbetet redan innefattar läsförståelse.  

Lärares åsikter i planerandet för att utveckla 

elevers kunskaper i kritiskt litteracitetsarbete 

Avsnittet inriktar sig mot att besvara studiens andra frågeställning som är inriktad mot att 

undersöka hur lärare planerar undervisningen, för att utveckla elevers kunskaper i kritiskt 

litteracitetsarbete. Den insamlade empiri som kan relatera till ovanstående frågeställning 

redovisas i detta avsnitt.  

Vad lärare anser är av betydelse att ha i åtanke i planerandet av kritiskt 

litteracitetsarbete 
 

Resultatet som berör området vad lärare anser är av betydelse att ha i åtanke i planerandet 

av kritiskt litteracitetsarbete visar på variation av respondenternas utsagor.  
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Agnes lyfter vikten av att skapa nyfikenhet och intresse hos eleverna. Hon menar att arbetet 

med att leta information och vara källkritisk inte får ”döda” elevernas intresse. Hon lyfter 

också vikten av en bra text: ”Det här känner jag att jag kan stå bakom. Alltså den här texten 

litar jag på”. Agnes uttrycker också att tillvägagångssättet i arbetet ses över så att elevers 

intresse att leta fakta utvecklas. Även Eva förklarar att valet av texter står i centrum i 

planeringen samt att texten bör anpassas till en lämplig nivå för eleverna. Hon säger att 

”för det första så passar det in i deras ålder att de är något som dom är intresserade av och 

att det är en lagom rimlig. Sen kan man ju givetvis anpassa texten för dom om det är några 

elever som kommit längre”. Valet av material tas i beaktande för att skapa variation i 

undervisningen.  

Berit som vanligtvis inte brukar planera kritiskt litteracitetsarbete beskriver i intervjun att 

källan till den text som eleverna ska arbeta med bör tas i beaktande. Hon säger att ”ja men 

då skulle jag nog titta på källan. Vart kommer texten eller boken eller artikeln ifrån? Så 

källan är ju en del som jag skulle titta på”. Hon menar att det är av betydelse i planeringen 

att läraren själv först granskar de källor som används i arbetet och att detta borde vara en 

vana. I likhet med Berit lyfter Daniella att läraren själv först bör granska de källor som ska 

används. Hon framför betydelsen av att skapa möjligheteter i att uppmärksamma eleverna 

på textens dolda budskap. Cecilia anser att det är viktigt att tänka på att eleverna får med 

sig kunskaperna om att inte tro på allt de läser, att de ska skapa förståelse för att de måste 

fundera över om det som står kan vara sant. Hon säger i intervjun att ”nej men jag tänker 

att barnen ska få med sig att allt som du läser inte är sant. Det tror jag är det absolut 

viktigaste för dom har flöde av information som man måste liksom reflektera”. Trots att 

svaren varierar framhåller flertalet av lärarna valet av text samt källan som betydelsefullt i 

planerandet av kritiskt litteracitetsarbete. 

Lärares åsikter kring val av text i planering av kritiskt litteracitetsarbete 

 

I de genomförda kvalitativa intervjuerna fick samtliga lärare frågan om hur de väljer ut 

texter som används i undervisningen av kritiskt litteracitetsarbete.  

Resultatet visar att lärarna till viss del tänker lika i planeringen och val av text. Cecilia 

förklarar i intervjun att valet av text planeras utifrån något redan känt och omtyckt av 

eleverna. Texten planeras och väljs ut beroende på arbetsområde och åldersgrupp, samt att 

den ska vara elevnära. Daniella och Eva förklarar i likhet med Cecilia att texten planeras 
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utifrån elevernas ålder, arbetsområde och intresse. Enligt Eva bör texten inte vara för svår 

för eleverna att förstå och valet av text sätts av den anledning i relation till elevernas ålder. 

I intervjun ger Daniella ett exempel på hur valet av text kopplas samman med ett 

arbetsområde i planeringen. I ett arbetsområde där eleverna i åk 1 ska arbeta med genus 

ges exemplet på leksakskataloger. Daniella säger i intervjun: ”till exempel om man ska 

jobba med genus, då kan man ju ta leksakskatalogen och granska de, för då kan det ju 

också vara hur man färgsätter sidor i leksakskataloger och sånt då. Genom att använda 

leksakkataloger blir texten och materialet enligt Daniella elevnära och relaterar till elevers 

intresse och ålder.  

Utöver ovanstående åsikter i val av text i planering av kritiskt litteracitetsarbete lyfter 

Agnes texter som öppnar upp för diskussion, ”alltså jag letar ju efter texter som jag ser att 

det här vet jag och det här kan man diskutera ifrån”. I likhet med Agnes beskriver Berit, 

som tidigare nämnt att hon vanligtvis inte planerar kritiskt litteracitetsarete i större omfång, 

att syftet ibland kan vara att starta en diskussion: ”alltså någonting som gör att man vill 

skapa en diskussion, alltså att man har ett syfte innan, det händer ju också”. Hon säger 

också att ”alltså jag tänker att vi tar det där och då”. Ibland är syftet att låta eleverna välja 

diskussionsämne. Citaten visar Berits och Agnes lika tankar om hur de tänker i valet av 

text där syftet kan vara att starta en diskussion bland eleverna. 

Likt tidigare beskrivningar av lärares tolkningar och uppfattningar om begreppet kritiskt 

granska texter kan lärarnas tankar kring val av text i planeringen av kritiskt 

litteracitetsarbete sättas i relation till dessa. Analysen av de kvalitativa intervjuerna visar 

att det till stor del finns överensstämmelse bland lärarna i planeringen av kritiskt 

litteracitetsarbete. I lärarnas lika avsikter och uppfattningar framhålls betydelsen av 

elevnära texter samt avsikter i valet av texter.  

