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I läroplanens första kapitel beskrivs skolans 
uppdrag, som bland annat innebär att elever 
efter genomgången skolgång ska, genom att 
argumentera och samtala utifrån kunskaper 
och etiska överväganden, formulera stånd-
punkter och visa på ett kritiskt förhållnings-
sätt (Skolverket, 2017d, s.13). Ett kritiskt 
förhållningssätt kan utvecklas genom att 
arbeta med critical literacy. Syftet med stu-
dien är därför att undersöka hur verksamma 
lärare i årskurs F-6 arbetar för att elever ska 
utveckla critical literacy. Studien utgår ifrån 
frågeställningarna:  
- Inom vilka områden i undervisningen berörs 

critical literacy?  
- Vilka verktyg används för att utveckla 

critical literacy?  
- Vad anser lärare att deras uppgift är i arbete 

med critical literacy?   
 
Studien utgår ifrån intervjuer med fyra verk-
samma lärare. Intervjuerna är av en semi-
strukturerad form och lärarna har valts ut 
genom ett tillgänglighetsurval. Resultatet 
som framkom i intervjuerna visar att 
aspekter så som genus, etik, kultur och nor-
mer berörs i flera av skolans ämnen, exem-
pelvis bildämnet, de samhälls- och naturori-
enterande ämnena samt svenska. Lärarna 
lyfter olika typer av verktyg som kan leda till 
att critical literacy utvecklas, exempelvis 
användes diskussioner, iPads, böcker, bilder 
och läromedel. Resultatet visar också att det 
finns faktorer lärarna måste ta hänsyn till 
och dessa är eleverna, planering och plane-
ringstid samt att de i sin undervisning måste 
vara förebilder genom att förhålla sig kri-
tiskt.  
 
 

The first chapter of the curriculum describes 
the school’s obligations, which partly im-
plies that students after they graduate, should 
reason and discuss on the basis of 
knowledge and ethical considerations ex-
press viewpoints and so indicate a critical 
approach (Skolverket, 2017d, s.13). A criti-
cal approach can be developed thru critical 
literacy. The purpose of this thesis is therefor 
to study how working teachers in primary- 
and middle school are working in order to 
develop critical literacy. The study are based 
on the research questions: 
-Within which areas in teaching are critical 
literacy brought up?  
-Which tools are used to develop critical 
literacy? 
-What do teachers consider is their role in 
teaching that concerns critical literacy?  
 
The thesis is based on interviews with four 
teachers. The interviews are semi-structured 
and the teachers have been selected by avail-
able range. The result shows that gender, 
ethic, culture and norms are aspects that the 
teachers handle in relation to the school 
subjects art, general science, social science 
and Swedish. The teachers brought up dif-
ferent types of tools that can be helpful while 
developing critical literacy, for example 
discussions, iPads, books, pictures and edu-
cational material were mentioned. The re-
sults also shows that there are factors that the 
teachers have to consider and these were the 
pupils, planning and time for planning and 
also that they hade to be role models by 
having a critical approach.  
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Inledning 

Elever möter dagligen texter som innehåller olika slag av information, åsikter och per-

spektiv, som de bör förhålla sig kritiskt till (Persson, 2000, s. 92).  För att elever ska 

kunna förhålla sig kritiskt bör ett förhållningssätt nyttjas i mötet med olika texter, med 

målet att elever ska förstå vad det är som påverkar deras syn på omvärlden samt hur den 

kan förändras. Detta förhållningssätt benämns som critical literacy. Men hur utformar 

lärare sin undervisning för att eleverna ska få möjlighet att anamma det förhållningssätt 

som critical literacy innebär?  

Malmqvist & Pålssons (2017) sammanställning av forskning visade att användning av 

critical literacy i undervisningen är ett relativt snävt forskningsområde. Det fanns få men 

betydelsefulla forskare som bidrog till ett resultat som visade på flera tillvägagångssätt 

för att utveckla critical literacy hos elever. Tre viktiga faktorer att vara medveten om för 

att kunna utveckla critical literacy var lärarens roll, att elever skulle delta i öppna dis-

kussioner med andra samt att lärarna skulle utgå från elevnära texter i samband med 

critical literacy.  

Skolverket (2017d) gick tillsammans med regeringen 2017 ut med en önskan att förändra 

skrivningarna i styrdokumenten för att elever ska stärka sitt kritiska förhållningssätt till 

texterna de möter (Thorén, 2017). Efter detta reviderades läroplanen för att stärka elever-

nas digitala kompetens där ett kritiskt förhållningssätt också inkluderas (Skolverket, 

2017d). Elever matas dagligen med information, åsikter och nyheter (Liedman, 2015). 

Informationen, nyheterna och åsikterna behöver dock inte vara sanningsenliga. Därför 

behöver lärare skapa förutsättningar för att elever ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt 

som bidrar till att de reflekterar över det de läser och ser (ibid.), vilket critical literacy är 

en del av.  

Med den här studien vill jag bidra med kunskap om hur verksamma lärare i årskurs F-6 

arbetar, för att utbilda elever till samhällsmedborgare med ett kritiskt förhållningssätt, 

genom critical literacy. Arbetet inleds därför med en bakgrundsbeskrivning av området 

och relationen till skolans styrdokument. I metodkapitlet beskrivs metod för materialin-

samling och analys samt en redogörelse för urval och över genomförande av de semi-

strukturerade intervjuerna. Det insamlade och analyserade materialet, studiens resultat, 

presenteras i resultatkapitlet. Resultatet diskuteras sedan utifrån tidigare forskning, egna 

erfarenheter och relevans för yrkesverksamheten.  
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Syfte och frågeställningar 

Elever ska efter genomgången grundskola förvärvat ett kritiskt förhållningssätt som 

grundar sig på kunskaper och etiska överväganden (Skolverket, 2017c, s. 13). Detta in-

nebär att elever ska kunna reflektera, analysera och diskutera vilket är förmågor som ska 

utvecklas under skoltiden. Det finns också ett behov av att öka kunskaperna om lärares 

arbetssätt kring critical literacy (se kommande avsnitt om tidigare forskning). Därför är 

syftet med studien att belysa hur lärare arbetar för att elever ska utveckla critical literacy i 

årskurs F-6. För att besvara syftet kommer intervjuer med fyra lärare att genomföras med 

utgångspunkt i frågeställningarna nedan:  

• Inom vilka områden i undervisningen berörs critical literacy? 

• Vilka verktyg används för att utveckla critical literacy?  

• Vad anser lärare att deras uppgift är i arbete med critical literacy?   
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Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av begreppen literacy och critical literacy, ett 

sociokulturellt perspektiv samt tidigare forskning om critical literacy. Avslutningsvis 

kommer ett avsnitt som redogör för relationen mellan critical literacy och skolans styrdo-

kument.  

Literacy  

Literacy är ett omfattande begrepp. I denna studie avses literacy vara förmågan att kunna 

associera och dra slutsatser mellan det som läses, det eleverna tidigare läst och deras kun-

skaper om världen (Säljö, 2005, s. 208). Att kunna göra slutsatser mellan det som läses, 

det eleverna tidigare läst och elevernas kunskap om världen är ett sätt för läsare att göra 

texter meningsfulla och att frambringa nya tankar (Langer, 2005, s. 13). Literacy innebär 

också att kunna använda skriv- och läsförmågan i olika sammanhang samt att se läs- och 

skrivpraktiker som sociala praktiker (Jönsson, 2009, s. 7). Enligt Luke och Freebody 

(1999, s. 2) utvecklas literacy tillsammans, med eller genom andra, i en social praktik. 

Literacy ger människan redskap att kunna förändra och begrunda sig själv och sin om-

värld samt synliggör människans tankar (Langer, 2005, s. 13).  

Literacy består enligt Luke och Freebody (1999, s. 1-2, 4) av fyra praktiker: knäcka den 

lilla och stora koden, skapa och tolka meningsfulla texter, använda texter och att vara 

textanalytiker. De fyra praktikerna är betydande vid utveckling av literacy och utifrån 

dessa har en modell skapats. Modellen och dess innehåll är föränderligt eftersom den ska 

kunna anpassas till det föränderliga samhälle som vi lever i idag och de fyra praktikerna 

samspelar med varandra (ibid.). Att de fyra praktikerna samspelar med varandra innebär 

att de samtidigt som elever arbetar med att skapa texter, arbetar med att, exempelvis 

knäcka den stora koden. Att knäcka den lilla koden innebär att elever ska få stöd i struk-

turer i språket exempelvis ljud, stavning och textmönster (Luke & Freebody, 1999, s. 5). 