I arbetet med att kritiskt granska texter framförde samtliga lärare faktatexter, skönlitterära 

texter, bilder, reklam och tidningar som vanligast förekommande. Cecilia nämner i 

intervjun att ”det är ju mest bilder tänker jag nu och sen är det ju att jag läser för att dem 

har inte kommit igång än. Sen är det ju som jag sa tidigare, det här med tidningsartiklar 

har vi ju haft och reklambilder och så nu mer det lite mer sagor”. Berit säger i likhet med 

Cecilia att ”det är ju faktatexter, skönlitterära texter, tidningar, artiklar”. En av orsakerna 

till att dessa typer av texter är vanligast förekommande är för att de anses passa elevernas 

ålder. Cecilia förklarar: ”Det är ju början, det är ganska naturligt i ettan”. En annan orsak 
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är att texterna är enkla att jämföra, exempelvis fick eleverna arbeta med att jämföra två 

faktatexter från olika källor. Agnes berättar att ”nu när vi har jobbar med rymden så har 

dom ju dels letat på nätet och sen har dom då fått jämföra med böckerna. Ah vad som står 

i böckerna”. På så vis har en jämförelse mellan texterna gjorts.  

Olika sätt att arbeta med kritiskt litteracitetsarbete 

i svenskundervisningen 

Följande avsnitt har avsikten att redovisa hur de deltagande lärarna och deras elever arbetar 

med kritiskt litteracitetsarbete i klassrummet i svenskundervisningen. Innehållet i avsnittet 

har strukturerats upp i tre olika underrubriker, kritiskt litteracitetsarbete med bilder, 

jämförelser av texter i kritiskt litteracitetsarbete och frågor som används i kritiskt 

litteracitetsarbete i svenskundervisningen, med syfte att tydliggöra den empiri som utifrån 

studiens frågeställning bedömts vara av relevans. 

Kritiskt litteracitetarbete med bilder 

Resultatet visar att det finns många metoder och arbetssätt i ett kritiskt litteracitetsarbete. 

Cecilia, Daniella och Eva som arbetar i varsin årskurs ett lyfter i likhet med varandra, 

arbetet med att kritiskt granska bilder. Bilder visade sig som tidigare nämnt vara en av de 

vanligast förekommande texter i kritiskt litteracitetsarbete i de yngre åldrarna. Lärarna 

förklarar att dessa texter är vanligt förekommande eftersom alla elever ännu inte har 

utvecklat förmågan att läsa på egen hand. Daniella och Eva beskriver hur kritiskt 

litteracitetsarbete av bilder kan göras i relation till genus. I klassen där Eva arbetar och 

undervisar får eleverna reflektera och samtala om kläderna på bilderna. Enligt Eva kan det 

gå till så att ”man kanske börjar mer att vara kritiskt mot bilden. Det kanske är mer så man 

jobbar mer i början av årskurs ett i alla fall. Och så tittar man på den och säger att det står 

en flicka där och hon har rosa klänning, och det står en pojke där som har blå byxor och 

tröja. Och då kanske man pratar lite genus, kritiskt, att varför kan inte den här flickan ha 

blå klänning och pojken rosa t-shirt till exempel”. I citatet förklarar Eva hur hon arbetar 

med hjälp av bilder med genus i ett kritiskt litteracitetsarbete i en årskurs 1. Daniella 

använder sig också av bilder men i form av leksakskatalog. I arbetet får eleverna titta på 

och diskutera hur bilderna färgsätts. I klassen där Cecilia undervisar får eleverna även titta 

på bilderna i olika reklamer. Diskussioner sker sedan om reklambilderna riktar sig mot 

flickor eller pojkar och varför det är så. De får också diskutera hur det skulle kunna vara 



17 
 

 

 

istället och varför. Eleverna får reflektera och samtala om vad som händer om en bild tas 

bort eller om bilden skulle visat något helt annat.  

Daniella lyfter också arbetet med bilder fast i serietidningar och hur detta kan se ut i ett 

kritiskt litteracitetsarbete utan att relatera till ett genusperspektiv. Eleverna får i ett sådant 

arbete reflektera över vad karaktärernas miner uttrycker och säger samt diskutera hur detta 

påverkar uppfattningen av bilden. Hon uttrycker i intervjun att det ska innefatta sådant som 

”är lätt för barnen”.  

Jämförelser av texter i kritiskt litteracitetsarbete 
 

Under intervjuerna framförde samtliga lärare arbetet med att jämföra texter på olika sätt. 

Analysen av det insamlade datamaterialet visar att flertalet av lärarna använder sig av olika 

jämförelser i kritiskt litteracitetsarbete. Berit som arbetar mer spontant med kritiskt 

litteracitetsarbete arbetar med att låta eleverna jämföra den fakta och information som står 

på nätet med den som står i böckerna för att se om de skiljer sig åt. Detta gör även Agnes, 

som förklarar under intervjun hur hon arbetar med det och ställer frågor till eleverna: 

”varför står det att den (planeten) har 16 månar i boken och varför står det att den har 20 

månader på nätet?” Agnes berättar att ”då får man liksom titta på att dom har ju faktiskt 

hittat fler, att dom kan se det. Och då ser man ju också att ja men det var ju faktiskt sant 

det som stod där. Att man liksom får diskutera det, men att de då kan jämföra det med 

böcker också”. Agnes framför också hur eleverna själva kommer med frågor och hur ett 

kritiskt litteracitetsarbete kan se ut i jämförandet av information.  

Ett liknande sätt att jämför texter på som de intervjuade lärarna använder sig av innefattar 

jämförelser av olika faktatexter som kommit fram till olika saker. Elevernas uppgift blir 

sedan att samtala om varför det är så. Agnes arbetar med att jämföra äldre och yngre texter. 

hon förklarar under intervjun att det ibland är av intresse att göra denna jämförelse för att 

visa på att det inte alltid behöver vara fel att använda en äldre text. Cecilia och Daniella 

lyfter i likhet med Agnes att det som var sant då kanske har ändrats nu, därför att man 

kommit fram till nya saker. Resultatet visar också att jämförelser görs mellan samma typer 

av texter från samma tid. Daniella arbetar tillsammans med sin elevgrupp vid vissa 

tillfällen med att jämföra två tidningar. 

Resultatet visar att Cecilia arbetar på ytterligare sätt med att jämföra texter i kritiskt 

litteracitetsarete. I hennes undervisning får eleverna jämföra två texter om Pokémon Go, 
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ett spel som används av många av eleverna. Den ena texten var positiv och den andra 

negativ. Eleverna får sedan möjlighet att reflektera, skriva ner sina tankar och samtala om 

texterna. Cecilia använder sig i detta arbete av modellen EPA, samtal enskilt, i par och alla. 

I arbetet med uppgiften visade eleverna på en uppnådd förståelse av att det finns ett 

budskap i varje text och att budskapet kan vinklas beroende på hur avsändaren förhåller 

sig till ämnet och innehållet. Cecilia upplevde också att eleverna fått med sig kunskaper i 

att kritiskt granska texter. Under intervjun förklarade hon att ”dom kom på så mycket egna 

saker utifrån och kunde sen se efter ett tag att dem här artiklarna, ja men nu förstår vi att 

författaren här gillar ju inte Pokemon, eller att, ja men författaren här tycker nog bättre om 

Pokemon. Att man liksom kunde titta på hur det var formulerat och sånt”.  

Nedan visas ett elevexempel på arbetet samt lärarens planerade och förberedda mall. 

                      

                  Elevexempel                                           Lärarens förberedda mall 

Cecilia visade under intervjun ytterligare ett exempel på hur eleverna fick jämföra olika 

texter för att utveckla elevernas förståelse för att en text kan vinklas beroende på vem 

mottagaren är. I uppgiften fick eleverna skriva en text där de beskriver sig själva till olika 

mottagare. Nedan visas ett exempel av lärarens planerade uppgift som eleverna fått arbeta 

med.  
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Uppgiften kan användas för att utveckla elevers förståelse för hur en text kan vinklas 

beroende på dess mottagare. Hon förklarar att ”ja men om du ska beskriva dig själv för en 

ny kompis eller en ny lärare, beskriver du dig på samma sätt då? Nej det gör man ju inte 

då, eller om man kanske då ska beskriva för en äldre släkting”. Hon beskriver också hur 

de genomförde uppgiften och vikten av det: ”Och så pratade vi lite om, vad är det för 

skillnad? Bara för att, då blir det lite nära barnen och kanske då kunna förstå dom här 

texterna. Ja ett led i mer att kritiskt granska därför att du märker liksom att du beskriver du 

själv på väldigt många olika sätt, och det har bara du gjort”. Cecilia fortsätter att förklara 

hur hon ger eleverna verktyg att förstå att det kan finnas en vinkling i det som skrivs: ”Det 

här har du gjort för en lärare och det här har du gjort för en kompis. Att du faktiskt vinklar 

sanningen om dig själv eller väljer att berätta eller att inte berätta saker”. På så vis ger 

Cecilia också dem möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot texter.  

 

Frågor som används i kritiskt litteracitetsarbete i svenskundervisningen 
 

Samtliga lärare fick under de kvalitativa intervjuerna svara på frågan om vilka typer av 

frågor får eleverna arbeta med i arbetet med att kritiskt granska texter?  

Resultatet visar att flertalet av lärarna använder sig av frågor liknande varandras i kritiskt 

litteracitetsarbete. Både Agnes, Berit och Daniella ställer frågan ”vem är som har skrivit 
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texten?” Cecilia ställer också frågor som ”vilket år är boken utgiven? Vad är det för ordval? 

Hur framställs männen på bilderna? Hur framställs kvinnorna på bilderna? Får jag veta 

något annat i den här texten jämfört med den texten?” Resultatet visar även att lärarna låter 

frågorna ta sin utgångspunkt i elevernas tankar och reflektioner i det kritiska 

litteracitetsarbetet för att skapa ett intresse, delaktighet och nyfikenhet. Berit lyfter ett 

exempel på detta då hon ställer frågan ”hur skulle du känna?” På så vis lyfts också eleverna 

känslor. Utöver detta ställer Berit och Eva frågor som berör texten syfte genom att fråga 

eleverna ”varför har man skrivit den här?” Sammanfattningsvis berör frågorna texters 

syfte, budskap och avsändare. Frågorna som lärarna ställer är också de frågor som lärarna 

anser är av betydelse för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och utveckla kunskaper i 

ett kritiskt litteracitetsarbete.  

Kritiskt litteracitetsarbete och interaktion 

Följande avsnitt har avsikten att redovisa hur lärarna går till väga för att skapa interaktion 

i klassrummet i samband med kritiskt litteracitetsarbete i svenskundervisningen. Innehållet 

i avsnittet har strukturerats upp i två olika underrubriker: hur lärarna arbetar med att skapa 

interaktion i kritiskt litteracitetsarbete och klassrumsklimatet med syfte att tydliggöra den 

empiri som utifrån studiens sista frågeställning bedömts vara av relevans. 