Att eleverna får stöd under dessa processer innebär att lärare, klasskamrater och olika 

verktyg finns till hjälp. Den stora koden innebär att eleverna får förståelse för texters ut-

formning och syfte. Genom att utgå från elevers egna skriverfarenheter och stödja dem i 

meningsskapande kan eleverna skapa och tolka meningsfulla texter. Eleverna ska få stöd 

i användning av olika slags texter. Eleverna ska också få förståelse för att anpassa texten 

efter mottagare. Avslutningsvis innebär den sista praktiken att eleverna ska ges möjlighet 
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att granska och analysera texter, att vara textanalytiker (ibid.). Att vara textanalytiker kan 

också benämnas som critical literacy.  

Critical literacy, ett sociokulturellt perspektiv och tidigare 
forskning om critical literacy 

Critical literacy anses liksom literacy innefattas av läsande och skrivande, tekniska fär-

digheter samt sociala och kommunikativa handlingar (Säljö, 2005, s. 208). Därför bygger 

critical literacy på ett sociokulturellt perspektiv.   

Inom ett sociokulturellt perspektiv, utifrån Roger Säljös tolkning av Vygotkijs sociokul-

turella teori, är det sociala samspelet grunden för lärande och utveckling (Säljö, 2014, s. 

307). Interaktion och kommunikation är ledord inom det sociokulturella perspektivet och 

förhållningssättet critical literacy (Säljö, 2014, s. 307). Critical literacy bygger på ett ar-

betssätt som utgår från gemensamma reflektioner och tillvaratagande av elevers erfaren-

heter (Bergöö, 2009, s. 184). Enligt det sociokulturella perspektivet ser människan på 

saker utifrån de kulturella erfarenheter människan har (Säljö, 2014, s. 300). Människan 

ser på utifrån kulturella erfarenheter. Denna syn kan förändras genom kommunikation 

och interaktion med andra (Säljö, 2014, s. 302). Förutom kommunikation och interaktion 

är mediering ett nyckelbegrepp, vilket kan innebära att människan använder redskap och 

språk för att kunna interagera i den begreppsvärld som används vid tankeprocesser och 

kommunikation för att kunna se och förstå världen (Säljö, 2014, s. 298-299, 302, 307; 

mediering, u.å).  

Att förhålla sig kritiskt enligt förhållningssättet critical literacy, innebär att vara med-

veten om att texter har en funktion och att de har makt att påverka människan genom 

språk och bilder (Jönsson & Bergöö, 2012, s. 43; Comber, 2009, s. 271).  Begreppet text i 

denna studie omfattas av både skrift, ljud och bild (Jönsson, 2009, s. 7). Texter förmedlas 

inte enbart genom böcker utan också genom mediekanaler såsom film, tv, radio och digi-

tala medier (Munck, 2006, s. 73). Att förhålla sig kritiskt innebär inte att vara kritisk i 

negativ bemärkelse, utan vara medveten om att texter påverkar oss (Comber, 2009, s. 

271). Att ifrågasätta texter och se dem i jämförelse med det som den enskilde ser som sin 

verklighet, är att besitta det förhållningssätt som critical literacy innebär (Jönsson & Ber-

göö, 2012, s. 43). Att kritiskt granska texter genom att ha förhållningssättet critical lite-

racy innebär att utgå från frågor som rör människor och deras olika livsstilar, moral och 

etik samt sätta dessa i relation till den egna omvärlden (Comber, 2009, s. 271). Tidigare 
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forskning visar att lärare gärna undviker att diskutera normer med elever för att undvika 

konflikter (Årheim, 2005, s. 119-120). Om lärare undviker att diskutera normer med ele-

ver är det ett problem eftersom eleverna som inte ges möjlighet att ifrågasätta sina nor-

mer tenderar att befästa snarare än reflektera över och omvärdera dessa (ibid.).   

Ett arbetssätt som flertalet forskare anser vara relevant var diskussioner (McGuire et al., 

2008, s. 205; Fast, 2007, s. 159; Kuo, 2009, s. 492; Vasquez, 2014, s. 94; Comber & 

Nixon, 2004, s. 128). Forskare inom critical literacy anser att det redan i tidig ålder är 

viktigt att eleverna utövar förhållningssättet critical literacy, att de får argumentera och 

diskutera (McGuire et al., 2008, s. 205; Fast, 2007, s. 159; Kuo, 2009, s. 492; Vasquez, 

2014, s. 94; Comber & Nixon, 2004, s. 128). Forskarna menar att aktiva diskussioner 

öppnar upp för nya perspektiv och tolkningar, frågor och respons. Det skapar också möj-

lighet för gemensamma tillfällen att tolka texter och deras budskap samt analysera förfat-

taren och dennes åsikter som ligger till grund för texten (ibid.). En av forskarna ansåg att 

lärarens roll var central i diskussioner (McGuire, 2008, s. 205). Lärares roll visade sig 

också vara en central del och vid diskussioner i anknytning till critical literacy har det 

betydelse vilken roll lärare antar (McGuire, 2008, s. 205). Lärare måste välja en mindre 

auktoritär roll för att skapa ett behagligare diskussionsklimat. I diskussioner bör lärare 

variera sin roll genom att vara passiv i kombination med att vägleda elever (McGuire, 

2008, s. 205; Kuo, 2009, s. 493).  

Critical literacy i skolans styrdokument 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, reviderad 2017 [Lgr11] 

(Skolverket, 2017c) lyfter i flera ämnesbeskrivningar samt i det inledande kapitlet att 

elever ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot den information de möter. Ele-

ver ska efter genomgången skolgång erhålla ett kritiskt förhållningssätt genom att kunna 

formulera ståndpunkter som grundar sig i kunskaper och etiska överväganden (Skolver-

ket, 2017c, s. 13). I Kommentarmaterialet till kursplanen i samhällskunskap (Skolverket, 

2017a, s.7) likställs kritiskt förhållningssätt och källkritiskt förhållningssätt. Ett källkri-

tiskt förhållningssätt innebär att elever värderar källor och information och medvetna om 

hur avsändaren påverkar innehållet (Skolverket, 2017c, s. 254, 256; Skolverket, 2017a, s. 

7). Texterna skrivs alltid av någon som vill få fram ett budskap och detta påverkar ut-

formningen av texten. Författaren har som mål att påverka läsaren och detta behöver lä-

rare göra elever medvetna om (Skolverket, 2017b, s. 20). Att värdera källor och dess in-
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formation är inte vad critical literacy innebär, dock att vara medveten om författarens 

inverkan på texten och att texter påverkar läsaren är delar av källkritik som begreppet 

critical literacy innefattas av (Comber, 2009, s. 271). 

I det centrala innehållet i ämnet bild ska eleverna närma sig informativa bilder (Skolver-

ket, 2017c, s. 29). Informativa bilder kan exempelvis innebära bilder i läroböckerna, men 

också andra bilder eleverna möter eller läraren väljer att inkludera. Elever ska med hjälp 

av bilderna bli medvetna om funktionen och utformningen av dessa, vilket är en typ av 

critical literacy (ibid.). Elever ska också använda sig av källkritik genom att bli medvetna 

om hur avsändaren påverkar innehållet (Skolverket, 2017c, s. 254, 256). Texterna skrivs 

alltid av någon som vill få fram ett budskap och detta påverkar utformningen av texten. 

Författaren har som mål att påverka läsaren och detta behöver lärare göra elever med-

vetna om (Skolverket, 2017b, s. 20). I Kommentarmaterialet till kursplanen i samhälls-

kunskap (Skolverket, 2017, s.7) likställs kritiskt förhållningssätt och källkritik. Att vär-

dera källor och deras information är inte vad critical literacy innebär, dock att vara med-

veten om författarens inverkan på texten och att texter påverkar läsaren är delar av käll-

kritik som innefattas av begreppet critical literacy.  
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Metod och material   

Kommande del inleds med en redogörelse för studiens genomförande. Därefter ges en 

presentation teori och analysens tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas genom en beskriv-

ning av urvalet av deltagare. 

Metod för materialinsamling 

Valet av metod för att samla in material, utgick från det syfte och de frågeställningar som 

studien bygger på och därför valdes semistrukturerad kvalitativ intervju. En kvalitativ 

intervju innebär att informantens uppfattningar är i fokus och ger möjlighet till fylliga 

och detaljerade svar (Bryman, 2011, s. 413). Att intervjun är semistrukturerad innebär att 

forskaren utgår ifrån teman och får möjlighet att ställa följdfrågor för att förtydliga in-

formantens uttalanden, vilket är en fördel (Bryman, 2011, s. 415). Ytterligare en fördel 

med semistrukturerade intervjuer är att frågorna inte behöver ställas i den ordning som 

fastställts i intervjuguiden.  

Urval och deltagare 

Innan urvalet av informanter genomfördes, utformades kriterier för vilka deltagare som 

skulle medverka i studien, för att den insamlade empirin skulle vara relevant. Det första 

kriteriet innebar att lärarna skulle arbeta i årkurs F-6. Det andra kriteriet var att de under-

visar eller har undervisat i ämnet svenska. Det tredje och sista kriteriet innebar att lärarna 

skulle ha erfarenheter av undervisning kopplat till critical literacy. Fyra lärare valdes se-

dan ut utifrån ett tillgänglighetsurval, vilket innebar att det var de fyra som hade möjlig-

het att genomföra en intervju. De deltagande lärarna levde dock upp till de ursprungliga 

kriterierna.  

De fyra lärarna arbetar från årskurs F-6 och undervisar i ämnet svenska. Informanterna 

har alla lärarutbildning vars format har varierat. Lärarnas arbetserfarenheter varierar från 

3-23 år. Nedan kommer endast lärarnas år av erfarenhet och vilken årskurs de arbetar i att 

presenteras eftersom yrkeserfarenheten och årskursen är det som är relevant för studien. 

- Lärare A har 3 års erfarenhet och arbetar i årskurs 3. 

- Lärare B har 6 års erfarenhet och arbetar i årskurs 6. 

- Lärare C har 7 års erfarenhet och arbetar i årkurs 3.  
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- Lärare D har 23 års erfarenhet och arbetar i årskurs 4. 

 

Genomförande 

För att få kontakt med lärare som uppfyllde de ovanstående urvalskriterierna, mejlades i 

inledningsfasen information om examensarbetets syfte ut till rektorer. För att få in fler 

intressenter användes grupper på sociala medier samt kontakt med arbetsgivare. Kontak-

ten med rektorerna och inläggen på sociala medier ledde till att fyra semistrukturerade 

intervjuer kunde genomföras och tider avsattes för detta. Lärarna blev innan intervjuerna 

informerad om de forskningsetiska aspekterna genom blanketten Samtycke för delta-

gande (Bilaga 1). Lärarna blev först informerade, enligt informationskravet, om de mo-

ment som deltagandet innebar och undersökningens syfte (Bryman, 2011, s. 131-132). 

Sedan blev lärarna informerade om att det insamlade materialet endast kommer att an-

vändas i forskningssyfte, enligt nyttjandekravet. Till sist påvisades samtyckeskravet där 

lärarna blev informerade om att de kan bestämma över sitt eget deltagande samt att allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt (ibid.). Detta har inneburit att inga namn 

har använts i materialet och det är endast forskaren som har haft tillgång till inspelningar, 

samtyckesblanketter och transkriptioner. De deltagande skrev under och intervjun ge-

nomfördes.  Intervjuerna pågick mellan 15 och 25 minuter i ett avskilt rum på lärarnas 

respektive skola och samtliga spelades in. Intervjuerna utgick från den intervjuguide (se 

Bilaga 2) som skapats utifrån studiens syfte och frågeställningar, för att säkerställa att 

samma frågor ställdes till alla lärare. Intervjuguiden bestod av 6 huvudfrågor samt följd-

frågor som varierade beroende på informantens svar.  

Genom att ha en fastställd intervjuguide har studiens validitet stärkts, eftersom det ämnar 

samla in information som är relevant för studiens syfte. En fastställd intervjuguide kan 

också ha negativa effekter på studiens validitet om relevant information inte framkom-

mer. Genomförandet har beskrivits utförligt för att tillgodose reliabiliteten. Reliabilitet i 

studien syftar till att studien ska kunna genomföras vid upprepade tillfällen för att få ett 

likvärdigt resultat. 
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Teori och metod för analys  

Analysen av det insamlade materialet har inspirerats av hermeneutik och fenomenologi 

eftersom syftet med studien innebär att synliggöra lärares uppfattningar om critcal lite-

racy och tolka uppfattningarna. Hermeneutik och fenomenologi används för att förstå 

människors livssituationer genom att tolka det människor uttrycker i tal och skrift samt 

genom handlingar och livsyttringar (Patel & Davidson, 2011, s. 29). I denna studie inne-

bar det att tolka det som lärarna uttryckt i sina intervjuer. När intervjuerna var genom-

förda transkriberades det insamlade materialet. Under transkriberingen har hummanden, 

upprepningar, pauser och skratt samt andra drag som hör talspråket till uteslutits och fo-

kus lagts på innehållet. I transkriptionen avidentifierades lärarna genom att kallas Lärare 

A, B, C och D vilket de också kommer att kallas i resterande arbete.  

Materialet analyserades sedan med hjälp av innehållsanalys och färgkodning utifrån min 

egen förförståelse för att förstå forskningsobjektet. Vid analys av transkriberingen för-

sökte jag förstå helheten genom att läsa den samt läsa delar som identifierades utifrån 

intervjuguidens fyra huvudfrågor (Patel & Davidson, 2011, s. 29-30). Olika delar färgko-

dades utifrån vilken av de tre forskningsfrågorna som delen i transkriptionen svarade på. 

Var informationen var irrelevant ströks den. Detta ledde till att de tre kategorierna ar-

betsområde, verktyg och lärarens förhållningssätt skapades. Därefter gjordes en fördju-

pad analys som ledde till att underkategorier till kategorin, lärarens förhållningssätt, ut-

kristalliserade sig. Detta gjordes genom att urskilja likheter, skillnader och samband (Pa-

tel & Davidson, 2011, s. 30). Kategorierna blev slutligen: critical literacy i undervisning-

en, verktyg i arbete med critical literacy och faktorer att ta hänsyn till i undervisning i 

critical literacy. Den sista kategorin delades sedan in i ytterligare tre kategorier: elever-

na, lärarna som förebilder och planering. 
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Resultat 

Resultatet är menat att uppfylla studiens syfte och på så vis beskriva hur lärare arbetar 

med critical literacy i undervisningen. Resultatet inleds med en beskrivning av de arbets-

områden som tas upp inom critical literacy-området. Därefter följer verktyg som används 

i samband med arbete med critical literacy samt faktorer att ta hänsyn till i arbete med 

critical literacy.  

Critical literacy i undervisningen 

Följande avsnitt redogör för vilka områden i undervisningen som critical literacy berörs. 

Samtliga informanter anser att källkritik och värdegrundsarbete är två ämnesområden 

som det var tacksamt att inkludera critical literacy i. Lärarna beskriver också undervis-

ning i critical literacy i relation till de samhällsorienterade ämnena, de naturorienterande 

ämnena samt svenska och bild under intervjun. Lärarna är eniga om att critical literacy är 

något som borde finnas och finns i det vardagliga arbetet. Informanterna menar också att 

critical literacy inte är något som behöver undervisas explicit. Det ska vara en naturlig 

del av arbetet men lärarna anser att de behöver förändra sin undervisning för att critical 

literacy ska bli mer påtagligt i undervisningen.  

Syftet med studien var inledningsvis att lärarna skulle beskriva hur de arbetar med critial 

literacy i ämnet svenska, dock framkommer det i intervjuerna att critical literacy används 

i flera ämnen i skolan. Det som framkommer i intervjun, som relaterar till ämnet svenska, 

är arbete med text till själv, text till text och text till världen. Att relatera texten till sig 

själv, till andra texter och till världen är ett sätt att få en bredare förståelse för texter och 

på så vis närma sig arbete med critical literacy i undervisningen.  