Hur lärare arbetar med att skapa interaktion i kritiskt litteracitetsarbete 

För att skapa interaktion i kritiskt litteracitetsarbete använder sig samtliga lärare av öppna 

samtal om texter i klassrummet. Berit och Cecilia använder i likhet med varandra modellen 

EPA, enskilt, par och alla. Först får eleverna möjlighet att reflektera enskilt över texten, 

sedan får de samtala två och två och slutligen sker samtalet i helklass där alla eleverna ges 

möjlighet att ta del av varandra åsikter, reflektioner och tankar. Berit arbetar mycket med 

samtal och frågor i klassrummet. Resultatet visar att Daniella i likhet med Berit och Cecilia 

arbetar mycket med gemensamma samtal om texterna. Hon säger att ”ja men det blir ju 

jättemycket samtal, inget enskilt i den här åldern”. Hon beskriver att de ibland använder 

material från mediepedagogik för att inspirera eleverna. Hon säger att anledningen till det 

är ”så att dem hör hur andra resonerar så att man får inspiration till hur man kan tänka och 

ställa frågor och så”. På så vis får eleverna kunskaper om hur de kan vara ifrågasättande 

mot texter. 
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I tidigare fråga om hur lärarna arbetar med kritiskt litteracitetsarbete framgår det att lärarna 

ställer frågor till eleverna som de får samtala och reflektera om och på så vis skapas också 

en interaktion mellan elev och elev samt lärare och elev. Däremot var det ingen av de 

intervjuade lärarna som uttryckte att de ställde frågor till eleverna under samtalet om 

interaktion för att skapa interaktion i kritiskt litteracitetsarbete. Trots detta visar ändå 

resultatet av empirin att lärarna skapar interaktion genom att ställa specifika frågor till 

eleverna om de texter som de fått ta del av. Lärarna skapar alltså omedvetet interaktion i 

arbetet med att kritiskt granska texter. Resultatet visar också att interaktionen sker dels 

genom eget reflekterande och diskussioner i par men också genom öppna samtal där alla 

elever får ta del av varandras tankar och reflektioner. Att det kritiska litteracitetsarbeteet 

till stor del utgörs av gemensamma samtal beror på att eleverna kommit olika långt i sin 

läsning och skrivning.  

I samband med intervjuerna fick samtliga deltagande lärare i studien frågan hur de ser på 

interaktion i arbetet med att kritiskt granska texter? samt om de anser interaktion vara 

viktigt/inte viktigt i kritiskt litteracitetsarbete? Samtliga lärare ansåg att interaktion är av 

betydelse. Det framkom också att de intervjuade lärarna även relaterar interaktion till 

gemensamma samtal där eleverna får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter, dels 

genom samtal mellan elev och lärare men också mellan elev och elev.  

Klassrumsklimatet 

 

Cecilia, Agnes och Berit är de tre lärarna som under intervjun lyfter klassrumsklimatet i 

samtalet om interaktion. För att skapa en god interaktion menar Cecilia att det är viktigt att 

eleverna känner sig trygga i klassen och vågar uttrycka sina tankar och åsikter utan att 

någon annan framför elaka kommentarer eller miner. Hon säger att ”det är okej att säga 

vad som helst, alltså det är inte okej att skratta eller flina. Det är jag jättetydlig med för att 

det tycker jag är det värsta som finns. Speciellt när det kommer till sånt här, lite egna 

åsikter. Att någon flina eller drar på munnen, det är inte okej”. I likhet med Cecilia framför 

Agnes vikten av ett öppet klassrumsklimat och säger att ”man måste hitta ett sånt öppet 

klassrumsklimat så att man vågar att prata om texter. Då är ju det jätteviktigt”. Ett sådant 

arbete menar Cecilia är viktigt att starta redan i förskoleklass för att skapa en trygghet i att 

delge sina tankar och åsikter i undervisningen. Även Berit framför sina åsikter om ett 

tillåtande klassrumsklimat och vad det innebär för henne. Hon uttrycker sig i likhet med 
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Cecilia och Berit och säger att ”det här med tillåtande klimatet. Det tror jag är väldigt 

viktigt. Att dem här känslan av att man har rätt att säga sina åsikter och tankar”. Berit 

framför även att man har rätten att ändra sig när hon säger ”men också att man har rätt att 

ändra sig, det tror jag är väldigt viktigt. Jag kan börja säga någonting men när jag hör andra 

resonemang eller funderingar så har jag rätt att ändra mina tankar och funderingar, och att 

det accepteras utav alla. Både elever och lärare”. Resultatet visar därmed att det finns en 

relation mellan kritiskt litteracitetsarbete och interaktion samt att de tre lärarna relaterar 

interaktion till samtal i kritiskt litteracitetsarbete.  

Resultatsammanfattning 

Utifrån studiens insamlade datamaterial och medföljande analys tydliggörs de deltagande 

lärarnas tolkningar, förhållningssätt och tillvägagångssätt gentemot ämnesområdet kritiskt 

litteracitetsarbete. Fokus har varit inriktat mot hur de deltagande lärarna tolkar begreppet 

kritiskt granska texter i svenskundervisningen, hur de deltagande lärarna planerar och 

arbetar med kritiskt litteracitetsarbete i svenskundervisningen samt hur interaktion kan 

skapas i kritiskt litteracitetsarbete. Utifrån resultatet är det möjligt att konstatera att det 

finns både likheter och skillnader i hur de deltagande lärarna uppfattar och tolkar begreppet 

kritiskt granska texter i svenskundervisningen. Resultatet visar att lärarnas uppfattningar 

och tolkningar påverkar lärarnas planering och undervisning med kritiskt 

litteracitetsarbete. I årskurserna 1-3 består arbetet till stor del av gemensamma samtal och 

diskussioner och lärarna skapar ibland en omedveten interaktion genom att ställa olika 

typer av frågor till eleverna.  

Resultatet belyser inte ett kritiskt litteracitetsarbete med texter från andra världsdelar, som 

lyfter funktionsnedsättning, miljöproblem eller sexuell läggning. Frågor inom området var 

inkluderade i intervjuguiden men gav inte tillräckligt med material för att utforma en del 

av resultatet.  