Övervägande del av lärarna upplever att critical literacy är en del av det värdegrundsar-

bete som är skolans uppdrag. Lärarna lyfter att critical literacy på så vis används i under-

visningen, då diskussioner kring genus, normer och kultur uppkommer. Lärarna utnyttjar 

spontana tillfällen för att diskutera utifrån elevernas intressen och frågor. Elevernas frå-

gor och intressen upplever lärarna berör värdegrunden och critical literacy. Lärarna anser 

därför att det är en genomförbar uppgift att i samband med undervisning arbeta med 

critical literacy. Lärarna upplever dock att de skulle kunna arbeta mer med critical lite-

racy kopplat till värdegrundsarbetet och lärare A uttrycker det så här:  
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Lite bättre på det här med genus, men det är inte så lätt alltid. De flesta barnen är mer 

öppna än vad man var förr men sen märker man att det är många elever som tycker att 

det är äckligt med tjejer och killar. Eller som har fastnat i att det här kan bara tjejer göra 

eller killar göra. Men blir bättre på att ta sådana frågor för det kommer bli väldigt 

mycket tjejer-killar i den tiden som de har framför sig, så jag känner att det hade varit 

bra att förbereda dem mer på det och få en mer öppen grupp. 

Inom de natur- och samhällsorienterande ämnena finns, enligt lärarna, flera möjligheter 

att inkludera critical literacy. Lärarna beskriver att de har diskuterat miljöfrågor och hän-

delser i historien ur ett critical literacy-perspektiv. Vid diskussion av miljöfrågor berör-

des fördelar och nackdelar med vattenkraft. Lärare A, som diskuterade fördelar och 

nackdelar med sina elever, berättar att eleverna ansåg att vattenkraft var naturligt och har 

visat sig vara bra för miljön. För att eleverna även skulle reflektera över nackdelar, frå-

gade läraren om de funderat över hur vattenkraften påverkar växt- och djurlivet.  

Lärarna menar att det också går att beröra critical literacy i historieämnet genom att jäm-

föra två parallella historiska händelser, i det här fallet medeltiden och upptäcktsresor. 

Under diskussionen togs skillnader mellan händelserna och människors olika förutsätt-

ningar upp. Lärarna lyfter ytterligare diskussioner som uppkommit i de samhällsoriente-

rande och naturorienterande ämnena. De har exempelvis samtalat med eleverna om olika 

trosuppfattningar och skapelseberättelser i relation till teorin om Big Bang:  

Jag har arbetat på en skola där det har varit väldigt stark religiös tro och tror väldigt 

mycket på Gud och Jesus och man är väldigt troende och där jag inte alls är lika troende. 

När man pratade om NO så fick man säga det att det här är en teori, Big Bang är en teori 

och att Darwin hade sin teori och så är det i allt. Vi kommer alltid tro och tycka olika. 

Men du har rätt att tycka som du vill och att man är ärlig där och låter eleverna vara kri-

tiska till det runt omkring dem. 

Lärare B menar att genom att belysa olika uppfattningar närmar hen sig undervisning ur 

ett critical literacy-perspektiv. I samband med undervisning om de olika religionerna, 

kristendomen, buddhismen, judendomen, islam och hinduismen, kan lärare lyfta positiva 

och negativa saker med religionerna, exempelvis traditioner. Syftet med att lyfta positiva 

och negativa saker är att ge eleverna en nyanserad bild av området för att eleverna sedan 

ska kunna ta ställning. 

Samtliga lärare anser att källkritik är en del av critical literacy och något som de arbetat 

med i sin undervisning. Lärarna beskriver att i undervisning som berör källkritik har de 
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diskuterat texter och jämfört texternas innehåll på ett källkritiskt plan. Att jämföra texter 

på ett källkritiskt plan innebär att jämföra fakta och årtal i olika texter. Lärarna anser att 

källkritik kan vara en grund till ett fortsatt arbete med critical literacy:  

Ja, men jag ser detta mycket som källkritik, men att detta kan vara en början till ett kri-

tiskt förhållningssätt på ett mer critical literacy-plan. Vi har ju pratat om varför texten är 

skriven. Om det är för att de vill sälja något till oss eller för att de vill bli din kompis el-

ler varför dem just har skrivit den här texten på det här sättet med dem här bilderna. Och 

jag tänker att det handlar just om det här och att vi skulle kunna göra det här jättestort 

och gå in mer på normer, genus och etik. 

Lärare C menar att eleverna först kan utveckla ett kritiskt förhållningssätt genom källkri-

tik, som sedan kan fördjupas till critical literacy. En fördjupning av källkritik innebär att 

lärarna berör genus, normer och etik i undervisningen. En sådan fördjupning menar lä-

rarna skulle kunna genomföras genom att arbeta mer ämnesintegrerat. Genom att arbeta 

mer ämnesintegrerat skulle critical literacy bli en mer naturlig del av undervisningen.  

Lärare B berättar om ett undervisningstillfälle då genus berördes i ämnet bild genom att 

granska reklam. Reklamexemplet läraren valt ut visade en lättklädd kvinna och män som 

var fullt påklädda. Detta gjorde eleverna upprörda och exemplet blev underlag för dis-

kussion om hur killar och tjejer framställs i olika medier. Läraren är den enda av de del-

tagande lärarna som lyfter ämnet bild som ett ämne där ett förhållningssätt som critical 

literacy kan användas. Resterande lärare anser dock att critical literacy kan inkluderas i 

samtliga ämnen. Att inkludera critical literacy upplever lärarna är svårt att göra spontant, 

men lärare D menar att hen försöker involvera förhållningssättet i olika arbetsområden:  

Det måste ändå… Texterna du läser måste ändå få finnas i ett sammanhang, annars blir 

det svårt för dem och de kan undra varför vi gör det här. Det är ju lättare att granska tex-

terna när vi läser om medeltiden när vi ändå jobbar med medeltiden. Så är det ju.  

Genom att arbeta med critical literacy i olika arbetsområden anser lärare D att 

hen ger eleverna ett sammanhang.  
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Verktyg i arbete med critical literacy 

Följande avsnitt avser besvara vilka verktyg som lärarna använder för att utveckla för-

hållningssättet critical literacy hos sina elever. De intervjuade lärarna använder en variat-

ion av olika verktyg för att undervisa critical literacy. Verktyg som film, böcker, reklam, 

läromedel, diskussioner och sociala medier ansåg de var användbara och möjliggjorde 

undervisning som var kopplad till området critical literacy. Det finns dock en lärare som 

nästan aldrig använde några verktyg eftersom det för hen kom spontant utan förberedel-

ser.  

Övervägande del av lärarna skulle vilja använda läromedel i sin undervisning vid arbete 

med critical literacy, men anser att det är en bristvara. De anser att det är svårt att hitta 

läromedel som berör ämnet och att tiden inte räcker till. Lärarna använder idag läromedel 

som inte är explicit gjorda för att utveckla förhållningssättet critical literacy, men som 

ändå kan tillämpas vid dessa tillfällen. Ett läromedel som används vid värdegrundsarbete, 

som har som avsikt att visa två olika sidor av samma berättelse, anser lärarna kan använ-

das vid arbete med critical literacy. De menar att arbetet med att se två olika sidor av en 

berättelse, kan appliceras på andra texter för att visa att en sida inte alltid är den sanna. 

Lärarna menar att bristen på läromedel, som är skapade för att utveckla förhållningssättet 

critical literacy, inte behöver förhindra undervisning som berör critical literacy. Lärarna 

anser att läromedlen kan användas som underlag för diskussion och tillsammans med 

eleverna kan lärarna ifrågasätta hur exempelvis familjer framställs i olika läromedel.  

Lärarna berättar att bilder är ett verktyg som kan användas i undervisningen för att ut-

veckla critical literacy, men menar på att det kan vara svårt att hitta lämpliga bilder. Lä-

rarna nämner reklam som ett exempel på att bilder kan användas för att diskutera, exem-

pelvis jämställdhet. Lärarna anser att bilder kan vara passande att använda med elever i 

de yngre åldrarna. Skriven text menar lärarna kan bli för komplex, eftersom fokus kan 

hamna på det tekniska istället för innehållet. Lärare A utrycker det såhär:  

Men jag tycker inte att det är för tidigt att undervisa om det, men då har jag ju inte testat 

att undervisa om det i en etta eller tvåa så. Då blir ju mycket fokus på att man ska ta sig 

igenom en text rent tekniskt, nu kan de ju ta ett steg ut från texten [Eleverna går i årskurs 

3].  

 



 

14 
 

Lärarna nämner också att de i samband med källkritik använt sociala medier 

såsom Snapchat och Facebook samt spelet FIFA som verktyg i arbete med käll-

kritik. Informanterna nämner dock inget om hur de skulle kunna arbeta med spel 

och sociala medier kopplat till critical literacy. I anslutning till undervisning om 

källkritik har UR.se och materialet Hur vet du det? använts. Lärare C motiverar 

det såhär:  

Vi var ju tvungna att söka själva och då fanns det ju väldigt mycket, många som har 

gjort mycket själva. Men vi tänkte att vi inte kan göra det hur stort som helst, utan mer 

avgränsat. Och då kändes UR.se mer genomtänkt och bra. Och det fanns lärarhandled-

ning till och det kändes bra tyckte vi. Sen fick vi anpassa det så det passade vår under-

visning. 

Lärarna menar att det går att använda olika typer av texter som verktyg för att 

utveckla förhållningssättet critical literacy hos sig själva och hos eleverna. Lärar-

na upplever att det är en vinst i att använda flera olika typer av texter, att det är 

värdefullt att variera. 

Vid ett arbetsområde kan flera olika typer av texter användas för att visa på olika 

sidor av samma område. Eleverna får möjlighet att läsa texter på nätet, i lärome-

del och skönlitteratur för att få syn på skillnader i texterna. Vid tillfällen då det 

uppstår meningsskiljaktigheter i texterna diskuteras detta. Lärare C är noga med 

vilka texter som väljs ut och redan innan eleverna får texterna sätter sig läraren in 

i texterna för att kunna möta elevernas frågor:  

Man plockar ut texter som är elevnära och som vi ser att eleverna behöver och som 

innehåller det ämnesområdet som vi då ska bearbeta. Men det är också viktigt att vi 

tittar på dem texterna, vilka kritiska punkter finns det här i. Vad stöter de på för pro-

blem och vilka ord behöver vi förklara. 

Under några längre perioder under terminerna läser eleverna texter tillsammans, om två, 

och diskuterar innehåll och uppfattningar både för att träna på att reflektera samt ta hän-

syn och värdera andras synpunkter. Även om samtliga av lärarna är överens om att olika 

verktyg kan användas för att utveckla förhållningssättet critical literacy, skiljer sig lärare 

A:s användning av dem. Lärare A berättar i intervjun att hen inte använder några verktyg 

för att undervisa i critical literacy, utan hen använder mer spontana tillfällen och fångar 

upp det eleverna säger. 
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Faktorer att ta hänsyn till i undervisning med critical lite-
racy  

Följande avsnitt syftar att besvara vad lärare anser att deras uppgift är i arbete med 

critical literacy. I intervjuerna med lärarna visar det sig att det finns tre faktorer som på-

verkar undervisningen och som lärarna anser att de måste ta hänsyn till. Dessa tre fak-

torer påverkar förutsättningarna att utveckla critical literacy hos eleverna och faktorerna 

är: eleverna, att lärarna framställer sig som förebilder och planering inför undervisning 

med koppling till critical literacy. 

Eleverna 

De deltagande lärarna anser att det i elevgrupperna kan finnas hinder som bidrar till svå-

righeter att undervisa i förhållningssättet critical literacy och i intervjun reflekterar lärar-

na över dessa och vid enstaka tillfällen om hur de kan lösa dessa hinder. Lärarna nämner 

exempelvis att eleverna har svårt för att diskutera eftersom de inte reflekterar när de lä-

ser. De använder öppna frågor för att öppna upp eleverna för diskussion och försöker 

modellera strategier.  

Lärarna nämner två typer av frågor för att få eleverna att diskutera, reflektera och ut-

trycka sig i klassrummet. Dessa frågor är av ledande eller öppen karaktär. Ledande frågor 

innebär att läraren försöker starta elevernas tankeprocesser genom att lotsa dem fram till 

rätt svar. Syftet med öppna frågor menar lärare B är att eleverna ges möjlighet att argu-

mentera för sina åsikter samt reflektera över klasskamraternas, genom att svara på frågor 

som det inte finns några rätta svar på. Även om syftet med öppna frågor är bra, kan det 

istället vara en nackdel för en del elever. Eleverna som öppna frågor är en nackdel för, 

kan låsa sig och inte komma vidare i sin tankeprocess på grund av att det inte finns ett 

rätt svar. Lärarna upplever att diskussioner tillsammans med eleverna kan vara problema-

tiska eftersom eleverna på egen hand inte diskuterar. Att eleverna inte diskuterar innebär 

att lärarna måste vara aktiva under diskussionstillfällen. Lärarna har tidigare upplevt att 

nya arbetsområden gör det svårare för eleverna att diskutera. Lärare A reflekterar under 

intervjun över om det är rimligt att kräva en diskussion av så unga elever:  
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Men jag vet inte om det är rimligt att tänka att man ska få en bra diskussion dem 

emellan sig, när vuxna kan vara dåliga på att hålla en diskussion mellan sig. Så jag vet 

inte, jag får tänka att det får vara okej att det är lärarlett. De behöver ju stöd. 

Informanterna berättar att de gärna arbetar gemensamt med texter tillsammans med ele-

verna för att vara förebilder och lärarna kallar detta för modellering. De vill modellera en 

strategi innan eleverna arbetar självständigt, för att visa eleverna hur de kan tänka och 

problematisera. Lärarna upplever att en del elever inte reflekterar. Eleverna läser utan att 

ifrågasätta eller reflektera över det de läser och lärarna ser det som ett bekymmer, ef-

tersom det blir svårt för eleverna att bilda sig en åsikt. Eleverna måste dock lämnas att 

arbeta självständigt och lärarna menar att detta är något som eleverna klarar av mer på 

egenhand desto äldre de blir. Även om eleverna har svårt för att reflektera upplever lärare 

A att det inte är för tidigt att arbeta med critical literacy:  

De blir ju medvetna fort. Det gäller att bara visa de hur de ska se och tänka så snappar 

dem upp det. 

Att använda högläsningsböcker samt låta eleverna läsa två och två, tillsammans med en 

kamrat, är strategier som lärarna använder för att få eleverna att reflektera. Genom strate-

gierna får de, som har svårigheter att reflektera och ofta tar in information obearbetad, 

möjlighet att höra hur klasskamrater resonerar.  

Det framkommer också i intervjuerna att många av eleverna blir påverkade av vårdnads-

havarnas åsikter och kan på så vis vara kritiska, men då i samband med det som sker i 

skolan, inte just till texter. Lärarna menar att eleverna har kulturella erfarenheter som 

påverkar deras åsikter. Lärare A berättar om ett tillfälle då de diskuterat om killar kan ha 

långt hår. Vid detta tillfälle kunde eleverna argumentera och omvärdera sina åsikter ef-

tersom det fanns killar i klassen med längre hår. Läraren anser att eleverna är mer öppna 

än elever kanske var förr, men det finns fortfarande elever som fastnat i tjej- och killgre-

jer.  
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Lärarna som förebilder  

De intervjuade lärarna anser att lärarens förhållningssätt är viktigt då eleverna ska ut-

veckla det förhållningssättet som critical literacy innebär. Lärarna menar att de själva ska 

vara förebilder och visa att de tillämpar förhållningssättet som de vill att eleverna ska 

utveckla.  

Informanterna menar att det är viktigt att vara en förebild och själv visa ett kritiskt för-

hållningssätt i undervisningen. Lärarna anser att det är viktigt för att bidra till att eleverna 

blir reflekterande samhällsmedborgare. Eleverna kan bli reflekterande samhällsmedbor-

gare genom att vara ifrågasättande. Lärarna menar också att vara förebilder kan hjälpa 

eleverna i livet och i relationerna till varandra. Lärarna anser att critical literacy är en del 

av en viktig del av att bli en reflekterande samhällsmedborgare och något som är viktigt 

senare i livet.  Lärarna upplever att arbeten med källkritik är roligt och att det smittar av 

sig på eleverna. De deltagande lärarna menar att de lär sig tillsammans med eleverna.  