Diskussion 

Följande diskussionsavsnitt utgörs av en metoddiskussion följt av en resultatdiskussion 

som tillsammans utformar studiens diskussion. Metoddiskussionen behandlar studiens 

empiriska insamling mer ingående. Resultatdiskussionen sätter studiens redogörelser, 

reflektioner, analyser och jämförelser i relation till yrkesrollen samt till forskning. 
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Diskussionen avslutas med framtida forskningsförslag inom området utifrån studiens 

innehållsmässiga skildring av ämnesområdet kritiskt litteracitetsarbete.  

Metoddiskussion 

Metoden som användes var kvalitativa, semistrukturerade intervjuer av verksamma lärare. 

Genom att använda denna metod blev det möjligt att få fram de intervjuade lärarnas 

upplevelser och tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Metoden är även ett användbart 

verktyg för att fånga personliga tankar samt hur den intervjuade resonerar (Rabionet, 2011) 

Att fånga lärares personliga tankar och hur de resonerar hade varit svårt genom exempelvis 

metoden observationer eftersom det inte blir möjligt att ställa frågor på samma sätt som 

vid en intervju. Genom att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer blev det inte 

endast möjligt att ställa de förutbestämda frågorna som redan fanns i intervjuguiden, det 

blev också möjligt att ställa följdfrågor. Även fast det finns både svagheter och styrkor i 

metoden anses ändå kvalitativa intervjuer vara en passande metod för studiens syfte och 

frågeställningar. 

Under genomförandet av de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna användes 

ljudinspelningar. Dessa ljudinspelningar kan ha påverkats studiens reliabilitet. Fördelar 

med att spela in intervjuerna var att man inte behövde göra anteckningar i större 

utsträckningar under tiden. Det blev istället möjligt att koncentrera sig på frågorna även 

om det förekom en del mindre stödanteckningar. Ytterligare fördelar var att det blev 

möjligt att lyssna på ordval och tonfall upprepade gånger. När man lyssnar till sin egen 

röst blir det också möjligt att lära sig av det man gjorde bra vid intervjun dels sina misstag 

(Trost, 2005). Nackdelarna med att spela in intervjuerna var att detaljer som gester och 

mimik samt när en av lärarna visade exempel på arbeten gick förlorade vid 

ljudinspelningarna (Trost, 2005).  

Platsen för de semistrukturerade intervjuerna ägde rum i respektive respondents klassrum 

vilket kunde bidra till att respondenterna upplevde en trygghet under intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes ostört och utanför lektionstid vilket förhindrade att intervjuerna 

avbröts eller stördes av elever och kollegor. Antalet deltagande lärare ansågs 

tillfredsställande eftersom intervjuerna gav tillräckligt med datamaterial för att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Urvalets påverkan av studiens resultat kan 

diskuteras eftersom lärarna som deltog i studien arbetade på tre olika skolor i två olika 
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kommuner. Ett urval med ett större antal skolor och kommuner med större spridning inom 

landet hade eventuellt resulterat till ett annorlunda resultat. Av studien är det inte möjligt 

att dra en generell slutsats över hur lärare tolkar begreppet kritiskt granska texter, planerar 

kritiskt litteracitetsarbete eller öppnar upp för möjligheten att samtala om texter. Detta 

beror på att antal deltagande lärare som intervjuades samt antalet kommuner är för få. Det 

är inte säkert att samma resultat uppnås om studien genomförs igen med ett större antal 

lärare i ett ökat antal kommuner, dels för att lärare har olika uppfattningar och tolkningar 

samt att arbetet och undervisningen skiljer sig från lärare till lärare. Studien är därmed inte 

generaliserbar. I syfte att minimera risken att mina egna tidigare erfarenheter av kritiskt 

litteracitetsarbete påverkat studiens empiriska data, var jag noggrann med att be lärarna 

förtydliga och förklara samt att jag ställde följdfrågor för att få ett så rättvisande resultat 

som möjligt. En styrka i studien är att tidigare kunskaper inom ämnet bidragit till att en 

adekvat och relevant intervjuguide utformats med relevanta följdfrågor inom kritiskt 

litteracitetsarbete. Genom att använda en färdigställd intervjuguide med följdfrågor 

stärktes även studiens validitet. Det kan däremot vara svårt att bortse från egna erfarenheter 

och jag har därför reflekterat över hur och om mina erfarenheter av kritiskt 

litteracitetsarbete påverkat tolkningen av de kvalitativa analyserna i analysarbetet. Detta är 

något som kan ha påverkat studiens reliabilitet. En svaghet i studien kan vara ordningen 

på frågorna i intervjuguiden samt att de ställdes i kronologisk ordning. Genom att inte 

ställa frågorna i kronologisk ordning kunde det bidragit till att en mer naturlig ordning fallit 

sig in. Detta kan också ha påverkat studiens resultat genom att inte fånga tankar som lärarna 

upptäckt om frågorna ställts i den ordning som fallit sig naturlig för läraren. Färgkodning 

som metod gjorde det enklare att analysera det insamlade datamaterialet samt gjorde det 

enklare att utforma studiens resultat eftersom färgkodningen genomförts i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. På så vis blir det också tydligt för läsaren att se hur 

resultatet besvarar studiens syfte och frågeställningar. Som tidigare nämnt genomfördes en 

testintervju. Trots att denna hade genomförts varierade intervjuerna i tid. Några tog längre 

tid än förväntat och några mindre. Att en del av intervjuerna tog länge och kortare tid 

påverkade inte insamlingen av empirin eftersom den utsatta tiden för intervjuerna var mer 

än tillräcklig.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att lärarna tolkar och uppfattar begreppet kritiskt granska texter på både 

skilda och lika sätt. Lärarnas uppfattningar av begreppet påverkar också deras upplägg av 

undervisning vilket synliggörs i studiens resultat. Studiens resultat har visat att lärarnas 

tolkningar och uppfattningar av begreppet avspeglar sig i de frågor som lärarna ställer till 

eleverna i undervisningen.  