Informanterna anse att critical literacy utgör grunden till att eleverna ska bli demokra-

tiska. Med detta menar lärarna att eleverna ska kunna värdera information och åsikter, 

formulera egna åsikter och ta ställning. Lärarna anser också att critical literacy kan leda 

till att eleverna blir mer källkritiska och inte tror på vad som helst. De deltagande lärarna 

berättar också att det är många som försöker färga eleverna med sina åsikter, men att det 

också är det som vi arbetar med i skolan, men då positivt. Lärarna upplever också att 

eleverna idag ofta uttrycker andras åsikter, i många fall vårdnadshavarnas. Läraren anser 

att det är hens uppgift att komma med motargument, få dem att tänka till och reflektera 

över sina egna yttranden. Lärare A försöker att vara den som får eleverna att fundera över 

sina åsikter: 

Att de får syn på att det inte är så svart-vitt utan det är mer grått i livet. Allt är inte så 

svart eller vitt. Jag tror verkligen på att vara förberedd om man ska kunna peka på 

någonting tydligt. 

Eleverna blir även påverkade av de sociala medierna och att det är viktigt att när saker 

kommer upp att visa att det ska fundera innan de agerar och exempelvis sprider vidare 

information.  
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Planering 

De deltagande lärarna i studien anser att en undervisning som ska leda till att eleverna 

utvecklar critical literacy behöver planeras och för planering behövs tid. Lärarna anser att 

det inte finns tillräckligt med färdigt material för att arbeta med critical literacy och där-

för behövs tid för planering. Denna planering menar lärarna innebär att få tag på material 

samt klargöra vad diskussioner, samtal och reflektioner ska leda till.  

Lärarna anser att critical literacy kräver planering. Lärarna menar också att de använder 

sig av förhållningssättet critical literacy vid planering. Under planeringen ser lärarna 

närmare på kritiska punkter som exempelvis kan vara begrepp eller ämnesinnehåll. Att 

synliggöra kritiska punkter i planeringsstadiet är något lärarna gör för att kunna anpassa 

innehållet utefter elevgruppen. Informanterna menar också att det är viktigt att vara för-

beredd för att kunna nå målet och för att kunna vara tydlig med eleverna. Lärare D var 

den enda av de deltagande lärarna som nämnde att lärarens egna reflektioner innan och 

efter undervisning är en viktig del för att kunna förbättra arbetet. Dock upplever flera 

lärare att det inte finns mycket undervisningstid att tillägna critical literacy-perspektivet.  

De deltagande lärarna tycker att det kan vara av vikt att dela upp arbetet i arbetslaget för 

att inte allt ansvar ska bäras av en lärare. Lärarna anser också att det är viktigt att ta hjälp 

av varandra vid planering av ett arbete för att kunna se kritiskt på flera olika sätt.  

Ett stort bekymmer som tre av lärarna upplever kring critical literacy är att det inte finns 

läromedel på området. Även om vissa avsnitt i läromedlen kan användas krävs det kom-

pletteringar. Detta upplever lärarna tar för mycket tid av planeringstiden som ska använ-

das till annat. Det finns material för källkritik men inte för critical literacy. Lärare A öns-

kar ett material som är enkelt och strukturerat, något som känns i tiden: 

Men det är ju det här att man känner att man vill bli servad liksom. Om det inte finns 

klart så är det lätt att det försvinner. 

Det finns en önskan om ett arbete med critical literacy i undervisningen, men att tiden 

inte räcker till. Lärarna anser att ett läromedel skulle kunna vara lösningen på detta.  
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Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar på att förhållningssättet critical literacy används i skolorna men att det 

finns meningsskiljaktigheter om betydelsen av begreppet. Lärarna anser att critical lite-

racy är källkritik, något djupare än källkritik och textgranskning. Lärarna lyfter delar ur 

sin undervisning som har koppling till critical literacy. En del av tillfällen som är kopp-

lade till critical literacy har varit planerade medan andra varit spontana. Eftersom lärarna 

visar på att critical literacy går att utveckla i arbete med värdegrunden finns antagligen 

flera tillfällen som lärarna inte nämner. Informanterna anser att critical literacy borde 

vara en del av vardagen och det är antagligen redan en del av det dagliga arbetet och där-

för svårt att reflektera och berätta om sådana tillfällen. Lärarna upplever att critical lite-

racy är en viktig del i skolans arbete, men de anser att det kan vara svårt att tillämpa det 

på elevnivå. I intervjuerna är det många faktorer som lärarna upplever som hinder för att 

arbete med förhållningssättet ska äga rum. Dessa hinder kan vara anledningar till att de 

inte arbetar med förhållningssättet mer aktivt. Lärarna berättar om tillfällen då eleverna 

lär dem, i anknytning till critical literacy, och de upplever dessa tillfällen tillsammans 

med eleverna som mycket givande och roliga 
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Diskussion 

I kapitlet diskuteras metod- och resultatavsnittet. Inledningsvis diskuteras metoden och 

därefter diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning, vetenskaplig teori 

och relevans för yrkesverksamheten.  

Metoddiskussion 

Det var få intressenter efter att förfrågan om att delta hade skickats ut. Att det var få in-

tressenter har bidragit till att intervjupersonerna blev färre än vad som önskades för stu-

dien och urvalet skedde ur ett tillgänglighetsurval. Att ett tillgänglighetsurval var tvunget 

att göras har bidragit till att lärarnas definition av critical literacy inte exakt överens-

stämmer med den som beskrivs i bakgrunden och detta påverkade i sin tur intervjuerna. 

Att lärarnas definition inte helt stämde överens med den som beskrivs i bakgrunden visar 

på att det finns ett behov av kunskapsutveckling av förhållningssättet och dess innebörd. 

Trots att lärarnas definition inte till fullo stämde överens med bakgrundsbeskrivningen 

visade lärarna på en samstämmig definition av critical literacy och arbetet kring förhåll-

ningssättet. Även om detta bara var fyra enskilda lärares uppfattningar så bidrar det till ett 

forskningsfält som är ytterst aktuellt i dagens samhälle. Att critical literacy tillämpas på 

andra skolor går inte att uttala på grund av det begränsade urvalet. Det går inte heller att 

fastställa, att lärarna på de skolor där critical literacy förekommer, arbetar på det sätt som 

framkommer i resultatet. Resultatet är därför i denna studie inte generaliserbart.  

För att locka fler intressenter skulle critical literacy ha kunnat uteslutas i förfrågan om 

deltagande och istället bytts ut av kritiskt förhållningssätt. Critical literacy och kritiskt 

förhållningssätt är dock inte synonyma med varandra och det hade på så vis lett fram till 

ett resultat som inte är helt överensstämmande med syftet. Kritiskt förhållningssätt lik-

ställs med källkritiskt förhållningssätt i skolans styrdokument vilket kan ha hjälpt lärarna 

att bilda sin definition av begreppet critical literacy och därför bidragit till att övervä-

gande del av lärarna var inriktade på källkritik istället. I förfrågan fanns också exempel 

på hur de med texter kan arbeta med detta vilket egentligen inte är ett krav. Detta påver-

kade sedan intervjun. Eftersom jag i en forskningsfråga nämner ordet verktyg kan jag ha 

låst deras tankar vid detta istället för att berätta om tillfällen då critical literacy har be-

rörts spontant. Innan intervjuerna hade de sex huvudfrågorna i intervjuguiden kunnat 

skickas ut för att lärarna skulle vara insatta på ämnet eftersom de läst frågorna i förväg. 
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Dock hade en risk med detta kunnat vara att svaren inte blir spontana och inte så utveck-

lande som när de är oförberedda.  

Intervjun utgick ifrån en intervjuguide som bestod av sex huvudfrågor och följdfrågor. 

Eftersom intervjun var semistrukturerad hade jag möjlighet att förändra frågornas ord-

ning eller hoppa över frågor som redan blivit besvarade. Intervjuguiden tillämpades un-

der alla intervjuer och hade kunnat utformas bättre ifall en pilotstudie hade genomförts. 

Om en pilotstudie genomförts, hade frågorna kunnat revideras innan den första officiella 

intervjun (Bryman, s. 2011, 259-258). Jag hade också fått ett tillfälle att träna på att in-

tervjua. Mitt sätt att formulera frågor kan ha påverkat intervjun och dess validitet ef-

tersom frågorna kanske inte ställdes på exakt samma sätt till alla de deltagande lärarna. 

På grund av få intressenter och tidsbrist kunde en pilotstudie inte genomföras.  

Något som är en styrka med undersökningen är att intervjuerna blev inspelade och tran-

skriberade. Ljudinspelning användes för att allt som sades under intervjun var omöjligt 

att anteckna och på detta sätt ökade också studiens kvalitet. Istället för att anteckna kunde 

jag fokusera på att lyssna på informanternas svar och ställa följdfrågor (Bryman, 2011, s. 

428). Vid transkriberingen färgkodades materialet för att få fram relevanta kategorier. 

Färgkodningen upplevde jag som svår. Delar av materialet var svåra att kategorisera på 

grund av de kunde behandlade två olika områden, exempelvis sociala medier. Sociala 

medier kunde intervjun användas som både verktyg och område och det var därför inte 

självklart vilket kategori som stycket skulle placeras under. Lösningen på detta var att gå 

tillbaka till vad syftet med sociala medier var för läraren som nämnde det i intervjun. 

Därför hamnade sociala medier under kategorin verktyg i arbete med critical literacy.  
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Resultatdiskussion 

Nedan kommer resultatet att diskuteras i relation till tidigare forskning, egna erfarenheter 

samt relevans för läraryrket. Först diskuteras betydelsen av variation av verktyg och tex-

ter i klassrummet därefter användningen av diskussioner i klassrummet. Slutligen kom-

mer en diskussion om huruvida undervisning som behandlar critical literacy ska vara 

planerad eller vara spontan.   

En variation av verktyg och texter  

Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett nyckelbegrepp som innebär att 

människan använder redskap och språk för att förstå världen och för att lärande ska ske 

(Säljö, 2014). Dessa redskap kan vara de verktyg som lärarna nämner. De kan hjälpa ele-

verna att interagera och kommunicera med andra. Lärarna lyfter flera olika typer av verk-

tyg som används för att utveckla critical literacy, exempelvis filmer, läromedel, bilder 

och gruppdiskussioner. Eleverna ska i undervisningen utveckla läs- och skrivkompeten-

ser i olika situationer i och genom olika verktyg som critical literacy är en del av. Lärare 

behöver därför presentera en variation av verktyg för att möta elevernas behov (Skolver-

ket, 2017b, s. 14).  

Lärare D anser att det är en vinst att använda olika verktyg. Verktygen lärarna nämner 

kan också beskrivas som olika typer av texter. Text innebär alltså inte endast den skrivna 

texten som eleverna kan läsa i en bok. Forskare menar att det är viktigt att lärare är noga 

med vilka texter som väljs ut, då främst med tanke på innehållet (McGuire et al., 2008, s. 

205; Fast, 2007, s. 190). Forskarna menar att det är viktigt att välja rätt texter för att und-

vika att texterna har en negativ effekt på klassrumsklimatet i arbetet med critical literacy. 

Fast (2007, .s 190) menar att utanförskap kan uppstå om inte rätt texter eller verktyg an-

vänds. Resultatet visar att det inte endast är av vikt att välja rätt texter för att eleverna ska 

utveckla förmågor, utan även för att innehållet ska vara anpassat för målgruppen vilket 

Lgr 11 styrker. I Lgr11 (Skolverket, 2017c, s. 8) föreskrivs att undervisningen ska anpas-

sas utefter elevernas behov och förutsättningar genom att ta vara på elevernas bakgrund, 

erfarenheter och språk, samt kunskaper. Resultatet visar att lärarna tar vara på de till-

fällen då eleverna lyfter ämnen eller frågor i klassrummet och uppfyller på så vis ett kun-

skapsbehov som eleverna har. Att ta vara på elevernas bakgrund, erfarenheter, språk och 
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kunskaper innebär att lärarna behöver planera för att undervisningen ska utgå från rätt 

förutsättningar.  

Spontant vs planerat arbete kring critical literacy 

Tidigare forskning och resultatet är likvärdigt vad gäller huruvida arbete med förhåll-

ningssättet critical literacy ska vara spontant eller planerat. Eftersom critical literacy är 

ett förhållningssätt och en del av värdegrundsarbetet, är det något som borde vara spon-

tant och övergripande, vilket det visar sig att de deltagande lärarna också anser att det 

borde vara, men inte är. Critical literacy fokuserar på frågor som är i relation till moral, 

etik och människors livsstilar, vilket är en del av den värdegrund vi arbetar efter i skolan 

och som ska vara genomgripande genom hela skoldagen (Comber, 2009, s. 271; Skolver-

ket, 2017c, s. 7). Genom att diskutera värdegrundsfrågor synliggörs ett critical literacy-

perspektiv för eleverna som de kan använda då de möter olika typer av texter eller frågor 

som rör etik, moral, kultur och livsfrågor. 

Lärarna i studien förespråkar planerad undervisning i samband med critical literacy. Lä-

rarna motiverar att förberedelse är viktigt för att kunna nå de mål som är uppsatta och för 

att kunna vara tydliga mot eleverna. Forskning styrker lärarnas uttalande. Vasquez (2004, 

s. 93) anser att det är betydelsefullt att lärarna funderar över undervisningen för att kunna 

utmana och utveckla elevernas critical literacy. Anledningen till att lärarna förespråkar 

planerad undervisning kan bero på att det inte kommer naturligt för dem och för att de 

inte anammat förhållningssättet. Lärarna önskar läromedel att utgå ifrån, vilket visar en 

osäkerhet i användandet av critical literacy. Lärare ska enligt skolans styrdokument 

(Skolverket, 2017) arbeta med områden som har relation till critical literacy, men crititcal 

literacy lyfts inte uttryckligen i Lgr 11. Att critical literacy inte uttryckligen nämns i 

Lgr11, kan också vara en anledning till att det är en osäkerhet kring arbetet med förhåll-

ningssättet.  

Användning av diskussioner i klassrummet 

Tidigare forskning visar på att en stor del av området critical literacy innebär att lärande 

sker i samspel med andra och ofta i sociala aktiviteter genom exempelvis diskussioner i 

linje med det sociokulturella perspektivet (McGuire et al., 2008, s. 205; Fast, 2007, s. 

159; Kuo, 2009, s. 492; Vasquez, 2014, s. 94; Comber & Nixon, 2004, s. 128). Enligt det 
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sociokulturella perspektivet är människor beroende av samspel med andra människor för 

att de ska kunna skapa förståelse för omvärlden (Säljö, 2014, s. 298-299, 302). De inter-

vjuade lärarna upplever dock att eleverna har svårigheter att diskutera. Lärarna menar att 

eleverna behöver ha en kontext för att inte ifrågasätta arbetet, vilket komplicerar det 

spontana användandet av critical literacy. Lärarna kan oavsett om att critical literacy är 

planerat eller inte vara kopplat till en kontext vid det tillfället. Lärarna upplever också att 

det krävs förberedda frågor för att eleverna ska kunna diskutera och reflektera, vilket är 

ytterligare ett argument för att det krävs planering inför en undervisning inom critical 

literacy-området. I en undervisning, som utgår från ett sociokulturellt perspektiv, lär ele-

verna i samspel med andra. Lärarna upplever att det finns elever som har svårigheter att 

diskutera medan andra har lättare för det. I en sådan situation där det finns elever som har 

svårigheter att diskutera och en del lättare, finns möjlighet till ett lärande i samspel på 

flera sätt. Eleverna kan dels lära av varandras reflektioner och dels av deras strategier vid 

diskussion.  