Det finns likheter mellan studiens resultat och vad Mclaughlin & DeVoogd (2004) säger, 

att lärares personliga uppfattning och användning av ett kritiskt förhållningssätt avspeglar 

sig i undervisningen till eleverna. Flertalet av lärarna framhåller valet av text som 

betydelsefullt i planerandet av kritiskt litteracitetsarbete. De intervjuade lärarna belyser 

vikten av att eleverna får ta del av texter som de kan relatera till och som ligger nära deras 

intresse. Detta kan likställas med vad Schmidt (2013) säger att det är av betydelse att 

eleverna får analysera och ställa frågor till texter som de själva tycker är av relevans. Det 

framgår också att eleverna ges möjlighet att arbeta med texter som de möter på fritiden, 

exempelvis texter om Pokémon. Att eleverna i undervisningen av kritiskt litteracitetsarbete 

får ta del av texter som de möter på fritiden förespråkas även av Schmidt (2013). Det finns 

därmed en möjlig tolkning om att flera av lärarna är insatta i aktuell forskning om 

textarbete eftersom det finns en samstämmighet i vad resultatet visar samt vad forskare 

anser. Det framkommer att samtliga lärare ställer kritiska frågor till eleverna i syfte att 

utveckla ett kritiskt tänkande och förhållningssätt. Exempel på frågor som lärarna ställer 

och som framgår i resultatet är, vem är avsändaren och vad är syftet? Samt, varför har man 

skrivit den här texten? Resultatet visar att de deltagande lärarna i studien utvecklar elevers 

läs- och tankeförmågor genom att tillsammans med eleverna ställa kritiska frågor till den 

text de läst (Meller, Richardsson & Hatch, 2009). Arbetet sker sällan på egen hand utan 

genomförs med kompetent ledning från läraren, detta kan förklaras med den proximala 

utvecklingszonen. Det vill säga avståndet mellan det som eleverna klarar med hjälp av 

ledning från läraren samt det som eleverna klarar på egen hand i arbetet (Säljö, 2010).  

Resultatet visade också att inte alla deltagande lärarna i studien planerar kritiskt 

litteracitetsarbete och detta bör ses som problematiskt. I läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2017b) står det bland annat att eleverna ska kunna förhålla sig till hur texters 

avsändare påverkar innehållet. Det innebär att eleverna ska få en förståelse för att det finns 
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en avsändare bakom varje text och att det påverkar textens utformning och budskap 

(Skolverket, 2017a). Att arbetet inte planeras av samtliga lärare kan därmed ifrågasättas 

och undersökas vad det beror på. Likväl kan ett spontant kritiskt litteracitetsarbete 

undersökas om det möjliggör för samma kunskapsutveckling hos elever där ett planerat 

kritiskt litteracitetsarbete genomförs. Trots att inte alla lärare planerar ett kritiskt 

litteracitetsarbete ställer de ändå kritiska frågor till eleverna. Detta skulle kunna bero på att 

det ibland görs utan att läraren reflekterar över eller relaterar det till kritiskt 

litteracitetsarete eftersom det faller sig naturligt i undervisningen. Det kritiska 

litteracitetsarbetet har visat sig till stor del ske genom gemensamma samtal då eleverna i 

den undersökta undervisningsåldern beskrivits komma olika långt i sin läsning och 

skrivning. Lärandet och arbetet i det kritiska litteracitetsarbete utgår från en social 

gemenskap där eleverna kommunicerar med varandra. På så vis blir de också delaktiga i 

kunskaper och erfarenheter (Säljö, 2014). Eleverna ges möjlighet att se hur samma text 

kan förstås och tolkas av andra människor (Hall & Piazza, 2008). Eftersom att 

undervisningen av kritiskt litteracitetsarbete i årskurserna 1-3 till större delen visat sig 

bestå av interaktion mellan elev och lärare samt mellan elev och elev, ges eleverna 

möjlighet att möta varandras tankar och förställningar vilket forskningen (Jönsson, 2007) 

anser är en viktig del i ett kritiskt förhållningssätt. Interaktion och kommunikation har visat 

sig vara två nyckelbegrepp inom området. När eleverna samtalar, det vill säga interagerar 

med varandra, sker ett möte mellan individer och artefakter, det vill säga språket. Språket 

ses som det viktigaste redskapet och används för att kunna ta emot och förmedla kunskap, 

det sker en mediering (Säljö, 2010). Wolk (2003) anser att eleverna skapar kunskap genom 

att skriva ner tankar om det texter de tagit del av och sedan samtala om dem. Denna 

kunskap menas vara mer värdefull än att eleverna endast lär sig att memorera information 

som sedan används för att skriva ner på eventuella prov (Wolk, 2003). Några av lärarna 

arbetar enligt modellen EPA, enskilt arbete, par, och alla. Genom att arbeta enligt denna 

modell anser jag att eleverna ges möjlighet att skapa den typ av kunskap som enligt 

forskning är mer nödvändig än endast memorering inför prov. Eleverna måste förstå 

texterna för att de ska kunna samtala och skriva ner sina tankar (Vuroenpää, 2016). Resultat 

visar att eleverna får arbeta med elevnära texter, texter som berör och intresserar dem. 

Därmed visar resultatet i förhållande till forskningen att lärarna ger eleverna möjlighet att 

förstå texters innehåll och på så vis möjlighet att reflektera samt samtala om dem. 