En av informanterna reflekterar också över om det är rimligt att kräva att elever i de lägre 

åldrarna ska kunna diskutera när det finns vuxna som har svårigheter med detta. Mal-

mqvist & Pålssons (2017) sammanställning av forskning visade att sociala aktiviteter i 

samspel med andra, såsom diskussioner, var en viktigt i utvecklingen av critical literacy 

som forskarna lyfte fram. Att eleverna ska diskutera och argumentera nämns först i kun-

skapskraven för årskurs 4-6 i skolans styrdokument (Skolverket, 2017c). Lärarna anser 

att det finns svårigheter att diskutera med eleverna i de lägre åldrarna eftersom de inte på 

egen hand reflekterar. Anledningen till att eleverna i årskurs F-3 inte reflekterar på egen 

hand kan bero på att de enligt styrdokumenten inte ska det och därför har lärarna inte 

arbetet aktivt med detta. Lärarna upplever att de behöver vara aktiva i sin ledarroll då 

eleverna ska diskutera. Tidigare forskning visar att lärarens roll vid diskussioner är viktig 

och att en passiv lärare vid dessa tillfällen kan leda till att eleverna blir mer lyhörda och 

visar mer respekt gentemot sina klasskamrater (McGuire et al., 2008, s. 205). Forskning 

menar att eleverna enklare kan föra en öppen diskussion där alla får komma till tals om 

läraren är passiv (ibid.). Lärarna i studien upplever dock att de måste vara aktiva och 

ställa ledande och öppna frågor för att de ska kunna föra diskussioner med eleverna. Kuo 

(2009, s. 493) menar att eleverna kan gå miste om en djupare förståelse om lärarna är 

passiva vid diskussioner.  
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Informanterna upplever att eleverna inte reflekterar av sig själva, vilket gör att det blir 

svårt för dem att diskutera, bilda sig en uppfattning och slutligen en åsikt. För att få ele-

verna att reflektera modellerar lärarna. Forskning (Hjort, 2014, s. 80) visar att lärarna kan 

demonstrera ett förhållningssätt för att eleverna ska kunna tillägna sig detta. Informanter-

na lyfter öppna frågor som ett sätt att få eleverna att reflektera. Det kan vara ett sätt att 

öppna upp eleverna, men det kan också leda till en del av eleverna inte öppnar upp sig 

överhuvudtaget. Hjort (2014, s. 114) menar att öppna frågor kan komplicera det för ele-

verna. Läraren behöver, även om det är öppna frågor, visa eleverna vart de ska, knyta an 

en elevs kommentarer till övriga elevers samt ge tid och utrymme för detta (ibid.).  

Uppfattningen om critical literacy 

Resultatet visar på att de deltagande lärarnas uppfattning av critical literacy inte stämmer 

helt överens med den som bakgrunden beskriver. Samtliga lärare menar att critical lite-

racy var källkritik vilket det till viss del är, dock djupare än så. Lärarnas olika uppfatt-

ningar kan bero på de olika yrkes- eller kunskapserfarenheter de har. Det visade sig att 

läraren som har arbetat under en kortare tid än de andra hade en mer specifik uppfattning 

av begreppet och kunde i relation till det beskriva scenarion där de arbetat med critical 

literacy. Lärarens uppfattning var också den som liknade bakgrundsbeskrivningen mest. 

Begreppet är, enligt Malmqvist och Pålssons (2017) sammanställning av forskning, ett 

internationellt myntat begrepp. Eftersom begreppet är internationellt myntat kan det ha 

bidragit till att lärarnas förståelse av begreppet är bred och varierande. Även om lärarnas 

förståelse av begreppet inte är fel, skulle en mer specifik definition av begreppet vara 

gynnsam för framtida undervisning. Utifrån de uppfattningar som lärarna visar sig ha om 

critical literacy och det resultat som det bidrog till, tolkar jag påverkade att resultatet inte 

endast berörde svenskundervisningen.  
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Avslutande ord och vidare forskning 

Studien är givande för min framtida yrkesroll och för redan yrkesverksamma på så vis att 

den visar upp möjligheter för arbete med ett område som är relativt okänt. Studien visar 

också att förhållningssättet är något som kan tillämpas vid enstaka tillfällen innan det blir 

en naturlig del av vardagen. Elever lever idag i ett samhälle då de ständigt möter ett stort 

informationsflöde som de behöver reflektera över. Att hjälpa eleverna hur de ska gå till-

väga när de möter all information, är en del av lärares uppdrag och något som lärare be-

höver tänka mer aktivt på. Arbetet har även lett till att jag har en bredare förståelse av 

begreppet och en förståelse för att det är ett svårtolkat begreppet som kan behöva förtyd-

ligas för att uppnå en gemensam förståelse.  

Studien visar att critical literacy är ett förhållningssätt som lärare tillämpar i skolorna. 

Informanterna kan ge tydliga exempel på när de arbetat med förhållningssättet dock anser 

de att det är något som de behöver utveckla, vilket också resultatet visar. Lärarna är 

osäkra på begreppets innebörd och efterfrågar på grund av detta ett läromedel som kan 

vara en guide för dem. Lärarna menar att det inte finns ett läromedel som inriktar sig på 

critical literacy och detta är något som ett framtida forskningsområde skulle kunna inne-

fatta. Ett framtida forskningsområde skulle också kunna vara hur en förståelse av förhåll-

ningssättet skulle kunna sprida sig så att elevernas utveckling av critical literacy blir lik-

värdig.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Samtycke till deltagande i forskning 

Critical literacy – våren 2017 

Jag, Elina Malmqvist, är student på Högskolan för lärande och kommunikation och blir färdigutbil-

dad F-3 lärare till sommaren. Jag kommer under våren att genomföra en studie för Jönköping Uni-

versity. Mitt fokus i studien kommer vara hur lärare arbetar med critical literacy i skolan. Critical literacy 

är ett sätt att vara kritisk i sin läsning och förhålla sig kritiskt till alla slags texter. I critical literacy ska 

eleverna exempelvis ställa sig frågorna ”Hur påverkas jag av denna text?” och ”Vem får inte sin röst 

hörd?”.  

Studien kommer innebära att vi kommer att ha ett samtal som spelas in på ungefär 20-30 minuter. 

All information som genereras kommer att avidentifieras vilket garanterar att du inte kan bli identifi-

erad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att 

det försvinner t ex genom stöld. Vid studiens publicering raderas inspelningar.  

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan på-

följder.  

Vill du ha mer information mejla gärna: xxx 

 

Om du accepterar att delta vänligen skriv under nedan.  

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller mail:________________________ 

 

____________________ 

Datum 

 

_____________________________  _________________________ 

Deltagarens signatur   Forskarens namn 

 

_____________________________  _________________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE 

INFÖR INTERVJUN 

• Kontrollera inspelningsutrustning 

• Ha med anteckningsblock och penna 

 

INFORMERA OM 

• Anonymitet 

• Får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när informanten önskar 

• Min definition av critical literacy –  

Critical literacy är sätt att förhålla sig kritiskt till texter människor möter. Det kräver medve-

tenhet om att författare och textskapare har ett syfte att påverka oss. Critical literacy innebär 

att man kan reflektera över hur det påverkar oss, att ifrågasätta de föreställningar som texter 

ger oss.  

FRÅGOR 

1. Du arbetar med critical literacy i din undervisning, att eleverna ska utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt. 

- Varför tycker du att det är viktigt?  

 

2. Berätta om ett undervisningstillfälle då du arbetade med detta tillsammans med dina 

elever eftersom det är viktigt.  

- Varför valde du det området?  

- Gick det som du hade tänkt dig?  

- Fanns det svårigheter?  

- Hade du kunnat välja andra verktyg för att kunna synliggöra detta?  

 

3. Du anser att … är lämpligt att diskutera i de lägre åldrarna.  

- Vad finns det mer som kan vara lämpligt att analysera i de lägre åldrarna?  

- Har du arbetat med detta? På vilket sätt?  
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4a. När du berättade att du arbetade med …  

- Vilken var din roll? (Aktiv/passiv)  

- Vad tycker du är viktigt i din roll som lärare vid arbete med critical literacy? 

 

4b. När du berättade att ni arbetade med … så använde ni diskussion.  

- Vad antar du för roll vid diskussioner? 

- Vad tycker du är viktigt i din roll som lärare vid arbete med critical literacy?  

 

5. Hur skulle du vilja att ditt fortsatta arbete med critical literacy skulle se ut? 

 

6. Har du något mer du vill tillägga kring hur du undervisar i critical literacy?  

 