Ytterligare likheter med vad forskning (Hall & Piazza, 2008) säger om kritiskt 
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litteracitetsarbete innefattar klassrumsklimatet och dess betydelse. Flertalet av lärarna visar 

sig lyfta vikten av detta i relation till interaktion. Enligt Hall & Piazza (2008) är det av vikt 

att elever tillåts att ifrågasätta andras åsikter samt att klassrumsklimatet bör vara icke 

dömande och stödjande. Det öppna klassrumsklimatet skapar en trygghet hos eleverna att 

våga delta i diskussioner och argumentera för sina åsikter. Lärarna öppnar också upp för 

möjligheten att genom språket se nya infallsvinklar (Skolverket, 2017a). Språket har 

återigen visat sig ses som ett av de viktigaste redskapen för att eleverna ska bli delaktiga i 

kunskap och varandras erfarenheter (Säljö, 2014). Genom att lärarna öppnar upp för 

möjligheten att se nya infallsvinklar kan resultatet också förklaras genom den proximala 

utvecklingszonen genom att eleverna i årskurs 1-3 ges kompetent ledning och arbetet sker 

sällan på egen hand, de vill säga avståndet mellan det eleverna själva klarar i arbetet och 

vad de klarar med kompetent ledning (Säljö, 2010). 

Fyra av de fem intervjuade lärarna använder sig av bilder i det kritiska textarbetet. Tre av 

dessa fyra lärare undervisar i var sin årskurs etta och på så vis faller det sig naturligt för 

dem att använda sig av bilder, eftersom att alla elever ännu inte utvecklat förmågan att läsa 

på egen hand. Forskning  som används i tidigare bakgrund (Fast, 2008, Bergöö & Jönsson, 

2012, Jönsson, 2009, Schmidt, 2013, Mclaughlin &DeVoogd, 2004, Richardsson & Hatch, 

2009, Wolk, 2003, Hall & Piazza, 2008) lyfter inte specifikt arbetet med bilder, det är 

därför svårt att ställa resultatet i relation till tidigare forskning. Orsaken till detta kan tros 

bero på att det inte finns lika stor tillgång till forskning inom kritiskt litteracitetsarbete i de 

tidiga åldrarna.  

Det blir också möjligt att dra slutsatsen att eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan 

att kritiskt granska texter eftersom samtliga lärare relaterade begreppet kritiskt granska 

texter till källkritik. Eleverna får lära sig att orientera och agera i en komplex verklighet 

med ökad digitalisering och ökat informationsflöde (Skolverket, 2017b). Resultatet visar 

även att eleverna ges möjlighet att utveckla deras talspråk och skriftspråk samt tilltro till 

deras språkliga förmåga, för att sedan kunna uttrycka sig för skilda syften genom att 

samtala i större delar av arbetet (Skolverket, 2017b).  

Att låta eleverna beskriva sig själva för olika mottagare kan sättas i relation till läroplanens 

styrdokument. Genom att beskriva sig själv för olika mottagare blir det möjligt för eleverna 

att förstå att det finns en avsändare bakom varje text, samt att det påverkar textens 

utformning och budskap (Skolverket, 2017a).  
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I relation till kvalitetsgranskningen (se inledning s.1) av skolinspektionen (2010) ges 

eleverna möjlighet att uttrycka sina åsikter i tal och skrift. Eleverna ges i studien till 

skillnad från det som framkom i kvalitetsgranskningen (Skolinspektionen, 2010) rikligt 

med tillfällen i kritiskt litteracitetsarbete att samtala om texters syfte och budskap. 

Jämförelsen ställs mot studiens resultat som grundar sig på tre olika skolor bland fem olika 

lärare och detta bör tas i beaktande. Det är därför inte möjligt att generalisera studiens 

resultat. Utifrån jämförelsen mellan kvalitetsgranskningen och studiens resultat är det ändå 

möjligt att ställa sig frågan vad skillnaden beror på. En eventuellt bidragande faktor som 

reflekterats över är åldersskillnaden i studierna eftersom kvalitetsgranskningen 

genomfördes i årskurserna 4-6 och denna studie i årskurserna 1-3. Att det skiljer sig mellan 

åldrarna skulle kunna bero på att elever i grundskolans tidiga åldrar ges större utrymme till 

gemensamma samtal eftersom det inte utvecklat sitt skriftspråk i lika stor utsträckning som 

grundskolans mellersta åldrar. Ytterligare en faktor som reflekteras över är om det skett en 

förändring sedan kvalitetsgranskningen genomfördes eftersom det var åtta år sedan. Det 

skulle på dessa år vara möjligt att en förändring och förbättring skett i klassrummen 

gällande öppna samtal. Ytterligare orsak skulle kunna vara att de lärare som deltagit i 

studien kan ses som mönsterlärare, med de menas att lärarna i studien kan ses som 

förebilder i ett sådant arbete. Detta är endast potentiella bidragande faktorer som eventuellt 

skulle kunna förklara skillnaden. Utifrån studiens omfång och urval är det inte möjligt att 

fastställa en orsak utan endast reflektera.  

Hall & Piazza (2008) anser att genom diskussioner om hur människor tänker och lever i 

olika kulturer blir eleverna medvetna om att människors levnadssätt kan skilja sig åt. Det 

blir möjligt att diskutera hur samma text kan tolkas av människor från olika kulturer. Att 

lärarna i kritiskt litteracitetsarbete i grundskolans tidiga åldrar inte arbetar i större omfång 

med texter från andra världsdelar, miljöproblem, sexuell läggning och 

funktionsnedsättningar kan därför ifrågasättas och undersökas. Studien ger inget svar på 

vad detta beror på utan endast reflektioner. Något som reflekterats över är tillgången till 

texter som lyfter detta i skolans tidiga åldrar på ett sätt som gör det möjligt för eleverna att 

förstå. Ytterligare en aspekt som reflekterats över är huruvida lärarna själva reflekterat över 

användandet av texter som lyfter detta. Samtal om genus har visat sig förekomma i det 

kritiska textarbetet där lärarna och eleverna diskuterat kläderna på de manliga och 

kvinnliga karaktärerna med hjälp av bilder. Jag ställer mig frågan om ett liknande arbete 
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med bilder skulle kunna genomföras med texter som lyfter andra kulturer, 

funktionsnedsättningar, miljöproblem samt sexuell läggning?  

För den egna professionella utvecklingen och framtida yrkesrollen har studiens process 

varit väldigt givande. Utöver användbart empiriskt material till studien har de 

semistrukturerade intervjuerna av lärarna resulterat i nya och nyttiga erfarenheter som är 

användbara i kommande yrkesutövning. Erfarenheterna berör hur lärarna planerar och 

arbetar med kritiskt litteracitetsarbete samt hur öppna samtal och egen reflektion kan 

skapas. Eftersom elever i dagens samhälle ständigt möter ett stort informationsflöde och 

olika typer av texter, har det varit av stor betydelse att fördjupa mina kunskaper i hur jag 

som lärare kan förhålla mig och arbeta med detta i kommande yrkesroll. Genom att 

intervjua lärarna fick jag flera infallsvinklar i hur lärare tolkar begreppet kritiskt granska 

texter samt hur de undervisar och planerar. Detta har lett till att jag i mitt framtida yrke bär 

med mig flera olika sätt att tolka och arbeta med kritiskt litteracitetsarbete på ett varierat 

sätt. Kunskapen av den genomförda studien kan genom synliggörandet av andra lärares 

arbetssätt och uppfattningar kring kritiskt litteracitetsarbete hjälpa lärare samt öka 

medvetenheten om hur ett sådant arbete kan genomföras och tolkas.  

Framtida forskningsförslag i ämnesområdet kan vara inriktat mot att undersöka i vilken 

utsträckning samt på vilket sätt texter från andra världsdelar, funktionsnedsättningar, 

sexuell läggning och miljöproblem förekommer i grundskolans tidiga år. Detta eftersom 

studien inte lyfter hur samt i vilken utsträckning lärare arbetar med detta i undervisningen 

av kritiskt litteracitetsarbete. För att få en tydligare bild om hur det ser ut i verksamheten 

skulle det vara intressant att genomföra studien under en längre tidsperiod och använda sig 

av ett fler antal skolor runt om i landet. För att samla in datamaterial skulle både 

semistrukturerade intervjuer och observationer kunna användas. Med hjälp av intervjuerna 

blir det möjligt för intervjuaren att få lärares uppfattningar och förklaringar till varför något 

är som det är eller samt hur lärarna uppfattar vissa fenomen. Observationerna kan ge en 

inblick i hur arbetet kan se ut i praktiken och i undervisningssituationerna. Även insamlat 

arbetsmaterial som lärarna använder sig av i undervisningen skulle vara av intresse att 

undersöka, analysera och diskutera för att få en större inblick i arbetet samt hur det kan 

användas. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

1. I vilken årskurs arbetar du i? 

2. Hur många elever består klassen av? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

4. Vilken utbildning har du? 

5. Hur tolkar du begreppet kritiskt granska texter i förhållande till den nuvarande 

läroplanen? 

6. På vilka olika sätt arbetar ni med kritiskt textarbete i undervisningen? 

7. Hur väljer du ut de texter som eleverna kritiskt ska granska? 

8. Vilka olika typer av texter förekommer i arbetet med att kritiskt granska texter? 

Vilka är vanligast förekommande? Vad är orsaken till det? 

9. Använder ni texter från andra världsdelar? Texter med, manlig/kvinnlig huvudroll, 

funktionsnedsättning, miljöproblem, sexuell läggning? 

10. Vad anser du är viktigt att ha i åtanke i planerandet av kritiskt textarbete? Varför 

anser du att det är viktigt? 

11. Hur tolkar du begreppet interaktion i relation till kritiskt textarbete? 

12. Hur ser du på interaktion i arbetet med att kritiskt granska texter? Tycker du att det 

är viktigt/ inte viktigt? 

13. Hur gör du för att skapa interaktion i klassrummet, i arbetet med att kritiskt granska 

texter? 

14. Hur går du tillväga när du förbereder frågor att ställa till eleverna som är relaterade 

till texterna? 

15. Vilka typer av frågor får eleverna arbeta med i arbetet med att kritiskt granska 

texter? 
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Samtyckeskrav 

Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principerna 

som fullföljs i undersökningen. Jag godkänner mitt deltagande i undersökningen.  

Jag är medveten om att:  

• Min medverkan i undersökningen är frivillig och kan mitt deltagande kan när som 

helst avbrytas. 

•  Intervjuerna kommer att dokumenteras i form av ljudinspelning, anteckningar 

och transkribering. 

• Materialet kommer endast att användas i syfte att genomföra denna studie. 

• Ljudinspelning, anteckningar och transkriberingar raderas då examensarbetet är 

godkänt. 

• Alla uppgifter kring deltagare och skola är konfidentiella och skyddade. 

 

JA, jag samtycker till att delta i studien. 

 

NEJ, jag samtycker inte till att bidra i studien. 

 

 

Underskrift 

 

Datum 
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Informationsbrev 

Hej mitt namn är Beatrice Bogren och jag studerar sista terminen på grundlärarprogrammet 

med inriktning F-3 på Jönköpings universitet. Under denna termin skriver jag mitt 

examensarbete om kritiskt textarbete i svenskundervisningen. Mitt syfte är att genom 

intervjuer ta reda på hur lärare arbetar med detta i svenskundervisningen. Jag undrar därför 

om du skulle vilja delta i min studie? Delar av intervjuerna kommer att återges i arbetet en 

varken skolan eller deltagarnas namn kommer att skrivas ut.  

Det är av stor betydelse att ni som deltar i studien vet att jag i min undersökning utgår ifrån 

de forskningsetiska principerna. Dessa principer innebär att: Deltagandet i undersökningen 

är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Uppgifter om de deltagande i undersökningen 

kommer att skyddas från obehöriga och hanteras med största varsamhet. Fiktiva namn på 

lärare och skola kommer därför att användas i examensarbetet. Alla ljudinspelningar, 

transkriberingar och anteckningar kommer att raderas efter att examensarbetet är godkänt.  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Beatrice Bogren 
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